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Ελλάδα - Πολωνία: Κοινή διεκδίκηση επανορθώσεων

Τ
ο ζήτημα της διεκδίκησης γερμανικών πολεμικών 
επανορθώσεων επιβαρύνει εδώ και δεκαετίες τις 
ελληνογερμανικές σχέσεις. Οι Γερμανοί είχαν υ-
ποβάλει την Ελλάδα και τους πολίτες της σε απερί-

γραπτο μαρτύριο κατά τη διάρκεια της Κατοχής.
Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, οι κατα-
κτητές απομύζησαν τη χώρα οικονομικά και κατέστρε-
ψαν τις υποδομές της. Επιπλέον, οι ναζί απέσπασαν ανα-
γκαστικό δάνειο από την Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο 
υπολογίζεται με σημερινά δεδομένα σε περίπου 10 δις 
ευρώ. Αυτό παραμένει μέχρι και σήμερα ανεξόφλητο. 
Παρ’ όλα αυτά, το θέμα καταβολής επανορθώσεων δεν 
υφίσταται για τη γερμανική κυβέρνηση. Ο Γερμανός 
κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ απάντησε 
σε ερώτηση της Deutsche Welle κατά την καθιερωμένη 
ενημέρωση των συντακτών χθες στο Βερολίνο επαναλαμ-
βάνοντας την πάγια γερμανική θέση: «Η θέση μας είναι 
ότι το ζήτημα περί γερμανικών επανορθώσεων έχει διευ-
θετηθεί οριστικά, τόσο νομικά όσο και πολιτικά».
Η γερμανική κυβέρνηση παραπέμπει πάντοτε σε δύο 
συνθήκες για να στηρίξει τη στάση της. Μία του 1960 
ανάμεσα στη Γερμανία και σειρά ευρωπαϊκών κυβερνή-
σεων.
Εκτός αυτού υπήρξε σύμφωνα με τη γερμανική πλευρά 
ένα «ευρύ σύστημα διατάξεων περί αποζημιώσεων», το 
οποίο ωφέλησε μεταξύ άλλων και την Ελλάδα.
Η δεύτερη συμφωνία είναι η λεγόμενη Συνθήκη 2+4 
μετά τη γερμανική Επανένωση το 1990, σύμφωνα με την 
οποία -κατά τη γερμανική πάντα πλευρά- δεν προβλέπε-
ται καταβολή περαιτέρω επανορθώσεων.
Ο Στέφεν Ζάιμπερτ πρόσθεσε χθες επίσης ότι εκτός των 
άλλων η ελληνική πλευρά δεν έχει καταθέσει ακόμη επί-
σημο αίτημα. Παρ’ όλα αυτά, είναι γεγονός ότι στο διά-
στημα της πρωθυπουργίας του Αλέξη Τσίπρα από το 
2015 υπήρξε μια σειρά από αναφορές και δηλώσεις σχε-
τικά με την πρόθεση της ελληνικής πλευράς να διεκδική-
σει επανορθώσεις από το Βερολίνο. Αφορμή για να τεθεί 
εκ νέου το ζήτημα στάθηκε τώρα η επίσκεψη του Γερμα-
νού προέδρου Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ στην Αθήνα. 
Την πρόθεση της Ελλάδας να διεκδικήσει γερμανικές 
οφειλές γνωστοποίησε με δηλώσεις του και ο Έλληνας 
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς κατά την επίσκεψή 
του στο Βερολίνο τον Σεπτέμβριο. Ο πρόεδρος της Βου-
λής των Ελλήνων Νίκος Βούτσης έχει ανακοινώσει ότι το 
θέμα θα συζητηθεί στην ολομέλεια της Βουλής μετά τη 
δημοσιοποίηση της έκθεσης της διακομματικής επιτρο-
πής για τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων. 
Οι απαιτήσεις της ελληνικής πλευράς ανέρχονται, σύμ-
φωνα με πληροφορίες της DW, σε περίπου 300 δις ευρώ.

Φόβοι για νομικό προηγούμενο
Ποιες είναι, όμως, οι πιθανότητες της Ελλάδας να πετύ-
χει τον στόχο της; Σύμφωνα με τον Γερμανό νομικό επι-
στήμονα Ούλριχ Μπάτις, «η ελληνική πλευρά έχει προ-
σπαθήσει επανειλημμένα ενώπιον εθνικών και διεθνών 
δικαστηρίων. Μέχρι σήμερα (σ.σ.: οι προσπάθειες) δεν 
είχαν επιτυχία», για να προσθέσει ωστόσο ότι «δεν θα 
απέκλεια εντελώς το ενδεχόμενο να υπάρχουν πιθανότη-
τες» για την Ελλάδα. Ο Γερμανός νομικός επισημαίνει ότι 
στη Διάσκεψη του Λονδίνου το 1953 η γερμανική πλευρά 
είχε συμφωνήσει στο πλαίσιο της συνθήκης για το γερ-
μανικό χρέος και είχε επιφυλαχθεί έναντι των εχθρών 
της στον πόλεμο να διευθετήσει τις πολεμικές οφειλές 
της οριστικά μετά την υπογραφή συνθήκης ειρήνης. 
Μετά την Επανένωση όμως η γερμανική πλευρά «συνει-
δητά απέφυγε να υπογράψει συνθήκη ειρήνης», εξηγεί ο 
Ούλριχ Μπάτις. Αντί συνθήκης ειρήνης, υπεγράφη η Συν-
θήκη 2+4 στην οποία βασίζεται και η γερμανική θέση ότι 
«εφόσον δεν υπάρχει συνθήκη ειρήνης, δεν θα πάρετε 
τίποτα», εξηγεί ο Γερμανός ειδικός.
Πάντως, ο ίδιος δεν συμμερίζεται ελληνικές αιτιάσεις 
περί νομικών τεχνασμάτων, τονίζοντας ότι η γερμανική 
πλευρά δεν επέβαλε τις θέσεις της και ότι όλοι οι εμπλε-

κόμενοι υπέγραψαν τη Συνθήκη 2+4.
Γεγονός είναι ότι το Βερολίνο θέλει να αποφύγει να δημι-
ουργηθεί νομικό προηγούμενο μέσα από την περίπτωση 
της Ελλάδας. Εάν η ελληνική πλευρά δικαιωνόταν, ενδέχε-
ται δεκάδες άλλοι πρώην εχθροί κατά τον πόλεμο να προ-
βούν σε παρόμοιες διεκδικήσεις. Η γερμανική κυβέρνηση 
παρατηρεί προσεκτικά ότι και στην Πολωνία καταβάλλο-
νται προσπάθειες για διεκδίκηση επανορθώσεων.
Πάντως, ήδη έχουν υπάρξει επαφές ανάμεσα στην ελλη-
νική και την πολωνική επιτροπή διεκδίκησης επανορθώ-
σεων. Ο πρόεδρος της ελληνικής επιτροπής Τριαντάφυλ-
λος Μηταφίδης αλλά και ο επικεφαλής της αντίστοιχης 
πολωνικής Αρκάντιους Μούλαρτσικ επιβεβαίωσαν στην 
DW ότι υπήρξαν συναντήσεις μεταξύ μελών των δύο 
επιτροπών. «Ορισμένα σημεία στην ελληνική έκθεση 
ήταν πολύ βοηθητικά για εμάς» δήλωσε ο κ. Μούλαρ-
τσικ, προσθέτοντας ότι «η δική μας έκθεση θα είναι όμως 
πολύ ακριβέστερη». Εκπρόσωποι της πολωνικής επι-
τροπής μίλησαν σε συνάντηση στην Αθήνα και με τους 
δικηγόρους που είχαν εκπροσωπήσει παλαιότερα τα 
θύματα της ναζιστικής σφαγής στο Δίστομο. «Στην Πολω-
νία έχουμε χιλιάδες τέτοια χωριά» τόνισε ο Αρκάντιους 
Μούλαρτσικ στην DW.

Ακόμη υψηλότερες οι πολωνικές διεκδικήσεις
Η πολωνική επιτροπή διεκδίκησης εκτιμά ότι το ύψος των 
γερμανικών οφειλών ανέρχεται σε 740 δις ευρώ περίπου. 
Ο επικεφαλής της προανήγγειλε τη δημοσιοποίηση της 
σχετικής έκθεσης στις αρχές του 2019.
Τότε θα φανεί εάν η Πολωνία θα προβεί σε επίσημο 
αίτημα διεκδίκησης προς το Βερολίνο. Ο Αρκάντιους 
Μούλαρτσικ εκτιμά ότι η Γερμανία θα επιχειρούσε να 
διαχειριστεί ξεχωριστά τα αιτήματα για οφειλές και δια-
τυπώνει μια σκέψη: «Σε περίπτωση που δεν μπορούμε 
να προχωρήσουμε, θα υπήρχε και η επιλογή μιας συνερ-
γασίας με στόχο τη διεθνοποίηση του ζητήματος». Τότε 
θα μπορούσε να σκεφθεί κάποιος τη δυνατότητα κοινών 
συνεννοήσεων, για παράδειγμα στο πλαίσιο πιθανών 
προσφυγών.
Πάντως, είναι γεγονός ότι την αριστερή κυβέρνηση υπό 
τον ΣΥΡΙΖΑ και την εθνικιστική κυβέρνηση στη Βαρσο-
βία δεν συνδέουν πολλά κοινά. Όμως, το ζήτημα των 
επανορθώσεων ανήκει στα λίγα κοινά που έχουν. Κοινό 
σημείο είναι, επίσης, το γεγονός ότι το θέμα των επανορ-
θώσεων μπορεί να αποβεί επωφελές για τις κυβερνήσεις 
σε Ελλάδα και Πολωνία. Και στις δύο χώρες αναμένο-
νται εθνικές εκλογές και το ζήτημα φαίνεται ότι μπορεί 
να δώσει «πόντους» στους κυβερνώντες τόσο σε Αθήνα 
όσο και σε Βαρσοβία.

Το ζήτημα της διεκδίκησης 
γ ε ρ μ α ν ι κ ώ ν  π ο λ ε μ ι κ ώ ν 
επανορθώσεων επιβαρύνε ι 
ε δ ώ  κα ι  δ ε κα ε τ ί ε ς  τ ι ς 
ελληνογερμανικές σχέσεις
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Σ
το μικροσκόπιο των αστυνομικών 
της Ασφαλείας Σπάρτης έχει μπει 
η αδιανόητη υπόθεση αυτοκτονί-
ας πατέρα και γιου μέσα σε πέντε 

ημέρες που συγκλονίζει την Σπάρτη, κα-
θώς πρόκειται για μέλη πασίγνωστης οι-
κογένειας της Λακωνίας που διατηρού-
σαν βιοτεχνία επίπλων στην εθνική οδό 
Σπάρτης- Γυθείου.
Οι αστυνομικοί διερευνούν τις φήμες 
που έφτασαν σ τα αυτιά τους γ ια ένα 
μυστικό που “βάραινε” τη συνείδηση 
του 71χρονου πατέρα Νίκου Χ., του 
οποίου την αποκάλυψη δεν άντεξε ούτε 
ο 42χρονος γιος του Γιάννης. Ωστόσο, 
κανείς από τους δυο δεν είχε μιλήσει 

σε κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας 
ή συνεργάτη του, ώστε να γίνει γνωστό 
τι ήταν αυτό που πήραν μαζί τους στον 
τάφο.
Ο 42χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος 
στην αυλή του σπιτιού του στο χωριό 
Πολοβίτσα, το μεσημέρι της Παρα-
σκευής, χωρίς να αφήσει κάποιο σημεί-
ωμα που να εξηγεί τους λόγους της αυτο-
χειρίας του. Λίγο πριν από τα μεσάνυ-
χτα της περασμένης Κυριακής, είχε βρει 
ο ίδιος μαζί με αστυνομικούς νεκρό μέσα 
σε μία λίμνη αίματος τον 71χρονο πατέρα 
του, που είχε αυτοπυροβοληθεί μέσα σε 
έναν χώρο της βιοτεχνίας. Ούτε εκείνος, 
όμως, είχε αφήσει κάποιο σημείωμα...

Σπάρτη: Γιος αυτοκτόνησε πέντε μέρες 
μετά την αυτοκτονία του πατέρα του 

Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ κατά του «συντρόφου» 
Καμμένου για τις προτάσεις του στις ΗΠΑ 

Νίκος Παππάς: «Οι υπουργοί πρέπει 
να μιλάνε μετρημένα»

Έ
να πολύ βαρύ κλίμα στις σχέσεις 
των δύο κυβερνητικών εταίρων, δι-
αμορφώνουν πλέον οι κινήσεις του 
προέδρου των ΑΝΕΛ, Πάνου Καμ-

μένου. Και παρά την επίπονη προσπάθεια 
που καταβάλλει κυρίως το Μαξίμου να υ-
ποβαθμίσει το πρόβλημα και να επιμεί-
νει στα περί ειδυλλιακής σχέσης Τσίπρα 
– Καμμένου, η εικόνα που εκπέμπει το κυ-
βερνητικό σχήμα οδηγεί σε πολιτική πα-
ράκρουση.
Κυβερνητικοί παράγοντες παραδέχονται 
ότι ο υπουργός Άμυνας ξεπέρασε κάθε 
όριο αυτή τη φορά και ότι οι δηλώσεις του 
δεν κινούνται απλώς στο πλαίσιο μία προ-
σπάθειας να κρατήσει συσπειρωμένη την 
κομματική του βάση, με επίκεντρο τη μάχη 
για το Σκοπιανό, αλλά διαμορφώνει μία 
συνολικότερη διαφοροποίηση για μείζονα 
θέματα εθνικής στρατηγικής.
Σφοδρές είναι οι αντι-
δράσεις από στελέχη 
του ΣΥΡΙΖΑ στα όσα είπε 
ο Πάνος Καμμένος στις 
ΗΠΑ, τα οποία είναι σε 
πλήρη αντίθεση με την 
επίσημη κυβερνητική 
θέση. Ο υπουργός Άμυ-
νας και πρόεδρος των 
Ανεξάρτητων Ελλήνων εμφανίστηκε στις 
ΗΠΑ να εκχωρεί όλη τη χώρα στους Αμε-
ρικάνους, προκειμένου να κάνουν στρατι-
ωτικές βάσεις όπου τραβά η ψυχής τους, 
αναφέροντας για παράδειγμα τον Βόλο, 
τη Λάρισα και την Αλεξανδρούπολη, ενώ 
ταυτόχρονα παρουσίασε ένα «Plan B» για 
το Σκοπιανό.
Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς και 
ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκος 
Παππάς, ρωτήθηκαν σήμερα σε εκδήλωση 
για τις δηλώσεις του Πάνου Καμμένου. 
Οι δυο υπουργοί κράτησαν αποστάσεις. 
«Ο υπουργός Εξωτερικών, δεν πρέπει να 
μιλάει πολύ για να ακούγεται όταν μιλάει», 
ανέφερε ο Νίκος Κοτζιάς, αρνούμενος να 
σχολιάσει.  Από την πλευρά του ο Νίκος 
Παππάς, συμπλήρωσε: «Αυτό ισχύει για 
όλους του υπουργούς, πρέπει να μιλάνε 
μετρημένα».
«Ο  Πάνος Καμμένος κάνει ζημιά στην 
κυβέρνηση αλλά και στην εθνική προσπά-

θεια για τη διπλωματική αναβάθμιση της 
χώρας, για να ξαναστήσουμε μια χώρα με 
υγιή διοίκηση και έναν παραγωγικό ιστό 
που θα κρατάει τα παιδιά μας εδώ και δεν 
θα περιπέσει η πατρίδα μας σε δημογρα-
φικό μαρασμό».
Τις επισημάνσεις αυτές έκανε ο κοινοβου-
λευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος 
Ξυδάκης μιλώντας στον «News24/7».
«Είναι κάποιες ενέργειες -συνέχισε- που 
αν τις κάνεις χωρίς θεσμικό τρόπο ενώ 
έχεις θεσμικό ρόλο, τότε δυσκολεύε-
ται να σε πάρει ο ξένος συνομιλητής σου 
σοβαρά. Όταν θέματα εξωτερικής πολιτι-
κής, άμυνας και ασφάλειας τα συναρτάς 
με το δικό σου πολιτικό μέλλον μπορεί να 
διολισθήσεις σε ένα θεσμικό άτοπο».
Κατά τον Νίκο Ξυδάκη, οι προτάσεις Καμ-
μένου «ξεπερνούν το χρονικό ορίζοντα 
οποιασδήποτε θητείας αιρετού. Εκπνέει η 
κοινοβουλευτική περίοδος υπάρχει πίεση 
και άγχος. Το πράγμα γίνεται δύσκολο όταν 
αυτό το άγχος οδηγεί σε συμπεριφορές 
που φτάνουν στα όρια έλλειψης θεσμι-

κής κομψότητας. Ο κ. Καμ-
μένος παρενέβη σε θέματα 
που είναι ευθύνη του πρω-
θυπουργού. Δεν μπορώ να 
μπω στο μυαλό του για να 
σας πω τι θέλει να κάνει. Έχει 
διαμηνυθεί από τον Πρωθυ-
πουργό ότι μπορεί να βρεθεί 
πλειοψηφία στη Βουλή για να 

κυρωθεί η συμφωνία των Πρεσπών και 
για να συνεχίσει η κυβέρνηση.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι κλεί-
νει η ιστορική περίοδος που υπαγόρευσε 
τη συνεργασία με τους ΑΝΕΛ και ότι δεν 
συντρέχουν πια οι λόγοι που την επέβα-
λαν το 2015. «Αν θέλεις να βοηθήσεις τη 
Συμφωνία των Πρεσπών βοηθάς για λίγο 
και την κυβέρνηση», είπε απευθυνόμε-
νος στους βουλευτές του Ποταμιού ενώ 
προειδοποίησε τον Πάνο Καμμένο ότι 
«προσπαθώντας να αποδυναμώσεις την 
κυβέρνηση μπορεί τελικάνα την δυναμώ-
σεις».
«Είναι ένα πρόβλημα. Δεν είναι αρμόδιος 
για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αυτό 
θα μπορούσε να το θέσει ως αρχηγός του 
συγκυβερνώντος κόμματος στον αρχηγό 
του μεγαλύτερου κυβερνητικού εταίρου. Η 
εξωτερική πολιτική είναι θέμα του πρωθυ-
πουργού, είναι λίγο σπασμωδικές οι ενέρ-
γειες αυτές» είπε ο κ. Κυρίτσης.
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Εκτενές άρθρο για τον Ιβάν Σαββίδη έχουν οι New York Times που ισχυρίζονται ότι είναι ό 
άνθρωπος του Πούτιν στην Ελλάδα και αναφέρουν ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες 
υπέκλεψαν συνομιλίες και έχουν αποδείξεις για τον ρόλο του αφεντικού του ΠΑΟΚ ως... 
υπονομευτή της Συμφωνίας των Πρεσπών.  

Τ
ο άρθρο ξεκινά αναφέροντας: 
«Για χρόνια ο Ιβάν Σαββίδης εί-
ναι ο άνθρωπος του Κρεμλίνου 
στην Ελλάδα. Ο Ελληνορώσος 

δισεκατομμυριούχος, πρώην μέλος της 
ρωσικής Δούμας και ιδιοκτήτης ελλη-
νικής επαγγελματικής ποδοσφαιρικής 
ομάδας, ο κύριος Σαββίδης κινήθηκε 
άψογα ανάμεσα στους αθλητικούς κό-
σμους των δύο χωρών. Έχει λόγο φαι-
νομενικά σε κάθε πτυχή της ζωής στη 
Θεσσαλονίκη, στο ελληνικό λιμάνι της 
πόλης όπου ζει, και είναι ένας πολύ 
γνωστός παίκτης στον συχνά γεμάτο 
διαμάχες κόσμο των Ελλήνων και Ρώ-
σων Ολιγαρχών. Όλα αυτά τον έκαναν 
να τραβήξει το μεγάλο ενδιαφέρον των 
Αμερικανών κατασκόπων.
Αξιωματούχοι των ΗΠΑ λένε ότι υπέ-
κλεψαν συνομιλίες τον Ιούνιο που 
δείχνουν ότι ο κύριος Σαββίδης δού-
λευε σαν μεσάζοντας της Ρωσίας για 
να υπονομεύσει τη συμφωνία μεταξύ 
Ελλάδας και ΠΓΔΜ που θα άνοιγε 
τον δρόμο για την ένταξη της ΠΓΔΜ 
στο ΝΑΤΟ.  Η Ελλάδα έχει εδώ καιρό 
εκφράσει τη διαφωνία της στην ένταξη 
της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ. Η Μόσχα η οποία 
βλέπει την επέκταση της συμμαχίας 
ως μια σοβαρή απειλή στα σύνορά 
της, ήταν αποφασισμένη να κάνει ένα 
δημοψήφισμα για τη συμφωνία.
Ως αντίποινα, οι Αμερικάνοι αξιωμα-
τούχοι έκαναν μία ασυνήθιστα επιθε-
τική κίνηση. Παρέδωσαν τις υποκλο-
πές στην αριστερή Ελληνική κυβέρ-
νηση του Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσί-
πρα. Η Ελληνική κυβέρνηση απάντησε 
κάνοντας μια ασυνήθιστη διακοπή των 
σχέσεων με τη Μόσχα, και προχωρώ-
ντας στην απέλαση δύο Ρώσων διπλω-
ματών από την Αθήνα και απαγορεύο-
ντας την είσοδο σε δύο ακόμα.
Οι Αμερικανοί κατάσκοποι και διπλω-
μάτες παραμένουν ενθουσιασμένοι. 
Αν και το δημοψήφισμα τον περασμένο 
μήνα στην ΠΓΔΜ για τη συμφωνία δεν 
έβγαλε κάποιο συμπέρασμα, το Κοινο-
βούλιο της χώρας πρέπει τώρα να απο-

φασίσει, ίσως μέχρι τις αρχές αυτής 
της βδομάδας, αν η χώρα θα ενταχθεί 
στην Ατλαντική συμμαχία. Οι Αμερικα-
νοί αξιωματούχοι βλέπουν την έκθεση 
του κυρίου Σαββίδη και την απέλαση 
των διπλωματών σαν μια σπάνια νίκη 
σε μία προσπάθεια συγκάλυψης ενα-
ντίον των ρωσικών εκστρατειών παρα-
πληροφόρησης στην Ευρώπη και στις 
ΗΠΑ.
Οι μυστικοί ελιγμοί συνέβησαν καθώς 
ο Πρόεδρος Τραμπ ταξίδεψε στην 
Ευρώπη κατά τη διάρκεια του καλο-
καιριού και δημοσίως αγκάλιασε τον 

Πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν, δυσφημί-
ζοντας τη συμμαχία. Ένα ακόμα παρά-
δειγμα της προεδρίας και της καθιέρω-
σης της εθνικής ασφάλειας που φαινο-
μενικά λειτουργούν σε αντικρουόμενα 
συμφέροντα. Αλλά η ιστορία με την 
ΠΓΔΜ ξεκινάει πολύ πριν από αυτό».
Πιο κάτω το κείμενο των New York 
Times κάνει αναφορά στο περιστατικό 
με το πιστόλι στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ 
με την ΑΕΚ και προσθέτει: «Ο κύριος 
Σαββίδης εδώ και χρόνια βρίσκε-
ται στα ραντάρ των Αμερικανικών και 
Ελληνικών μυστικών πληροφοριών ως 
μέλος του κόμματος του κυρίου Πού-
τιν, Ενωμένη Ρωσία, όταν βρισκόταν 
στη Δούμα και διέθετε μια περιουσία 
η οποία πρωτοέγινε μέσω ρωσικής 
εταιρίας καπνού ανάμεσα σε άλλα επι-
χειρηματικά ενδιαφέροντα σε όλη τη 
Βόρεια Ελλάδα», ενώ σε άλλο σημείο 
προσθέτει: «Ανώτατος Αμερικανός 
αξιωματούχος δήλωσε ότι αμερικα-
νικές υπηρεσίες κατάφεραν με σχε-
τική ευκολία να συλλέξουν οικονομικά 

δεδομένα βάση των οποίων ο κ. Σαββί-
δης βρίσκεται πίσω από πληρωμές σε 
πολίτες και οπαδούς του ΠΑΟΚ προ-
κειμένου να προκαλέσουν βίαια επει-
σόδια για το θέμα της “Μακεδονίας”».
Παράλληλα, όπως αναφέρουν οι New 
York Times, σύμφωνα με την Οργά-
νωση Organized Crime and Corruption 
Reporting Project, «ο κύριος Σαββίδης 
πλήρωσε τους αντιπάλους της καμπά-
νιας για την αλλαγή του ονόματος της 
ΠΓΔΜ τουλάχιστον 300.000 ευρώ ή 
350.000 δολάρια. Αυτοί που πήραν 
τα χρήματα είναι, εκτός από πολιτικοί 
στην ΠΓΔΜ, και εξτρεμιστικές εθνικι-
στικές οργανώσεις καθώς και χούλι-
γκαν της Βαρντάρ, που διοργάνωσαν 
βίαιες διαμαρτυρίες μπροστά από το 
Κοινοβούλιο των Σκοπίων».
Με μια οργισμένη ανακοίνωση της 
εταιρίας DIMERA Group «απάντησε» 
ο Ιβάν Σαββίδης στο εκτενές άρθρο 
των New York Times, σύμφωνα με το 
οποίο ο γνωστός επιχειρηματίας ήταν 
ο «άνθρωπος του Κρεμλίνου» στην 
Αθήνα κι εκείνος που πλήρωσε αδρά 
για να υπονομεύσει τη Συμφωνία των 
Πρεσπών με απώτερο σκοπό να μην 
μπει η ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ.
«Ο επιχειρηματίας κ. Ιβάν Σαββίδης 
ουδεμία σχέση ή εμπλοκή έχει με τα 
ευφάνταστα σενάρια που αναμασά το 
κακόβουλο, υποβολιμαίο και συκο-
φαντικό δημοσίευμα των New York 
Times», υποστηρίζει στην ανακοίνωσή 
του το «DIMERA Group».
«Σε μία κακοπαιγμένη φαρσοκωμω-
δία βασισμένη σε σενάρια ψυχροπο-
λεμικού μυθιστορήματος άλλων επο-
χών, εξελίσσεται η εμμονική και ταυ-
τοχρόνως αποτυχημένη προσπάθεια 
συγκεκριμένων κέντρων να εμπλέ-
ξουν τον επιχειρηματία κ. Ιβάν Σαβ-
βίδη στους γεωπολιτικούς ανταγωνι-
σμούς στην περιοχή μας», αναφέρε-
ται στην ανακοίνωση και διαψεύδε-
ται κάθε σχέση ή εμπλοκή του επιχει-
ρηματία με όσα αναφέρει το σχετικό 
δημοσίευμα.»

New York Times: «Ο Ιβάν Σαββίδης είναι ο 
άνθρωπος του Κρεμλίνου στην Ελλάδα»

Ιερώνυμος: Αγαπάμε τον 
Βαρθολομαίο και τον 
Τσίπρα αλλά πιο πολύ την 
Εκκλησία και την πατρίδα

Διπλό μήνυμα με αποδέκτες τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον πρωθυπουργό 
έστειλε μέσω δηλώσεών του τη Δευτέρα ο 
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Α
γαπάμε τον Πατριάρχη μας, αγαπάμε το Πατριαρχείο 
μας, το σεβόμαστε, το στηρίζουμε όσο μπορούμε. 
Αγαπάμε τον πρωθυπουργό μας, τους πολιτικούς 
μας όλους και όπου έχουμε λόγο, δυνατότητα βοη-

θάμε. Όλους αυτούς τους αγαπάμε και τους σεβόμαστε. Αλλά 
θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι αγαπάμε πιο πολύ απ’ ό-
λους την Εκκλησία και την πατρίδα», δήλωσε ο κ. Ιερώνυμος.

Βαρθολομαίος: Το σχίσμα καταφύγιο όσων δεν 
έχουν επιχειρήματα.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος υπογράμμισε 
τον συντονιστικό ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 
«φιλόστοργης μητέρας και αρχής των Εκκλησιών», όπως είπε, 
στην οικογένεια των Ορθοδόξων.
«Χρειάζεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο, γιατί η Ορθοδο-
ξία δεν είναι και δεν πρέπει να γίνει σκορποχώρι», τόνισε ο 
κ. Βαρθολομαίος, μιλώντας στην τιμητική εκδήλωση, που 
πραγματοποιήθηκε στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, με την 
ευκαιρία της συμπληρώσεως 50 ετών. Στην εκδήλωση ήταν 
παρόντες ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπης 
Παυλόπουλος, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, οι Αρχιεπίσκοποι 
Κύπρου και Αλβανίας , καθώς και εκπρόσωποι των Εκκλη-
σιών Ρουμανίας και Πολωνίας.
Ο κ. Βαρθολομαίος υπέδειξε πως : «Αν δεν διατηρήσουμε την 
ενότητα θα έχουμε ακέραιη την ευθύνη της μετατροπής της 
Εκκλησίας σε συντεχνία».
Αν και δεν κατονόμασε την Εκκλησία Ρωσίας , ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης σχολίασε τα όσα λέγονται αυτή την περίοδο για 
ενδεχόμενο σχίσματος σε περίπτωση χορήγησης αυτοκεφα-
λίας στην Ουκρανία.
«Το σχίσμα ως ανθρώπινο έργο είναι η εύκολη λύση, στην 
οποία καταφεύγουν συνήθως όσοι δεν δύνανται μέσω εκκλη-
σιαστικών και κανονικών επιχειρημάτων να διεκδικήσουν τα 
δίκαια τους και να στηρίξουν τις απόψεις τους, οι οποίες συνή-
θως δεν στηρίζονται στους κανόνες της Εκκλησίας και αποκλί-
νουν από το εκκλησιαστικό ήθος εξυπηρετώντας άλλες σκο-
πιμότητες» , επεσήμανε ο κ. Βαρθολομαίος.
Για τον Οικουμενικό Πατριάρχη πάντως, «Σχίσματα, επιδι-
ώξεις ιδίων συμφερόντων, προσπάθειες για την μάταιη επι-
καιρότητα και τη λεγόμενη «επικοινωνιακή πολιτική» δεν 
χωρούν στην Εκκλησία».
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλό-
πουλος, στον χαιρετισμό του, κάλεσε τις Ορθόδοξες Εκκλη-
σίες ( σ.σ: Αντιοχείας, Ρωσίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας ), που 
δεν συμμετείχαν στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο του 2016 να 
αναλάβουν τις ιστορικές τους ευθύνες. «Οφείλω, δε, να επι-
σημάνω ότι η απουσία ορισμένων Ορθόδοξων Εκκλησιών 
κατά την ως άνω Σύνοδο δεν οφείλεται, κάθε άλλο, στο Πατρι-
αρχείο της Κωνσταντινουπόλεως, αλλά σε δικές τους σκοπι-
μότητες ” .

επικαιρότητα
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Ό
λα αρχίζουν αμέσως 
μετά τις εκλογές του Ια-
νουαρίου 2015 με στό-
χο να ανατραπεί η αλ-

γεινή εντύπωση που είχε προκλη-
θεί από το «μαύρο» στην ΕΡΤ που 
επέβαλε η κυβέρνηση Σαμαρά το 
καλοκαίρι του 2013. Τα ηνία της 
Δημόσιας Τηλεόρασης εξ’ αρχής 
αναλαμβάνει ο Νίκος Παππάς, εκ 
των άμεσων συνεργατών του Αλέ-
ξη Τσίπρα.
Απεδείχθη πολύ γρήγορα πώς η 
μεν πρόθεση ήταν αρίστη αλλά η 
«πολιτική σάρξ» λείαν ασθενής. 
Η ΕΡΤ κτίστηκε εκ νέου πάνω στα 
πρότυπα της προηγουμένης, ως 
ανεξέλεγκτο φέουδο δηλαδή της 
κάθε κυβέρνησης τόσο ως προς 
το δημοσιογραφικό προϊόν όσο 
και ως προς την διοικητική πλατ-
φόρμα.
Επιστρατεύτηκαν οι «έμπιστοι», 
μπήκαν στο ψυγείο οι «μη έμπι-
στοι», απομακρύνθηκαν οι «ύπο-
πτοι» και επιβραβεύθηκαν οι 
«ημέτεροι» των πολιτικά ισχυρών 
παραγόντων, δηλαδή του κ. Νίκου 
Παππά.
Η ΕΡΤ προχώρησε στην πεπατη-
μένη των προηγούμενων εκδο-
χών της. Αναρριχήθηκαν με μονα-
δική ευκολία οι λεγόμενοι «φελ-
λοί» αφού αποτελούν απαραίτητο 
υλικό για την αντιμετώπιση της 
ανασφάλειας των πολιτικών προ-
ϊσταμένων τους. Μοιράστηκαν οι 
ρόλοι στους «διασκεδαστές» της 

παρούσης εξουσίας. Προωθή-
θηκαν οι αρεστοί. Οι υπόλοιποι 
κατέληξαν στην «αποθήκη», όρος 
γνωστός και διαχρονικός.
 Οι «αρεστοί» στην Κυβέρνηση, 
στο Μαξίμου και στον κ. Παππά 
διαγωνίζονταν για το ποιος θα 
σκαρφαλώσει πρώτος στους αιω-
ρούμενους ιμάντες της εφήμερης 
εξουσίας
Η ΕΡΤ ανέκαθεν ταλανιζόταν από 
εσωτερικές έριδες και ανταγωνι-
σμούς. Αυτή η παλαιά καλή συνή-
θεια πρυτάνευσε εκ νέου. Οι 
«αρεστοί» στην Κυβέρνηση, στο 
Μαξίμου και στον κ. Παππά δια-
γωνίζονταν για το ποιος θα σκαρ-
φαλώσει πρώτος στους αιωρού-
μενους ιμάντες της εφήμερης 
εξουσίας στο ιδιότυπο δημοσιο-
γραφικό ίδρυμα της Αγίας Παρα-
σκευής.
Οι καυγάδες και τα μαχαιρώματα 
πολύ σύντομα είδαν το φώς της 
δημοσιότητας. Επιτέλους η σημε-
ρινή ΕΡΤ δεν είχε τίποτε να ζηλέ-
ψει από τις προηγούμενες δοξα-
σμένες περιόδους απαξίωσης 
της. Σύντομα κατατέθηκαν και οι 
πρώτες καταγγελίες για ατασθα-
λίες και κακοδιοίκηση. Άρχισαν να 
«πέφτουν κεφάλια».
Ιούνιος 2017: Με επιστολή του 
προς τον υπουργό Ψηφιακής 
Πολιτικής Νίκο Παππά, τον Ιού-
νιο του 2017 παραιτήθηκε από τη 
θέση του διευθύνοντος συμβού-
λου στην ΕΡΤ ο δημοσιογράφος 

Λάμπης Ταγματάρχης.
Οκτώβριος του 2017: Παραιτή-
θηκε από πρόεδρος της ΕΡΤ ο Διο-
νύσης Τσακνής. Η θητεία του κ. 
Τσακνή διήρκεσε περίπου δυό-
μισι χρόνια καθώς είχε τοποθε-
τηθεί στη θέση του προέδρου της 
ΕΡΤ τον Μάιο του 2015.
Μάρτιος 2018: Αποπέμπεται ο 
ειδικός σύμβουλος της ΕΡΤ Σπύ-
ρος Κρίμπαλης.
Οκτώβριος 2018: Την παραίτησή 
γνωστοποίησε μέσω Facebook ο 
Αλεξάνδρος Κλώσσας, αρχισυ-
ντάκτης της εκπομπής του Κώστα 
Αρβανίτη. Παραιτήθηκε επίσης 
από τα καθήκοντα της στο δελτίο 
ειδήσεων η Έφη Ζέρβα, αλλά και 

η αρχισυντάκτρια της εκπομπής 
του Πάνου Χαρίτου, Ολυμπιάδα 
Μαρία Ολυμπίτη.
Οκτώβριος 2018: Από τη Βιέννη, 
που διαμένει μόνιμα, απέστειλε 
την παραίτησή της η πρόεδρος 
της ΕΡΤ3, Κατερίνα Σαρικάκη, 
ένα χρόνο μετά τον διορισμό της 
όπως αναφέρουν πληροφορίες 
που έγιναν γνωστές την Κυριακή 
7/10/2018. Η κα Σαρικάκη δεν κοι-
νοποίησε την επιστολή παραίτη-
σης στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3, με 
αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι στα 
γραφεία της διοίκησης να την πλη-
ροφορηθούν από τα ΜΜΕ.
Οκτώβριος 2018: Ο Βασίλης Ταλα-
μάγκας παραιτήθηκε από τη θέση 

του γενικού διευθυντή ενημέρω-
σης της ΕΡΤ την Τρίτη 9/10.
Όταν σε μία εκ των προσφάτων 
ενημερωτικών εκπομπών ένας 
εκ των σχολιαστών καταφέρθηκε 
κατά του αρχηγού της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης με ασυνή-
θιστη αμετροέπεια, είναι η αλή-
θεια, και δημοσιογραφικά αδικαι-
ολόγητη απρέπεια, προκλήθηκε 
«πολιτικός κονιορτός». Στη γενική 
αυτή «σύρραξη» παρενέβη και ο 
Νίκος Φίλης, εκ των αριστερών 
εκδοχών της Κουμουνδούρου. 
Αμέσως παρατηρήθηκε μία πολι-
τική αναταραχή μεταξύ των συνι-
στωσών της κυβερνώσας Αριστε-
ράς.

Το απόλυτο μπάχαλο στην ΕΡΤ

επικαιρότητα
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Το «Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη 
2018» κέρδισε με ομόφωνη απόφαση 
του Ευρωκοινοβουλίου ο πατέρας 
Αντώνιος ο οποίος πήγε σήμερα, Τρίτη, 
στις Βρυξέλλες για να το παραλάβει 
συνοδευόμενος από 10 παιδιά της 
«Κιβωτού του Κόσμου».

Β
αθιά συγκινημένος ο πατέρας Αντώ-
νιος, η ψυχή της «Κιβωτού του κό-
σμου» που αντιπροσωπεύει την κοι-
νωνική αλληλεγγύη, σε δηλώσεις του 

στον Τύπο λίγο πριν τη βράβευσή του ανά-
φερε:
«Τι να σας πω; Για έναν ορθόδοξο ιερέα τα 
βραβεία ξέρετε δεν χρειάζονται με την έννοια 
ότι πιστεύω και νιώθω, ότι αυτό που κάνουμε 
είναι χρέος μας, υποχρέωση για το ποίμνιο 
μας για τα παιδιά και τις ψυχούλες τις τραυ-
ματισμένες. Οπότε όλα αυτά 
βοηθούν στην πιστοποίηση 
και στο να γίνει το έργο μας 
ακόμα πιο γνωστό και να 
πάρουμε βοήθεια». 
«Όταν μου το ανακοίνω-
σαν, τους είπα ότι αυτό είναι 
κάτι πολύ σπουδαίο που θα 
πρέπει να το βιώσουν και 
κάποια από τα μεγάλα παι-
διά μας. Συγκεκριμένα είναι παιδιά λυκείου 
και ο λόγος που ήθελα να είναι μαζί μου αυτή 
τη στιγμή είναι για να μπορέσουν να ανοί-
ξουν τα μάτια τους. Να δουν νέους ορίζοντες. 
Θα βάλω τα ίδια τα παιδιά να παραλάβουν το 
βραβείο και το μήνυμα που θέλω να δώσω 
και στα ίδια είναι να βάζουν στόχους και να 
τους καταφέρνουν. Επειδή πρόκειται για παι-
διά που βίωσαν άσχημα πράγματα στην αρχή 
της ζωής τους αυτά τα παιδιά τώρα θα πρέπει 
να καταφέρουν να «ζωγραφίσουν» τη δική 
τους ζωή», ανέφερε και πρόσθεσε:
«Δεν μπορούσα να φανταστώ ούτε καν την 
εξέλιξη που θα είχε αυτό το εγχείρημα της 
«Κιβωτού» ούτε είχα σκεφτεί ότι θα φτά-
ναμε σε αυτό το σημείο με τόσα παιδιά. Όπως 
συνηθίζω να λέω είναι ένα θαύμα. Η «Κιβω-
τός» αποτελεί ένα σχέδιο που προϋπήρχε και 
εγώ απλά είπα «ναι» και ακολούθησα τη μια 
ανάγκη μετά την άλλη».
Το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη απονέμεται 
κάθε χρόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
μετά από διαδικασία αξιολόγησης των προτά-
σεων που κατατίθενται από ευρωβουλευτές. 
Είναι ένας θεσμός που θεσπίστηκε το 2008.
Στόχος του βραβείου είναι να επιβραβεύσει 
άτομα και οργανώσεις των οποίων οι δράσεις:

 ª προάγουν τη αλληλοκατανόηση μεταξύ 
των Ευρωπαίων πολιτών, καθώς και την 
ευρωπαϊκή συνεργασία, προάγουν την ενδυ-
νάμωση του ευρωπαϊκού πνεύματος μέσω 
μακροχρόνιων, υπερεθνικών και διασυνορι-
ακών πολιτιστικών συνεργασιών, 

 ª σχετίζονται με το θέμα του τρέχοντος 
Ευρωπαϊκού Έτους, 

 ª προάγουν στην πράξη τις αρχές και αξίες 
της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
O ιερέας Αντώνιος Παπανικολάου υπηρέτησε 
ως εφημέριος στον Άγιο Γεώργιο Ακαδημίας 
Πλάτωνος, στον Κολωνό.
Ξεκίνησε την ιερατική του δράση το 1998.
Η περιοχή του Κολωνού είναι, από τις πιο επι-
κίνδυνες στην Αθήνα, αφού δρουν πολλές 
συμμορίες, ενώ σχεδόν σε κάθε γωνιά γίνεται 
εμπόριο ναρκωτικών.
Ο ίδιος, παρατηρούσε καθημερινά παι-

διά, που ενώ θα έπρεπε να 
ήταν στο σχολείο σύχναζαν 
σε πλατείες ή παιδιά που 
αποτελούσαν μέλη ομά-
δων υψηλού κινδύνου, ενώ 
πάντα τα ίδια και οι οικογέ-
νειές τους βρίσκονταν σε 
ανάγκη.
Σιγά σιγά, τα πλησίασε μέσω 
του μπάσκετ και της αποδο-

χής, ανθρώπινα, προσπαθώντας να μιλήσει 
μαζί τους για τους προβληματισμούς τους, για 
την καθημερινότητά τους, προσπαθώντας να 
τους μιλήσει ως ίσος προς ίσον, χωρίς να τους 
κρίνει και χωρίς να τους νουθετεί και κυρίως 
να βρει τον τρόπο να σταθεί στο πλάι τους και 
να τα βοηθήσει στις ανάγκες τους.
Με τον καιρό κέρδισε την αποδοχή τους και 
σταδιακά και την εμπιστοσύνη τους.
Σε αυτό του τον αγώνα, πάντα στο πλάι του η 
σύντροφος και αρωγός, η σύζυγός του Στα-
ματία Γεωργαντή, με την οποία τότε, όπως και 
τώρα θυσιάζονται και μοιράζονται τις αγω-
νίες, τις δυσκολίες και φυσικά την ικανοποί-
ηση του εγχειρήματος.
H προσφορά του απλού κόσμου ξεκίνησε 
μετά από καιρό, εφόσον γνώρισαν τον νεαρό 
ιερέα και συνειδητοποίησαν τις προθέσεις 
του.
Οι κάτοικοι της περιοχής άρχισαν να έρχονται 
ο ένας μετά τον άλλο και εθελοντικά να παρέ-
χουν τις υπηρεσίες τους. Δάσκαλοι άρχισαν 
να έρχονται και να κάνουν μαθήματα στα παι-
διά, νοικοκυρές της περιοχής άρχισαν να φέρ-
νουν πράγματα από τα σπίτια τους, τρόφιμα 
και ρούχα που δεν χρειάζονταν πια οι δικές 
τους οικογένειες.

Πόλεμος Μαξίμου - ΝΔ μετά τις 
αποκαλύψεις Ζάεφ

Οι νέοι που έχουν υπάρξει πρόσκοποι έχουν καλλιεργήσει μέσω του 
Προσκοπισμού δεξιότητες και αρετές

Οι Πρόσκοποι αλλάζουν την 
ζωή των νέων

Σ
ύγχρονη και συναρπαστική», 
η Προσκοπική Κίνηση βοηθά-
ει στην εξέλιξη των νέων, όπου, 
όπως φαίνεται και από σχετι-

κές έρευνες σε πανελλαδικό και διε-
θνές επίπεδο, μέσα από το πολυδιά-
στατο πρόγραμμά της ενισχύει την αυ-
τάρκεια των νέων, ώστε να μπορούν να 
ανταπεξέρχονται με τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο στις δυσκολίες που επιφυ-
λάσσει η ζωή.
Οι νέοι του σήμερα αντιμετωπίζουν 
πρωτόγνωρες δυσκολίε ς.  Έν τονο 
στρες, που προκαλείται από το γεγο-
νός ότι η ζωή τους βρίσκεται συνεχώς 
κάτω από το μικροσκόπιο των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης. Αβεβαιότητα, 
εξαιτίας μίας αενάως εναλλασσόμε-
νης παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, 
όπου το εργασιακό περιβάλλον αλλά-
ζει άρδην και οι κοινωνίες σπαράσσο-
νται από διαμάχες πάνω σε ζητήματα 
πίστης, αξιών και πεποιθήσεων.
Έρευνες δείχνουν ότι οι νέοι που έχουν 
υπάρξει πρόσκοποι έχουν καλλιεργή-
σει μέσω του Προσκοπισμού τα κάτωθι 
χαρακτηριστικά όπως, σωματική δρα-
στηριότητα, ενεργή συμμετοχή στα 
κοινά, συναισθηματική νοημοσύνη, 
ηγεσία, περιβαλλοντική συνείδηση, 
υπευθυνότητα & αξιοπιστία, ομαδικό-

τητα, σεβασμό στη διαφορετικότητα 
και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
Στην Ελλάδα τώρα, οι νέοι φαίνεται να 
προσπαθούν να ξεπεράσουν την ανα-
σφάλεια και την απογοήτευση ώστε να 
κρατήσουν ζωντανή την ελπίδα και την 
αισιοδοξία. Είναι πολύ σημαντικό το 
ότι ο δείκτης προσδοκίας είναι θετικός 
(σε ποσοστό 54%) και το ότι τα θετικά 
συναισθήματα υπερισχύουν των αρνη-
τικών (ειδικά στους νέους 15-16 και 
17-20 ετών), όμως η ένταση της απογο-
ήτευσης και των αρνητικών συναισθη-
μάτων είναι πολύ μεγαλύτερη από την 
επιθυμητή, για νέους ανθρώπους.
Η νεολαία χαρακτηρίζεται από έντονα 
ανθρωποκεντρική προσέγγιση / αντί-
ληψη. Τόσο σε επίπεδο αξιών (όπου 
υπερέχουν αξιοπρέπεια, φιλία και 
αλληλεγγύη), όσο και σε επίπεδο προ-
τεραιοτήτων (όπου προσωπική ζωή 
και φίλοι υπερτερούν επαγγελματικής 
προοπτικής και δικαιωμάτων) φαίνεται 
ότι πυρήνας της κοινωνικής προσέγγι-
σης των νέων είναι οι διαπροσωπικές 
σχέσεις, (πιθανότητα και ως αντίβαρο 
στην υψηλή ανασφάλεια και αβεβαιό-
τητα), με την επαγγελματική προοπτική 
και την επιδίωξη της επιτυχίας να ακο-
λουθούν με επίσης πολύ υψηλά ποσο-
στά.
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Υποψήφιος για τον Δήμο Θεσσαλονίκης 
ο Παναγιώτης Ψωμιάδης

Την υποψηφιότητά του για τον 
Δήμο Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ο 
έκπτωτος πρώην περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας, 
Παναγιώτης Ψωμιάδης.

Ο 
πρώην περιφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας, ο οποίος είχε 
καθαιρεθεί από την θέση του 
λόγω καταδικαστικής απόφα-

σης για παράβαση καθήκοντος, ανακοί-
νωσε την υποψηφιότητά του για την θέση 
του Δημάρχου Θεσσαλονίκης στις προσε-
χείς αυτοδιοικητικές εκλογές.
Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο οποίος είχε 
προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις για την 
σ τάση του σ το περισ τατικό ξυλοδαρ-
μού του νυν δημάρχου της πόλης, Γιάννη 
Μπουτάρη από ακροδεξιούς, δεν έκρυψε 
την πρόθεσή του να κατέλθει ως υποψή-
φιος για τον δημαρχιακό θώκο, σε περί-
πτωση που ξεπεραστούν κάποιες προϋπο-
θέσεις, χωρίς ωστόσο να τις κατονομάσει.
«Δεν έκρυψα πότε τη θέληση μου για τον 
δήμο Θεσσαλονίκης», είπε ο κ. Ψωμιάδης 
σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε 
σήμερα και πρόσθεσε: «δεν έχω πρό-
βλημα να κατέβω υποψήφιος. Εάν ξεκα-
θαριστούν κάποιες προϋποθέσεις τις επό-
μενες ήμερες -που δεν έχουν σχέση με 
θέματα δικαιοσύνης- από σήμερα θα είμαι 
υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, με 
σεβασμό σε όλες τις υποψηφιότητες».
Παράλληλα ο κ. Ψωμιάδης δήλωσε ανοι-
χτός σε συνεργασίες και προτάσεις ενώ 
τόνισε πως «η Θεσσαλονίκη θέλει έναν 
δήμαρχο να ενώνει και να μη διχάζει».
Μάλισ τα, ο πρώην περιφερε ιάρχης 
δήλωσε πως επιθυμεί αντίπαλος του στις 
εκλογές να είναι ο Γιάννης Μπουτάρης. 
«Θα είμαι ο επόμενος δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης», είπε κλείνοντας ο πρώην περι-
φερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

«Πόλεμος» ανακοινώσεων ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΝΔ για τον χρόνο των δημο-
τικών εκλογών
Σε νέα εστία πολιτικής έντασης φαίνεται 
ότι έχει μετατραπεί η τροπολογία βου-
λευτών του κυβερνώντος κόμματος για 
διπλές κάλπες τον Μάιο του 2019, με 
τη Νέα Δημοκρατία να ισχυρίζεται ότι 

«οι πολίτες θα δείξουν στον Τσίπρα το 
δρόμο από το Μαξίμου στην Κουμουν-
δούρου» όποτε και αν γίνουν εκλογές και 
τον ΣΥΡΙΖΑ να απαντά ότι οι εκλογές θα 
γίνουν στο τέλος της τετραετίας και πως 
«ο κ. Μητσοτάκης θα τις χάσει». Σε νέα 
εστία πολιτικής έντασης φαίνεται ότι έχει 
μετατραπεί η τροπολογία βουλευτών του 
κυβερνώντος κόμματος για διπλές κάλπες 
τον Μάιο του 2019, με τη Νέα Δημοκρα-
τία να ισχυρίζεται ότι «οι πολίτες θα δεί-
ξουν στον Τσίπρα το δρόμο από το Μαξί-
μου στην Κουμουνδούρου» όποτε και αν 
γίνουν εκλογές και τον ΣΥΡΙΖΑ να απαντά 
ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της 
τετραετίας και πως «ο κ. Μητσοτάκης θα 
τις χάσει».
Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία 
κάνει λόγο για «ευτράπελα» και ισχυρίζε-
ται ότι οι διαρκείς αλλαγές στην ημερομη-
νία διεξαγωγής των δημοτικών εκλογών 
δεν αποτελούν παρά την πιο «κραυγαλέα 
απόδειξη του πανικού της κυβέρνησης».
«Ο κ. Τσίπρας πιστεύει ότι αν συμπέ-
σουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές με τις 
ευρωεκλογές, ή ακόμη και με τις εθνικές 
εκλογές, θα προκαλέσει σύγχυση στους 
πολίτες» τονίζει η Πειραιώς, και συνεχί-
ζει: «Ας μην έχει και σε αυτό αυταπάτες. 
Όσες κάλπες και αν στήσει, όποτε και αν 
τις στήσει, οι πολίτες θα του δείξουν το 
δρόμο από το Μαξίμου στην Κουμουν-
δούρου. ΥΓ. Το αν θα μπορεί να μείνει 
και στην Κουμουνδούρου, είναι μια άλλη 
ιστορία…».
Η απάντηση από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ 
ήταν άμεση. Όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, 
«μετά το Βατερλώ που υπέστη η ΝΔ με τις 
δύο σημερινές της ανακοινώσεις και τον 
διεθνή εξευτελισμό της από την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή και τον γ.γ. του ΝΑΤΟ, θεώ-
ρησε σκόπιμο να συνεχίσει τον χαρτοπό-
λεμο, αυτή τη φορά με θέμα την τροπολο-
γία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές».
«Συμβουλεύουμε τον κ. Μητσοτάκη, που 
έχει καταντήσει γραφικός προβλέποντας 
κάθε δύο εβδομάδες και νέα ημερομηνία 
εκλογών, να μην εκτίθεται άλλο», συνεχί-
ζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να τονίσει: «Οι εκλογές 
θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και ο 
κ. Μητσοτάκης θα τις χάσει. Και τότε, θα 
του ευχηθούμε καλά ξεμπερδέματα με 
τον κ. Σαμαρά και τον κ. Γεωργιάδη».
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T
έσσερις μεγάλες επενδυτικές εταιρείες εξέφρα-
σαν το ενδιαφέρον τους για τη χρηματοδότηση 
της κατασκευής αγωγού που θα μεταφέρει φυ-
σικό αέριο από την Κύπρο στην Αίγυπτο, σύμ-

φωνα με Κύπριο αξιωματούχο που γνωρίζει την υπό-
θεση και ενεργοποιείται στον ενεργειακό τομέα, μετέ-
δωσε το Bloomberg.
Οι εν λόγω τράπεζες και επενδυτικοί οίκοι ζήτησαν 
από την κυπριακή Kυβέρνηση περισσότερες πλη-
ροφορίες για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο 
τεμάχιο «Αφροδίτη» της κυπριακής ΑΟΖ, δήλωσε ο 
Σωφρόνης Παπαγεωργίου, εμπορικός ακόλουθος 
στην κυπριακή πρεσβεία στο Ισραήλ χωρίς ωστόσο 
να παραθέσει λεπτομέρειες, χωρίς να αποκαλύψει τα 
ονόματα των εταιρειών.
«Το ενδιαφέρον από τους πιθανούς επενδυτές απο-
τελεί μία ένδειξη ακόμη ότι τα πράγματα κινούνται 
προς τη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε ο Κύπριος αξι-
ωματούχος σε συνέντευξή του στο Tel Aviv. Υπάρ-
χουν ακόμη εμπόδια που θα πρέπει να ξεπερασθούν 
πριν υπογραφεί μια συμφωνία με τις εταιρείες. Στην 
ατζέντα των συζητήσεων περιλαμβάνεται η επαναδι-
απραγμάτευση των δικαιωμάτων που θα πρέπει να 
καταβληθούν στο κυπριακό κράτος, ενώ Ισραήλ και 
Κύπρος προσπαθούν να επιλύσουν τη μεταξύ τους 

διαμάχη σχετικά με την οριοθέτηση του τεμαχίου 
«Αφροδίτη» και του γειτονικού ισραηλινού αποθέ-
ματος.
Οι Yπουργοί Ενέργειας των δύο χωρών σημειώ-
νουν μεθοδική πρόοδο για την επίλυση της διαφω-
νίας, προσπαθώντας να αποφύγουν τη διεθνή διαιτη-
σία που θα μπορούσε να καθυστερήσει την επίτευξη 
λύσης, σχολίασε ο Σ. Παπαγεωργίου. «Υπάρχει θετικό 
κλίμα στις δύο ομάδες. Οι συζητήσεις δεν είναι επιθε-
τικές και οι εμπλεκόμενες πλευρές έχουν καλές προ-
θέσεις. Η Κύπρος εμπλέκεται και σε ένα άλλο φιλό-
δοξο σχέδιο για μεταφορά του φυσικού αερίου προς 
τη νότια Ευρώπη. Και σε αυτό το σχέδιο σημειώνεται 
πρόοδος με αργό αλλά σταθερό ρυθμό», δήλωσε ο 
Κύπριος αξιωματούχος.
Αξιωματούχοι από τις τέσσερις εμπλεκόμενες χώρες 
στο σχέδιο του αγωγού East-Med -η Ελλάδα, το 
Ισραήλ, η Ιταλία και η Κύπρος- συναντήθηκαν στην 
Ιερουσαλήμ τον περασμένο μήνα για να συνεχίσουν 
τις εργασίες τους σε μία ξεχωριστή διακυβερνητική 
συμφωνία ενώ σχεδιάζουν μια νέα συνάντηση είτε 
στην Αθήνα είτε στη Ρώμη, πρόσθεσε. «Είναι μία 
επίπονη και δύσκολη διαδικασία. ξλοι όμως έχουν 
καθαρή εντολή από τις κυβερνήσεις τους να το φέρουν 
εις πέρας μέχρι το τέλος του έτους», υπογράμμισε.

Bloomberg: Τέσσερις μεγάλες εταιρείες 
ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση κατασκευής 
αγωγού φυσικού αερίου στην Κύπρο 

Διαπραγματεύσεις με καθορισμένη διάρκεια 
ζητούν τα τ/κ κόμματα 

Κ
όκκινη γραμμή της τ/κ πλευρά είναι να μην 
υπάρξουν διαπραγματεύσεις ανοικτού τέ-
λους, χωρίς καθορισμένη διάρκεια, δήλω-
σε ο γγ του ΚΕΕ, Ντουρσούν Ογούζ λέγο-

ντας πως αυτό είναι το κοινό σημείο όλων των τ/κ 
πολιτικών κομμάτων.
Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο κ. Ογούζ 
μιλούσε μετά από συνάντηση των κομμάτων της 
αντιπολίτευσης με τον Τ/κ ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί 
ο οποίος τους ενημέρωσε για τις επαφές του στην 
Νέα Υόρκη και συζήτησαν τις εξελίξεις στο Κυπρι-
ακό.
Θα πρέπει να περιμένει την έκθεση της Τζέιν Χολ 
Λουτ που θα κατατεθεί στις 15 Οκτωβρίου και μετά 
θα έχουν και πάλι ανταλλαγή απόψεων,σύμφωνα με 
τον κ. Ογούζ αναφέροντας ότι ο κ. Ακιντζί τους είπε 
πως θα συναντηθεί σύντομα με τον Πρόεδρο Ανα-
στασιάδη.
Η τ/κ πλευρά δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει 

άλλα 40-50 χρόνια και σε αυτό όλα τα πολιτικά κόμ-
ματα συμφωνούν, πρόσθεσε.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του κόμματος Ανα-
γέννησης, Ερχάν Αρικλί ανέφερε ότι από την ενη-
μέρωση που έτυχαν από τον Τ/κ ηγέτη φαίνεται ότι 
είμαστε σε αναμονή καθώς «ο ΓΓ του ΟΗΕ θα πάρει 
την έκθεση της κ. Λουτ, θα την αξιολογήσει και στις 
30 Οκτωβρίου θα επιδώσει αυτή την αξιολόγησή 
του στο ΣΑ».
Κατά τον κ. Αρικλί από την συνάντηση Ακιντζί – 
Γκουτέρες δεν προέκυψε ότι υπάρχει αλλαγή στην 
νοοτροπία της «νότιας Κύπρου» και φαίνεται ότι δεν 
υπήρχε σαφήνεια στις θέσεις που υπέβαλλε ο Πρό-
εδρος Αναστασιάδης στον ΓΓ του ΟΗΕ.
Ο κ. Αρικλί πρόσθεσε πως ζήτησε από τον Τ/κ ηγέτη 
να ενημερώσει την «βουλή» γι’ αυτά τα θέματα και 
να μην την αποκλείει από τις εξελίξεις και ο κ. Ακι-
ντζί απάντησε πως όταν υπάρχουν απτές εξελίξεις 
θα το πράξει.

Συλλούρης: Εγχειρίδιο για 
τους δυνητικούς επενδυτές 

Έ
να εγχειρίδιο που αποτελεί ενιαίο έναν οδηγό στον οποίο στο ο-
ποίο θα περιλαμβάνονται συσσωρευμένες όλες οι απαραίτητες 
πληροφορίες, που χρειάζεται να ακολουθήσει κάθε ενδιαφερό-
μενος επενδυτής στην Κύπρο, παρουσίασε ο Πρόεδρος του σώ-

ματος, Δημήτρης Συλλούρης.
Σε ομιλία του σε εκδήλωση για την παρουσίαση της έκδοσης του γρα-
φείου του Προέδρου Βουλής στα ελληνικά και αγγλικά με τίτλο «Επενδύ-
σεις στην Κύπρο: Πλεονεκτήματα και διαδικασίες», ο κ. Συλλούρης είπε 
πως η ιδέα για την ετοιμασία του εγχειριδίου γεννήθηκε και υλοποιή-
θηκε στην προσπάθεια της εισαγωγής της οικονομικής διπλωματίας προς 
ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας.
Η υλοποίηση του εγχειριδίου, πρόσθεσε, ήταν μια εργασία των συνερ-
γατών του με τη βοήθεια παραγόντων και οργανώσεων του επιχειρημα-
τικού κόσμου.
«Κίνητρο, αλλά και κύριος στόχος μας, στην προσπάθεια αυτή, ήταν η 
ετοιμασία ενός ολοκληρωμένου οδηγού, στον οποίο θα περιλαμβάνο-
νται συσσωρευμένες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, που χρειάζεται 
να ακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος επενδυτής στην Κύπρο, με την 
αξιοπιστία μάλιστα που μπορεί να προσδώσει μια έκδοση της Βουλής 
των Αντιπροσώπων», σημείωσε ο Πρόεδρος της Βουλής.
Ειδικότερα, όπως είπε, η έκδοση συγκεντρώνει πληροφορίες από τα 
αρμόδια κρατικά τμήματα, καθώς και άλλους φορείς, που δραστηριο-
ποιούνται στον χώρο των επενδύσεων.
Παράλληλα, ο οδηγός, συμπλήρωσε, «αποτελεί ταυτόχρονα σημαντικό 
εργαλείο για τη Βουλή, στο πλαίσιο επίσημων και διπλωματικών επα-
φών, σε Κύπρο και εξωτερικό».
Ο ίδιος σημείωσε πως η μελέτη άλλων συναφών οδηγών, τόσο του κρα-
τικού μηχανισμού, όσο και των φορέων που συνδράμουν στην επεν-
δυτική ανάπτυξη, «κατέδειξε ότι δεν υφίστατο ένα ενιαίο εγχειρίδιο, το 
οποίο να συγκεντρώνει στο σύνολό τους τις διαδικασίες και τα βήματα 
που θα πρέπει να ακολουθήσει ο εν δυνάμει επενδυτής».
«Η έκδοση της Βουλής», είπε, «αποσκοπεί σε μια ευρεία και συνολική 
ενημέρωση επί του θέματος. Είναι επίσης απόφασή μας να συνεχίσουμε, 
μέσα από μια διαδραστική προσέγγιση με ενδιαφερόμενους και αρμοδί-
ους, την περαιτέρω βελτίωση του εγχειριδίου, αλλά και την έκδοσή του 
σε άλλες γλώσσες».
Ο κ. Συλλούρης τόνισε ακόμη ότι στο πλαίσιο της νέας αυτής προσέγγι-
σης για την εισαγωγή της οικονομικής κοινοβουλευτικής διπλωματίας, 
έχουμε συζητήσει και αποφασίσει με τον Κυπριακό Οργανισμό Προώ-
θησης Επενδύσεων (CIPA), αλλά και με άλλους φορείς, ότι σε μελλοντι-
κές αποστολές του Προέδρου της Βουλής στο εξωτερικό στοχευμένα, θα 
έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και εκπρόσωποι του επιχειρηματι-
κού κόσμου και των Υπηρεσιών.
«Η επενδυτική δραστηριότητα αποτελεί αδιαμφισβήτητα θεμελιώδη 
παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη. Η χώρα μας διαθέτει έναν 
ελκυστικό τομέα υπηρεσιών, ενώ προσφέρει παράλληλα μοναδικά αντα-
γωνιστικά πλεονεκτήματα σε ξένους επενδυτές, για διεξαγωγή επιχειρη-
ματικών δραστηριοτήτων στον τόπο μας», είπε.
Σημειώνοντας ότι η Κύπρος διαθέτει αυτές τις υποδομές, οι οποίες της 
επιτρέπουν να αναπτυχθεί περαιτέρω ως ένα οικονομικό και τουριστικό 
κέντρο στην Ανατολική Μεσόγειο, ελκυστικό σε επενδύσεις, καθώς 
και στην εισροή ξένων κεφαλαίων, ο κ. Συλλούρης κατέληξε λέγοντας 
ότι «ως εκ τούτου, θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες 
για μεταρρύθμιση και εξυγίανση της οικονομικής πολιτικής, με κύριο 
μέλημα την αειφόρο ανάπτυξη».
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Με σειρά συναντήσεων 
στην Πάφο συνέχισε 
τον απευθείας διά-

λογό του με τον αγροτικό κόσμο 
ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Περιβάλλο-
ντος, Κώστας Καδής ο οποίος 
τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 
πραγματοποίησε επισκέψεις 
και συναντήσεις με γεωργούς 
και κτηνοτρόφους σε κοινότη-
τες της επαρχίας.

Σημερινή ανακοίνωση από 
το Γραφείο Τύπου και Πληρο-
φοριών αναφέρει ότι «στην 
Αργάκα, ο κ. Καδής, συναντή-
θηκε με ομάδα παραγωγών της 
περιφέρειας Πόλης Χρυσοχούς, 
τους οποίους ενημέρωσε για τις 
πολιτικές και τις μεταρρυθμί-
σεις που προωθεί το Υπουρ-
γείο με στόχο τη στήριξη της 
γεωργικής δραστηριότητας και 
της αειφόρου ανάπτυξης της 
υπαίθρου».

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα «στις 
ενέργειες στις οποίες προβαίνει 
το Υπουργείο Γεωργίας για εξά-
λειψη των Αθέμιτων Εμπορικών 
Πρακτικών, που πλήττουν τον 
αγρότη-παραγωγό, και τις προ-
σπάθειες της Κυβέρνησης για 
άμβλυνση του σοβαρού προ-
βλήματος της λειψυδρίας».

Από την πλευρά τους, «οι παρα-
γωγοί, έθεσαν ενώπιον του 
Υπουργού Γεωργίας και συζή-
τησαν μαζί του, τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν, αναζη-
τώντας τις καλύτερες δυνατές 
λύσεις».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, 
«τα ζητήματα που απασχολούν 
τους αιγοπροβατοτρόφους της 
περιοχής καθώς και οι βασι-
κές επιδιώξεις του Υπουργείου 
Γεωργίας στον τομέα της κτη-
νοτροφίας, συζητήθηκαν σε 
ευρεία συγκέντρωση που διορ-
γανώθηκε στη Δρούσεια, στην 
οποία συμμετείχαν επίσης η 
Έπαρχος Πάφου και βουλευτές 
της επαρχίας».

Συναντήσεις με 
τον αγροτικό 
κόσμο ο Υπουργός 
Γεωργίας 

Πλεονάσματα μέχρι και το 
2023 αναμένει για την Κύπρο 
το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο (ΔΝΤ) με το 
υψηλότερο δημοσιονομικό 
πλεόνασμα να καταγράφεται 
στο τρέχον έτος ύψους 
2,1% του ΑΕΠ και με το 
πρωτογενές πλεόνασμα να 
αγγίζει το 4,5% του ΑΕΠ.

Τ
αυτόχρονα, το ΔΝΤ ανα-
μένει αύξηση του δημό-
σιου χρέους το 2018 στο 
112,3% του ΑΕΠ (λόγω της 

έκδοσης ομολόγων ύψους €2,35 
δισεκατομμυρίων στη Συνεργατι-
κή Κυπριακή Τράπεζα), από 97,5% 
του ΑΕΠ το 2017 και μείωση του 
μέχρι το 2023 στο 78,2% του ΑΕΠ.
Συγκεκριμέ να,  σ το «Fiscal 
Monitor», έκδοσης Οκτωβρίου, 
το οποίο περιλαμβάνει τις τελευ-
ταίες προβλέψεις του ΔΝΤ για τα 
δημόσια οικονομικά, μέχρι το 
2023, το Ταμείο προχώρησε σε 
αναβάθμιση των προβλέψεων του 
για το πρωτογενές πλεόνασμα της 
Γενικής Κυβέρνησης του 2018, στο 
4,5% του ΑΕΠ, από 4,2% που ανέ-
μενε στις εαρινές προβλέψεις του, 
τον περασμένο Απρίλιο, και από 
4,3% που έκλεισε το 2017.
Το ΔΝΤ διατήρησε αμετάβλητη 
την πρόβλεψη του για το πρωτογε-
νές πλεόνασμα του 2019 στο 4,2% 
του ΑΕΠ, ενώ μείωσε στο 3,7% το 
ύψους του πλεονάσματος για το 
2020, από 4% που ανέμενε τον 
περασμένο Απρίλιο. Το πρωτο-
γενές πλεόνασμα για το 2021 και 
2022 θα παραμείνει στο 3,7% και 
το 2023 θα μειωθεί ελαφρώς στο 
3,6%.
Αναφορικά με το δημοσιονομικό 
πλεόνασμα, το ΔΝΤ προβλέπει 
πως αυτό θα αυξηθεί στο 2,1% 
του ΑΕΠ το 2018, από 2% που 
ανέμενε τον περασμένο Απρίλιο 
και από 1,8% που έκλεισε το 2017.
Ωστόσο, το Ταμείο υποβάθμισε 
την πρόβλεψη του για το δημο-

σιονομικό πλεόνασμα του 2019 
στο 1,6% του ΑΕΠ και στο 1,2% 
το 2020, από 2% και 1,8%, αντί-
στοιχα, που ανέμενε στις εαρινές 
του προβλέψεις. Η Κύπρος, σύμ-
φωνα με τις προβλέψεις του ΔΝΤ, 
θα καταγράφει δημοσιονομικό 
πλεόνασμα ελαφρώς πάνω από το 
1% του ΑΕΠ από το 2021 μέχρι το 
2023.
Σε σχέση με τα έσοδα, το ΔΝΤ 
αναμένει ότι τα έσοδα της Γενι-
κής Κυβέρνησης θα μειωθούν 
στο 39,3% του ΑΕΠ το 2018 και 
στο 39,1% του ΑΕΠ το 2019, από 
39,7% το 2017. Στις εαρινές του 
προβλέψεις το Ταμείο ανέμενε ότι 
τα έσοδα θα διαμορφωθούν στο 
40,3% του ΑΕΠ το 2018 και στο 
40,5% το 2019. Από το 2020 μέχρι 
το 2023 τα έσοδα θα διατηρηθούν 
ελαφρώς υψηλότερα του 38% του 
ΑΕΠ.
Αναφορικά με τις δαπάνες, το ΔΝΤ 
προβλέπει ότι αυτές θα μειωθούν 
στο 37,2% του ΑΕΠ το 2018, από 
37,9% του ΑΕΠ το 2017 και από 
38,3% του ΑΕΠ που ανέμενε το 
Ταμείο τον περασμένο Απρίλιο. 
Το ΔΝΤ αναμένει ότι το ύψος των 
δαπανών θα αυξηθεί το 2019 στο 
37,6% του ΑΕΠ και θα μειωθούν 
στο 36,8% του ΑΕΠ 
μέχρι το 2023.

Δημόσιο χρέος
Σε σχέση με το 
καθαρό δημόσιο 
χρέος της Γεν ι-
κής Κυβέρνηση, 
το ΔΝΤ αναμένει 
αύξηση του χρέ-
ους το 2018 στο 112,3% του 
ΑΕΠ (λόγω της έκδοσης ομολό-
γων ύψους €2,35 δισεκατομμυ-
ρίων στη Συνεργατική Κυπρι-
ακή Τράπεζα), από 97,5% του 
ΑΕΠ το 2017 και μείωση του στο 
105,1% το 2019 και στο 97,8% 
το 2020.
Το Ταμείο αναμένει ότι μέχρι το 
2023 το δημόσιο χρέος θα μει-
ωθεί στο 78,2% του ΑΕΠ.

Κατακυρώθηκαν οι προ-
σφορές για το Κοινοτικό 
Κέντρο
Όπως ανέφερε σ το ΚΥΠΕ ο 
Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας 
Βύρας «κατακυρώθηκαν την 
τελευταία εβδομάδα Σεπτεμβρίου 
οι προσφορές για την ανάπλαση 
του Κοινοτικού Κέντρου και της 
Λέσχης της πόλης. Αναμένεται ότι 
η έναρξη εργασιών θα ξεκινήσουν 
εντός του τρέχοντος έτους εκτός 
εάν υπάρξουν επιπλοκές με προ-
σφυγές στην Αναθεωρητική Αρχή 
Προσφορών».
Εξήγησε ότι «το Κοινοτικό Κέντρο 
θα μεταμορφωθεί σε Πολυδύ-
ναμο Πολυχώρο Κοινωνικής 
Πρόνοιας και Απασχόλησης του 
Δήμου Λάρνακας με επέκταση και 
αναβάθμιση του υφιστάμενου κτι-
ρίου το οποίο θα μετατραπεί σε 
ένα σύγχρονο ανοικτό και κλειστό 
χώρο ενεργητικής απασχόλησης, 
υγιούς ψυχαγωγίας και εκγύμνα-
σης, ο οποίος θα παρέχει τη δυνα-
τότητα εξυπηρέτησης των ανα-
γκών ομάδων πληθυσμού».
Τα σχέδια προβλέπουν την δημι-
ουργ ία  Πολυπολ ι τ ισ μ ικού 
Κέντρου, το οποίο θα στεγάζει τις 
δράσεις επιμόρφωσης και κοινω-

νικής αλληλεγγύης 
του Δήμου, καθώς 
και πολιτ ισ τ ικές 
εκδηλώσεις των 
διαφόρων εθνικο-
τήτων του πληθυ-
σμού, τον εκσυγ-
χρονισμό και την 
αναβάθμιση του 
χώρου των Μουσι-

κών Σχημάτων του Δήμου, περι-
λαμβανομένου και χώρου για το 
Δημοτικό Ωδείο.
Ακόμα προβλέπουν τη δημιουρ-
γία χώρων κοινωνικής συνανα-
στροφής των νέων, αίθουσα εκδη-
λώσεων και εκθέσεων, παιγνιο-
θήκη και άλλους χώρους στους 
οποίους θα παρέχονται διάφορα 
προγράμματα και πρωτοβου-
λίες του Οργανισμού Νεολαίας 

Κύπρου.
Το έργο δύναται να συγχρηματο-
δοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. 
και από το Δήμο Λάρνακας με ένα 
συνολικό κονδύλι το οποίο υπο-
λογίζεται περί τα 3,5 εκατομμύρια 
ευρώ».
Οσον αφορά την ανάπλαση της 
Λέσχης Λάρνακας, ο Δήμαρχος 
είπε πως «μέσα από τη διαδικα-
σία αποκατάστασης του αρχαίου 
μνημείου, προβλέπεται αποκατά-
σταση του ιστορικού κτιρίου στην 
οδό Ζήνωνος Κιτιέως με σχέδια 
για χώρους/ εργαστήρια για περι-
οδική στέγαση νέων καλλιτεχνών, 
εκθεσιακό χώρο και μικρό εστι-
ατόριο. Επίσης προβλέπεται ανά-
πλαση της εσωτερικής αυλής για 
φιλοξενία εκθέσεων και εκδηλώ-
σεων».
Το έργο δύναται επίσης να συγ-
χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπα-
ϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης της Ε.Ε. και το Δήμο Λάρ-
νακας με κονδύλι περίπου 1,2 εκα-
τομμυρίων ευρώ.
Όπως εξήγησε ο κ. Βύρας «η 
Λέσχη Λάρνακας είναι ένα από 
τα πιο περίφημα ιστορικά κτίρια 
της Λάρνακας. Το κτίριο απέναντι 
από το Μουσείο Πιερίδη στην οδό 
Ζήνωνος Κιτιέως, ανεγέρθηκε το 
1750 και ανήκει στο ΕΒΚΑΦ, στα 
χρόνια της ακμής του, ήταν το πιο 
σύγχρονο ξενοδοχείο της Λάρνα-
κας ενώ στη συνέχεια στέγασε την 
πρώτη λέσχη τένις της Κύπρου. 
Από το 1960 στέγασε τα μέλη της 
Λέσχης Κίτιον».
Τα τελευταία χρόνια, σημείωσε «η 
Λέσχη που είναι γνωστή και ως 
“Η Λέσχη με τα 7 τζάκια” παρα-
δόθηκε στο έλεος της φθοράς, 
τον Μάιο του 2011 κατέρρευσε 
μέρος της και έκτοτε, παραμένει 
στα πρόθυρα της κατάρρευσης. 
Η Λέσχη βρίσκεται υπό τη διαχεί-
ριση του Κηδεμόνα Τουρκοκυπρι-
ακών Περιουσιών αλλά παραχω-
ρήθηκε στο Δήμο Λάρνακας για 
αξιοποίηση».

Πλεονάσματα μέχρι και το 2023 θέλει το ΔΝΤ 
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Δ
εκαεπτά άτομα καταδικάστηκαν σή-
μερα σε θάνατο από στρατιωτικό δι-
καστήριο για επιθέσεις εναντίον εκ-
κλησιών το 2016 και 2017 που προ-

κάλεσαν συνολικά 74 θανάτους, έγινε γνωστό 
από δικαστική πηγή και από πηγή ασφαλείας.
Εξάλλου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, 19 
άνθρωποι καταδικάστηκαν σε ισόβια και 
άλλοι δέκα σε ποινές 10 έως 15 ετών κάθειρ-
ξης, στην υπόθεση αυτή που αφορά τις επιθέ-
σεις που σημειώθηκαν στο Κάιρο, τον Δεκέμ-
βριο του 2016, και στην Τάντα και την Αλεξάν-
δρεια, τον Απρίλιο του 2017. Την ευθύνη για 
τις επιθέσεις αυτές είχε αναλάβει η οργάνωση 

Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).
Αυτοί οι 46 κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι 
για τη δολοφονία 74 ανθρώπων και απόπειρα 
δολοφονίας 152 άλλων, που βρίσκονταν εκεί 
όταν σημειώθηκαν οι επιθέσεις, προσέθεσαν 
οι πηγές αυτές.
Αποσύρθηκε η δίωξη σε βάρος δύο κατηγο-
ρουμένων οι οποίοι απεβίωσαν στη διάρκεια 
της διαδικασίας.
Λίγο μετά την ανακοίνωση της ετυμηγο-
ρίας σήμερα, η ΜΚΟ Διεθνής Αμνηστία, 
που καταγγέλλει τακτικά την καταστολή που 
ασκούν στην Αίγυπτο οι αρχές, αντέδρασε 
εκδίδοντας ανακοίνωση.

διεθνή νέα

Ο 
Τζαμάλ Κασόγκι εθεάθη για τελευ-
ταία φορά πριν από μια εβδομάδα 
να μπαίνει στο προξενείο της χώ-
ρας του στην Κωνσταντινούπολη 

για να πάρει κάποια έγγραφα σχετικά με τον 
γάμο του που επρόκειτο σύντομα να τελέσει.
Η μνηστή του, η οποία τον περίμενε απ΄έξω, 
είπε ότι ποτέ δεν βγήκε από το κτίριο και 
τουρκικές πηγές υποστήριξαν ότι ο Κασό-
γκι, ο οποίος υπήρξε δριμύς επικριτής των 
αρχών της χώρας του, δολοφονήθηκε μέσα 
στη διπλωματική αποστολή.
Μια πηγή των τουρκικών υπηρεσιών ασφα-
λείας είχε δηλώσει νωρίτερα στο Reuters ότι 
μια ομάδα από 15 υπήκοους Σαουδικής Αρα-
βίας, περιλαμβανομένων κάποιων αξιωμα-
τούχων, έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη και 
μπήκαν στο προξενείο στις 2 Οκτωβρίου, την 
ίδια ημέρα που βρισκόταν εκεί ο Κασόγκι. Στη 
συνέχεια η ομάδα αυτή έφυγε από τη χώρα.
Η εφημερίδα δημοσίευσε τα ονόματα και το 
έτος γεννήσεως 15 Σαουδαράβων που υπο-
στηρίζει ότι έφθασαν στο αεροδρόμιο Ατα-
τούρκ της Κωνσταντινούπολης στις 2 Οκτω-
βρίου. Δώδεκα από αυτούς έφθασαν νωρίς 
την περασμένη Τρίτη με βάση φωτογραφίες 
που ελήφθησαν στον έλεγχο διαβατηρίων, 
τις οποίες και δημοσίευσε η εφημερίδα. Οι 15 
έφυγαν από τη χώρα σε τέσσερις διαφορετι-
κές χρονικές στιγμές, γράφει η Sabah.
Το δημοσίευμα αναφέρει επιπλέον ότι οι 
Σαουδάραβες διέμειναν στα ξενοδοχεία 
Wyndham και Movenpick της Κωνσταντινού-
πολης, στην ίδια δηλαδή συνοικία που βρί-
σκεται το προξενείο της Σαουδικής Αραβίας. 
Και τα δύο ξενοδοχεία αρνήθηκαν να σχολιά-
σουν το δημοσίευμα.Η εφημερίδα δεν αναφέ-
ρει με ποιο τρόπο εξασφάλισε τις φωτογρα-
φίες και τις πληροφορίες.
Ένας από τους άνδρες αυτούς που κατονο-
μάζεται στο δημοσίευμα είναι Σαουδάραβας 
ιατροδικαστής, σύμφωνα με πληροφορίες 
των σαουδαραβικών μέσων ενημέρωσης, 
και μέλος του ΔΣ της Σαουδαραβικής Ένωσης 
Ιατροδικαστών.
Ο τουρκικός τηλεοπτικός σταθμός NTV πρό-
βαλε βίντεο που, όπως υποστηρίζει, δείχνει 
τους άντρες να φθάνουν στο αεροδρόμιο και 
να κάνουν check-in σε ξενοδοχείο καθώς και 
βίντεο που δείχνουν ένα μεγάλο φορτηγό να 
φθάνει στην οικία του γενικού πρόξενου δύο 

ώρες μετά την είσοδο του Κασόγκι στο προ-
ξενείο.
Η Σαουδική Αραβία έχει απορρίψει ως αβάσι-
μες τις κατηγορίες ότι δολοφόνησε ή απήγαγε 
τον Κασόγκι, ενώ οι σαουδαραβικές αρχές 
δεν έχουν ακόμη σχολιάσει το δημοσίευμα 
της Sabah.

Οι υποψίες για φόνο του Κασόγκι 
πιέζουν ασφυκτικά τον Τραμπ
Οι υποψίες ότι ο Σαουδάραβας δημοσιογρά-
φος Τζαμάλ Κασόγκι δολοφονήθηκε εντός 
του προξενείου της Σαουδικής Αραβίας στην 
Κωσταντινούπολη ενδεχομένως να αναγκά-
σουν τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει αυτό που 
μέχρι σήμερα αρνιόταν: να ανακαλέσει στην 
τάξη το Ριάντ.
Το σουνιτικό βασίλειο υπήρξε ο προορισμός 
του πρώτου ταξιδιού στο εξωτερικό του προ-
έδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, 
Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκτοτε δεν χάνει 
ευκαιρία να επαινεί τον σύμμαχό του εναντίον 
του μαύρου προβάτου που έχουν από κοινού, 
του σιιτικού Ιράν.
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερι-
κής, που δεν φείδεται επαίνων προς τον αγα-
πημένο του πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπεν 
Σαλμάν ή MBS, έμεινε σιωπηλός πέρυσι όταν 
αυτός φυλάκισε δεκάδες ανθρώπους στο 
όνομα της καταπολέμησης της διαφθοράς, 
ακόμη και αν οι παρατηρητές είδαν σε αυτό το 
κύμα διωγμών έναν ελιγμό για τη θεμελίωση 
της εξουσίας του.
Η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
δεν ήταν προτεραιότητα ούτε όταν η κυβέρ-
νηση Τραμπ διαβεβαίωσε τον Σεπτέμβριο ότι 
ο υπό την Σαουδική Αραβία στρατιωτικός 
συνασπισμός κάνει τα πάντα για να διαφυλά-
ξει ζωές αμάχων στην Υεμένη, την ώρα που 
οι τυφλές αεροπορικές επιδρομές καταγγέλ-
θηκαν μέχρι και στο αμερικανικό Κονγκρέσο.
Όμως, ο Τραμπ δήλωσε ανήσυχος τη Δευτέρα 
για την τύχη του Σαουδάραβα δημοσιογρά-
φου, συνεργάτη της Washington Post και επι-
κριτή του καθεστώτος του Ριάντ.
«Κυκλοφορούν άσχημες ιστορίες, δεν μου 
αρέσει αυτό», είπε ο Τραμπ, ενώ την Τρίτη 
δεσμεύθηκε ότι θα μιλήσει «την κατάλ-
ληλη στιγμή» στη σαουδαραβική ηγεσία, 
αν και έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν ξέρει 
«τίποτε» για ό,τι συνέβη.

Κασόγκι: Στη φόρα τα ονόματα 
από 15 Σαουδάραβες για τον 
εξαφανισμένο δημοσιογράφο
Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Sabah της Τουρκίας γράφει ότι έχει ταυτοποιήσει μια 
15μελή ομάδα της υπηρεσίας πληροφοριών του Ριάντ που, όπως υποστηρίζει, εμπλέκεται 
στην εξαφάνιση του έγκυρου Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι

Αίγυπτος: 17 κατηγορούμενοι 
καταδικάστηκαν σε θάνατο για 
επιθέσεις εναντίον εκκλησιών
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«Το μεγαλύτερο λάθος μας ήταν 
ότι το 2013 πήραμε δάνειο 9,5 
εκατομμυρίων σε δολάρια. Δεν 
φανταζόμασταν ότι κάποτε 
η συναλλαγματική ισοτιμία 
θα μας κατέστρεφε», λέει ο 
Μούρατ Κασιμπεγιάζ επικεφαλής 
της διάσημης αλυσίδας 
εστιατορίων Κασιμπεγιάζ , η 
οποία αναγκάστηκε να κηρύξει 
πτώχευση, μιας και δεν μπορούσε 
πια να αποπληρώσει τα χρέη της.

Ό
μως τα εστιατόρια Κασιμπε-
γιάζ δεν αποτελούν μεμονω-
μένη περίπτωση. Το τελευ-
ταίο διάσ τημα εκατον τάδες 

επιχειρήσεις στην Τουρ-
κ ία  μ ο ιρ άζ ο ν τ α ι  π α -
ρόμοια μοίρα. Πολ λέ ς 
τουρκικέ ς ε ταιρίε ς πή-
ραν την τελευταία δεκα-
ετία δάνεια σε δολάριο.
Υπολογ ίζ ε ται ότ ι περί-
π ο υ  3 . 0 0 0  ε τ α ι ρ ί ε ς 
έχουν ζητήσει από δικα-
σ τ ήρια  δ ιακανον ισ μό 
χρεών, ενώ μέχρι τα τέλη του χρόνου 
ο αριθμός εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 
συνολικά 7.000
Όταν όμως στα τέλη του περασμένου 
καλοκαιριού κατέρρευσε η αξ ία της 
τουρκικής λίρας σε σχέση με το δολά-
ριο πολλές επιχειρήσεις έφθασαν στα 
όρια της χρεοκοπίας. Για την αποφύ-
γουν όλο και περισσότερες ε ταιρίε ς 
ζητούν διακανονισμό χρεών.
Η τουρκ ική διαδικασ ία πτώχευσης 
προβλέπε ι  τ η  συνε ν νόηση με ταξύ 
δανε ισ τή και οφε ιλέ τη γ ια να απο-
τραπεί η χρεοκοπία μιας επιχείρησης. 
Προϋπόθεση γ ια την νέα αυτή συμ-
φωνία είναι μια αίτηση σε δικαστήρια 
εμπορικών υποθέσεων.
Η Τουρκία έχει βιώσει οικονομικές κρί-
σεις το 2001 και το 2008. Ποτέ όμως 
δεν κήρυξαν πτώχευση τόσες εταιρίες 
όσο σε αυτή την περίοδο
Στη συνέχεια ο πισ τωτής αποδέχεται 
τη μερική διαγραφή του χρέους, ενώ ο 
οφειλέτης δεσμεύεται να αποπληρώσει 
το δάνειο με όσα περιουσιακά στοιχεία 
διαθέτει.
Σε περίπτωση όμως που ένα δικαστή-
ριο κρίνει ότι μια επιχείρηση δεν πλη-
ροί τις προϋποθέσεις, τότε απορρίπτει 

την αίτηση και η επιχείρηση χρεοκοπεί, 
με τ ις γνωστές συνέπειες γ ια εργαζό-
μενους και προμηθευτές, αλλά και την 
αγορά γενικότερα.

7.000 πτωχεύσεις αναμένονται 
μέχρι τα τέλη του 2018
Το τελευταίο διάστημα πολλές τουρκι-
κές επιχειρήσεις από διάφορους οικο-
νομικούς κλάδους ζήτησαν διακανονι-
σμό χρεών.
Ανάμεσά τους ο μεγαλύτερος παραγω-
γός κοτόπουλων της χώρας, καθώς και 
μια αλυσίδα μικρεμπορίου με εκατο-
ντάδες υποκαταστήματα.
Υπολογίζεται ότι περίπου 3.000 εται-
ρίες έχουν ζητήσει από δικαστήρια δια-
κανον ισμό χρεών, ενώ μέχρι τα τέλη 

του χρόνου ο αριθμός 
εκτιμάται ότι θα ανέλθει 
σε συνολικά 7.000.
Ο Ορχάν Τούραν, πρό-
εδ ρο ς  τ η ς  Τουρκ ικής 
Ομοσπονδίας Επιχειρή-
σεων και Επιτηδεύμα-
τος  ( Turkonfed),  σ την 
οποία συμμετέχουν σχε-
δόν 40.000 επιχε ιρή-

σεις, δηλώνει σ την DW ότ ι σ το πρό-
σφατο παρελθόν η Τουρκία έχει βιώ-
σει οικονομικές κρίσεις το 2001 και το 
2008. Ποτέ όμως δεν κήρυξαν πτώ-
χευση τόσες εταιρίες όσο σε αυτή την 
περίοδο.
Ο καθηγητής Χάκαν Ουζελτούρκ από 
τη Νομική Σχολή του ιδιωτικού Πανε-
πισ τημίου Γεν τ ιτ έπε εκ τ ιμά οι πολ-
λές πτωχεύσεις είναι η πιο σημαντική 
ένδε ιξη γ ια μια σ τάσ ιμη οικονομία. 
Επιπλέον θεωρεί ότι οι πολλές αιτήσεις 
στα δικαστήρια για διακανονισμό συνι-
στούν μεγάλη επιβάρυνση για τα δικα-
στήρια.
«Χιλιάδε ς επιχε ιρήσε ις  κηρύσσουν 
πτώχευση γ ια να με ιώσουν τα χρέη 
τους, φέροντας τη δικαιοσύνη στα όριά 
της.
Σε περίπτωση που αυξηθούν περαι-
τέρω οι αιτήσεις δεν αποκλείε ται να 
υπάρξε ι ένα φαινόμενο ν τόμινο και 
να συμπαρασυρθούν και άλλες επιχει-
ρήσεις να πράξουν το ίδιο για να γλι-
τώσουν από τα χρέη», προειδοποιεί ο 
καθηγητής.
Τίποτα ωσ τόσο δεν δε ίχνε ι να αν τ ι-
σ τρέφε ι το κύμα πτωχεύσεων σ την 
Τουρκία.

διεθνή νέα

DW: Φόβοι για ντόμινο 
πτωχεύσεων στην Τουρκία

Μεταδόθηκαν πληροφορίες ότι 
11 βουλευτές προσχώρησαν  στο 
στρατόπεδο Ζάεφ, αλλά η αξιωματική 
αντιπολίτευση το διαψεύδει

Τ
ις πληροφορίες αλβανόφωνου σκο-
πιανού δικτύου ότι η κυβέρνηση Ζά-
εφ έχει συγκεντρώσει τους απαραί-
τητους 80 βουλευτές για την ψήφιση 

της συνταγματικής αναθεώρησης στα Σκό-
πια, με την προχώρηση 11 βουλευτών του 
VMRO στις τάξεις της, διέψευσε το μεσημέρι 
της Πέμπτης η αξιωματική αντιπολίτευση.
Οπως ανέφερε εκπρόσωπος του VMRO: 
«Δεν υπάρχει περίπτωση οποιοσδήποτε 
βουλευτής μας να ψηφίσει αντίθετα στη 
λαϊκή βούληση, όπως αυτή εκφράστηκε 
στο δημοψήφισμα της 30ης Σεπτεμβρίου. 
Η θέση του VMRO απέναντι στη συμφωνία 
με την Ελλάδα δεν άλλαξε, και είναι καθαρή. 
Οι βουλευτές ξεκάθαρα δήλωσαν πως θα 
σεβαστούν την λαϊκή βούληση».
Νωρίτερα είχε μεταδοθεί από τη σερβική 
Ραδιοτηλεόραση, η οποία επικαλέστηκε 
πληροφορίες από το σκοπιανό κανάλι 
ALSAT-M, ότι ο Ζάεφ βρήκε τον «μαγικό 
αριθμό» των 80 βουλευτών που χρειάζεται 

στη Βουλή για την αναθεώρηση του σκο-
πιανού συντάγματος. Συγκεκριμένα, σύμ-
φωνα με το αλβανόφωνο ΑLSAT-M, 11 
βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
VMRO -DPMNE φέρονταν να προσχώρη-
σαν στο στρατόπεδο των συνταγματικών 
αλλαγών.
Αισιόδοξος ότι θα επιτύχει τις συνταγμα-
τικές αλλαγές στη Βουλή (άρα και την πλει-
οψηφία των 80 βουλευτών) εμφανίστηκε 
την Τετάρτη σε Φόρουμ της Κοινωνίας των 
Πολιτών, στα Σκόπια, ο πρωθυπουργός της 
πΓΔΜ, την ώρα που άρχιζε η σχετική συζή-
τηση στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβου-
λίου.
«Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις γιατί αυτή 
(η συμφωνία των Πρεσπών) είναι μονα-
δική ευκαιρία. Να αναλάβετε ευθύνη για να 
αδράξουμε τη μοναδική αυτή ευκαιρία για 
τη «Μακεδονία»» προέτρεψε εξάλλου την 
Τετάρτη τους βουλευτές της αντιπολίτευσης 
ο Ζάεφ, μιλώντας στην κοινοβουλευτική επι-
τροπή.
Ως πιθανότερη ημερομηνία διεξαγωγής της 
πρώτης ψηφοφορίας στη σκοπιανή Βουλή, 
για να ξεκινήσει η διαδικασία των συνταγ-
ματικών αλλαγών, θεωρείται η ερχόμενη 
Τρίτη 16 Οκτωβρίου.

Θρίλερ στα Σκόπια με βουλευτές του VMRO: 
Βρήκε ο Ζάεφ τον μαγικό αριθμό 80;

Ο Τραμπ δεν σκοπεύει να μειώσει 
τις πωλήσεις όπλων στη Σαουδική 
Αραβία 

Α
μερικανός πρόεδρος Ντόναλντ 
Τραμπ δήλωσε ότι περιμένει 
να μάθει περισσότερα για το 
τι απέγινε ο δημοσιογράφος 

Τζαμάλ Κασόγκι, αλλά ήδη κατέστησε 
σαφές ότι δεν έχει πρόθεση να μειώσει 
τις πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στη 
Σαουδική Αραβία.
Οι Σαουδάραβες «δαπανούν 110 δισε-
κατομμύρια δολάρια σε στρατιωτικό 
εξοπλισμό και πράγματα που δημι-
ουργούν θέσεις εργασίας σε αυτή τη 
χώρα».
«Δεν μου αρέσει η ιδέα να τερματι-
στεί μια επένδυση 110 δισεκ. δολαρίων 
στις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε στους 
δημοσιογράφους ο ένοικος του Λευ-
κού Οίκου.
«Ξέρετε τ ι πρόκειται να κάνουν, θα 
πάρουν αυτά τα χρήματα και θα τα 
ξοδέψουν στη Ρωσία ή στην Κίνα, ή 

κάπου αλλού, πιστεύω ότι υπάρχουν 
άλλοι τρόποι, αν αποδειχθεί το χειρό-
τερο σενάριο όπως αυτό που φαίνεται 
να είναι, υπάρχουν άλλοι τρόποι να χει-
ριστούμε την κατάσταση», πρόσθεσε.
Σε ερώτηση αν η εξαφάνιση του Κασό-
γκι μπορεί να υποσκάψει τις σχέσεις 
Ουάσ ιν γκ τον-Ρ ιάν τ , ο Τραμπ απά-
ντησε ότι πρώτα πρέπει «να μάθουμε 
τι συνέβη».
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερι-
κών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ 
Μπομπ Κόρκερ προειδοποίησε με επι-
βολή κυρώσεων σε «ανώτατους αξιω-
ματούχους» της σαουδαραβικής κυβέρ-
νησης αν αποδειχθεί ότι το Ριάντ βρί-
σκεται πίσω από την εξαφάνιση και τον 
εικαζόμενο θάνατο του Κασόγκι.
Ωσ τόσο, ε ίπε ότ ι οι πωλήσεις σ τη 
Σαουδική Αραβία δεν θα τεθούν στο 
Κογκρέσο σε αυτό το στάδιο.
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Κάνοντας την ανάγκη… φιλοτιμία, 
ο κοινοτικός επίτροπος Δημήτρης 
Αβραμόπουλος «ομολόγησε» 
εμμέσως πλην σαφώς ότι, πράγματι, 
με πλαστά ή κλεμμένα διαβατήρια 
και ταυτότητες εισέρχονται στην 
Ε.Ε., ως μετανάστες, εγκληματίες 
και ενδεχομένως εν δυνάμει 
τρομοκράτες.

Λ
αθροδιακινητές οργανώνονται ό-
λο και περισσότερο, δημιουργώ-
ντας περίπλοκα επαγγελματικά δί-
κτυα που λειτουργούν διεθνώς, 

γεγονός που καθιστά την απειλή ασφάλειας 
ολοένα και πιο ισχυρή»
Το θέμα είχε θίξει με γραπτή του ερώτηση 
από τις 25 Ιουνίου 2018 ο Τσέχος ευρω-
βουλευτής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος Tomas Zdechovski, υπο-
στηρίζοντας ότι «σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Europol, περισσότεροι από 200.000 
άνθρωποι διέσχισαν τα ευρωπαϊκά σύνορα 
με αυτόν τον τρόπο πέρυσι. Οι ειδικοί 
ασφαλείας προειδοποιούν ότι αυτές οι 
πρακτικές αποτελούν αιτία της ανεξέλε-
γκτης εισόδου εγκληματιών και τρομοκρα-
τών στην Ε.Ε.
»Οι λαθροδιακινητές οργανώνονται όλο και 
περισσότερο, δημιουργώντας περίπλοκα 
επαγγελματικά δίκτυα που 
λειτουργούν διεθνώς, γεγο-
νός που καθιστά την απειλή 
ασφάλειας ολοένα και πιο 
ισχυρή».
Στη χθεσινή του γραπτή 
απάντηση ο επίτροπος 
Αβραμόπουλος «ομολογεί» 
ότι «η απάτη ταξιδιωτικών 
εγγράφων βρίσκεται εδώ 
και καιρό στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
της Κομισιόν και των Οργανισμών της Ε.Ε.».
Αποκαλύπτει, επίσης, πως «τους τελευταί-
ους 12 μήνες, η Europol πραγματοποίησε 
τουλάχιστον 47 συλλήψεις εγκληματιών, 
για παράνομη διακίνηση μεταναστών ή 
εμπορία ανθρώπων με τη χρήση πλαστών ή 
παραποιημένων ταξιδιωτικών εγγράφων».
Σε μόνο μία περίπτωση, αναφέρει ο επίτρο-
πος, ανακτήθηκαν 900 διαβατήρια και δελ-
τία ταυτότητας, και συνελήφθησαν 11 μέλη 
ομάδας εγκληματιών που εμπλέκονται σε 
κλοπή και παραποίηση ταξιδιωτικών εγγρά-
φων!

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος αναφέρει, 
βέβαια, ότι υπάρχει από πλευράς Κομι-
σιόν σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής αντίδρασης στην απάτη ταξι-
διωτικών εγγράφων και ότι, για την κατα-
πολέμηση του φαινομένου, έχει ληφθεί μία 
σειρά μέτρων, όπως η ενίσχυση της κατάρ-
τισης των συνοριοφυλάκων για την ανί-
χνευση πλαστών εγγράφων.
Συμπληρώνει, δε, ότι:
*Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν κατέθεσε 
επίσης πρόταση για την ενίσχυση της ασφά-
λειας των δελτίων ταυτότητας των πολιτών 
της Ε.Ε. καθώς και των εγγράφων διαμονής.
*Το σχέδιο δράσης ενισχύθηκε από ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για την απάτη εγγρά-
φων στο πλαίσιο του κύκλου πολιτικής 
«EMPACT» που δημιουργήθηκε τον Σεπτέμ-
βριο του 2017, καθώς και από την Ευρωπα-
ϊκή Υπηρεσία Συνόρων και Ακτοφυλακής 
(EBCGA) για τη δημιουργία ενός Κέντρου 
Αριστείας για την καταπολέμηση της απά-
της εγγράφων.

Η Νάντια Μουράντ θέλει οι τζιχα-
ντιστές να δικαστούν
Η Νάντια Μουράντ, η Γιαζίντι που βραβεύ-
τηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, διαβεβαίωσε 
σήμερα πως θέλει οι τζιχαντιστές της οργά-
νωσης Ισλαμικό Κράτος να δικαστούν για τα 
εγκλήματα που έχουν διαπράξει σε βάρος 

της μειονότητας των Γιαζί-
ντι στο Ιράκ.
Η 25χρονη ήταν μεταξύ 
των χιλιάδων γυναικών 
αυτής της κουρδόφωνης 
μειονότητας που αιχμαλω-
τίστηκαν κατά τη διάρκεια 
της επίθεσης του αυτοα-
ποκαλούμενου Ισλαμικού 
Κράτους στο βορειοανα-

τολικό Ιράκ το 2014. Υπέμεινε για πολλούς 
μήνες τη σεξουαλική δουλεία στα χέρια των 
σουνιτών τζιχαντιστών, προτού καταφέρει 
να δραπετεύσει.
Την Παρασκευή βραβεύτηκε με το Νόμπελ 
Ειρήνης, μαζί με τον Κονγκολέζο γιατρό 
Ντένις Μουκουέγκε για τη μάχη που δίνουν 
κατά των σεξουαλικών βιαιοπραγιών ως 
όπλων πολέμου.
«Για εμένα, η δικαιοσύνη δεν είναι να σκο-
τώσουμε όλα τα μέλη του Ντάες που διέ-
πραξαν αυτά τα εγκλήματα σε βάρος μας» 
εξήγησε η ίδια σε μια συνέντευξη τύπου 
που παραχώρησε στην Ουάσιγκτον.

Με κλεμμένα έγγραφα 
εγκληματίες και τρομοκράτες 
εισέρχονται στην Ε.Ε. 

Ο 
ομογενής ιδιοκτήτης της ομάδας 
αμερικανικού ποδοσφαίρου Los 
Angeles Chargers (NFL) Άλεξ Σπα-
νός άφησε σήμερα την τελευταία 

του πνοή, σε ηλικία 95 ετών.
Η ομάδα ανακοίνωσε τον θάνατο του Σπα-
νού σήμερα το πρωί.
Ο Σπανός αγόρασε την ομάδα το 1984 ένα-
ντι 70 εκατομμυρίων δολαρίων. Παρέδωσε 
όμως τον έλεγχό της στον πρωτότοκο γιο 
του, Ντιν, πριν από τη σεζόν του 1994. Ο 
Ντιν Σπανός είναι σήμερα πρόεδρος της 
ομάδας και ήταν εκείνος που έπαιξε καθορι-
στικό ρόλο στη μεταφορά της έδρας της από 
το Σαν Ντιέγκο στο Λος Άντζελες.
Τις τρέχουσες επιχειρηματικές δραστηρι-
ότητες της ομάδας έχουν αναλάβει από το 
2015 οι εγγονοί του Άλεξ Σπανού, ΈιΤζι και 
Τζον.
Ο Άλεξ Σπανός έγινε δισεκατομμυριούχος 
δραστηριοποιούμενος στον κτηματομεσι-
τικό τομέα και τις κατασκευές. Η σύζυγός 
του, Φαίη, πέθανε τον περασμένο Αύγου-
στο.
Ο Άλεξ Σπανός μετουσιώνει όλα όσα ονει-
ρεύεται ένας Έλληνας μετανάστης. Ο σπου-
δαίος, όπως εξελίχθηκε επιχειρηματίας, 
γεννήθηκε το 1923 στο Στόκτον της Καλι-

φόρνια. Οι γονείς του, Κωνσταντίνος και 
Ευανθία, ήταν μετανάστες και φρόντισαν 
από τα πρώτα του βήματα να τον ενημερώ-
σουν για τη σπουδαία καταγωγή του.
Ο Άλεξ Σπανός ήταν αυτοδημιούργητος 
εργολάβος και δισεκατομμυριούχος και ιδι-
οκτήτης της ομάδας San Diego Chargers. Το 
2016 το περιοδικό Forbes τον συμπεριέλαβε 
στη λίστα με τους 400 πιο πλούσιους επιχει-
ρηματίες των ΗΠΑ και δη στη θέση 290, με 
περιουσία ύψους 2,4 δις δολαρίων. Σπού-
δασε στο Πανεπιστήμιο Pacific (Bachelor 
of Arts/Science) και υπηρέτησε στην Αμε-
ρικανική αεροπορία κατά τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Όταν επέστρεψε, εντάχθηκε στην 
επιχείρηση του πατέρα του.
Το 1951, σε ηλικία 27 ετών, ο Άλεξ δανεί-
στηκε 800 δολάρια, αγόρασε ένα μεταχει-
ρισμένο φορτηγάκι και ξεκίνησε τη δική 
του επιχείρηση (“AG Spanos Agricultural 
Catering Service”) κέιτερινγκ για τους 
μετανάστες που δούλευαν στα χωράφια 
στην κοιλάδα της Καλιφόρνια. Μαζί με τη 
γυναίκα του, τη Φέι (παντρεύτηκαν το 1948 
και έκαναν 4 παιδιά: Dean, Dea, Alexis και 
Michael, 15 εγγόνια, 8 δισέγγονα) έφτια-
χναν σάντουιτς και τα πουλούσαν στους 
αγρότες της περιοχής.

«Έφυγε» σε ηλικία 95 ετών ο Άλεξ 
Σπανός, δισεκατομμυριούχος 
ιδιοκτήτης των Los Angeles Chargers 

Το σφοδρό χτύπημα του Μάικλ στη 
Φλόριντα 

Ο 
κυκλώνας Μάικλ, η σφοδρό-
τερη καταιγίδα που πλήττει τη 
Φλόριντα τα τελευταία 80 και 
πλέον χρόνια και η τρίτη ισχυ-

ρότερη που έχει φθάσει στην ενδοχώρα 
των ΗΠΑ, σφυροκόπησε την Τετάρτη τις 
ακτές της Πολιτείας αυτής στον Κόλπο, με 
ανέμους που ξερίζωσαν σκεπές σπιτιών, 
σηκώνοντας τεράστια κύματα και προκα-
λώντας καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις.
Ο Μάικλ, η ταχύτατη ενίσχυση του 
οποίου καθώς κινείτο προς Βορρά στον 
Κόλπο του Μεξικού κατέλαβε πολλούς 
εξαπίνης, έφθασε στη γη κοντά στην 
πόλη Μέξικο Μπιτς, περίπου 32 χιλιό-
μετρα νοτιοανατολικά της Πάναμα Σίτι, 
στην περιοχή Πάνχαντλ της Φλόριντα, με 
ανέμους ταχύτητας 249 χιλιομέτρων ανά 
ώρα.

Όταν έφθασε στις ακτές, ήταν κυκλώνας 
κατηγορίας 4 στην πεντάβαθμη κλίμακα 
Σαφίρ-Σίμσον, με ανέμους μόλις 3,2 χιλιο-
μέτρων την ώρα, χαμηλότερους από έναν 
κυκλώνα κατηγορίας 5.
Όπως είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι, 
η ένταση του φαινομένου αποκλιμακώ-
θηκε καθώς κινείτο πάνω από τη γη, προς 
την Τζόρτζια, αφού έπεσε η νύχτα. Οκτώ 
ώρες αφότου έφθασε στις ακτές ο Μάικλ 
υποβαθμίστηκε σε κυκλώνα κατηγορίας 
1, με ανέμους ταχύτητας 150 χ.α.ώ.
Το γραφείο του σερίφη της Κομητείας Γκά-
ντσντεν ανακοίνωσε ότι ένας άνδρας σκο-
τώθηκε, όταν δέντρο καταπλάκωσε το 
σπίτι του στο Γκρίνσμπορο, ενώ ο κυκλώ-
νας άφησε πίσω του εκτεταμένες πλημ-
μύρες, ζημιές σε κτήρια και διακοπές στο 
δίκτυο ηλεκτροδότησης.
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οικογένεια

Ο
ι γιατροί αποκαλούν τα προβλήματα της 
καρδιάς «ύπουλο δολοφόνο» και τα θεω-
ρούν μία από τις τέσσερις αιτίες θανάτου 
στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε χρόνο  .

Σύμφωνα με στοιχεία μιάς πρόσφατης μελέτης σχετικά 
με την υγεία  η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση σε θανά-
τους από καρδιά και εγκεφαλικά λόγω του καπνίσματος 
και της παχυσαρκίας. Στοιχεία από 34 χώρες δείχνουν 
ότι οι Έλληνες έρχονται τελευταίοι σε ποιότητα ζωής και 
μακροζωία ανάμεσα στις χώρες της Νότιας Ευρώπης.
Γνωρίζω από πρώτο χέρι πώς μπορεί ένα άτομο που 
φαίνεται εξωτερικά υγιής να είναι πολύ κοντά σε καρ-
διακή προσβολή και  ξαφνικά να πεθαίνει. Αυτό το 
ξέρω από  προσωπική εμπειρία στην οικογένειά μας. 
Είμαι ζωντανός σήμερα γιατί πήρα όλα τα προληπτικά 
μέτρα όταν πρόσεξα κάποιο μούδιασμα στα χέρια και 
δυσκολία στην αναπνοή την ώρα που γυμναζόμουν. Το 
τεστ κόπωσης και το καρδιογράφημα επιβεβαίωσαν 
τις υποψίες μου και έτσι υποβλήθηκα σε μία εγχείρηση 
τετραπλού bypass.
Όπως η υγιής καρδιά είναι ζωτικής σημασίας για τη 
γενική υγεία του ανθρώπου, έτσι και για τον υγιή γάμο 
είναι απαραίτητη μία υγιής «εσωτερική» καρδιά. Και 
στη μια και στην άλλη περίπτωση η υγιής καρδιά εξα-
σφαλίζει την απαραίτητη ζωογόνο  κυκλοφορία που 
χαρίζει ευεξία και υγεία. Όπως ο μυς μέσα στο στέρνο 
σου στέλνει αίμα σε όλο σου το σώμα, έτσι κι η καρ-
διά σου είναι ο πυρήνας του είναι σου, το σύνολο των 
κρυφών επιθυμιών και συναισθημάτων σου που σε 
κάνουν το ξεχωριστό και μοναδικό άτομο που είσαι.
Όπως ακριβώς οι γιατροί τονίζουν τη σημασία της 
καλής διατροφής, της άσκησης, και της τακτικής ιατρι-
κής εξέτασης που εξασφαλίζουν την καλή κατάσταση 
της καρδιάς, έτσι κι εσύ πρέπει να κάνεις τα ίδια για να 
διατηρήσεις τη συναισθηματική καρδιά της σχέσης σου 
σε καλή κατάσταση -- και να συντονιστείς με την καρδιά 
του/της συζύγου σου.
Πιο κάτω παραθέτουμε τέσσερις συμβουλές για να δεις 
κι εσύ και ο/η σύζυγός σου αν έχετε υγιείς καρδιές.

 ª Να Προσέχεις τη Διατροφή σου
Η καλή διατροφή είναι θεμελιώδης για την καλή υγεία. 
Όταν τρως fast food δεν είναι καλό για την πίεσή σου, 
για την κυκλοφορία του αίματος, για το βάρος σου, ή 
για τη σιλουέτα σου. Τα μαγειρεμένα φαγητά μπορεί να 
χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να τα ετοιμάσεις, 
αλλά σου δίνουν περισσότερα από αυτά που χρειάζε-
ται το σώμα σου.
Έτσι και για να εξασφαλίσεις μία υγιή καρδιά στη σχέση 
σου πρέπει να προσέχεις τι αφήνεις να μπαίνει μέσα σ’ 
αυτήν. Μην αφήνεις τα διάφορα μέσα να σε επηρεά-
ζουν αρνητικά και να σου διαμορφώνουν τις απόψεις 
σου αρνητικά. Η τηλεόραση και ο κινηματογράφος καλ-
λιεργούν μία εγωιστική προσέγγιση στο γάμο, σα να 
πρόκειται μόνο για τη δική σου ευτυχία, αγνοώντας το 
γεγονός ότι  γάμος σημαίνει αμοιβαία θυσία και υπη-
ρεσία.
Η πορνογραφία είναι μεγάλη απειλή για το γάμο σου, 

αλλά και η σύγκριση του γάμου σου με άλλους μπορεί 
να αποβεί ένας ύπουλος κίνδυνος.
Αντί να ενδίδεις σε πειρασμούς, φρόντισε να βρεις 
χρόνο για να δυναμώσεις τη σχέση σου. Μήπως πρέ-
πει να ξοδεύεις λιγότερο χρόνο για τη δουλειά σου ή να 
κόψεις κάποιες άλλες συνήθειες για να εξασφαλίσεις το 
χρόνο που χρειάζεστε εσύ και ο/η σύζυγός σου  για να 
πάρετε δυνάμεις και να βελτιώσετε το γάμο σας;

 ª Μην ξεχνάς την άσκηση
Για να διατηρήσεις την υγεία σου δεν πρέπει να το βλέ-
πεις σα μια δουλειά. Η φυσική άσκηση μπορεί να είναι 
ευχάριστη, όταν βλέπεις την ευεξία που έχεις και την 
ευκολία στις κινήσεις σου. Μπορεί ίσως να υπάρχουν 
μέρες που δεν έχεις τη διάθεση να πας στο γυμναστή-
ριο, αλλά πηγαίνεις γιατί  ξέρεις ότι τελικά αξίζει τον 
κόπο. Έτσι μπορεί να είναι και η αγάπη σου για τον/την 
σύζυγό σου. Συνήθως έχει θετικά αποτελέσματα όταν 
φροντίζεις, στηρίζεις, και ενθαρρύνεις τον/την σύζυγό 
σου. Μερικές φορές το κάνεις ακόμα κι αν δεν θέλεις, 
γιατί ξέρεις ότι θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα. Με 
άλλα λόγια να εκφράζεις την εκτίμησή σου, την ευγνω-
μοσύνη σου, και να συμπεριφέρεσαι με αγάπη ακόμα 
κι αν δεν έχεις τη διάθεση να το κάνεις. 

 ª Να κάνεις τακτικά εξετάσεις 
Μερικές φορές κάποιοι άνθρωποι φαινομενικά υγιείς 
διαπιστώνουν ότι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας. 
Γιαυτό είναι σημαντικό να κάνει κανείς τακτικά γενικές 
εξετάσεις.  Αν πηγαίνετε μαζί σε συνέδρια ζευγαριών ή  
συμμετέχετε σε μικρές ομάδες ζευγαριών βοηθάει να 
δείτε πώς πάει η σχέση σας. Μπορείτε ακόμη να βρείτε 
καλά βιβλία για το γάμο που βοηθούν τα ζευγάρια να 
σκεφτούν και να δουν τις προσδοκίες τους για το γάμο 
τους, να αξιολογήσουν τη δική τους συμπεριφορά, και 
να κάνουν το επόμενο βήμα για τη βελτίωση της σχέ-
σης τους.

 ª Πρόσεξε τα προειδοποιητικά σημάδια
Αν κάνεις όλα όσα ξέρεις για να διατηρήσεις την καρ-
διά σου υγιή, υπάρχει ακόμα ένα σημαντικό πράγμα 
που πρέπει να κάνεις: να προσέχεις τα προειδοποιητικά 
σημάδια που μπορεί να παρουσιαστούν στην πορεία. 
Μουδιασμένα χέρια και δυσκολία στην αναπνοή μπο-
ρεί να προμηνύουν καρδιακά προβλήματα, κι εσύ θα 
μπορούσες να βρεις τον εαυτό σου αντιμέτωπο με 
συμπτώματα στη σχέση σας  που προμηνύουν σημα-
ντικά προβλήματα στο γάμο σας, όπως να απομακρύ-
νεστε ο ένας από τον άλλον, να μην έχετε εμπιστοσύνη 
ο ένας στον άλλον, να μην έχετε επιθυμία να βρεθείτε 
μαζί, κι ακόμη να είστε ευερέθιστοι.
Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, μην το αγνοείς -- ζήτησε βοή-
θεια αμέσως για να αποφύγεις σοβαρά προβλήματα.
Πολύ πριν ανακαλυφθεί η εγχείρηση bypass, κάποιος 
σοφός συγγραφέας ανακεφαλαίωσε πολύ ωραία πόσο 
σπουδαίο είναι να προσέχουμε τον πυρήνα του είναι 
μας, λέγοντας, «Πρόσεχε ακόμα πιο πολύ τις μύχιες 
σκέψεις της καρδιάς σου, γιατί απ’ αυτήν καθορίζεται η 
ζωή.» (Παροιμίες 4:23)

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

Η Καρδιά σου και η Καρδιά του/
της Συζύγου σου Είναι Υγιής;

To παιδί μου και εγώ
Πέντε στρατηγικές στο 

θηλασμό που λειτουργούν

Ο
ι περισσότερες μαμάδες θα α-
ντιμετωπίσουν όλο και κάποια 
δυσκολία στο θηλασμό, ακό-
μα κι αν όλα πηγαίνουν τέλεια 

μέχρι εκείνο το σημείο. Επειδή όμως εμ-
φανίζονται συνεχώς διάφορες προκλή-
σεις στο θηλασμό, είναι καλό να είστε 
προετοιμασμένη ώστε να ξέρετε πώς να 
τις αντιμετωπίσετε.
Ξεφεύγει συνέχεια από τη θηλή. Δεν 
μπορεί να πιαστεί κατάλληλα. Βοηθά 
το να καθίσετε στο πλάι στο κρεβάτι ή 
ξαπλωμένη στον καναπέ με μαξιλάρια να 
υποστηρίζουν την πλάτη. Βάλτε το μωρό 
να ξαπλώσει μπρούμυτα πάνω σας γιατί 
η βαρύτητα θα το βοηθήσει να ξαπλώσει 
πιο εύκολα στη θηλή. Πιέστε απαλά το 
στήθος με τα δάχτυλα και τρίψτε παράλ-
ληλα με τα χείλη του για να μυρίσει το 
γάλα που εκκρίνεται.
Πνίξιμο. Αν το μωρό πνίγεται κάθε φορά 
που θηλάζει, τότε σημαίνει ότι το γάλα 
βγαίνει πολύ γρήγορα. Για να επιβραδύ-
νετε τη ροή, εφαρμόστε αντίθετη πίεση 
στο άλλο στήθος. Βάλτε την ανοιχτή 
παλάμη πάνω από τη θηλή και πιέστε προς 
το στήθος μετρώντας μέχρι το 5. Εφαρμό-
στε αυτήν την τεχνική στην αρχή του θηλα-
σμού και επαναλάβετε 2 με 5 φορές.
Το παίρνει ο ύπνος. Αν το μωρό ξεκι-
νήσει να κοιμάται με το που το βάλετε να 
θηλάσει, η θηλή ίσως δεν είναι αρκετά 
βαθιά στο στόμα ώστε να προκαλέσει 
ενεργό θηλασμό. Η σημαίνει ότι το βρέ-
φος χρειάζεται σταθερή ροή γάλακτος 
για να συνεχίσει να τρώει. Για να το βοη-
θήσετε να παραμείνει ξύπνιο, κρατή-
στε το στήθος πίσω όπου το μωρό μπο-
ρεί να πιαστεί από τη θηλή και κρατή-
στε το στήθος στο σχήμα C. Μετά πιέστε 
το στήθος 5 φορές και απελευθερώστε 
άλλες 5.
Η αγαπημένη πλευρά. Είναι πολύ κοινό 
για το παιδί να έχει μία προτίμησε στο 
ένα στήθος. Για να το αποφύγετε αυτό, 
μπορείτε να βάλετε το μωρό στην 
πλευρά που προτιμά, να το κρατήσετε 
σε αυτήν τη φορά αλλά να το σύρετε σιγά 

σιγά στο διπλανό στήθος. Α όμως βλέ-
πετε ότι αρνείται, δεν πειράζει. Θηλάστε 
το από το ένα και απλά αποθηκεύστε το 
γάλα από το άλλο με αντλία στήθους.
Δάγκωμα. Αν πιάνεται σωστά από 
τη θηλή, δεν θα έπρεπε να νιώθετε 
δάγκωμα. Αν συμβεί, προσπαθήστε να 
μην φωνάξετε δυνατά και ξαφνικά γιατί 
μπορεί να το ξανακάνει ώστε να δει την 
αντίδρασή σας. Αν βγάζει δοντάκια, 
δώστε του κάτι κρύο να μασήσει πριν το 
θηλάσετε.

Πρέπει να χρησιμοποιώ και τα 
δύο στήθη σε κάθε θηλασμό;
Έτσι όπως κανένας κανόνας δεν λέει 
ότι πρέπει να τρώμε την ίδια ποσότητα 
σε κάθε γεύμα, έτσι δεν υπάρχει και 
κάποιος κανόνας που να σας αναγκάζει 
να θηλάζετε κάθε φορά και με τα δύο 
στήθη. Αν πεινάει, θα φάει περισσότερο 
και αν όχι, θα του φτάσει η μικρότερη 
ποσότητα. Όπως λειτουργούμε και εμείς 
οι ενήλικες.
Όταν το παιδί θηλάζει, δώστε προσοχή 
στο πότε καταπίνει και πότε κάνει παύση. 
Ενίοτε, μπορείτε να δείτε το σαγόνι του 
να κινείται και να το ακούτε όταν κατα-
πίνει. Όσο χορταίνει, τόσο περισσότερο 
μεγαλώνει η παύση που κάνει. Όταν στα-
ματήσει να καταπίνει, απομακρύνετε το 
μωρό από το στήθος και βάλτε το να ρευ-
τεί. Με το να του επιτρέπετε να τελειώνει 
ένα στήθος πριν το αλλάξετε, θα πάρει το 
πλούσιο και υψηλό θερμιδικά γάλα που 
έρχεται στο τέλος του ταΐσματος.
Αφού ρευτεί, μπορείτε να του προσφέ-
ρετε το άλλο στήθος. Αν πεινάει ακόμα, 
θα το δεχτεί. Αν όχι, προσφέρετε αυτό 
το στήθος στον επόμενο θηλασμό. Αν 
νιώθετε ότι έχετε πολύ γάλα στο δεύ-
τερο στήθος, χρησιμοποιήστε την αντλία 
θηλασμού για να το αποθηκεύσετε. 
Κάποια παιδιά αποκτούν μία αγαπημένη 
πλευρά στο θηλασμό. Τα στήθη τελικά 
προσαρμόζονται στο να παράγουν δια-
φορετικά επίπεδα γάλακτος σύμφωνα με 
τη συχνότητα θηλασμού τους.
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Ε
άν θέλετε να μειώσετε την 
LDL χοληστερόλη ή συνο-
πτικά την «κακή χοληστε-
ρόλη», η έρευνα είναι σα-

φής: Θα πρέπει να αντικαταστή-
σετε τα κορεσμένα λιπαρά με τα 
ακόρεστα λιπαρά, δηλαδή τις ζωι-
κές τροφές με φυτικά έλαια. Αλλά 
ποιο από τα φυτικά έλαια είναι το 
καλύτερο;
Πολλές μελέτες δείχνουν ότι τα 
μονο- και πολυακόρεστα λίπη 
είναι καλύτερα για τα λιπίδια του 
αίματος από τα κορεσμένα λίπη 
αλλά δεν είναι εύκολο να πει 
κανείς ποιο από τα πολλά φυτικά 
έλαια μπορεί να είναι το πιο επω-
φελές.
Ο Lukas Schwingshackl, ερευ-
νητής στο γερμανικό Institute of 
Human Nutrition, ανήκει σ’ ένα 
«κύμα» επιστημόνων που χρη-
σιμοποιεί εξελιγμένα στα-
τιστικά εργαλεία τα οποία 
μειώνουν την αβεβαιότητα 
σχετικά με το σύνολο των 
δεδομένων που υπάρ-
χουν στη βιβλιογρα-
φία για τη διατροφή.
Σε ένα άρθρο που 
δημοσιεύθηκε στο 
περιοδικό Journal of 
Lipid Research αυτό το 
μήνα, ο Schwingshackl και 
οι συνάδελφοί του χρη-
σιμοποίησαν την ανα-
δυόμενη τεχνική που 
ονομάζεται μετα-ανά-
λυση δικτύου και εξήγα-
γαν γνώση από τις δημοσι-
ευμένες μελέτες σχετικά με 
την επίδραση διαφόρων 
διατροφικών ελαίων στα 
λιπίδια του αίματος. 
Για να ξεπεράσει το γεγο-
νός ότι δεν υπάρχει μέχρι 
σήμερα μια μεγάλη μελέτη 
που να συγκρίνει όλα τα 
διαθέσιμα φυτικά έλαια, 
η ομάδα του Schwingshackl 
δημιούργησε μια μετα-ανάλυση 
δικτύου που δείχνει πώς τα δια-
φορετικά έλαια και στερεά λίπη 
επιδρούν.
Οι ερευνητές συγκέντρωσαν 55 
μελέτες που χρονολογούνται από 
τη δεκαετία του 1980, οι οποίες 

αξιολογήθηκαν για τα αποτελέ-
σματά τους επί της χοληστερόλης, 
όταν καταναλώθηκε ίδια ποσό-
τητα θερμίδων από δύο ή περισ-
σότερα διαφορετικά έλαια Για να 
συμπεριληφθεί στην ανάλυση μια 
μελέτη, έπρεπε να συγκρίνει την 
επίδραση δύο ή περισσοτέρων 
ελαίων στη LDL χοληστερόλη ή 
σε άλλα λιπίδια του αίματος όπως 
η ολική χοληστερόλη, HDL χολη-
στερόλη (συνοπτικά καλή χολη-
στερόλη) ή τα τριγλυκερίδια, για 
τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.
Ας υποθέσουμε ότι τόσο το βού-
τυρο όσο και το ηλιέλαιο συγκρί-
θηκαν με το ελαιόλαδο σε κάποιες 
μελέτες. Οι στατιστικές προ-
σεγγίσεις της μετα-ανάλυσης  
δικτύου επέτρεψαν στην ερευνη-
τική ομάδα να κάνει μια ποσοτική 
σύγκριση μεταξύ βουτύρου και 

ηλιελαίου, ακόμη και αν ποτέ 
στην πραγματικότητα δεν είχε 
γίνει κλινική μελέτη γι’ αυτό.
Ο Schwingshackl εξήγησε: 

«Η ομορφιά αυτής της 
μεθόδου είναι ότι μπο-
ρείτε να συγκρίνετε πολ-

λές διαφορετικές παρεμβά-
σεις ταυτόχρονα... και, 

τελικά, θα έχετε μια 
κατάταξη. Μπορείτε να 
πείτε ότι αυτό είναι το 

καλύτερο λάδι για αυτό 
το συγκεκριμένο αποτέλε-

σμα».
Σε αυτή τη μελέτη, η τελική 

κατάταξη έδειξε ότι, όπως 
λένε οι γιατροί εδώ και 
χρόνια, τα στερεά λίπη 

όπως το βούτυρο και το 
λαρδί είναι η χειρότερη επι-

λογή για την LDL χοληστερόλη. 
Οι καλύτερες εναλλακτικές 
λύσεις είναι τα έλαια από 
σπόρους. «Το ηλιέλαιο, το 

κραμβέλαιο, το έλαιο κνήκου 
και το λινέλαιο έδωσαν τα καλύ-

τερα αποτελέσματα», δήλωσε ο 
Schwingshackl. «Κάποιοι από τις 
χώρες της Μεσογείου πιθανότατα 
δεν είναι τόσο ευχαριστημένοι με 
αυτό το αποτέλεσμα, επειδή προ-
τιμούν να δουν το ελαιόλαδο στην 
κορυφή, αλλά αυτό δεν συμβαί-
νει».

Τ
α υψηλά επίπεδα μικροσκοπικών σωματιδίων (ΡΜ 2,5) που ρυ-
παίνουν την ατμόσφαιρα, καθώς επίσης -σε μικρότερο βαθμό- το 
επιφανειακό όζον, μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο για την εμφά-
νιση καρκίνου του στόματος, σύμφωνα με μια νέα επιστημονική 

μελέτη, την πρώτη που κάνει αυτήν τη συσχέτιση.
O αριθμός των περιστατικών καρκίνου του στόματος εμφανίζει αύξηση 
σε πολλές χώρες. Οι ήδη γνωστοί παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν 
το κάπνισμα, το αλκοόλ, τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων HPV, καθώς 
και την έκθεση ενός ανθρώπου σε βαρέα μέταλλα και εκπομπές πετρο-
χημικών εργοστασίων.
Tα μικροσκοπικά σωματίδια της ρύπανσης (ΡΜ2,5), που διεισδύουν 
βαθιά στους πνεύμονες, είναι γνωστό ότι αυξάνουν τον κίνδυνο για ανα-
πνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις. Η νέα μελέτη δείχνει ότι μπο-
ρεί να παίζουν ρόλο και στην ανάπτυξη καρκίνου στο στόμα.
Oι ερευνητές από την Ταϊβάν, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο 
ιατρικό περιοδικό «Journal of Investigative Medicine», ανέλυσαν στοι-
χεία για σχεδόν 483.000 άνδρες ηλικίας άνω των 40 ετών, από τους 
οποίους οι 1.617 είχαν διαγνωσθεί με καρκίνο του στόματος.
Η ανάλυση έδειξε ότι, πέρα από παράγοντες όπως το συχνό κάπνισμα, 
όσο μεγαλύτερη ήταν η ρύπανση του αέρα στην οποία ήταν εκτεθειμένος 
ένας άνθρωπος (επίπεδα των σωματιδίων ΡΜ2,5), τόσο μεγαλύτερη ήταν 
η πιθανότητα να διαγνωσθεί με τον εν λόγω καρκίνο. Για τα μεγαλύτερα 
επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ο κίνδυνος καρκίνου του στόματος 
ήταν αυξημένος κατά 43%, σε σχέση με τα χαμηλά επίπεδα.
Kάτι ανάλογο, αλλά σε μικρότερο βαθμό, παρατηρήθηκε και για τις 
συγκεντρώσεις όζοντος. Σε κάθε περίπτωση, οι ερευνητές ανέφεραν ότι 
το θέμα πρέπει να μελετηθεί περαιτέρω.

Τ
α πρώτα αποτελέσματα από 
τη μεγαλύτερη μελέτη ύπνου 
στον κόσμο έδειξαν ότι οι άν-
θρωποι που κοιμούνται από 

επτά έως οκτώ ώρες τη νύχτα έχουν 
καλύτερη νοημοσύνη από όσους κοι-
μούνται λιγότερο ή περισσότερο. Οι 
νευροεπιστήμονες από το University 
of Western Ontario δημοσίευσαν τα 
ευρήματά τους σήμερα στο περιοδι-
κό Sleep.
Σύμφωνα με την καναδική μελέτη, 
περίπου οι μισοί από τους συμμε-
τέχοντες ανέφεραν ότι κοιμούνται 
συνήθως λιγότερο από 6,3 ώρες τη 
νύχτα, περίπου μία ώρα λιγότερο από 
τη συνιστώμενη ποσότητα.
Μια εκπληκτική αποκάλυψη ήταν ότι 
οι περισσότεροι συμμετέχοντες που 
κοιμόντουσαν τέσσερις ώρες ή λιγό-
τερο λειτουργούσαν νοητικά σαν να 
ήταν σχεδόν εννέα ετών.
Μια άλλη εκπληκτική ανακάλυψη 
ήταν ότι ο ύπνος επηρέαζε όλους 
τους ενήλικες εξίσου. Η ποσότητα 
ύπνου που σχετίζεται με εξαιρετικά 
λειτουργική γνωστική συμπεριφορά 
ήταν περίπου ίδια για όλους (επτά έως 
οκτώ ώρες), ανεξαρτήτως ηλικίας. 
Δηλαδή οι επιπτώσεις που συνδέο-
νται με τον υπερβολικά λίγο ή υπερ-
βολικά πολύ ύπνο δεν εξαρτώνται 
από την ηλικία των συμμετεχόντων.
«Βρήκαμε ότι η βέλτιστη ποσότητα 
ύπνου για να κρατάτε τον εγκέφαλό 
σας όσο το δυνατόν σε φόρμα είναι 
επτά έως οκτώ ώρες κάθε βράδυ. 
Αυτό κρατά το σώμα σας στην κορυ-
φαία κατάσταση. Οι άνθρωποι που 
κοιμόντουσαν περισσότερο από 
αυτές τις ώρες ήταν εξίσου πεσμένοι, 
όπως αυτοί που κοιμόντουσαν λιγό-
τερο» είπε ο Conor Wild, επικεφαλής 
της μελέτης.
Οι συλλογισμοί και οι προφορικές 
ικανότητες των συμμετεχόντων ήταν 
αυτά που επηρεάστηκαν περισσό-
τερο από τον ύπνο, ενώ η βραχυπρό-
θεσμη απόδοση μνήμης ήταν σχετικά 
ανεπηρέαστη.
Η μεγαλύτερη μελέτη ύπνου στον 
κόσμο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2017 
και μέσα σε λίγες μέρες περισσότεροι 
από 40.000 άνθρωποι από όλο τον 
κόσμο συμμετείχαν στην ηλεκτρο-
νική επιστημονική έρευνα, η οποία 
περιέλαβε ένα λεπτομερές ερωτη-
ματολόγιο και μια σειρά γνωστικών 
δραστηριοτήτων απόδοσης.

O πολύς ύπνος 
μειώνει την 
εγκεφαλική 
λειτουργία

Η ρύπανση του αέρα 
αυξάνει τον κίνδυνο για 
καρκίνο του στόματος

Τα σπορέλαια είναι τα 
καλύτερα για τη μείωση της 
LDL χοληστερόλης

υγεία

Κ
ινητοποιώντας κάποια 
φυσικά μόρια του σώμα-
τος μέσω μιας μικρής 
συσκευής εισπνοής, οι 

ασθενείς που πάσχουν από ημι-
κρανία με αύρα μπορούν είτε να 
μειώσουν τη φαρμακευτική αγωγή 
είτε να την εγκαταλείψουν εντελώς. 
Αυτό φάνηκε από μια μικρή πιλο-
τική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο 
περιοδικό «Cephalalgia».
Έντεκα ασθενείς συμμετείχαν 
στην πιλοτική μελέτη και τώρα θα 
ακολουθήσει μια μεγάλη κλινική 
δοκιμή. Η μελέτη περιέλαβε ασθε-
νείς που πάσχουν από ημικρανία 
με αύρα, κατά την οποία εμφανί-
ζονται αισθητικές ή οπτικές διατα-
ραχές πριν αρχίσουν οι επίπονοι 
πονοκέφαλοι.
Επικεφαλής ερευνητής ήταν ο 
Troels Johansen, ο οποίος πραγ-
ματοποίησε τη μελέτη στο πλαίσιο 

της διδακτορικής του διατριβής στο 
Τμήμα Κλινικής Ιατρικής του Πανε-
πιστημίου Aarhus της Δανίας.
Ο Johansen εξήγησε ότι οι ημικρα-
νίες συμβαίνουν ως μέρος μιας 
αλυσιδωτής αντίδρασης κατά την 
οποία τα αγγεία στον εγκέφαλο 
συστέλλονται και το αίμα δεν μπο-
ρεί επομένως να παρέχει επαρκές 
οξυγόνο.
«Χρησιμοποιούμε CO2 και οξυ-
γόνο, τα φυσικά μόρια του σώμα-
τος για την κινητοποίηση της δικής 
του άμυνας από τις κρίσεις ημικρα-
νίας. Η συσκευή εισπνοής διαστέλ-
λει τα αιμοφόρα αγγεία που τρο-
φοδοτούν τον εγκέφαλο με οξυ-
γόνο μέχρι και 70% και έτσι στα-
ματά η καταστρεπτική αλυσιδωτή 
αντίδραση» είπε ο Johansen, προ-
σθέτοντας ότι η επίδραση της 
θεραπείας ξεκινά ύστερα από 
μερικά δευτερόλεπτα.

Θεραπεία της ημικρανίας με 
εισπνοή CO2 και οξυγόνου
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Ο
ταν είμαστε έφηβοι, μεταξύ ορ-
μονικών μεταβολών και απειρί-
ας, συνήθως δεν έχουμε σωστή 
αίσθηση της πραγματικότητας.Το 

τέλος μιας σχέσης μπορεί να σημαίνει το τέ-
λος του κόσμου. Καθώς ωριμάζουμε απο-
βάλλουμε σιγά - σιγά αυτά τα συναισθήμα-
τα. Ξέρουμε περισσοτερα, πληγωνόμαστε 
λιγότερο. Ομως αυτό ισχύει; 
Πολλές φορές το τέλος μιας σχέσης είναι 
το σήμα που έχει τη δύναμη ν’αλλάξει τον 
τρόπο που σκεπτόμαστε για τον εαυτό 
μας και για τις σχέσεις μας με τους άλλους. 
Η αγάπη είναι σα ναρκωτικό ή τουλάχιστον 
δρα σαν αυτό και δεν μπορείς να το ελέγ-
ξεις. Είναι πολύ εντυπωσιακό ότι η απλή 
φυσική πράξη της αφής - αγκάλιασμα, κρά-
τημα του χεριού, χάϊδεμα - απελευθερώ-
νει κύματα χημικών που καταπραϋνουν 
τον εγκέφαλο. Ομως αν η συναισθηματική 
σχέση λειτουργεί κάπως σαν ναρκωτικό τότε 
η απώλεια μοιάζει με την αγωνία του ...ναρ-
κομανή;
Εχει αποδειχθεί ότι η απώλεια όταν συνο-
δεύεται με απόρριψη ή εξευτελισμό - ιδι-
αίτερα στο τέλος μιας προσωπικής σχέσης 
- προκαλεί ένταση και κατάθλιψη  περισσό-
τερο από την απώλεια που προέρχεται από 
θάνατο. Η απόρριψη μπορεί να σ’αφήσει να 

νιώθεις ελλιπής με τον χειρότερο τρόπο: Οτι 
δεν είσαι άξιος ν’αγαπηθεις.
Η αντίδραση του εγκέφαλου στον συναι-
σθηματικό πόνο μοιάζει πολύ μ’εκείνη που 
προκαλείται από τον σωματικό πόνο. Νευ-
ρολογικά είναι πραγματικά ίσες. Οταν λέμε: 
‘’Πρέπει να φανείς δυνατός, μην αφήσεις 
να σε καταβάλλει ο χωρισμός’’ είναι σα να 
συμβουλεύουμε κάποιον που έχει κοπεί να 
μη ματώσει.
Συνήθως το να μη νιώθεις πόνο η να μπο-
ρείς να μη  φαίνεσαι ότι νιώθεις, είναι 
ισότιμο με γενναιότητα, αξιοπρέπεια και 
δύναμη. Ο συναισθηματικός πόνος μας τρο-
μάζει, και τους άλλους το ίδιο. Θεωρούμε 
ότι χάνουμε τον ελεγχο. Με τα φάρμακα 
μπορούμε ν’αλλάξουμε τη χημεία του εγκε-
φαλου και να θεραπεύσουμε τη στενοχώρια 
όμως αλλάζουμε και τη συμπεριφορά. Ισως 
η εξάρτηση μας από άλλα πρόσωπα απ’όταν 
γεννιομαστε να βρίσκεται στον πυρήνα της  
ανθρώπινης συνείδησης όταν η σύνδεση με 
άλλο πρόσωπο ήταν θέμα ζωής και θανάτου 
για την επιβίωση. Γι’αυτό όταν μας εγκατα-
λείψει  λέμε κλαίγοντας: ‘’Αγάπη μου πως θα 
επιζήσω μόνη χωρίς εσένα;’’

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

Ο  ΠΟΝΟΣ  ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ 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

Η ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ 
Αγαπητοί αναγνώστες μακάρι να έχετε παντα πολλούς λογους για να λέτε ευχαριστώ και να 
εκφράζετε την ευγνωμοσύνη της οχι μόνο την ημέρα των ευχαριστιών αλλα και κάθε μέρα.  

Ευλογημένοι να είναι εκείνοι που δίνουν απλόχερα χωρίς να το θυμούνται, 
και αυτοί που το λαβαίνουν χωρίς να ξεχνούν τον ευεργέτη τους.

Βάλε κι άλλο πιάτο στο τραπέζι, 
βγάλε από την πόρτα το κλειδί

Βαλέ και  άλλο πιάτο στο τραπέζι, 
Κάποιος πονεμένος θα βρεθεί

Βάλε κι άλλη αγάπη στο τραπέζι, 
το κανάρι πάλι κελαηδεί

Βαλέ και άλλο πιάτο στο τραπέζι, 
δέσε μια κορδέλα στα μαλλιά
βάλε το λουλούδι στο ποτήρι, 
να γεμίσει η κάμαρη ευωδιά

Τ
ραγουδούσε καποτε η Βίκυ Μοσχολιού. Έστω και αν 
δε ειχε στο μυαλό της την ημέρα των Ευχαριστιών δεν 
νομίζω ότι υπάρχει πιο ταιριαστό Ελληνικό τραγούδι 
απ αυτό για αυτή τη γιορτή του ευχαριστώ και της ευ-

γνωμοσύνης.
Η ημέρα  των ευχαριστιών στο Καναδά γιορτάζεται παντα τη 
δεύτερη Δευτέρα του Οκτωβρίου.  Νομίζω ότι είναι μια υπέ-
ροχη γιορτή/αργία αφιερωμένη «στα ευχαριστώ» που εχει ο 
καθένας να δώσει στο Θεό, στην οικογένεια του, φίλους, και 
γνωστούς για αυτά που απολαμβάνει στη ζωή του και που 
απορρέουν απ αυτούς.  
Η γιορτή των ευχαριστιών είναι η τελευταία αργία πριν το χει-
μώνα αφού η επόμενη είναι αυτή των Χριστουγέννων.  Ετσι 
το Σαββατοκύριακο των ευχαριστιών οι πολλοί κλείνουν τα 
εξοχικά -τελος εποχής- και αποσύρονται να ξεχειμωνιάσουν 
στο σπιτι στη πόλη. Πανέμορφη αυτή η φθινοπωρινή εποχή 
των χρωμάτων στην εξοχή . Τα φύλλα των δένδρων κίτρινο 

–πορτοκαλή - κοκκινίζουν και τα λουλούδια πασχίζουν να 
χαρούν τις τελευταίες μέρες της ζωής τους, και να επιβιώσουν 
λίγο ακόμα γιατί  αντιλαμβάνονται τον επερχόμενο χειμώνα. 
Όταν λοιπόν μαζεύονται οι οικογένειες, καλείς κόσμο και 
κανεις μεγάλο τραπέζι, δεν είναι μόνο  το γεγονός που γιορ-
τάζεται, δεν είναι το καλό φαγητό, είναι και το τελος της καλής 
εποχής, πριν μπει ο χειμώνας. Ο φθινοπωρινός καιρός όμως 
είναι παντα απρόβλεπτος στο Καναδά .    Η πιθανή βροχή και 
το κρύο όντως χαλάει τα καλλίτερα σχέδια για το ύπαιθρο.  
Εφέτος είχαμε μόνο 11 βαθμούς που δεν επέτρεπε πολύ το 
έξω.  Αυτό όμως δεν μας πτόησε  και πεισματικά δεν του έγινε 
του καιρού!  Κάτσαμε έξω μέχρι  το δείπνο με τα πουλόβερ 
και ζακέτες μας φυσικά.  Το μεσα δεν ταιριάζει στην Έλληνα 
και προσπαθεί να κάνει Ελλάδα το πολλές φορές αφιλόξενο 
λόγω καιρού ύπαιθρο του Καναδά.  Σήμερα όμως δυο μέρες 
μετα την ημέρα των ευχαριστιών  που γράφω,  έχομε 27 βαθ-
μούς και με την υγρασία πανω από 30 .  Σε κάνει και αναρω-
τιέσαι γιατί δεν γινότανε να αντιστραφούν οι θερμοκρασίες  
για να χαρεί περισσότερο ο κόσμος την αργία -γιορτή?
Η εξοχή επισης προσφέρεται για τη γιορτή αφού το τελος 
εποχής της και της συγκομιδής σημαινει ύπαιθρο. Το κατα-
πράσινο χαλί του εδάφους, τα ακόμα στολισμένα με φύλλα 
δένδρα,  τα λουλούδια αγρία και μη, είναι μια πανδαισία.
Η έντονη Ελληνική κουβέντα της παρέας επισης ακούγεται 
πιο ήρεμα στον εξωτερικό χώρο.   Και η κουβέντα συνήθως 
δεν είναι για  άλλο πράμα πάρα για την Ελλάδα, Κύπρο, το 
πως εδώ και πως εκεί,  τα πολιτικά,  οι εξελίξεις και τα λοιπά. 
Οι Έλληνες της ξενιτιάς όπου και να βρίσκονται, όσο καλά 

και να περνάνε,  τη μητέρα πατριδα τη σκέπτονται ακόμα και 
όταν γλεντάνε!   
Εφέτος την ημέρα των Ευχαριστιών τη περάσαμε στο εξο-
χικό των  εξαίρετων φίλων Ελληνοκυπρίων Κικής και Μενέ-
λαου Άλκη, στο  Lake Orr 90 λεπτά περίπου  βόρια του 
Τορόντο.  Μεγάλη η ποικιλία των φαγητών που εκτός απ 
τη πατροπαράδοτη γαλοπούλα περιελάβανε και αρνάκι 
ψημένα και τα δυο σε φούρνο με καυσόξυλα, κυπριακές 
σεφταλιές, στα κάρβουνα και πολλά αλλα   Το μόνο άσχημο 
στη περίπτωση είναι τα κιλά που πήραμε και που υπεύθυνοι 
είναι οι καλοί μας οικοδεσπότες.
Η προετοιμασία τω φαγητών για την ημέρα των ευχαριστιών 
είναι πραγματικά μια ιεροτελεστία.  Χρειάζεται δουλειά και  
προγραμματισμό.  Από την επιλογή των υλικών στο Χασάπη 
και στο Super Market,  με την αναγκαία προκατασκευή για 
τα κουπιά (ντολμαδάκια), της σεφταλιές, του παστίτσιου, των 
γλυκισμάτων κλπ τη προμήθεια ξύλων για να καεί σωστά 
ο φούρνος,  και φυσικά το  ψήσιμο ανήμερα απαιτούν όχι 
μόνο έξοδα αλλα και πολλή αγάπη και φροντίδα.  Πρόσθεσε 
και τα ορεκτικά snacks ενώ το φαγητό ψήνεται και δες ότι 
χωρίς νοικοκυροσύνη δεν γίνεται καλό τραπέζι. Τώρα αν 
έχεις και 20 στοματά να ικανοποιήσεις αυτό επαυξάνει το 
μέγεθος της προετοιμασίας. Άξια λοιπόν από πάσης πλευ-
ράς η Κική η Παφίτησα και ο ψήστης Μενέλαος ο Μιλικουρι-
ώτης!   Σας ευχαριστούμε! Ευχαριστούμε όλη τη παρέα για 
μια απ τις πιο όμορφες ημέρες των Ευχαριστιών! Να είστε 
καλά αγαπητοί αναγνώστες και να γιορτάσετε και του χρό-
νου!
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Γεια σας και χαρά σας. Άλλη μια εβδομάδα μαζί σας και 
προσπαθούμε να επικοινωνούμε και να φέρνουμε στην 
ομογένεια του Τορόντο κι όχι μόνο ότι πραγματικά την 

ενδιαφέρει και πρέπει να αποφασίζει για την καθημερινότητα 
του. 
Φυσικά, αυτόν τον καιρό όλοι ζούμε στους ρυθμούς των 
Δημαρχιακών εκλογών. Το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να 
κάνουμε ήταν να καλέσουμε πολιτικούς της περιφέρειας και να 
τους ρωτήσουμε πράγματα που θα τους ρωτούσε ο κάθε ένας 
από εσάς. Η HELLAS NEWS είχε, έχει και θα συνεχίσει να ενη-
μερώνει σε περιόδους εκλογών χωρίς να προσπαθεί να επη-
ρεάσει το εκλογικό σώμα και ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΘΕΣΗ για τις 
τοπικές εκλογές. Πιστεύοντας ότι συνεισφέρουμε σε αυτή την 
διαδικασία σήμερα παρουσιάζουμε τις θέσεις διαφόρων πολι-
τικών που μίλησαν και υποσχέθηκαν μέσω της εφημερίδα μας 

τι σκοπεύουν να κάνουν για να καλυτερέψουν την καθημερινό-
τητα σας.
Θέλω να πιστεύω ότι από οποιοδήποτε δημοσιογραφικό βήμα 
σε τηλεόραση, ράδιο και εφημερίδα εγώ και οι συνεργάτες μου 
δουλέψαμε σκληρά ώστε ο ελληνισμός να ξέρει που βαδίζει, 
να ξέρει ποιοι τον δουλεύουν και να προφυλάξουμε την ομογέ-
νεια από διάφορες βλαβερές  κατηγορίες ανθρώπων. Κάποτε 
βλάψαμε και τους εαυτούς μας, γιατί αυτοί που συνήθως είναι 
αρπαχτικά είναι αυτοί που είναι υπεράνω πάσης υποψίας και 
αυτοί καμία φορά δεν είναι και οι πιο εύκολοι στόχοι γιατί 
ξέρουν να φυλάνε τα νώτα τους.
Εύχομαι να απολαύσετε και σήμερα την κατάφορτη HELLAS 
NEWS κι εύχομαι στις 30 Νοεμβρίου που γιορτάζουμε τα 25 
χρόνια μας να σας δούμε όλους εκεί, σαν ένα ελάχιστο φόρο 
τιμής για αυτό το πανάκριβο εβδομαδιαίο έντυπο, που τόσες 
δεκαετίες απολαμβάνετε δωρεάν… κι όσο αντέξουμε.

Ο 
εφιάλτης είχε ξεκινήσει στο Ιράκ όταν τον 
πατέρα της Νόορα, μηχανικό στο επάγγελ-
μα, είχαν απαγάγει τζιχαντιστές του ISIS και 
τον απελευθέρωσαν μόνο όταν πήραν χι-

λιάδες δολάρια που πλήρωσαν με θυσίες οι δικοί του.
Αυτό είχε ως αιτία να ζει δύσκολα στη συνέχεια η 
οικογένεια με ένα διαρκή φόβο. Έτσι αποφάσισαν 
να φύγουν.
Δεύτερος εφιάλτης για την Νόορα ήταν και το ίδιο 
το προσφυγικό ταξίδι, καθώς είχε ακούσει για πνιγ-
μούς και περιπέτειες από Κούρδους φίλους της με 
τους οποίους ήταν σε επαφή. Άλλωστε δεν μπορού-
σαν παρά να κάνουν την ίδια ακριβώς επικίνδυνη 
διαδρομή που ακολουθούν οι μεταναστευτικές ροές.
Από το Ιράκ θα πήγαιναν στην Κωνσταντινούπολη 
και θα έμεναν εκεί μέχρι να βρεθεί ο άνθρωπος που 
θα τους περάσει. Μετά θα τους πήγαινε στα τουρ-
κικά παράλια που για την οικογένεια Αρκαβάζι ήταν 
τελικά μια παραλία κοντά σ το Αϊβαλί . Και τέλος 
αφού πλήρωσαν τον δουλέμπορο, μπήκαν σε μια 
βάρκα που τους έφερε απέναντι στην Μυτιλήνη.
Είναι η περίοδος που καθημερινά σ το νησίείναι 
πυκνές οι αφίξεις αλλά και η περίοδος που η βαλκα-
νική οδός είναι ανοιχτή. Από την Μυτιλήνη πέρασαν 
στην Αθήνα και από εκεί έμειναν στην Ειδομένη, και 
από εκεί πέρασαν τα σύνορα με την πΓΔΜ με κατεύ-
θυνση την Γερμανία.. Έχουν περάσει ήδη μήνες, όταν 
η Νόορα φθάνει στα σύνορα με τη Σερβία. Τότε ακρι-
βώς είναι που αποφασίζεται να κλείσουν τα σύνορα 
και η 20χρονη βρίσκεται εγκλωβισμένη στον καταυ-
λισμό προσφύγων του Tabanovce. Ένας κέντρο με 
αριθμό προσφύγων πολύ μεγαλύτερο από εκείνο 
που μπορεί να φιλοξενήσει.
Και εκεί ξαφνικά κάνει μια γνωριμία που θα φέρει 

την ανατροπή σε όλα. Η βροχή είναι καταρρακτώδης, 
η ίδια «ψήνεται» από τον πυρετό και θέλει να μάθει 
αν η οικογένεια θα καταφέρει να περάσει τα σύνορα. 
Ο μόνος που βρίσκει να μιλάει αγγλικά είναι ο αστυ-
νομικός Μπόμπι Ντοντέφσκι και σε αυτόν θα στρα-
φεί. Είναι 15 χρόνια μεγαλύτερος της και θα προμη-
θεύσει στην Νόορα και την μητέρα της με κουβέρτες 
και φάρμακα. Ο Μπόμπι θα αποκαλύψει αργότερα 
ότι συμπωματικά βρίσκεται στον καταυλισμό καθώς 
για να εξυπηρετήσει έναν συνάδελφο του άλλαξε την 
άδεια του.
«Μην ανησυχείτε για τίποτα, τους λέει, όλα θα είναι 
καλά στη ζωή σας». Και αργότερα θα εκμυστηρευτεί 
: «Όταν είδα την Νόορα για πρώτη φορά διέκρινα την 
καλοσύνη στα μάτια της».
Τις μέρες που θα ακολουθήσουν ο ασ τυνομικός 
θα οδηγήσει τη νεαρή γυναίκα και την μητέρα της 
στην αγορά για να αγοράσουν τρόφιμα και ρούχα. Η 
Νόορα μιλάει έξι γλώσσες και αρχίζει να βοηθάει τις 
ανθρωπιστικές οργανώσεις. Ταυτόχρονα αρχίζει να 
συμπαθεί τον Μπόμπι Ντοντέφσκι ο οποίος παίζει 
με τα παιδιά ενώ οι συνάδελφοι του διατηρούν μια 
συμπεριφορά πιο σκληρή και σίγουρα πιο ψυχρή. 
Θυμίζουμε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας και οι αστυ-
νομικοί είχαν κατηγορηθεί και στα σύνορα με την 
Ελλάδα ότι κρατούσαν πολύ σκληρή στάση χρησι-
μοποιώντας χημικά σε όσους μετανάστες-πρόσφυ-
γες επιχειρούσαν να περάσουν τα σύνορα. Και αυτή 
την εικόνα είχαν και από την Ειδομένη η Νόορα και 
η μητέρα της.
Ήταν βράδυ όταν ο Μπόμπι Ντοντέφσκι προσκαλεί 
την Νόορα για έξοδο και φαγητό σε εστιατόριο στο 
Κουμάνοβο. Έχει ήδη αναπτυχθεί μια φιλική σχέση 
μεταξύ τους και όλα φαίνονται φυσιολογικά. Όταν 

ξαφνικά εκεί στο εστιατόριο ο Μπόμπι νευρικός θα 
της ζητήσει να παντρευτούν.
«Του είπα όχι δεν μπορεί να είσαι σοβαρός». Αλλά 
το επανέλαβε τουλάχιστον 10 φορές. «Θέλεις να με 
παντρευτείς;».
Παρά την αυστηρή αντίθεση των γονέων της σε γάμο 
με κάποιον μη μουσουλμάνο, συμφωνεί. «Έχω επιλέ-
ξει έναν καλό άνθρωπο και θα παντρευτώ μαζί του, 
δεν θέλω να παντρευτώ κανέναν άλλο», τους είπε.
Η γαμήλια γιορτή έγινε στις 13 Ιουλίου του 2016 στο 
Κουμάνοβο με 120 καλεσμένους. Από όλες τις θρη-
σκείες υπογραμμίζει ο Μπόμπι.
Το Κουμάνοβο είναι πολυπολιτ ισμική πόλη. Ήταν 
παρόντες στη γιορτή του γάμου Αλβανοί, Τούρκοι, 
Ρομά , μουσουλμάνοι, σλάβοι, χριστιανοί ορθόδο-
ξοι όπως αυτός.
Είχαν περάσει ήδη 4 μήνες , οι γονείς της Νόρα είχαν 
φύγει και εγκατασταθεί στη Γερμανία.
Η ζωή της Νόορα θα αλλάξει τελείως. Θα αγαπήσει 
τα παιδιά από τους προηγούμενους γάμους του Μπό-
μπι Ντοντέφσκι και θα ζήσουν ευτυχισμένα για πολύ 
καιρό. Θα φέρει στον κόσμο και ένα αγοράκι που 
πριν από ένα μήνα έγινε ενός έτους, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ωστόσο τα πράγματα θα δυσκολέψουν. Παρά τ ις 
προσπάθειες να γεφυρώσουν τις διαφορετικές τους 
κουλτούρες και τα ιδιαίτερα έθιμα, δημιουργήθηκαν 
μεταξύ τους πολλές διαφορές.
Έτσι αποφάσισαν να χωρίσουν προσωρινά δηλώνο-
ντας ωστόσο πως ό,τι και αν γίνει η αγάπη τους που 
πέρασε από τόσα εμπόδια θα είναι πάντα ζωντανή.
Η Νόορα σε αυτή τη φάση αποφάσισε να παραμεί-
νει και να δουλέψει στο Κουμάνοβο, για να μπορεί το 
παιδί της όσο μεγαλώνει να έχει δίπλα τον πατέρα του. 

Ο αναπάντεχος έρωτας στην προσφυγική διαδρομή
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Έρχονται στιγμές σ’ όλους μας που δεν υπάρ-
χουν έξτρα λόγια για να περιγράφεις καταξιω-
μένους πολιτικούς και ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ Δημήτρης 
Καρύγιαννης είναι σίγουρα ένας απ’ αυτούς.
Όλη του η ζωή αφιερωμένη στα κοινά, είτε 
μέσω της Ομοσπονδιακής Βουλής είτε μέσω 
του Δημαρχείου του Τορόντο, η ΙΔΙΑ ΓΕΥΣΗ. 
Δουλειά, τρέξιμο, εξυπηρέτηση του δημότη. 
Εμείς οι Ελληναράδες έχουμε έναν επιπλέον 
λόγο που πρέπει να οργανωθούμε και να υπο-
στηρίξουμε τον Τζίμυ Καρύγιαννη. Τηλεφωνώ-
ντας σε γνωστούς μας Έλληνες και ξένους, εξη-
γώντας τους γιατί πρέπει να βγουν και να τον 
ψηφίσουν και το βράδυ στις 22 του Οκτώβρη 
θα αισθανθεί ο καθένας που έβαλε το δικό του 
πετραδάκι για την επανεκλογή του Τζίμυ Καρύ-
γιαννη ότι διαιωνίζουμε το Ελληνικό όνομα 
στη Διασπορά.

J
im Karygiannis, veteran Member of Parliament, 
sworn in to a life-time appointment as Privy 
Councillor with the right to attend cabinet 
meetings, left the House of Commons after 

26 years in office to enter municipal politics. Is it 
because his traditional values are not compatible 
with the mainstream thinking of Parliament? 
In his four years as city councillor, what are his 
achievements? What does he want to do in his 
next term of office? Will he be able to do what he 
is promising? Being the representative of a truly 
diversified ward, what does he think of his Chinese, 
Greek, Italian, Indian, Pakistani and other ethnic 

residents?
I interviewed him six weeks before the Election 
Day of October 22, 2018. I asked challenging 
questions. No matter how direct, how abrasive 
my questions, he answered with candor. Oh, he 
is so human! He spoke with passion. Sometimes 
he had tears in his eyes and his voice broke in sobs. 
I agree with his philosophy and politics. I cannot 
help respecting him, admiring him, even loving 
him. I wish him success!
Peter Lam (PL): What do you think are the 
important issues facing your ward in the 
forth coming municipal election?
Jim Karygiannis (JK): We have a surge in gun 
violence. Safety is the number one issue. We have 

to take the guns off the streets. We need more 
police support. What is now being voted in Council 
is a gun repository. You put these guns in a safe 
place through public and private participation. 
When you want your guns for hunting or shooting, 
you take them out. Hand guns should be banned. 
Fifty percent of hand guns in crimes are stolen from 
legitimate owners or sold by people who can make 
a dollar. We should also make sure that our borders 
are protected to stop people from bringing hand 
guns.
The second priority is safe schools. We have 
moved to build speed bumps at dangerous school 
crossings. We are enhancing police presence to 
give tickets to people who make the wrong turns 
or drive aggressively. We also put up radars to see 
how people are speeding. Everyday every child 
must return home safely.
A third important issue is the Sheppard Subway. 
It stops at Don Mills. It should be extended to 
McCowan and beyond. There is no reason why 
people north of the 401 should be treated as 
second class citizens. There is a lot of development 
north of the 401 for businesses and homes. These 
developments need the subway. Seniors and 
veterans should be allowed to ride the TTC free 
after peak hours. They will do less driving and enjoy 
their trips more.
I want to get people off the road. I want to build 
bike lanes, so people can get off their cars, get on 
their bikes and travel safely.
My other high priority is seniors. We need day care 
programs for seniors, so that they can meet friends, 
have lunch and keep busy, keep young. I have 
initiated a program at L’Amoureux Community 
Centre. It should be like that in all communities.
PL: How would you be able to fulfil your 
promises?
JK: I have a lot of friends in city council. When the 
number of councillors are
reduced to 25, there will be more from the 
suburbs. Power will shift to suburbia. I have a lot of 
political experience. My friends will help me.
PL: What is your position on legalization of 
marijuana?
JK: I used to work with the police to shut down 
marijuana houses. When it is legalized, we must 
make sure it is not close to schools. Any marijuana 
store has to be half a kilometer away from any 
school. I do not support legalizing drugs, but I 
support legalization of marijuana for medical use. 
We must be able to test drivers under its influence.
PL: What is your position on same sex 

marriage?
JK: I believe in traditional family values. But 
marginalizing them is no option. Working with 
them is. We are all part of the human race.
PL: Can I say that you left the House of 
Commons because your traditional values 
are not compatible anymore with the 
mainstream thinking there?
JK: It was part of it. But the greater reason is I want 
to be close to my family. My mother is 85. I am the 
only child. I want to spend more time with her.
PL: What is your political philosophy?
JK: What can I do to make the lives of my 
constituencies better.
PL: Do you call yourself a “politician”?
JK: I don’t like the term “politician”. A politician is 
someone who says the right thing and gets a lot 
of votes, and them disappears. I live here. My wife 
goes to the same stores as the people here. I drive 
on the same streets, I have a calling to serve.
PL: If you want to replace the word 
“politician”, what would you use?
JK: Human. I am a humanitarian. In April 2004, I 
brought forward a private member’s motion which 
recognized the death of 1.5 million Armenians 
as a genocide. The motion was approved by 
Parliament.
PL: I want to say a sentence. You finish it for 
me: Jim Karygiannis is ……
JK: A man that cares about his family, cares about 
his constituencies. I am a man of integrity, a man of 
honesty. I am not in politics because I need a job. 
I have a calling. I can make a difference in people’s 
lives. If I can do a thing to make your day better 
than yesterday, that is an accomplishment. I am 
there for the people. 
PL: What are your achievements as a city 
councillor?
JK: I worked with paramedics of the Emergency 
Medical Services (EMS). Their morale was low. 
We made our city respects them. I heard their 
complaints. We voted on changes and new 
equipment. Now they feel proud about their job.
I stopped privatization of garbage collection. It is 
cheaper to have it done by the Union. 
I feel proud to make schools safe.
I am proud of my work in development. There 
were many rooming houses where people lived 
in dangerous situations. Now we live in the safest 
part of town. 
PL: You have many ethnic communities in your 
ward. What do you think of them?
JK: In the 60s, when a person immigrated to 
Canada, officers may say his name was too long 
and cut it short. When I went to school, my name 
was Kary. This kind of red-neck behavior doesn’t 
exist anymore.
We don’t care where you came from. We all 
belong. You respect your neighbours. You accept 
your neighbours as equals. You celebrate Canadian 
diversity and embrace our future. 
PL: What do you want to say to conclude this 
interview?
JK: The transportation in Toronto is the worst top 
six in the world. You need to build subway lines. 
We have to make sure the Sheppard Subway goes 
to McCowan and continues west to Downview. 
We have to make sure the Kennedy Subway goes 
to Scarborough Town Centre, not as one stop but 
three. 

ΤΟΥ PETER T. LAM

Τζιμ Καρύγιαννης: Ο Έλληνας βετεράνος της πολιτικής του 
Καναδά σε άλλη μια λεπτομερή και ενημερωτική συνέντευξη
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Το «Χαμόγελο Ζωής» 
συνεχίζει τη φιλανθρωπία 

του μαζεύοντας χρήματα για 
Ελληνίδα καρκινοπαθή

Το περασμένο Σάββατο, στο πάρκινγκ του Kostas Bakery & Kostas 
Meat Market, το Διοικητικό Συμβούλιο του «Χαμόγελου Ζωής», 
παρ’ ότι έβρεχε, κάτω από την τέντα έψησαν σουβλάκια και λουκά-
νικα προσφέροντας στο κόσμο που ήλθε και έδωσε τη προσφορά 
του για να βοηθήσουμε μια συμπατριώτισσα μας που λόγω της σο-
βαρής της κατάστασης έχει ανάγκη συμπαράστασης απ’ όλους μας, 
και το «Χαμόγελο Ζωής» για άλλη μια φορά έκανε το καθήκον του.

Μπράβο τους γιατί η παροικία μας έχει ανάγκη από τέτοιες πράξεις 
συμπαράστασης!!!

Ετήσια Πνευματική 
Σύναξη Ιερέων 

Καναδά

Σ
υνήλθε στο Kingston Ontario Καναδά- πρώτη πρωτεύουσα Κα-
ναδά- υπό την πνευματική καθοδήγηση του Μητροπολίτη Σωτη-
ρίου η ετήσια πνευματική σύναξη των ιερέων Ι. Μ. Τορόντο από 
1 έως και 4 Οκτωβρίου. Την όλη οργάνωση είχε το Συμούλιο των 

πρεσβυτέρων, του οποίου πρόεδρος είναι ο πρωτοπρεσβύτερος π. Π. 
Αυγερόπουλος.
 Προσήλθαν με πολύ ενθουσιασμό οι ιερείς γ ια τέσσερις ημέρες σε ένα 
πλούσιο πνευματικό πρόγραμμα. 

Το καθημερινό πρόγραμμα άρχιζε με όρθρο και τελείωνε με εσπερινό ή 
παράκληση. Το βράδυ της Τρίτης ετελέσθη Θεία Λειτουργία σ τον Ι. Ν. 
Κοίμησης της Θεοτόκου, προεξάρχοντος του Μητροπολίτου και με τη 
συμμετοχή όλων των ιερέων. Μετά τη Θεία Λειτουργία η ελληνική ορθό-
δοξη Κοινότητα Κίνγκστον παρέθεσε πλούσιο δείπνο σε όλους. 

Στο τετραήμερο της πνευματικής σύναξης έγιναν εισηγήσεις και μελετή-
θηκαν τα κάτωθι θέματα:
 1. Η ενότητα σ την ευχαρισ τιακή σύναξη της εκάστοτε κοινότητας και 
πως αυτή επενεργεί σ την τοπική Εκκλησία (π. Σπυρίδων Βανδώρος)
2. Ο ιερέας ως ε ιρηνοποιός σ τη ζωή της κοινότητας (π. Παναγ ιώτης 
Μαρόπουλος)
3. Εκκλησιαστικές κοινότητες: συμμόρφωση και συμπόρευση με την 
Ιερά Μητρόπολη ως προϋπόθεση προόδου (π. Οδυσσέας Δρόσσος)
4. Νεολαία-κατηχητ ικά προγράμματα-κατασκηνώσεις: ένα σώμα και 
μια ψυχή, η ενότητα ως θεμέλιο του μέλλοντος (π. Δημήτριος Αντωνό-
πουλος)
5. Ιεραποστολή: εσωτερική και εξωτερική – Συνεργασία κάθε Κοινότη-
τας με Ιερά Μητρόπολη (π. Θεόδωρος Αλαμάνος) 

Έγινε διεξοδική συζήτηση για το κάθε θέμα και ελήφθησαν αποφάσεις.

 Ο Μητροπολίτης Σωτήριος διαβίβασε την αγάπη, τ ις ευχές και τ ις ευλο-
γίες του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. 
Συνεχάρη και ευχαρίστησε τους ιερείς γ ια το επτελούμενο πνευματικο 
έργο. Δοξολόγησε τον Τρισάγιο Θεό γιατί ζούμε στην ευλογημένη χώρα 
του Καναδά και η Ορθοδοξία προοδεύει.

 Η πνευματ ική Σύναξη τε λε ίωσε με προσευχή και ψάλλον τας το «Σε 
υμνούμεν» και το πολυχρόνιο του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρ-
θολομαίου.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟΥ: ΕΝΑΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΣΕ ΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

KEIMENO: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Έ
χω την τιμή να τον γνωρίζω προσωπικά μία 20ετία, 
αλλά το κυριότερο δημοσιογραφικά σε όλες τις φά-
σεις της πολιτικής του καριέρας.  Πρόεδρος των προ-
έδρων του Δημοκρατικού Κόμματος με τεράστιες 

μάχες στον Λευκό Οίκο, στην Γερουσία και σε οποιαδήπο-
τε δύσκολη φάση της αμερικανικής πολιτικής. Τα τελευταία 
χρόνια είναι πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης 
στην Αθήνα και του Αμερικανικού Κολλεγίου. Είναι μια τε-
ράστια ελληνική προσωπικότητα που θα έπρεπε να γρά-
φουμε δύο με τρεις εφημερίδες για την πορεία του, εντός κι 
εκτός Αμερικής. 
Την Κυριακή στην ομιλία του στην Ελληνική Κοινότητα του 

Τορόντο και τι δεν είπε ο Chris Spyrou. «Δημοκρατία της 
Μακεδονίας και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας (FYROM) είναι ΜΑΪΜΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ κρά-
τους που δεν υπάρχει ανεξάρτητο κράτος με την ονομασία 
Μακεδονία σε «οποιαδήποτε μορφή».  Δεν παν’ να κάνουν 
500 δημοψηφίσματα; Πέντε άτομα από τα Ηνωμένα Έθνη 
θα αποφασίσουν για αυτό. ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ!
Δύο ώρες ασταμάτητα ο κ. Σπύρου εξιστόρησε όλες τις πτυ-
χές και τα καραγκιοζιλίκια που γράφονται αυτόν τον καιρό. 
Έδωσε ιδέες για συσπείρωση και κοινούς αγώνες της δια-
σποράς παγκοσμίως και τίποτα άλλο. Τράβηξε αναμνηστι-
κές φωτογραφίες με όποιον ήθελε να έχει φωτογραφία μαζί 

του. Ειλικρινά τον ευχαριστούμε που ήρθε μέχρι εδώ και 
ευχαριστούμε και την Παμμακεδονική που έκανε μια κατα-
πληκτική μετάκληση ενός ανθρώπου που ξέρει το πολιτικό 
παρασκήνιο, που έζησε ο ίδιο σε όλη τη ζωή έζησε κορυ-
φαία στρώματα της πολιτικής στις ΗΠΑ. 
Στην επόμενη έκδοση μας θα δημοσιεύσουμε όλη του την 
ομιλία που είναι γεμάτες 4-5 σελίδες εφημερίδος, γιατί πρέ-
πει να μάθετε ακριβώς όλες τις σκευωρίες και τα παρασκή-
νια της «Συμφωνίας των Πρεσπών». Επίσης, η εφημερίδα 
μας θα σας ενημερώσει και για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις 
στο πλαίσιο του Μακεδονικού Μήνα.
Συγχαρητήρια «καρντάσια» σε όλους σας.

Ο κ. Μεδίτσκος με τον κ. Σπύρου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παμμακεδονικής με τον κεντρικό ομιλιτή κ. Χρήστο Σπύρου

Ο Αντιπρόεδρος της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας 
Καναδά, κ. Σταύρος Τσιρλής, παραδίδει ένα μικρό δώρο σ

τον κ. Χρήστο Σπύρου

Ο κ. Σπύρου ενδιάμεσα από του κ. Τσιρλή και κ. Μουρατίδη

Ο κ. Μιχάλη Μουρατίδης ως συντονιστής των 
ερωτήσεων

Κατά την διάρκεια της ομιλίας του κ. Σπύρου όλοι ήταν αφοσιωμένοι στις επεξηγήσεις του περί 
συμφωνίας και Μακεδονικού ζητήματος

Ο κ. θανάσης Κουρτέσης έδωσε κι αυτός το παρών στην ομιλία του καλού του φίλου, κ. Χρήστο Σπύρου

Ο αντιπρόεδρος της Παμμακεδονικής, 
κ. Σταύρος Τσιρλής

Ο κεντρικός ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος της 
Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην Αθήνα, κ. 

Χρήστος Σπύρου, ο οποίος έχει διετελέσει 
πρόεδρος  του Δημοκρατικού Κόμματος στο 

New Hampshire 
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Ο κ. Γιώργος και η κα Ειρήνη Καλομοίρη με τον κ. Χρήστο Σπύρου

Ο κ. Αλέξανδρος Τσικουρλής και ο κ. Ζήσης Βόκας

Ο Β’ Αντιπρόεδρος και πρόεδρος για την νεολαία της 
Παμμακεδονικής, κ. Βασίλης Λιάβας

Ο κύριος και η κυρία Τσικουρλής από τον 
Σύλλογο Κιλκίς και η Δήμητρα Κοτζιά από τον 

Σύλλογο Θεσσαλονικέων έδωσαν το παρών.

Ο κ. Σκεντέρης και ο κ. Γαϊτάνης έδωσαν το παρών

Η κα Μαρίνα Δερπάνης ήταν εκεί

Η κα Στέλλα και η κα Ζωή σε άλλη μία 
συγκέντρωση της Παμμακεδονικής Το παρών έδωσε και ο κ. Νίκος ΧριστοφορίδηςΗ κα Μαίρη Μεδίτσκου μαζί με την οικογένεια της

Ο πρόεδρος της Αδελφότητας Ποντίων Τορόντο, κ. 
Χρήστος Κοτσαμποϊκίδης, έδωσε το παρών O κύριος και η κυρία Νάσκου
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Στην μικρή μας κοινωνία
Των Ελλήνων παροικία
Είναι ο Κώστας και ο Χρήστος
Σας τους συνιστώ προτίστως.

Ξεκινήσανε πριν χρόνια
Όπως και τα χελιδόνια
Χτίσαν μια γλυκιά φωλιά
Από ζάχαρη κι αλεύρι
Σοκολάτα και σιρόπι
Να γλυκαίνονται οι ανθρώποι.

Την ονόμασαν ΣΕΡΑΝΟ
Την γλυκιά αυτή φωλιά
Την ανέβασαν πιο πάνω 
Εργαζόμενοι σκληρά.

Είναι ακούραστοι εργάτες
Τίμιοι και ταπεινοί
Αγαπητοί με τους πελάτες
Κι είναι πάντα γελαστοί.

Μια φαμίλια ευλογημένη
Μια φαμίλια ζηλευτή
Πάνω απ’ όλα αγαπημένη

Και στον κόσμο φιλική.

Όπως λέει η παροιμία
Πίσω από κάθε άντρα
Είναι μια σωστή κυρία
Και που τον φροντίζει πάντα.

Ε! Λοιπόν αυτή κυρία
Και με θαυμασμό το λέω
Είναι η Κυρά σοφία
Με το κάπα κεφαλαίο.

Όμως! Μια γλυκήτατη κυρούλα
Που είναι μάνα και γιαγιά
Συμπαθέστατη γριούλα
Με μια πλούσια καρδιά.

Φίλοι μου αγαπημένοι
Να είστε πάντα μονιασμένοι
Με τα εύγεστα γλυκά σας
Συνεχίστε το σκοπό σας
Είμαστε όλοι στο πλευρό σας.

Xρήστος Λάππας
Ο Βλάχος

ΣΕΡΑΝΟ…
It is with great pride and joy that 
George and Helen Vastis announce 
the graduation of their daughter, 
Dr. Vasilia Vastis, with First Class 
Honours, from the Royal College of 
Surgeons in Ireland (RCSI), School of 
Medicine, on May 25, 2018.  Vasilia 
was awarded the First Place Medal 
in Medicine and Surgery in 4th 
year.  Vasilia is currently a resident at 
McMaster University, specializing in 
Obstetrics & Gynecology.

Vasilia is a graduate of St. Mildred’s-
Lightbourn School (2012), Oakville 
and Hillfield Strathallan College, 
Hamilton.

The experiences you have had, 
your hard work,  dedication 
and determination, and your 
exceptional mentors, have made this 
achievement possible!  

We are all so very proud of you and what you have accomplished!  We thank God 
every day for guiding you on your journey. We wish you continued success, and all of 
God’s blessings, as you pursue your career as an Obstetrician and Gynecologist, and 
in all of life’s journey’s. Your guardian angels are proudly looking down from Heaven. 
Congratulations, love and best wishes from mom and dad, Peter-George, Helen & 
George, Effie & Jim, Bill & Kathy and families and all of your extended Vastis & Psarakis 
family, and friends.

GRADUATION
Dr. Vasilia Vastis
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Π
αρέλαση των υποψηφίων για τις επερ-
χόμενες Δημοτικές εκλογές τις 22 Ο-
κτωβρίου ώστε να μεταφέρουν σε ε-
σάς στην «ΔΥΝΑΜΗ» το εκλογικό σώ-

μα τις απόψεις τους για ν’ αποφασίσετε ποιος σας 
αντιπροσωπεύει. Εμείς απλώς σας τους παρου-
σιάζουμε. Εσείς αποφασίζετε με τη δύναμη της 
ψήφου σας.

Πείτε μας λίγα λόγια για εσάς.
Γεννήθηκα το 1995 στο Τορόντο και έχω μεγα-
λώσει στην περιοχή Pape και Danforth. Οι γονείς 
μου με βάπτισαν στην Εκκλησία της Μετα-
μόρφωσης του Σωτήρος, που βρίσκεται στο 
Donlands Ave. Είχα την τύχη να πάω σε ελλη-
νικό σχολείο, ενώ οι γονείς μου διατηρούσαν μια 
μικρή επιχείρηση καθαρισμού ρούχων νότια της 
διασταύρωσης Danforth και Pape (Bell’s Tailors 
and Dry Cleaners). Πήγα σχολείο στο Diefenbaker 
στο Cosburn και ύστερα στο East York Collegiate. 
Αποφοίτησα με υψηλούς βαθμούς από το 
Ryerson University έχοντας σπουδάσει Οικονο-
μικά, ενώ παράλληλα δούλεψα σε τέσσερις δου-
λειές για να υποστηρίξω τους γονείς μου. Δού-
λεψα ως οικονομικός αναλυτής για το Diabetes 
Canada, αλλά προτίμησα να ακολουθήσω την 
πολιτική για να φέρω την αλλαγή προς το καλύ-
τερο.
Γιατί επιλέξατε αυτές τις εκλογές να θέσετε 
υποψηφιότητα;
Θέλησα να βάλω υποψηφιότητα σε αυτές τις 
εκλογές γιατί πιστεύω πως δεν μπορούμε πλέον 
να μένουμε ανενεργοί όταν αφορά την εξυπηρέ-
τηση της κοινότητας μας. Κάποιος πρέπει να βγει 

μπροστά και να δουλέψει για τους ανθρώπους, 
να φέρει αξιοπιστία και διαφάνεια στο σύστημα. 
Πρέπει να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε ξανά για 
τους ψηφοφόρους. Καταλαβαίνεις ότι κάτι πάει 
λάθος όταν βλέπεις ότι συνταξιούχοι που δούλε-
ψαν όλη τους τη ζωή δεν μπορούν πλέον να πλη-
ρώσουν για φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης 
μέσα στην ίδια εβδομάδα, εξαιτίας της αύξησης 
του φόρου ακίνητης περιουσίας που υπερβαίνει 
τις συνταξιοδοτικές αυξήσεις. 
Γιατί θέλετε την ψήφο της ελληνικής παροι-
κίας;
Η ελληνική παροικία πιστεύω πρέπει να με ψηφί-
σει, καθώς θεωρώ πως είμαι ο καλύτερος από 
τους υποψηφίους σε ότι έχει σχέση με την κατα-
νόηση αλλά και την εξυπηρέτηση των πολιτών. 
Εάν εκλεγώ, δεν πρόκειται να ξεχάσω για ποιον 
δουλεύω, δηλαδή τους πολίτες. Θα εργαστώ 
ασταμάτητα και θα προσπαθήσω να λύσω τα 
προβλήματα σας με την καλύτερη εξυπηρέτηση, 
είτε αυτά έχουν να κάνουν με τον καθαρισμό του 
χιονιού, είτε του χώρου πάρκινγκ, είτε του γενι-
κού καθαρισμού των δρόμων. Θα σας χτυπήσω 
την πόρτα αρκετές φορές μέσα στο χρόνο για να 
ακούσω το πρόβλημα σας, όχι μια φορά και μετά 
από τέσσερα χρόνια να ζητήσω την ψήφο σας 
όπως κάνουν άλλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και στο 
τέλος δεν σας βοηθούν. Επίσης, θέλω να δωρίσω 
το 34% του μισθού μου σε Ελληνικά σχολεία. 
Εκκλησίες και κοινοτικά προγράμματα.
Εάν εκλεγείτε που σκοπεύετε πρώτα να επι-
κεντρωθείτε;
Το πιο σημαντικό πράγμα για εμένα είναι να 
πιέσω το Δημαρχείο να κατεβάσει το κόστος δια-

βίωσης για τις νέες οικογένειες, τους συνταξιού-
χους αλλά και όσους βρίσκονται στη μέση. Για 
τους συνταξιούχους (65+) και αυτοί που έχουν 
κινητικά προβλήματα θα πιέσω για να παγώσω 
τον φόρο ακινήτου σε οποιαδήποτε μορφή, 
ώστε αυτοί που δούλεψαν όλη τους τη ζωή 
σκληρά μπορούν να αγοράσουν είδη πρώτης 
ανάγκης και τα φάρμακα τους την ίδια εβδο-
μάδα, χωρίς να σκέφτονται ότι πρόκειται να τους 
γίνει έξωση από το ίδιο τους το σπίτι.  
Για τις νέες οικογένειες η φροντίδα του παιδιού 
κοστίζει περίπου $2400 το μήνα για το κάθε 
ένα, ενώ ο χρόνος αναμονής μπορεί να πάρει 
και 3 τρία χρόνια, κάτι που είναι απαράδεκτο. 
Σκοπεύω να μειώσω τη γραφειοκρατία και τη 
γραφειοκρατία που περιβάλλει αυτή τη βιο-
μηχανία, επιτρέποντας στα ήδη διαπιστευμένα 

κέντρα ημερήσιας φροντίδας να έχουν ευκολό-
τερο χρόνο για να ανοίξουν περισσότερες ημε-
ρήσιες φροντίδες, γεγονός που μειώνει το συνο-
λικό κόστος και τους χρόνους αναμονής χωρίς 
να χρεωθούν οι φορολογούμενοι μία δεκάρα.
Υπάρχει κάτι που θέλετε να τονίσετε;
Η τωρινή Δημοτικός Σύμβουλος δεν θέλει να 
χτυπήσει τις πόρτες των πολιτών, αλλά όταν 
πρόκειται για τις εκλογές θέλει να μάθει και να 
τους βοηθήσει στα προβλήματα τους. Εγώ θα 
χτυπώ τις πόρτες για να ακούσω τα θέματα και 
τα προβλήματα σας που αντιμετωπίζετε μέρα με 
τη μέρα στις ζωές σας και θα βρούμε μαζί τρό-
πους για να τα λύσετε. Αυτός είναι ο στόχος μου. 
Έχω μιλήσει σε πολλούς ψηφοφόρους και μου 
είπαν ότι δεν πιστεύουν στον τοπικό του σύμ-
βουλο εξαιτίας του  τρόπου που λειτουργούν, 
ζητώντας ψήφους χωρίς να ακούν τα πραγμα-
τικά τους προβλήματα.
Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να περάσετε 
στους ψηφοφόρους σας λίγο πριν τις κάλπες;
Θα είμαι η πιο καθαρή επιλογή σας για αλλαγή, 
μια αλλαγή για περισσότερη λογοδοσία, δια-
φάνεια και σεβασμό για τα χρήματα των φορο-
λογουμένων. Θα δουλέψω σκληρά για εσάς και 
την κοινότητα μας, για να ζούμε άνετα χωρίς το 
κόστος διαβίωσης να ανεβαίνει και να βγαίνει 
εκτός ελέγχου ειδικά για τους μεγαλύτερους 
σε ηλικία.  Αν θέλετε να δείτε κάποια δράση για 
εσάς, καλύτερο έλεγχο σε αυτά που ξοδεύουμε 
και να σταματήσουμε την αύξηση των φόρων 
ακινήτου για τους συνταξιούχους, τότε πρέπει να 
ψηφίσετε για εμένα. Στις 22 Οκτωβρίου ψηφίστε 
Chris Budo  για αλλαγή.

Συνέντευξη στα γραφεία μας με τον υποψήφιο 
Δημοτικό Σύμβουλο του Τορόντο Chris Budo

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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Η ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΑΔΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ 
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KEIMENO: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Μ
ε μία άκρως ενημερωμένη ομιλία συνοδευόμενη κι από βίντεο ο Δρ. Χρήστος Θε-
οφιλογιαννάκος άνοιξε τις εκδηλώσεις του Μακεδονικού Μήνα στην κατάμεστη αί-
θουσα της Παμμακεδονικής εξηγώντας πως έχουν ιστορικά τα δρώμενα του «κρά-
τους» των Σκοπίων. Η «Συμφωνία των Πρεσπών» πραγματικά και με ιστορικές λε-

πτομέρειες που δείχνουν την απερισκεψία των Ελλήνων πολιτικών, που με βεβιασμένες κινήσεις 
και χωρίς συγκατάθεση του ελληνικού λάου πήρε αποφάσεις διαγράφοντας την ιστορία μας. 
Η βραδιά τελείωσε με ερωτήσεις των δεκάδων που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, οι οποίοι 
εξέφρασαν την αμέριστα τις γνώμες τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο είχε ετοιμάσει πλούσιο 
μπουφέ μετά το τέλος της ομιλίας. Με τον τρόπο αυτό ο Μακεδονικός Μήνας ξεκίνησε με τις 
καλύτερες προϋποθέσεις και πιστεύω ότι όλος ο ελληνισμός πρέπει να παρευρίσκεται σε αυτές 
τις εκδηλώσεις για να γνωρίζουν τα τεκταινόμενα αυτών που προσπαθούν να παραχαράξουν 
την ιστορία μας.

Μεταξύ άλλων η κα Βοτέα έδωσε το παρών στην εκδήλωση

Ο Δρ. Χρήστος Θεοφιλογιαννάκος εξήγησε τα 
ιστορικά τα γεγονότα του Μακεδονικού θέματος 

και της συμφωνίας των Πρεσπών

Ο κ. Μιχάλης Μουρατίδης

Κατάμεστη η αίθουσα της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά

Ο Αντιπρόεδρος της Παμμακεδονικής, 
κ. Σταύρος Τσιρλής

Ο κ. Θεόδωρος και η κα Ειρήνη Κερογλίδου
 έδωσαν το παρών

Ο κ. Κουρτέσης και ο κ. Σπύρου έχουν 
μακροχρόνιες φιλικές σχέσεις

Ο κ. Χρήστος Σπύρου ενδιάμεσα από τους κ. Σταύρο Τσιρλή, κ. 
Μιχάλη Μουρατίδη, κ. Νικηφόρος Λαμπίρης και κ. Βασίλης Λιαβας

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον κ. Αλέξανδρο 
Τσικουρλή

Μεταξύ άλλων ο κ. Βασίλης Νούσιας, ο κ. Γιώργος 
Καλομοίρης και ο κ. Δημήτρης Βαρδάκας ήταν εκεί 
στην πρώτη εκδήλωση για τον Μακεδονικό Μήνα

Πριν την ομιλία του ο κ. Θεοφιλογιαννάκος συζητούσε 
με όσους τον τίμησαν με την παρουσία του

Από τα δεξία προς τα αριστερά: Ο κ. Ζήσης Βοκας, η κα Ειρήνη Καλομοίρη, η κα Μαίρη 
Μεδίτσκος, η κα Ελένη Μπρετάνου και ο κ. Δημήτρης Γκεκόπουλος

Ο κ. Λούης Λούκας και ο κ. Δημήτρης Βαρδάκας

Η κα Ζωή, η κα Νίκη και η κα Μαίρη έδωσαν το παρών 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Καστοριάς & 
Περιχώρων, κ. Δημήτρης Νάσκος, που είναι 

και μέλος της Παμμακεδονικής 
Ομοσπονδίας Καναδά, έδωσε το παρών

Η κα Νίκη Γρηγοριάδη μετον γιό της Λευτέρη 
έδωσε το παρών στη πρώτη εκδήλωση του 

Μακεδονικού Μήνα
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23η Ετήσια Εκδήλωση Αναγνώρισης της 
Προσφοράς των Εθελοντών στο Ελληνικό Σπίτι

T
ην 4η Οκτωβρίου 2018, με μεγάλη τιμή και χα-
ρά, το Ελληνικό Σπίτι διοργάνωσε μια όμορφη 
γιορτή προς τιμήν των εθελοντών, που τόσο α-
πλόχερα και με μεγάλη ανιδιοτέλεια προσφέ-

ρουν ατελείωτες και ανεκτίμητες ώρες υπηρεσίας στο 
Ελληνικό Σπίτι. Η αίθουσα της Εστίας του Ελληνικού 
Σπιτιού, όπως ήταν αναμενόμενο, ήταν κατάμεστη. Πα-
ρουσιαστές της βραδιάς ήταν  ο κ. Νίκος Γεωργαντώνης 
και η κα. Πολυξένη Περγαντή. Μαζί με την κα. Μαρίλη 
Γκιτσίδη ευχαρίστησαν τους εθελοντές για την συγκι-
νητική τους αφοσίωση, ενώ στη συνέχεια ο κ. Κ. Κω-
στούρος, Διευθύνων Σύμβουλος του Σπιτιού, αφού ε-

πισήμανε και ο ίδιος την υποδειγματική προσφορά των 
εθελοντών, έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο του Ελληνι-
κού Σπιτιού, κ. Ιωάννη Φαναρά, ο οποίος με τη σειρά 
του ευχαρίστησε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
το Γυναικείο Τμήμα και τους εθελοντές για την αξιέπαι-
νη και ανιδιοτελή προσφορά τους. Μεταξύ άλλων, στη 
γιορτή ήταν παρόντες τα μέλη του Συμβουλίου του Ελ-
ληνικού Σπιτιού, οι κ.κ. Α. Αλεξάκης, Δ. Καράς, Π. Ξενί-
ας, Κ. Μπάμπαλης, Ν. Κουρούς, Θ. Νοΐτσης, καθώς και 
η Πρόεδρος, κ. Ε. Ντότσικα  και τα μέλη του Γυναικείου 
Τμήματος του Ελληνικού Σπιτιού. Ο δείπνος ξεκίνησε με 
την τέλεση της προσευχής από τον πατέρα Χριστιανό, 

ενώ στη συνέχεια κλήθηκαν ονομαστικά οι εθελοντές 
και τους απονεμήθηκαν πιστοποιητικά και αναμνηστικά 
δώρα. Ο δείπνος ήταν μια ευγενική χορηγία του κ. Γιώρ-
γου Ράιου και των εστιατορίων Mr. Greek Restaurants, 
ενώ το στολισμό των τραπεζιών ανέλαβε ο κ. Νικόλαος 
Κοτσαμποϊκίδης και το Anixis Darling Floral Studio. Η 
ψυχαγωγία της βραδιάς ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για 
όλους τους παραβρισκόμενους. Ο κ. Κ. Κωστούρος με 
μεγάλη ευχαρίστηση παρουσίασε το γνωστό τραγουδι-
στή κ. Γιώργο Τσαλίκη, ο οποίος ανέλαβε αφιλοκερδώς, 
να ξεσηκώσει και να διασκεδάσει με πολλή μεγάλη επι-
τυχία όλους τους συνδαιτυμόνες.
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Π
αρέλαση των υποψηφίων για τις ε-
περχόμενες Δημοτικές εκλογές τις 22 
Οκτωβρίου ώστε να μεταφέρουν σε 
εσάς στην «ΔΥΝΑΜΗ» το εκλογικό 

σώμα τις απόψεις τους για ν’ αποφασίσετε ποιος 
σας αντιπροσωπεύει. Εμείς απλώς σας τους πα-
ρουσιάζουμε. Εσείς αποφασίζετε με τη δύναμη 
της ψήφου σας.

Πείτε μας λίγα λόγια για τον εαυτό σας.
Μένω πάνω από 20 χρόνια κοντά στην δια-
σταύρωση O’Connor Dr. και Pape Ave. Έχω 
μεγαλώσει δύο κόρες που τώρα βρίσκονται 
στην εφηβεία τους κι έχουμε ένα σκύλο και 
δύο χελωνάκια στο σπίτι μας. Δουλεύω στο 
Πανεπιστήμιο του Τορόντο ως καθηγήτρια  κι 
έχω κάνει διάφορες έρευνες εθνικές, κυβερ-
νητικές και οικονομικές. Πέρυσι ολοκλήρωσα 
το PhD  στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο για 
Leadership και Education και μου αρέσει πολύ 
η τέχνη. Συλλέγω πράγματα κι έχω επίσης γρά-
ψει μερικά παιδικά βιβλία. Nομίζω πως είμαι η 
πλέον κατάλληλη για να επιτύχω σε μια τέτοια 
θέση. Αυτό που πρόσεξα στην γειτονιά μας 
είναι ότι τίποτα δεν αλλάζει προς το καλύτερο. 
Γιατί επιλέξατε να είστε υποψήφια ως Δημο-
τική Σύμβουλος σε αυτές τις εκλογές;
Πρέπει να κάνουμε κάτι και αυτό δεν το έχω 
συνειδητοποιήσει μόνο εγώ, αλλά ρωτώντας 

τριγύρω όλοι θέλουν να δουν μια αλλαγή. 
Πιστεύουμε ότι δεν έχουμε φωνή και δεν μας 
ακούει κανείς. Για αυτό ακριβώς αποφάσισα 
να θέσω υποψηφιότητα σε αυτές τις εκλο-
γές. Παραδείγματος χάρη, τα τελευταία χρό-
νια ζήτησα επανειλημμένως να διορθωθεί ο 
σηματοδότης στην διασταύρωση που μένω και 
δεν πήρα καμία απάντηση. Δυστυχώς, έχουν 
συμβεί πολλά ατυχήματα στο σημείο αυτό και 
είχαμε κι ένα θάνατο. Ωστόσο, ξανά δεν υπήρξε 
καμία αντίδραση. Στόχος μου είναι να εξυπη-
ρετήσω την κοινότητα μας. Πληρώνουμε όλοι 

τους φόρους μας, αλλά δεν παίρνουμε καλή 
εξυπηρέτηση όταν μας χρειάζεται. Δεν ξέρουμε 
τι κάνουν με τα χρήματα μας, θέλω να φέρω 
διαφάνεια. Κουράστηκα να βλέπω ότι τίποτα 
δεν γίνεται. Κι ήρθε η στιγμή που είπα ότι ανε-
χτήκαμε πολλά. Ρώτησα τον εαυτό ποιος θα 
κάνει αυτά που πρέπει να γίνουν και με λίγη 
ώθηση από τους γείτονες μας αποφάσισα να 
θέσω υποψηφιότητα. Μάλιστα, όταν ρώτησα 
στην περιοχή μας γιατί ψηφίζετε τους ίδιους 
κάθε φορά, μου απάντησαν πως δεν υπάρχει 
κάποιος άλλος. Τώρα, όμως, είμαι εγώ εδώ.
Τι προτείνεται ότι πρέπει να γίνει για τις 
λωρίδες των ποδηλάτων;
Τα αυτοκίνητα και τα ποδήλατα πρέπει να μοι-
ράζονται τον δρόμο με τον ίδιο σεβασμό. Πρέ-
πει να τεθούν κανόνες για τους ποδηλάτες και 
θα προτείνω να δίνουν κι αυτοί κάποιες εξε-
τάσεις για άδεια να είμαστε σίγουροι πρώτα 
από όλα για την ασφάλεια τους κι ότι γνωρίζουν 
τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Έτσι όσοι 
υποκύπτουν σε παραβάσεις του κώδικα οδικής 
κυκλοφορίας θα έχουν τις ανάλογες κυρώσεις. 
Γνωρίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που διαφω-
νούν με κάτι τέτοιο αλλά θα πρέπει να το σκε-
φτόμαστε πιο σοβαρά γιατί υπάρχουν πολλά 
ατυχήματα που σχετίζονται με ποδήλατα. Επί-
σης, είμαι υπέρ του να τοποθετηθούν λωρίδες 
ποδηλάτων αλλά πρέπει να σκεφτούμε και το 
πόσο κοστίζουν και το ότι θα πρέπει υπάρχει 
και χώρος για τα αυτοκίνητα. 
Πρώτα από όλα τα χρήματα που θα μαζευτούν 
από τις άδειες θα μπορέσουμε να τα προσφέ-
ρουμε και σε άλλους τομείς, όπως παραδείγμα-
τος χάρη περισσότερες δραστηριότητες για την 
νεολαία. Μέχρι στιγμής κανένας άλλος υποψή-
φιος δεν έχει προτείνει λύση στο πρόβλημα για 
την ασφάλεια των ποδηλατών. Αυτό θα είναι 
και το πρώτο πράγμα για το οποίο θα πιέσω 
μετά την εκλογή μου. Ειλικρινά αν ζούσαμε με 
μία πιο ζεστή χώρα θεωρώ πως αυτό δεν θα 
ήταν πρόβλημα. Αλλά πάνω από έξι μήνες εδώ 
στο Τορόντο έχουμε χειμώνα και δεν χρησιμο-
ποιούνται αυτές οι λωρίδες. Τουναντίον πιά-
νουν χώρο. Τέλος πάνω στο θέμα των αδειών 
θεωρώ ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη αυτοπε-
ποίθηση και στους οδηγούς των αυτοκινήτων 
αλλά και στους ποδηλάτες.
Τι έχετε να πείτε για την κίνηση και τους 
δρόμους;
Πραγματικά έχει αρχίσει η κατάσταση να γίνε-
ται ανυπόφορη. Παραδείγματος χάρη σας είπα 
ήδη πως ο σηματοδότης στην γειτονιά που 

μένω έχει αποφέρει πολλά ατυχήματα αλλά και 
δυστυχήματα. Θέλω να φροντίσω πως κάθε 
λακκούβα θα κλειστεί και κάθε σηματοδότης 
θα λειτουργεί όπως πρέπει. Ακόμη, θα επαν-
δρώσω προσωπικό που θα κόβει τα φύλλα 
από τα δέντρα που εμποδίζουν τις πινακίδες 
στους δρόμους από το να είναι ορατές. Τέλος 
θα προσπαθήσω να εξαλείψω το κόστος για 
την στάθμευση των αυτοκινήτων σε περιοχή 
του ίδιου του ιδιώτη. 
Για την εγκληματικότητα στην περιοχή μας;
Δυστυχώς η εγκληματικότητα τα τελευταία 
χρόνια έχει δει σημαντική αύξηση κι ακόμη 
είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από αυτά που 
συνέβησαν στο Ντάνφορθ τον Ιούλιο. Μετά 
την εκλογή μου θα διασφαλίσω πως θα 
τεθούν περισσότεροι αξιωματούχοι σε ετοι-
μότητα στην περιοχή μας με σκοπό οι πολί-
τες της κοινότητας μας να αισθανθούν ξανά 
ασφαλείς.  Επιπλέον, θέλω να δημιουργήσω 
καινοτόμα προγράμματα με τα οποία θα ενη-
μερώνω την νεολαία μας για τις επιπτώσεις 
του εγκλήματος και πως θα μπορέσουν να την 
αποφύγουν. 
Τι άλλα προγράμματα σκοπεύετε να εντά-
ξετε στην κοινότητα μας;
Θα προσπαθήσω να δημιουργήσω έναν χώρο 
για τους νέους μετανάστες στον Καναδά με 
σκοπό την εύκολη ένταξη τους στην καναδική 
κουλτούρα, φυσικά την γλώσσα επικοινωνίας 
αλλά και το εργατικό ήθος μας. 
Όσον αφορά τα ενοίκια τι προτείνετε;
Γνωρίζω πως τα ενοίκια έχουν φύγει εκτός 
ελέγχου. Φυσικά θα υποστηρίξω χαμηλότερα 
ενοίκια και θα προσπαθήσω για να διασφα-
λίσω πως στην περιοχή μας θα τηρούνται όλοι 
οι νόμοι για την ανέγερση ενός κτιρίου. Επίσης, 
θα αγωνιστώ για τους ανθρώπους και τα επι-
δόματα τους εφόσον υπάρχει ακριβής αξιολό-
γηση των εισοδημάτων τους. 
Τι θα θέλατε να τονίσετε και γιατί η ελλη-
νική παροικία θα πρέπει να ψηφίσει για 
εσάς;
Θέλω να διαβεβαιώσω τους ψηφοφόρους ότι 
αυτά που πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν θα τα 
συζητώ πρώτα με την κοινότητα μας και δεν 
πρόκειται να ενεργήσω μόνη μου. Θα ζητήσω 
την γνώμη σας, πριν από οποιαδήποτε δράση 
μου. Ζητώ την ψήφος σας, γιατί όπως κι εσείς 
έτσι κι εγώ, χρειαζόμαστε μία αλλαγή στην γει-
τονιά μας. Το γνωρίζω πολύ καλά πως είστε 
απογοητευμένοι από την εξυπηρέτηση των 
προηγούμενων Δημοτικών Συμβούλων και 
ξέρω πως περιμένετε να δείτε κάτι διαφορε-
τικό. Πιστεύω πως λόγω των εμπειριών μου, ως 
μητέρα, ως ακαδημαϊκός, ως ερευνήτρια, ως 
γυναίκα κι ως μέλος της ποικιλόμορφης πόλης 
μας μπορώ να ανταπεξέλθω στην επίλυση των 
προβλημάτων σας και να προσφέρω το καλύ-
τερο για την κοινότητα μας. Μπορώ να τα κατα-
φέρω γιατί τα έχω ζήσει μαζί με εσάς κι είμαι 
άνθρωπος που φέρνω εις πέρας κάθε έργο που 
μου έχει ανατεθεί. 
Κάποιο μήνυμα που θέλετε να περάσετε 
πριν τις κάλπες;
Θέλω να ξέρετε πως η πολιτική που θα ακο-
λουθήσω είναι για να χτιστεί η πόλη μας με τον 
καλύτερο τρόπο και πως θα δουλέψω μαζί με 
τους πολίτες της περιοχής μας για να ξεπερνάμε 
κάθε εμπόδιο. 

Συνέντευξη στα γραφεία μας με την υποψήφια 
Δημοτικό Σύμβουλο του Τορόντο Marisol D’Andrea

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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Φιλοξενούμενος του Πρέσβη της Ελλάδος στον Καναδά κ. Δημήτρη 
Αζεμόπουλου ο νέος Πρέσβης του Καναδά στην Ελλάδα κ. Mark Allen

M
ε μια μαζική παρουσία στη 
πρεσβευτική κατοικία η ηγε-
σία της Ομογένειάς μας στην 
Οττάβα τίμησε απόψε τον νέο 

Πρέσβη του Καναδά στην Ελλάδα και αγα-
πημένο φίλο μου Mark Allen, ελάχιστες η-
μέρες πριν αναχωρήσει για την Αθήνα για 
να αναλάβει τα καθήκοντά του. 
Μια υπέροχη βραδιά που ολοκληρώνει τον 
κύκλο της πρώτης γνωριμίας του Mark Allen 
με τους ομογενείς μας και κτίζει γέφυρες 
για το μέλλον. Τον νέο καναδό Πρέσβη στην 
Ελλάδα, τη φορά αυτή συνόδευαν συνά-
δελφοί του και στελέχη από το Καναδικό 
Υπουργείο των Εξωτερικών. 
Ο ίδιος άκουσε με προσοχή έναν έναν τους 

πάνω από 70 ομογενείς μας που βρέθηκαν 
κοντά μας απόψε. Του μίλησαν για την κλη-
ρονομιά, ιστορία και πολιτιστική ταυτότητα 
των Ελλήνων και για το πόσο περήφανοι 
αισθάνονται που γεννήθηκαν Έλληνες όσο 
μακριά και αν βρίσκονται από τη Μητέρα 
Πατρίδα τους. 
Μετά το Τορόντο και το Μόντρεαλ, απόψε 
και η Οττάβα έγραψε στη σκέψη και στη 
καρδιά του Καναδού Πρέσβη το δικό της 
μοναδικό μήνυμα. Καλό ταξίδι Μαρκ στις 
15 του μήνα στη πιο όμορφη χώρα του 
κόσμου, την Ελλάδα μας!

Δημήτρης Αζεμόπουλος
Πρέσβης της Ελλάδος στον Καναδά
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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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΕΜΠΕΙΡΗ
ΜΑΝΙΚΟΥΡΙΣΤ/ΠΕΝΤΙΚΟΥΡΙΣΤ

ΓΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΣΤΟ EAST YORK
ΜΕ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι τηλεφωνήστε
στην κα Dimitrova

416.825.2502
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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

Μία κλασική φωτογραφία ρεμπετών

Ο «Βρεφοδόχος» ήταν το σημείο όπου αφήναν τα μωρά τους 
οι γονείς ανώνυμα

Ξιφοφόρος φουστανελάς στην Πύλη του Αδριανού το 1920

Επιστράτευση μπροστά από το Θησείο - 1897

Σπάνια φωτογραφία από το Καλλιμάρμαρο στάδιο, πριν την ανακατασκευή του

Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας - 1925

Γειτονιά στην Κυψέλη το 1953

Κατάστημα στην Πανεπιστημίου το 1910

Πανεπιστημίου 1930

Αθήνα - Ζάππειο 1920
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Π
αρέλαση των υποψηφίων για τις ε-
περχόμενες Δημοτικές εκλογές τις 
22 Οκτωβρίου ώστε να μεταφέρουν 
σε εσάς στην «ΔΥΝΑΜΗ» το εκλογι-

κό σώμα τις απόψεις τους για ν’ αποφασίσετε 
ποιος σας αντιπροσωπεύει. Εμείς απλώς σας 
τους παρουσιάζουμε. Εσείς αποφασίζετε με 
τη δύναμη της ψήφου σας.

Πείτε μας λίγα λόγια για εσάς.
Είμαι μία περήφανη Ελληνο-Καναδή. Έχω γεν-
νηθεί και μεγαλώσει εδώ στο Τορόντο από 
δύο Έλληνες γονείς. Ο πατέρας μου είναι ο 
Δρ. Μιχάλης Μπέζος που έχει δουλέψει όλη 
του τη ζωή στο Ντάνφορθ. Η μητέρα μου ήταν 
γραμματέας. Αποφοίτησα από το Havergal 
College και στη συνέχεια πήρα το πτυχίο μου 
στην Ιστορία και στην Πολιτική από το Πανε-
πιστήμιο του Τορόντο. Έκανα το Master of 
Public Policy στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο 
και πήρα το βραβείο  Gordon Cressy Student 
Leadership. 
Τα τελευταία 10 χρόνια ασχολήθηκα και δημο-
σιογραφικά με την πολιτική κάνοντας έρευνες 
και περιγραφή των γεγονότων. Μέσα σε αυτά 
τα 10 χρόνια αφιέρωσα πραγματικά πολύ 
χρόνο για να καταλάβω την τωρινή κρίση στην 
Ελλάδα μας, την οικονομική και την πολιτική. 
Πήρα συνεντεύξεις από το διάφορα πολιτικά 
κόμματα, από ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ ως την Χρυσή Αυγή 
και νομίζω πως κατάλαβα τι ακριβώς περνάει 
αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός και πως θα 
μπορούσαμε εμείς στην διασπορά να βοη-
θήσουμε και να μάθουμε από αυτή τη κατά-
σταση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπί-
ζουμε κι εμείς εδώ στο Τορόντο κάτι παρό-
μοιο. 
Αυτές είναι λίγες λεπτομέρειες για τον εαυτό 
μου. Επίσης, θα ήθελα να ξέρετε ότι πάντα 
είχα την θέληση να ασχοληθώ με την πολι-
τική, νομίζω ότι αυτό προέρχεται από το ελλη-
νικό ταπεραμέντο κι από εκεί έχω πάρει τους 
δημοκρατικούς και γενικότερα τους πολιτι-
κούς θεσμούς. Δυστυχώς βλέπω τώρα η 
Ελλάδα μας βρίσκεται σε λάθος δρόμο και 
πρέπει να βοηθήσουμε κι εμείς να ξαναμπεί 
στον σωστό.
Μας είπατε ότι πάντα θέλατε να μπείτε στην 
πολιτική σκηνή. Πείτε μας γιατί επιλέξατε να 
το κάνετε σε αυτές τις εκλογές. Τι σας ώθησε 
για να γίνετε Δήμαρχος του Τορόντο;
Η πολιτική είναι τοπική. Πιστεύω πως τα 
θέματα που έχουν δημιουργηθεί στην πόλη 
μας επηρεάζουν την ζωή μας και το μέλλον 
μας. Όπως εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα 
στο Τορόντο, θέλω να κάνω το ίδιο και για τα 
παιδιά μου και αυτή την στιγμή σε πολλούς 
τομείς μοιάζει να είναι δύσκολο. Η στέγαση 
είναι πολύ ακριβή, η εγκληματικότητα συνε-
χώς ανεβαίνει κι βρίσκεται πραγματικά εκτός 
ελέγχου. Κάθε μέρα υπάρχει μία είδηση για 
κάποιο πυροβολισμό, κάποιο καβγά που 
είχε κακή κατάληξη, μικρά παιδιά που πεθαί-
νουν από εξωστράκιση σφαίρας. Μικρά παι-
διά περπατάνε σε πάρκα και πατάνε βελόνες. 
Δεν είναι αυτό το Τορόντο που εγώ θυμάμαι. 
Θυμάμαι να πηγαίνω για ύπνο και η πόρτα να 
είναι ξεκλείδωτη, θυμάμαι τη μαμά μου να 
αφήνει την τσάντα της στο αυτοκίνητο και όταν 
έπεφτε το σκοτάδι κανείς δεν φοβόταν τόσο. 

Υπό την διοίκηση του Τζον Τόρι η εγκλημα-
τικότητα όσον αφορά τους φόνους αυτή τη 
στιγμή είναι στα ίδια στατιστικά όπως στην 
Νέα Υόρκη. Σε σχέση με πέρυσι το έγκλημα 
δια μέσου πυροβόλου όπλου ανέβηκε κατά 
200%, μέσα σε ένα χρόνο μόλις. Αυτή η πόλη 
δεν μπορεί να αντέξει άλλα τέσσερα χρόνια 
αδύναμης διοίκησης. Όσον αφορά εμένα, 
σκέφτηκα ότι αντί να κάτσω να παραπονιέ-
μαι συνέχεια, έπρεπε να κάνω κάτι για αυτό. 
Κι αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Η πολιτική 
μας είναι πάρα πολύ απλή, ευθεία, χρησιμο-
ποιώντας την κοινή λογική κι όχι ανοησίες. 
Πρέπει να είμαστε σκληροί με την εγκλημα-
τικότητα και εύκολοι για αυτούς που πληρώ-
νουν τους φόρους τους.
Σχετικά με την εγκληματικότητα τι προτεί-
νετε να γίνει;
Σύμφωνα με τις στατιστικές πάνω από 50% 
των κατοίκων του Τορόντο φοβούνται ότι 
κάποια στιγμή θα βρεθούν αντιμέτωποι σε 
κάποιο εγκληματικό περιστατικό που περι-
λαμβάνει όπλο. Πάνω από 50% από εμάς, επί-
σης, αποφεύγουμε να πηγαίνουμε όπου υπάρ-
χει ανοικτός χώρος και πολύς κόσμος. Γιατί; 
Επειδή η εγκληματικότητα βρίσκεται εκτός 
ελέγχου. 
Αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε είναι 
να βάλουμε σε προτεραιότητα την ασφάλεια 
των πολιτών έναντι της πολιτικής ορθότη-
τας. Αυτό σημαίνει ότι θα δουλέψουμε μαζί 
με την αστυνομία, αντί να την στοχοποιούμε, 
να τους δώσουμε πίσω τις δυνάμεις τους. Θα 
επαναφέρουμε τη στρατηγική παρέμβασης 
του Τορόντο για την καταπολέμηση της βίας 
και θα επαναφέρουμε την ανεκτίμητη πολιτική 
της αστυνομίας για ταυτοποίηση, έτσι ώστε οι 
αξιωματικοί μας να έχουν όλα τα εργαλεία που 
χρειάζονται για να βεβαιωθούν ότι η πόλη 
μας τους καλωσορίζει όλους, εκτός από τους 
εγκληματίες. 
Ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει πως μοιάζει 
κάποιος εξωτερικά, αλλά με νοιάζει το πώς 
φέρετε. Επομένως αν κάποιος φέρεται εγκλη-
ματικά τότε πρέπει και η αστυνομία να μπο-
ρεί να του/της φερθεί όπως του αξίζει. Επί-
σης, θέλουμε να επαναφέρουμε την αστυνο-

μική δύναμη στα σχολεία, ειδικά στις γειτο-
νιές όπου υπάρχει υψηλή εγκληματικότητα. 
Αν κάποιο παιδί απειλείται με οποιουδήποτε 
είδους όπλο, τότε ο σύμβουλος, αν και είναι 
σημαντικός για τα σχολεία, δεν είναι αρκετός 
για να εμποδίσει το έγκλημα από το να συμ-
βεί. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι τα παι-
διά σας πηγαίνουν στα σχολεία τους χωρίς να 
ανησυχούν για την ασφάλεια τους.  Επίσης, 
θέλουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των αξιω-
ματούχων. Ενώ ο αριθμός κατοίκων στο Τορό-
ντο αυξάνεται διαρκώς, ο αριθμός των αστυ-
νομικών μειώνεται. Πρέπει να σιγουρευτούμε 
ότι αυτοί οι αριθμοί συμβαδίζουν.
Πολλές φορές βλέπουμε ότι γίνεται κάποιο 
μεγάλο ή μικρό έργο σε κάποιο δρόμο, 
αλλά έχει κλειστεί μεγαλύτερος χώρος από 
αυτόν που πραγματικά χρειάζεται με απο-
τέλεσμα να δημιουργείται ακόμη μεγαλύ-
τερη σύγχυση στους δρόμους. Σκοπεύετε 
να κάνετε κάτι πάνω σε αυτό;
Έχετε δίκιο σε αυτό και θα δουλέψουμε για να 
αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο που έχει 
να κάνει τόσο με την κίνηση όσο και με τα έργα 
για την πόλη. Ξέρω ότι θα παραξενευτείτε με 
αυτό που θα πω, πάνω σε αυτούς τους τομείς 
θα διοικήσουμε την πόλη σαν μία επιχείρηση. 
Δηλαδή, στοχεύουμε στο να βάλουμε κάποια 
πρόστιμα στις εταιρείες που δεν φέρνουν εις 
πέρας το έργο μέσα στη χρονική διάρκεια που 
έχει συμφωνηθεί. Έτσι θα ασχοληθούμε μόνο 
με σοβαρές εταιρείες που πραγματικά μπο-
ρούν να φέρουν εις πέρας μεγάλα έργα όπως η 
οικοδόμηση μιας πόλης. Επίσης, θα δώσουμε 
εντολές να υπάρχει κλείσιμο των δρόμων ως 
εκεί που χρειάζονται. 
Έχει υπάρξει πραγματική αποτυχία στο σχε-
διασμό της πόλης. Ο Τζον Τόρι, αλλά και η 
Τζένιφερ Κίσματ, που έχει υπάρξει αρχηγός 
της πολεοδομίας στο Τορόντο τα τελευταία 
πέντε χρόνια, πιστεύουν ότι μπορούν όποτε 
θέλουν να ξεκινούν νέα και τεράστια έργα 
την ίδια περίοδο και δεν σκέφτονται αυτούς 
που οδηγούν σε αυτούς τους δρόμους, μιας 
και οι ίδιοι έχουν τον προσωπικό τους οδηγό. 
Όποιος παίρνει το μετρό ξέρει το χάος που 
επικρατεί κι εκεί. Μεγάλοι δρόμοι όπως στο 

Eglington που έχει μόνο μία λωρίδα κι έχει 
απίστευτα μεγάλο χώρο που δεν χρησιμοποι-
είται, είναι πραγματικά τρελό και δεν βγάζει 
νόημα να συμβαίνει κάτι τέτοιο σε μία από 
τις μεγαλύτερες πόλεις του Καναδά. Με εμάς 
δεν θα συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θα επιστρατεύ-
σουμε επιθεωρητές που θα αναλάβουν να μην 
συμβαίνουν τέτοια πράγματα και πως οι εται-
ρείες που συνεργαζόμαστε τιμούν τις συμφω-
νίες που θα έχουμε κάνει. 
Με το θέμα της λωρίδας για τα ποδήλατα τι 
σκοπεύετε να κάνετε;
 Έχω υποσχεθεί πως δεν θα βάλουμε άλλη 
λωρίδα για ποδήλατα έως ότου ολοκληρώ-
σουμε το έργο για την ανοικοδόμηση των 
δρόμων, μέχρι να κλείσουμε και την τελευ-
ταία λακκούβα. Αυτό σημαίνει ότι αναγνω-
ρίζω πως οι οδηγοί στο Τορόντο έρχονται σε 
δεύτερη μοίρα κι ας πληρώνουν πολλά. Οι 
ποδηλάτες δεν έχουν άδειες και δίπλωμα, δεν 
πληρώνουν ασφάλεια. Φυσικά θέλω το καλύ-
τερο για τους ποδηλάτες και για την ασφάλεια 
τους. Τώρα το σύστημα που έχουμε είναι κενό. 
Εγώ θέλω να βεβαιωθώ ότι έχουμε βελτιώσει 
τους δρόμους, έχουμε βελτιώσει τα μέσα μαζι-
κής μεταφοράς και μετά μπορούμε να μιλή-
σουμε για τις λωρίδες των ποδηλάτων. Επί-
σης, πιστεύω πως τον χειμώνα μιας και δεν 
χρησιμοποιούνται οι λωρίδες αυτές θα μπο-
ρούσαμε να θέσουμε ημερομηνίες ώστε να 
μπορούν τα αυτοκίνητα να τις χρησιμοποιούν.
Όσο πρόκειται για το κόστος που διαρκώς 
ανεβαίνει των σπιτιών και του ενοικίου τι 
σκοπό έχετε;
Από ότι καταλαβαίνω το ενοίκιο ανεβαίνει 
επειδή το κόστος για να χτιστεί κάποιο σπίτι ή 
πολυκατοικία είναι ακριβό. Εγώ θέλω να βάλω 
σε προτεραιότητα τους κατοίκους του Τορόντο 
και θέλω αυτοί που πληρώνουν τους φόρους 
τους να έχουν περισσότερες ανέσεις. Ξέρω ότι 
για πολλού τις γενιάς μας είναι όνειρο να είναι 
ιδιοκτήτες ενός σπιτιού. Αυτό που θέλουμε να 
κάνουμε είναι ότι αυτοί που έχουν καναδική 
υπηκοότητα και είναι ιδιοκτήτες πρώτης περι-
ουσίας να βλέπουν τους φόρους που πληρώ-
νονται να επιστρέφουν στις τσέπες τους. Μέσα 
στα τέσσερα χρόνια θέλω να δω τον φόρο 
μεταβίβασης να μειώνεται ξανά για αυτούς με 
την καναδική υπηκοότητα. 
Εκτός από το γεγονός ότι έχετε ελληνική 
καταγωγή γιατί πρέπει να σας ψηφίσουν οι 
Έλληνες του Τορόντο;
Πολλοί λένε πως η δύναμη μας είναι η διαφο-
ρετικότητα μας, αλλά πιστεύω ότι αν είμαστε 
ενωμένοι είμαστε πιο δυνατή. Ειλικρινά δεν 
έχει καμία σημασία από πού προέρχεσαι. Εγώ 
είμαι μία περήφανη Ελληνίδα και κρατώ την 
σημαία μας ψηλά, αλλά σε όλες τις περιοχές 
του Τορόντο έχω δει μεγάλη υποστήριξη προς 
το πρόσωπο μου. Τι θέλουν όλοι; Ασφαλέ-
στερες γειτονιές και δρόμους, χαμηλότερους 
φόρους. Αυτά είναι κάποια από τα θέματα που 
μας ενώνουν. Δεν ψάχνω για ψήφους από τις 
διάφορες εθνικότητες, αν θέλουν οι Έλληνες 
ψηφοφόροι να με ψηφίσουν γιατί είμαι Ελλη-
νίδα, τότε χαίρομαι, αλλά να ξέρετε ότι θέλω 
να με ψηφίσετε για κάτι παραπάνω από αυτό. 
Θέλω να με ψηφίσετε για την πολιτική μου που 
θέλω να πιστεύω αντιπροσωπεύει αυτό που 
θέλουν οι κάτοικοι του Τορόντο.

Συνέντευξη στα γραφεία μας με την υποψήφια 
Δήμαρχο του Τορόντο Faith Goldy

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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Η 
κυβέρνηση του Οντάριο υποστηρίζει ότι η εξαίρεση από το κράνος θα αναγνω-
ρίσει τα αστικά δικαιώματα και την θρησκευτική έκφραση των αναβατών μοτο-
σικλετηστών που είναι Sikh. Ο πρωθυπουργός, Doug Ford, αναφέρει ότι η οδική 
ασφάλεια θα πα-ραμείνει προτεραιότητα, αλλά η κυβέρνησή του πιστεύει επίσης 

ότι τα άτομα έχουν προσωπική ευθύνη. Την περασμένη εβδομάδα, ο νομοθέτης του Tory, 
Prabmeet Sarkaria, υπέβαλε νομοσχέδιο για την τροποποίηση της οδικής κυκλοφορίας 
για να επιτρέψει την εξαίρεση. Οι Sikhs που φορούν τα γνωστά και ως τουρμπάν εξαιρού-
νται ήδη από τη χρήση κράνους μοτοσικλετών στην Αλμπέρτα, τη Μανιτόμπα και τη British 
Columbia. Η κυβέρνηση του Οντάριο αναφέρει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εφάρμοσε ε-πίσης 
μια εξαίρεση κράνους μοτοσικλετών για τους Sikhs το 1976.

Δ
ύο από τις μεγαλύτερες αστυνο-
μικές δυνάμεις της περιοχής του 
Τορόντο έχουν ξεκι-νήσει έρευ-
νες για την κλοπή εκατοντάδων 

χάλκινων αγγείων από τα τοπικά νεκρο-
τα-φεία. Οι κλοπές έχουν συμβεί σε νε-
κροταφεία τόσο στο Mississauga όσο και 
στο Whitby. Σύμφωνα με την Περιφερει-
ακή Αστυνομία του Peel, 269 από τα αγ-
γεία κλάπη-καν από το νεκροταφείο του 
Mount Peace, το νεκροταφείο της Αγίας 
Μαρίας και το νεκροταφείο της Κοιμή-

σεως της Θεοτόκου στο Mississauga με-
ταξύ 7 Απριλίου και 24 Σεπτεμβρίου του 
τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με την αστυ-
νομία τα βάζα που κλάπηκαν έχουν αξία 
περίπου $67.250 δολάρια. Οι κλοπές στο 
Whitby, εν τω μεταξύ, έλαβαν χώρα στο 
νεκροταφείο Mount Lawn στο Garrard 
Road. Η Περιφερειακή Αστυνομία του 
Durham λέει ότι ένας ύποπτος ή ύποπτοι 
απομακρύνθηκαν με περίπου 200 χάλκι-
να αγ-γεία από τις 3 Οκτωβρίου έως τις 6 
Οκτωβρίου.

Ο
ι Ηνωμένες Πολιτείες ανα-
κοίνωσαν ότι οι Καναδοί 
που εργάζονται στη βιο-
μηχανία μαριχουάνας δεν 

θα αποκλειστούν αυτόματα από την 
είσοδό τους στη χώρα. Η Υπη-ρεσία 
Τελωνείων και Προστασίας των Συ-
νόρων των Η.Π.Α. σε ανακοίνωση της 
ανα-φέρει ότι κάποιος που εργάζε-
ται στη βιομηχανία νόμιμης παραγω-
γής μαριχουάνα στον Καναδά θα εί-
ναι «γενικά αποδεκτοί» όσο το ταξίδι 
τους δεν σχετίζεται με τη βιομηχανία, 
αλλά θα μπορούσαν ακόμα να τους 
αρνηθεί η είσοδος εάν ο λόγος ταξι-
διού τους εί-ναι επιχειρηματικός. Η υ-
πηρεσία των συνόρων των ΗΠΑ προ-
ειδοποιεί ότι κάποιος που καταχράται 
ναρκωτικά ή  ότι παραβιάζει αμερι-
κανικούς νόμους δεν θα είναι καλο-
δε-χούμενος, αλλά ότι εάν εργάζεται 
υπό τους νόμιμους όρους δεν πρό-
κειται να του απα-γορευτεί η είσοδος 
αυτόματα.

Κλάπηκαν εκατοντάδες αγγεία από 
νεκροταφεία στο Whitby και στο Mississauga

Όσοι εργάζονται στο τομέα της 
μαριχουάνας δεν θα απαγορεύεται η 

είσοδος στις ΗΠΑ αυτόματα

Δασκάλα στο Ajax κατηγορείται για 
σεξουαλική επίθεση σε 10χρονo

Μ
ία δασκάλα σε 
Δημοτικό σχο-
λείο του Ajax 
κα τ ηγορε ί τα ι 

πως παρενόχλησε σεξουα-
λικά ένα 10χρονο αγόρι. Πιο 
συγκεκριμένα, η 31χρονη 
Krystal Wilson φέρεται να 
παρενοχλούσε το 10χρονο 
αγόρι στο Da Vinci Public 
School κατά την περίοδο της 
περσινής σχολικής χρονιάς. 
Η 31χρονη πριν τη σύλληψη 
της εργαζόταν στο Roland 
Michner Public School ενώ 
προηγουμένους είχε περά-
σεις από Vincent Massey 
Public School και Dr. SJ 
Phillips Public School στην 
Oshawa. Η Αστυνομία υπο-
πτεύεται πως μπορεί να 
υπάρχουν κι άλλα περιστα-
τικά.

Η κυβέρνηση του Οντάριο θα 
επιτρέψει στους Sikhs οδηγούν 
μοτοσικλέτα χωρίς κράνος
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LIFE

Nicole Thorne:
το ωραιότερο σώμα

Η 27χρονη 
κατάγεται από την 
Αυστραλία, είναι 
μοντέλο κυρίως για 
εσώρουχα και μαγιό 
και πολλές φορές 
έχει φωτογραφηθεί 
για το αντρικό 
περιοδικό Maxim.
Έχει πράσινα μάτια 
που σε μαγνητίζουν 
και φυσικά μαζί με 
τις τέλειες αναλογίες 
του κορμιού της 
είναι από τα πιο 
σέξι κορίτσια του 
Instagram.

Η πρασινομάτα 
καλλονή έχει 
ένα μπούστο που 
αναδεικνύεται ό,τι 
και να φορέσει, ενώ 
το καλλίγραμμο 
κορμί της γίνεται 
αντικείμενο 
θαυμασμού 
κάθε φορά που 
δημοσιεύει σέξι 
φωτογραφίες της στο 
Instagram.
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Η 
Στέλλα Μιζε-
ράκη πήρε την 
απόφαση να 
ανακοινώσει 

μόνη της τον χωρισμό 
τους μέσα από τα social 
media και φυσικά, η α-
πάντηση του Πάνου Ζάρ-
λα δεν άργησε να έρθει.
«Αυτό το κορίτσι δεν 
μπορώ να το προλάβω, 
τρέχει πιο γρήγορα και 
από τον άνεμο! Όπως 
σας είχαμε ενημερώσει 
με τη Στέλλα, ότι αν συνέ-
βαινε κάτι στη σχέση μας 
θα το λέγαμε οι ίδιοι, 
αυτό λοιπόν κάνουμε και 
τώρα! Κρατάμε τις όμορ-
φες στιγμές στην καρ-
διά μας και συνεχίζουμε 
από εδώ και πέρα με μια 
όμορφη φιλία! Σας ευχα-
ριστούμε για τη στήριξή 
σας και για την αγάπη 
που μας δείξατε όλο αυτό 
το διάστημα...», έγραψε ο 
νικητής του Power of love 
στο instagram

Χριστιάνα Σκούρα: Το 

απόλυτο φαβορί του 

Next Top Model

Η εμφάνισή της στις πρώτες οντι-
σιόν του GNTM, στην Κρήτη, 
άφησε τους κριτές με το στόμα 
ανοιχτό. Μελαχρινή, με φυσική 
ομορφιά, δίμετρη και με αναλογίες 
που εντυπωσιάζουν, η Χριστίνα 
Σκούρα ήταν από τις καλλονές που 
ξεχώρισε και κατάφερε να πάρει 
τέσσερα ναι. Με καταγωγή από 
την Αλβανία, μεγάλωσε στη Ρόδο, 
έχει κερδίσει τίτλους σε καλλιστεία 
όπως, τον τίτλο Μις Αλβανία 2016. 
Το φοβερο είναι ότι έχει κερδίσει 
και τον τίτλο Μις Κρητη!

Ο Σπαλιάρας αποκάλυψε 

αν έχει σχέση με παίκτρια 

του My Style Rocks

Τις τελευταίες μέρες δημοσι-
εύματα ήθελαν τον Γιάννη Σπα-
λιάρα να έχει δεσμό με την 
παίκτρια του My Style Rocks, 
Τάμτα Μαστοράκη. Το γνωστό 
μοντέλο βρέθηκε σε εγκαίνια 
καταστήματος στη Γλυφάδα 
και οι δημοσιογράφοι δεν θα 
μπορούσαν να μην τον ρωτή-
σουν για το γεγονός. Ο Γιάννης 
Σπαλιάρας ξεκαθάρισε ότι δεν 
τρέχει τίποτα με τη συγκεκρι-
μενη παίκτρια.  «Η νέα σύντρο-
φός μου, η Τάμτα Μαστοράκη; 
Όχι, δε νομίζω κάτι τέτοιο…».

Πριν λίγες ημέρες η Ιωάννα 
Μπέλλα στέφθηκε Σταρ Ελλάς 
2018..
Μετά τις πρώτες της συνε-
ν τεύξεις και φωτογραφί-
σεις ως εστεμμένη, η Ιωάννα 
Μπέλλα κάνει και το πρώτο 
επίσημο επαγγελματικό της 
βήμα. Η εστεμμένη λοιπόν 
θα κάνει το ντεμπούτο της και 
στη μεγάλη οθόνη! Η Ιωάννα 
θα έχει τον δικό της μικρό 
ρόλο στην κινηματογραφική 
ταινία, The Bachelor 3.

Το μήνυμα του Πάνου Ζάρλα 
μετά τον χωρισμό

H Σίσσυ Ζουρνατζή είναι η πιο 
σέξι παίκτρια του Nomads 2

Το νέο επαγγελματικό 

βήμα της Ιωάννας 

Μπέλλα 

Τ
ο Nomads-Μαδαγασκάρη θα κάνει πρε-
μιέρα την ερχόμενη Πέμπτη στον Ant1. 
Στο ριάλιτι επιβίωσης οι ομάδες θα εί-
ναι… δύο: οι Κροκόδειλοι και οι Λεμού-

ριοι. Αυτές οι δύο ομάδες θα μένουν σε δύο ε-
ντελώς διαφορετικές τοποθεσίες. 
Και οι δύο ομάδες θα αποτελούνται από επώνυ-
μους, αθλητές αλλά και ανθρώπους της διπλα-
νής πόρτας.Στο Πρω1νό του Ant1 σήμερα, προ-
βλήθηκαν δηλώσεις των γυναικών που θα συμ-
μετέχουν στο ριάλιτι περιπέτειας και είδαμε 

τη Δήμητρα Αλεξανδράκη να βουρκώνει. Το 
μοντέλο τόνισε πως είναι δύσκολο αυτό που 
πάει να κάνει και συγκινήθηκε ιδιαίτερα όταν 
μίλησε για τον σύντροφο της.
«Είναι μια λυπηρή ιστορία αυτή με τα νύχια μου. 
Με έβαλαν να τα βγάλω, τα κόψαμε σύριζα και 
αφαιρέσαμε το gel. Ο σύντροφος μου είναι ένας 
άνθρωπος που με στηρίζει και είναι δίπλα μου 
σε ό,τι απόφαση και να παίρνω. Έτσι και τώρα 
είναι δίπλα μου,απλά είναι δύσκολο», εξομο-
λογήθηκε.

Αλεξανδράκη για το Nomads: «Είναι 
λυπηρό, με έβαλαν να βγάλω τα νύχια μου»

Σ
ε λίγες μέρες ξε-
κ ινά ο δεύτε-
ρος κύκλος του 
«Nomads» στον 

Ant1 και η Σίσσυ Ζουρ-
νατζή έχει ήδη κερδί-
σει το ενδιαφέρον! Με 
καταγωγή από τη Θεσ-
σαλονίκη, ασχολείται 
επαγγελματικά με το 
Instagram και ο προσω-
πικός της λογαριασμός 
μετρά περισσότερους α-
πό 137.000 followers.
Ποζάροντας άλλοτε με 
μαγιό, άλλοτε με ρούχα 
που αναδεικνύουν το 
καλλίγραμμο κορμί της, 
η 28χρονη φαίνεται ότι 
έχει αναπτύξει ιδιαίτερη 
σχέση με τους ακολού-
θους της που δεν στα-
ματούν να την αποθεώ-
νουν. Μέχρι να ξεκινή-
σει το ριάλιτι επιβίωσης 
όχι μόνο μπορείς να τη 
χαζεύεις, αλλά αξίζει να 
γνωρίζεις για εκείνη ότι 
έχει στεφθεί Star Πελο-
πόννησος, είναι εκρη-
κτική και «αντράκι».
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Η 
Galinka Mirgaeva 
είναι από τις γυ-
ναίκες που προτι-
μούν να κυκλοφο-

ρούν ή με το μαγιό τους ή με 
τα εσώρουχά τους.

Η Ρωσίδα καλλονή ανή-
κει στα πιο σέξι μοντέλα 
της χώρας της και όχι μόνο, 
καθώς έχει αμέτρητους θαυ-
μαστές από όλο τον κόσμο. 
Έχει δύο καυτά σημεία και 
κανείς δεν μπορεί να τα 
παραβλέψει... Το ένα είναι το 
πλούσιο στήθος της και το 
άλλο τα οπίσθια της.

Ε
ίναι γ νωσ τό ό -
τι σε ότι αφορά 
στις σωματικές με-
ταμορφώσεις το 

Hollywood μπορεί να κά-
νει θαύματα. Στην περί-
πτωση του Paul Rudd, η 
βιομηχανία άλλαξε προ-
φίλ -και σωματότυπο- σε 
έναν ηθοποιό ‘ψημένο’ σε 
εμπορικές κωμωδίες όπως 
το ‘Anchorman’, το ‘Με την 
Πρώτη’, το ‘Παρθένος ε-
τών 40’ και άλλες παρό-
μοιες, 
Αρχικά πολλοί απόρησαν 
με τη επιλογή του Rudd 
για τον ρόλο ενός σουπε-
ρήρωα. Το Χόλιγουντ και η 
Marvel, όμως, δεν κωλώ-
νουν πουθενά. Μέσα σε 
λίγους μήνες κατάφε-
ραν να μετατρέψουν έναν 
κωμικό με ειδίκευση σε 
ρόλους ‘φλώρου’ σε πετυ-
χημένο ήρωα ταιν ιών 
δράσης.Σύμφωνα με τον 
γυμναστή του, ο Paul Rudd 
χρειάστηκε έναν περίπου 
χρόνο για να αποκτήσει το 
γυμνασμένο κορμί του. Η 
προπόνηση του ήταν συν-
δυασμός αερόβιας προπό-
νησης με δύναμη. 

Η ηρωική προπόνηση του 
Paul Rudd για τον Ant-Man

Σ
τις 9 Οκτω-
βρίου η Bella 
Hadid ε ίχε 
τα γενέθλια 

της και φυσικά δι-
οργάνωσε ένα πάρ-
τι για να τα γιορτά-
σει με τον τρόπο που 
αρμόζει σε ένα super 
model.  Η νεαρή καλ-
λονή έκλεισε τα 22 της 
χρόνια και οι διάσημοι 
φίλοι της βρέθηκαν σε 
ένα από τα πιο γνωστά 
εστιατόρια του Μαν-
χάταν για να της ευχη-
θούν.
Ανάμεσα στους καλε-
σμένους ήταν φυσικά 
η αδερφή της, Gigi 
Hadid, αλλά και η κολ-
λητή της φίλη, Kendall 
Jenner. Αυτός που δεν 
μπορούσε να λείψει ήταν 
ο σύντροφος της, The 
Weeknd, ο οποίος λίγες 
ώρες νωρίτερα της είχε 
ευχηθεί μέσω Instagram. 

Η Galinka Mirgaeva είναι 
σκέτος δυναμίτης

Γαλλίδα, φοιτήτρια…
και ο Θεός βοηθός!! 

Μ
ε αισθησιασμό που 

ξεχειλίζει και αινιγ-

ματικά καταγάλανα 

μάτια τρελαίνει το 

ανδρικό κοινό με τις σέξι πόζες της στο 

instagram.

Το μόλις 21 ετών μοντέλο Yvonne Van 

Cae, κατάγεται από τη Γαλλία και κατοικεί 

μόνιμα στο Τέξας των ΗΠΑ, ενώ όταν δεν 

φωτογραφίζεται για διεθνή περιοδικά 

μόδας τη βρίσκει κανείς στο πανεπιστή-

μιο του Χιούστον όπου σπουδάζει.

Η Bella Hadid έγινε 22 και το... 
γλέντησε με τον αγαπημένο της
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Οι καλύτερες στάσεις και οι 
εκδρομές που πρέπει να βάλετε 
στο πρόγραμμα για μια χορταστική 
φθινοπωρινή απόδραση.

Κ
άνει πολλή ζέστη, καλύτερα να 
κάτσουμε στο air condition», 
«δεν θα βρούμε να παρκάρου-
με», «δεν περιμένω στην ουρά 

μισή ώρα για ένα παγωτό». Εντάξει, δεν 
είχε μόνο γκρίνια η περσινή μου αυγου-
στιάτικη επίσκεψη στην Κέρκυρα, αλλά τέ-
τοιες κουβέντες ξεστόμισα κάμποσες φο-
ρές. Η αλήθεια είναι ότι τα καλοκαίρια στο 
νησί είναι ζεστά και με υψηλά επίπεδα υ-
γρασίας, οι επισκέπτες πολλοί, και μάλι-
στα φέτος σημειώθηκε αύξηση περίπου 
10% στις αφίξεις σε σχέση με πέρυσι. Τα-
ξιδεύοντας όμως στην πόλη της Κέρκυ-
ρας αρχές Σεπτέμβρη, απολαύσαμε πολύ 
περισσότερο κάθε εμπειρία που προσφέ-
ρει. Η περίοδος μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου 
είναι η καλύτερη εποχή για να ευχαριστη-
θείτε βόλτες, φαγητό, ακόμα και παραλίες, 
αφού ο καιρός ακόμη επιτρέπει βουτιές.

 ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΟΝ ΡΕΠΟ
Το φθινόπωρο είναι ό,τι πρέπει για έναν 
περίπατο στο Μον Ρεπό, το κτήμα 258 
στρεμμάτων πάνω από τη θάλασσα και 
λίγο έξω από το κέντρο της πόλης. Το ανά-
κτορο μέσα στο κτήμα χτίστηκε το 1831 
από τους Άγγλους και, μετά την ένωση των 
Επτανήσων με την Ελλάδα, παραχωρή-
θηκε στον βασιλιά Γεώργιο Α΄, ο οποίος 
του έδωσε και τη σημερινή ονομασία 
του, Mon Repos (σ.σ. «η ανάπαυσή μου»). 
Μετά από δικαστική διαμάχη με τη βασι-
λική οικογένεια, που το διεκδίκησε, αυτό 
τελικά παραχωρήθηκε στον Δήμο. Το Μον 
Ρεπό είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 8 
π.μ. έως τις 8 μ.μ. και ο πλούσιος κήπος 
του φιλοξενεί περισσότερα από 2.000 
είδη φυτών, λουλούδια και αιωνόβια 
δέντρα, η σκιά των οποίων είναι σωτήρια 
τις ζεστές ημέρες του χρόνου. Αν ο και-
ρός το επιτρέπει, περπατήστε μέσα από το 
πάρκο προς την παραλία Καρδάκι με την 
τσιμεντένια προβλήτα ακριβώς κάτω από 
τα δέντρα: είναι η αγαπημένη των ντό-
πιων για μια γρήγορη βουτιά. Η έπαυλη 
του Moν Ρεπό στεγάζει σήμερα το Μου-
σείο Παλαιόπολης, όπου θα δείτε αρχαιο-
λογικά ευρήματα από την ομώνυμη περι-
οχή (πρόκειται για το σημερινό Κανόνι). 
Κάτω από το Μον Ρεπό και δίπλα στη 
θάλασσα, το καφέ Royal Baths (Θεοτόκη 
Εμμανουήλ, τηλ. 6944-464728) είναι το 
ιδανικό σημείο για να ξαποστάσετε μετά 
τον περίπατο ή το κολύμπι.

 PLANE SPOTTING ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙ
Είναι ο πιο χαρακτηριστικός ήχος της 
πόλης: σχεδόν κάθε δέκα λεπτά θα ακού-
σετε τα αεροπλάνα που πετάνε χαμηλά 
καθώς προσγειώνονται ή απογειώνονται 
από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Κέρκυ-
ρας, το οποίο βρίσκεται μέσα στην πόλη. 
Δεκάδες πτήσεις από κάθε σημείο της 
Ευρώπης πραγματοποιούνται καθημερινά 

μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Κατευθυνθείτε 
στο Κανόνι, δίπλα στην Παναγιά Βλαχέρνα 
και απέναντι από το Ποντικονήσι, για να 
επιδοθείτε στο plane spotting, την παρα-
τήρηση δηλαδή των αεροσκαφών και 
τη φωτογράφισή τους από κοντινή από-
σταση. Μια πολύ στενή λωρίδα γης 300 
μ., το Πέρασμα, συνδέει το Κανόνι με την 
απέναντι πλευρά: είναι το ιδανικό σημείο 
για να βλέπετε τα αεροπλάνα να πετάνε 
από πάνω σας, καθώς κατεβαίνουν για να 
πλησιάσουν τον διάδρομο προσγείωσης, 
που βρίσκεται περίπου 200 μέτρα πίσω 
σας.

 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΡΙΤΣΑ
«Το μεγάλο εργοστάσιο του Δεσύλλα που 
επεξεργαζόταν κάνναβη, λινάρι και γιούτα 
για να φτιάξει υφάσματα δέσποζε στην 
περιοχή της Γαρίτσας, η οποία ήταν βιο-
μηχανική ζώνη από τα τέλη του 19ου έως 
τα μέσα του 20ού αιώνα. Εκτός από τον 
Δεσύλλα, που έκλεισε τη δεκαετία του 
1980, εδώ λειτουργούσαν καπνοβιομη-
χανία, μακαρονοποιείο, κεραμοποιεία και 
βυρσοδεψεία, καθώς και αλυκές και ανε-
μόμυλοι. Η φτωχική γειτονιά, που στέγαζε 
κυρίως εργάτες και πρόσφυγες της Μικρα-
σιατικής Καταστροφής, άρχισε να παίρ-
νει αξία με την ανάπτυξη του τουρισμού 
και δίπλα στα χαμηλά σπίτια χτίστηκαν 
ξενοδοχεία και ταβέρνες, κυρίως πάνω 
στο παραλιακό μέτωπο, κατά μήκος της Λ. 
Δημοκρατίας. «Όμως στα στενά πίσω από 
τη θάλασσα, θα δεις ακόμη μικρά σπίτια 
και στενά δρομάκια», μου διηγούνται η 
Κατερίνα και ο Αλέκος, που μένουν στην 
πόλη εδώ και κάποια χρόνια και έρχονται 
για απογευματινές βόλτες στη Γαρίτσα. 
Ξεκινήστε από τον Ανεμόμυλο με κατεύ-
θυνση προς την πόλη, διασχίστε το άλσος 
Γαρίτσας, περάστε από την κολώνα του 
Ντούγκλα (ο οβελίσκος ονομάστηκε έτσι 
γιατί κατασκευάστηκε προς τιμήν του Βρε-
τανού αρμοστή των Ιονίων Νήσων) και 

φτάστε μέχρι τη Σπιανάδα. Σε όλη τη δια-
δρομή θα έχετε θέα προς το Παλιό Φρού-
ριο και τον κόλπο της πόλης.

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΑ ΚΑΝΤΟΥΝΙΑ
Η καλύτερη ώρα για να περπατήσετε στα 
καντούνια είναι αργά, μετά τις 23.00.  
Έτσι, θα νιώσετε χωρίς πολύ κόσμο την 
ατμόσφαιρα της Παλιάς Πόλης. Είναι επί-
σης η ώρα που τα περισσότερα μαγαζιά 
μαζεύουν την πραμάτεια τους και απο-
καλύπτονται οι καμάρες στη Νικηφόρου 
Θεοτόκη, τα παλιά κτίρια στην πλατεία 
Λεμονιάς και οι λεπτομέρειες στο βενε-
τσιάνικο πηγάδι στην πλατεία Κρεμα-
στής.

 ΠΟΤΟ ΜΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Κάτω ακριβώς από το Νέο Φρούριο 
συγκεντρώνεται η εναλλακτική βραδινή 
διασκέδαση στην Παλιά Πόλη. Ανεβείτε 
τα σκαλάκια της οδού Σχολεμβούργου και 
θα δείτε διαδοχικά καλοφτιαγμένα μαγα-
ζιά με επιλεγμένη μουσική να απλώνουν 
τα τραπεζάκια τους στα διαφορετικά επί-
πεδα. Το πρώτο είναι η μπιραρία Φιρί 
Φιρί (1η πάροδος Σολωμού 1, τηλ. 26610-
33953), με περιποιημένους μεζέδες και 
μεγάλη ποικιλία σε μπίρες. Ο κήπος 
του Graal (Διονυσίου Σολωμού 31, τηλ. 
26610-41735) προσφέρεται για νυχτερι-
νές συζητήσεις με ροκ ακούσματα, ενώ 
το διπλανό Jasmine (Διονυσίου Σολωμού 
31, τηλ. 6943-103643) φτιάχνει ωραιό-
τατα κοκτέιλ. Ακριβώς από πάνω είναι το 
Tabernita Mexicana (βλ. γαστρονομικές 
εμπειρίες), στο οποίο μπορείτε να έρθετε 
και μόνο για ποτό ή για μία από τις παγω-
μένες μαργαρίτες του. Πάνω πάνω, δίπλα 
ακριβώς από το τείχος του φρουρίου, λει-
τουργεί το Πολύτεχνο (Σχολεμβούργου 
39, τηλ. 26610-27794), όπου, εκτός από 
ενδιαφέρουσες μουσικές βραδιές, διορ-
γανώνουν εκθέσεις, θεματικά πάρτι και 
λάιβ.  

 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ ΚΑΙ 
ΓΛΥΚΟ
Γύρω από την πλατεία Δημαρχείου στην 
Παλιά Πόλη, θα βρείτε πολλά μικρά, 
όμορφα μαγαζάκια για καφέ, φαγητό στο 
χέρι ή γλυκό. Πάρτε ένα από τα ολόφρε-
σκα σάντουιτς στο Panetteria (Βραχλιώτη 
61, τηλ. 26610-22654), καθίστε για καφέ 
στο Puppet (Δ. Κόλλα 1, τηλ. 26610-40707 
– σερβίρουν και πρωινό, ενώ στους από 
πάνω ορόφους,φιλοξενούνται τρία χαρι-
τωμένα δωμάτια για ενοικίαση) και δοκι-
μάστε λουκουμάδες γεμιστούς στο Στάζει 
Μέλι (Γκίλφορδ 60, τηλ. 26613-00537).

 ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
Τέσσερα πολύ ενδιαφέροντα μουσεία λει-
τουργούν στην πόλη της Κέρκυρας. Στο 
Σερβικό Μουσείο (Μουστοξύδου 1, τηλ. 
26610-33960) θα δείτε φωτογραφίες, 
στρατιωτικό εξοπλισμό, στολές και άλλα 
αντικείμενα από τους Σέρβους στρατιώ-
τες που βρήκαν καταφύγιο στο νησί κατά 
τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 
Το Μουσείο Χαρτονομισμάτων (Πλατεία 
Ηρώων Κυπριακού Αγώνα, τηλ. 26610-
41552) παρουσιάζει χαρτονομίσματα από 
όλες τις ιστορικές περιόδους του ελληνι-
κού κράτους, μέχρι και αυτά που κυκλο-
φόρησε ο Ιωάννης Καποδίστριας, αλλά 
και από άλλες χώρες. Κινεζικές πορσελά-
νες, μάσκες του θεάτρου Νο, παραδοσι-
ακά ιαπωνικά παραβάν και άλλα εξωτικά 
αντικείμενα θα δείτε στο Μουσείο Ασιατι-
κής Τέχνης (Παλαιά Ανάκτορα, τηλ. 26610-
30443). Την αναβίωση της καθημερινότη-
τας των ευγενών του νησιού κατά τη διάρ-
κεια του 19ου αιώνα θα παρακολουθή-
σετε στο Casa Parlante (Νικηφόρου Θεο-
τόκη 16, τηλ. 26610-49190). Το νεοκλα-
σικό κτίριο έχει επιπλωθεί με αντίκες και 
αντικείμενα τέτοια, ώστε να προσομοιά-
ζει σε σπίτι εκείνης της περιόδου, ενώ οι 
φιγούρες ρομπότ αναπαριστούν τις ασχο-
λίες των ανθρώπων.

Κέρκυρα: Τα «κλειδιά» της πόλης
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

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

ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 4 ΜΕΡΙΔΕΣ)
 ª 500 γρ. σπαγκέτι
 ª 25 σαρδέλες, φιλεταρισμένες (βρίσκουμε έτοιμες, καθαρισμένες και φιλεταρισμέ-

νες στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ)
 ª 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
 ª 150 ml λευκό κρασί, ξηρό
 ª 1 μάτσο άνηθος, ψιλοκομμένος
 ª 200 γρ. κουκουνάρια, καβουρδισμένα
 ª 50 ml ελαιόλαδο
 ª  αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ª Σε μια κατσαρόλα με μπόλικο αλατισμένο νερό βράζουμε τα ζυμαρικά 2 λεπτά λιγό-

τερο από τον χρόνο που αναγράφεται στη συσκευασία τους και τα στραγγίζουμε.
 ª Παράλληλα, σοτάρουμε σε μια μεγάλη κατσαρόλα το κρεμμύδι με το ελαιόλαδο, σε 

μέτρια φωτιά για 3-4 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει το κρεμμύδι.
 ª Προσθέτουμε το κρασί και βράζουμε για 5 λεπτά. Ρίχνουμε τις σαρδέλες, τα μακα-

ρόνια και μαγειρεύουμε για 2 λεπτά ακόμα. Αλατοπιπερώνουμε, προσθέτουμε τα κου-
κουνάρια και ανακατεύουμε.

 ª Πασπαλίζουμε με τον άνηθο και σερβίρουμε. Συνοδεύουμε με καροτοσαλάτα με 
μπόλικο άνηθο. 

Άρωμα Κουζίνας

Σπαγκέτι με έτοιμες 
φιλεταρισμένες σαρδέλες 
και άνηθο
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Να, κάπως έ τσ ι κλε ίνουν τα σπί-
τια. Βάζουν την ίδια ώρα Champion’s 
League και The Voice. Τι θα επικρατήσει 
η παντοφλα ή η Heineken;

Ήταν δυο κυρίες σε έναν κινηματογράφο 
οι οποίες μιλούσαν συνεχώς. Όπως ήταν 
φυσικό ο κύριος που καθόταν από πίσω 
τους ενοχλήθηκε και τους λέει:
- «Σας παρακαλώ μπορείτε να μιλάτε 
πιο σιγά; Δεν ακούω.»
Και τότε γυρίζει μια και του λέει:
- «Αυτό μας έλειπε κύριε αυτά που λέμε 
είναι προσωπικά!»

Ο αξιοσέβαστος χειρουργός την είχε 
αράξει στο σαλόνι στον καναπέ.
Μόλις είχε επιστρέψει στο σπίτι από την 
κλινική, όταν χτύπησε το τηλέφωνο
και απαντώντας άκουσε μια οικεία 
φωνή ενός συναδέλφου από την δου-
λειά:
«Χρε ιαζόμασ τε έναν τ έ ταρτο γ ια 
πόκερ» είπε η φωνή
«Έρχομαι αμέσως» ψιθύρισε ο γιατρός
Καθώς φορούσε το παλτό του για να 
βγει έξω,
τον ρώτησε η σύζυγος: «Είναι σοβαρό 
το περιστατικό;»
«Ναι, αρκετά» είπε αυτός «Είναι ήδη 
εκεί πέρα τρεις γιατροί»

Μάλωσε ένας δεκανέας και ένας φαντά-
ρος .
- Πάψε ρε του λέει ο δεκανέας δεν είσαι 
άνδρας .
- Μου φαίνεται κυρ δεκανέα ότι εσύ δεν 
είσαι άνδρας και μπορώ να το αποδείξω 
.
- Να το αποδείξεις γιατί θα πέσει φυλακή 
- Τι λέει η ημερήσια διαταγή , να παν 
φρουρά 10 άντρες και ένας δεκανέας . 
Που πάει να πει ότι δεν είσαι άνδρας !

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

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

FUN

ΚΡΙΟΣ
Μία από τις καλύτερες εβδομάδες της 
περιόδου εμφανίζεται μπροστά σας, όπου 
η τύχη θα είναι κυριολεκτικά με το μέρος 
σας. Εκμεταλλευτείτε την θετική ενέργεια 
που σας περιβάλλει και ξεκινήσετε να υλο-
ποιείτε κάθε ιδέα που σας έρχεται στο 
μυαλό. 

ΤΑΥΡΟΣ
Θα πρέπει να προσπαθήσετε πολύ για να 
πετύχετε τους στόχους σας. Θα σας βοη-
θήσει πολύ η επιμονή, η θέληση, και η 
σύνεση που έχετε όταν χρειάζεται. Στον 
επαγγελματικό τομέα μην πάρετε σημα-
ντικές αποφάσεις για συμβόλαια και νέες 
συνεργασίες. Δείτε την εργασία σας και 
τη σταθερότητα που έχετε σε αυτήν και 
φανείτε εγκρατείς.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Οι ενδοιασμοί σας σχετικά με τον δρόμο 
που θα πρέπει να ακολουθήσετε είναι 
βέβαια σοβαροί. Ωστόσο, με την τακτική 
που ακολουθείτε δεν κερδίζετε τίποτα, 
εκτός από το άγχος που σίγουρα δεν 
βοηθά. Προσπαθήστε να μην κάνετε λάθη 
στις εκτιμήσεις σας και στις επιλογές σας, 
γιατί τώρα οι συνέπειες θα είναι μεγαλύτε-
ρες. Κάτι που δεν πρέπει να ξεχάσετε είναι 
το χαμόγελο και η διπλωματικότητά σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Είναι ανάγκη να εργαστείτε 
συλλογικά για να φθά-
σετε τους στόχους σας. 
Ανάμεσα σε φίλους 
θα βρείτε την αγάπη. 
Μελε τήσ τε προτά-
σεις για συνεργασίες. 
Φανείτε ευέλικτοι και 
προσέξτε τη συμπερι-
φορά σας, με ανθρώ-
πους του άμεσου περι-
βάλλοντος, που ξέρετε ότι 
παρόλη τη φιλικότητα που δεί-
χνουν, έχουν ανταγωνιστικές διαθέσεις.

ΛΕΩΝ
Εβδομάδα με ιδιαίτερα ταραγμένες σχέ-
σεις και συνεργασίες. Αναπάντεχες συνα-
ντήσεις αλλά και βελτιώσεις των σχέσεων. 
Πολλοί θα είστε προβληματισμένοι από 
οικονομικά θέματα, πολλές όμως θα είναι 
και οι αναθεωρήσεις που θα κάνετε στο 
φιλικό σας περιβάλλον. Αιφνιδιασμοί λοι-
πόν σε σχέσεις και συνεργασίες. Δεν μπο-
ρείτε να αντέξετε την ασάφεια, πρέπει 
όμως να τακτοποιήσετε τις εκκρεμότητες 
που υπάρχουν. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Μειωμένες είναι οι καθημερινές προ-
σπάθειες που καταβάλλετε στην εργα-
σία σας και αυτό φαίνεται να δημιουρ-
γεί προβλήματα. Η περίοδος αυτή ευνοεί 
κάθε δραστηριότητα που μπορεί να αγγί-
ξει τον ψυχικό σας κόσμο. Οι σωματικές 
σας δυνάμεις και ο ψυχισμός σας θα βρί-
σκονται σε πολύ καλά επίπεδα καθώς ο 
συναισθηματικός σας κόσμος και η καλή 
σας διάθεση, φέρνουν θετικές επιδράσεις. 

ΖΥΓΟΣ
Αποφύγετε συζητήσεις που δεν σας οδη-
γούν πουθενά και αποφασίστε να δεχθείτε 
μια αλλαγή που έχει γίνει στη ζωή σας. 
Μην ξεχνάτε πως οι άσπονδοι φίλοι σας 
κάποιο σφάλμα σας περιμένουν για να σας 
επιτεθούν. Μην αφήνετε τους άλλους να 
σας δημιουργούν προβλήματα τη στιγμή 
που μπροστά σας ανοίγονται καινούργιοι 
δρόμοι.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Θα αναπτυχθεί τώρα ένα πιο πρόσφορο 
έδαφος για να προωθήσετε τις επαγγελ-
ματικές σας υποθέσεις, υπό την προϋπό-
θεση ότι θα αποφύγετε τις ενθουσιώδεις 
εξάρσεις. Μολονότι θα υπάρξουν κάποιες 
καθυστερήσεις, οι στόχοι σας θα ευοδω-
θούν. Ευνοούνται οι διακανονισμοί και οι 
συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Οι σχέσεις κυρίως οι οικογενειακές αλλά 
και οι επαγγελματικές θα είναι στο επίκε-
ντρο του ενδιαφέροντός σας την περίοδο 
αυτή. Δείξτε το απαραίτητο ενδιαφέρον. Θα 
υπάρξουν έξοδα αυτό τον μήνα που θα σας 
βγάλουν έξω από τον οικονομικό σας προ-
ϋπολογισμό. Προσοχή στις σπατάλες γιατί 
θα βρεθείτε μπλεγμένοι. Η περίοδος αυτή 
δεν είναι κατάλληλη στο να παίρνετε ρίσκα. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Παρά τις πολλές συμβουλές 

που κατά καιρούς έχετε 
δεχθεί από τα αγαπημένα 
σας πρόσωπα στο θέμα 
της αυτοπεποίθησής 
σας, επιμένετε να κατα-
πιέζετε τον εαυτό σας. 
Πρέπει να σταματήσετε 

αυτή την άδικη συμπερι-
φορά προς εσάς. Ακόμα 

και αν δεν πιστεύετε πως 
μπορείτε περισσότερα, πιέσετε 

τον εαυτό σας για το αντίθετο. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Ίσως να μην το έχετε αντιληφθεί ακόμα, 
αλλά η κατάσταση αυτή στην οποία βρίσκε-
στε είναι το τέλος μιας ευρύτερης φάσης 
της ζωής σας, κάτι σαν το τέλος ενός ταξι-
διού. Προσπαθήστε να αποκωδικοποιή-
σετε τα σημάδια γύρω σας, να καταλάβετε 
τι θέλετε πραγματικά και να προετοιμα-
στείτε κατάλληλα για την επόμενη φάση της 
ζωής σας, φυσικά θέτοντας νέους στόχους 
και κάνοντας νέα όνειρα για το μέλλον.

ΙΧΘΕΙΣ
Θα έχετε μια διάθεση διασκέδασης και 
η κοινωνικότητά σας αυτές τις μέρες θα 
είναι στην κορύφωσή της. Προσέξτε 
μην βγείτε σε οικονομικό αδιέξοδο. Θα 
κάνετε μικρές ή μεγάλες εξορμήσεις 
όμως θα υπάρξουν κάποια μικροπρο-
βληματάκια στον επαγγελματικό σας 
χώρο. Προσέξτε τα οικονομικά θέματα 
και αποφύγετε ρίσκα που μπορεί να σας 
στοιχίσουν. Θα υπάρξει βοήθεια από το 
περιβάλλον σας σε οποιοδήποτε θέμα 
σας απασχολήσει αυτό το διάστημα. 

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Με τη συμμετοχή όλης 
της ανασκαφικής ομάδας 
αποτελούμενη από τον 
αρχιτέκτονα Μιχάλη Λεφαντζή, 
το γεωφυσικό Γρηγόρη 
Τσιόκα, τους γεωλόγους Σπύρο 
Παυλίδη και Γιώργο Σειρίδη, 
η αρχαιολόγος Κατερίνα 
Περιστέρη παρουσίασε μέσα 
από πληθώρα φωτογραφιών 
όλα εκείνα τα στοιχεία που 
συνθέτουν τη μοναδικότητα του 
ταφικού μνημείου

Σ
τα άδυτα του ταφικού μνημείου 
του λόφου Καστά στην Αμφι-
πόλη, οδήγησε η αρχαιολόγος 
Κατερίνα Περιστέρη τους πο-

λυάριθμους θεατές του 2ου συμποσί-
ου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης – 
Δυτικού Παγγαίου που διοργάνωσε το 
Σαββατοκύριακο στην πόλη των Σερ-
ρών η ΩΔΗ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ (Βιώσιμη 
Τουριστική Ανάπτυξη περιοχής Αμφί-
πολης – Δυτικού Παγγαίου), με την υ-
ποστήριξη του υπουργείου Εσωτερι-
κών, της Περιφερειακής Ενότητας Σερ-
ρών και του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης.
Η διακεκριμένη αρχαιολόγος αναφέρ-
θηκε στη σφράγιση του μνημείου από 
τους τελευταίους μακεδόνες, το 2ο 
αιώνα π.Χ. και στα κινητά ευρήματα 
της ανασκαφής, αγγεία, λίγα νομίσματα 
και φυσικά τα υπολείμματα της νεκρι-
κής κλίνης, στο βάθος του τέταρτου 

χώρου. Επισήμανε επίσης ότι τα κινητά 
ευρήματα δεν ήταν πολλά, καθώς οι 
αρχικές εκτιμήσεις που υπήρχαν για 
ασύλητο μνημείο, δεν επιβεβαιώθη-
καν. Μίλησε για τις ταλαιπωρίες που 
υπέστη το μνημείο, από τις διάφορες 
ορδές βαρβάρων που πέρασαν, ανά 
τους αιώνες και τις πολεμικές συγκρού-
σεις που έλαβαν χώρα στη διάρκεια 
του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου. Η σφρά-
γιση όπως είπε έγινε για να θαφτεί το 
μνημείο και να μην ξανανοιχτεί ποτέ, 
ωστόσο οι τυμβωρύχοι κατάφεραν 
να το λεηλατήσουν, καθώς είχαν μπει 
κάτω από τη θόλο, δίπλα στις σφίγγες 
και αναστατώνοντας τα πάντα μέσα.
Τα κινητά ευρήματα, είπε η κ. Περι-
στέρη ότι έχουν μεταφερθεί στο μου-
σείο της Αμφίπολης, ενώ εντός του 

μνημείου θα διαμορφωθεί ένα μικρό 
μουσείο από τα υπόλοιπα ευρήματα, 
γλυπτά και ψηφιδωτά. Στο σημείο αυτό 
τόνισε με έμφαση ότι «όπως στον 
Καστά έχουμε τις σφίγγες στην είσοδο 
του μνημείου, σφίγγες είχαμε και σε 
άλλα σημεία της Μακεδονίας, και όταν 
λέμε Μακεδονία εννοούμε τη μία και 
Ελληνική Μακεδονία, για να είμαι 
σαφής».
Η κ. Περιστέρη παρουσίασε το συνο-
λικό ιστορικό της ανασκαφής, και ανα-
φέρθηκε στην οικονομική στήριξη 
που είχε το 2011 από την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας για να μπορέ-
σει να γίνει η ανασκαφή και να φτάσει 
στην συνέχεια στον περίβολο των 500 
μέτρων και στο μνημείο.
«Φτάνοντας στον μαρμάρινο περί-

βολο», υπογράμμισε, «κατασκευα-
σμένο με ένα υλικό όπως το μάρμαρο 
Θάσου που ήταν σπάνιο στην Αμφί-
πολη, είχαμε μια εικόνα που έδειχνε 
μεγάλη δύναμη και πλούτο. Στα χρό-
νια του Μεγάλου Αλεξάνδρου άρχισε 
να γίνεται ο περίβολος, το λιοντάρι 
στην κορυφή και το μνημείο που βρή-
καμε το 2014. Αυτά τα τρία αποτελούν 
το μνημειακό ταφικό συγκρότημα του 
Τύμβου Καστά. Ο λόφος της αρχαϊκής 
εποχής που ήταν νεκρόπολη, σιγά – 
σιγά μεταμορφώθηκε, έγινε τύμβος 
και στην κορυφή του τοποθετήθηκε 
το λιοντάρι για να δείχνει την δύναμη 
ενός μεγάλου βασιλιά. Ήταν ένας 
τόπος εξαιρετικά σημαντικός, ένα μνη-
μειακό ταφικό συγκρότημα οικουμε-
νικό».

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ε
ναν από τους μεγαλύτερους θαλαμοειδείς 
τάφους της πρώιμης μυκηναϊκής περιόδου 
και μάλιστα ασύλητο, αποκάλυψε η αρχαι-
ολογική έρευνα στα Αηδόνια Νεμέας.

Όπως ενημερώνει το υπουργείο Πολιτισμού, 
ο νέο-αποκαλυφθείς τάφος διακρίνεται για τον 
βραχύ πλην ιδιαίτερα φαρδύ δρόμο, το επίσης 
βραχύ και ευρύ στόμιο και τον κυκλικής-ελλειψο-
ειδούς κάτοψης θάλαμο, με διαστάσεις που κατά 
τόπους προσεγγίζουν και σε άλλους ξεπερνούν τα 
έξι (6) μέτρα. Τόσο η είσοδος όσο και ο θάλαμος 
παρουσιάζουν μορφολογικές συγγένειες με τους 
μεσαίου μεγέθους θολωτούς τάφους της πρώιμης 
μυκηναϊκής περιόδου.
Στο δάπεδο του ταφικού θαλάμου λαξεύθηκαν 
τέσσερις μεγάλοι λάκκοι, καλυμμένοι με μεγα-
λιθικές πλάκες, ένα ακόμη στοιχείο που παρα-
πέμπει στους πρώιμους μυκηναϊκούς θολωτούς 
τάφους. Στους λάκκους αυτούς ερευνήθηκαν 
οι παλαιότερες ταφές, που συνοδεύονταν από 
πήλινα επιτραπέζια και αποθηκευτικά αγγεία, 
ορισμένα εκ των οποίων μνημειώδη, όπως ένα 
σύνολο από πιθαμφορείς του “ανακτορικού 
ρυθμού” με συμβολική διακόσμηση, εμπνευ-
σμένη από τον φυτικό και τον θαλάσσιο κόσμο. 

Βρέθηκαν ακόμη χάλκινα μαχαίρια, εγχειρίδια 
και ξίφη καθώς και πολυάριθμες αιχμές βελών 
από χαλκό, οψιανό και πυριτόλιθο. Συνελέγησαν 
επίσης κοσμήματα, χάντρες περιδεραίων από 
ποικίλες πρώτες ύλες, περόνες και άλλα αντικεί-
μενα γοήτρου, όπως σφραγιδόλιθοι.
Η χρήση του μνημείου εξακολουθεί και κατά 
την ύστερη μυκηναϊκή περίοδο (περίπου 1400-
1200 π.Χ.), οπότε χρονολογούνται οι ταφές 

που βρέθηκαν απευθείας επί του δαπέδου του 
τάφου, απλούστερα κτερισμένες συγκριτικά με 
αυτές της πρώιμης μυκηναϊκής. Η ανασκαφή 
τεκμηρίωσε ακόμη ότι μετά τη χρήση του τάφου 
κατά την μυκηναϊκή περίοδο ακολούθησε η 
κατάρρευση τμήματος της οροφής του θαλα-
μοειδούς τάφου και ο σχηματισμός βραχοσκε-
πής, που ήταν ορατή πριν από την έναρξη της 
έρευνας. 

Μάνος 
Ελευθερίου: 
Αφιέρωμα στον 
μεγάλο δημιουργό 

Τ
ο Μέγαρο τιμά τον Μάνο 
Ελευθερίου που «έφυγε» 
από κοντά μας το καλοκαίρι, 
με ένα τριήμερο μουσικό 

αφιέρωμα στον μεγάλο ποιητή, στι-
χουργό και πεζογράφο. Ο Γιώργος 
Νταλάρας αγαπημένος φίλος του 
Μάνου, ο οποίος έχει ερμηνεύσει 
τραγούδια σταθμούς, μαζί με την 
Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Χρήστος 
Θηβαίος και η Μάρθα Φριντζήλα 
ερμηνεύουν τα ωραιότερα τραγού-
δια του σε μουσική μεγάλων Ελλή-
νων συνθετών, που έμειναν στην 
ψυχή μας και σφράγισαν τη ζωή 
μας. Τρεις μεγάλες συναυλίες, στην 
αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης την 
Παρασκευή 26, το Σάββατο 27 και τη 
Δευτέρα 29 Οκτωβρίου στις 8:30 το 
βράδυ.
Η προπώληση των εισιτηρίων έχει 
ήδη αρχίσει.
Στο πρώτο μέρος του προγράμμα-
τος παρουσιάζεται επίσης σε πρώτη 
θεατροποιημένη εκτέλεση Ο Νοητός 
λύκος, ένα έργο για τραγουδιστές, 
ηθοποιούς και ορχηστρικό σύνολο, 
βασισμένο στο ομώνυμο ποιητικό 
κείμενο του ποιητή.
Οι τρεις συναυλίες αποτελούν 
συμπαραγωγή του Μεγάρου Μου-
σικής Αθηνών και της View Master 
Films και εντάσσονται στο πλαίσιο 
του κύκλου Μουσικά πορτρέτα.
Ο Μάνος Ελευθερίου γεννήθηκε στη 
Σύρο στις 12 Μαρτίου 1938. Τιμή-
θηκε με το Κρατικό Βραβείο Μυθι-
στορήματος (2005) για τον Καιρό 
των χρυσανθέμων, και για το σύνολο 
του έργου του (2013) από την Ακα-
δημία Αθηνών. Πέθανε στις 22 Ιου-
λίου 2018.
Ο Νοητός λύκος, που θα ακουστεί 
στο πρώτο μέρος του αφιερώματος 
σε πρώτη θεατροποιημένη εκτέλεση, 
είναι το magnum opus του Μάνου 
Ελευθερίου, η δική του Νέκυια για 
τον φθοροποιό χρόνο, την προσω-
πική ερημιά, την αναγκαιότητα της 
τέχνης, μέσα από μια κατάδυση στον 
Κάτω Κόσμο. Η θεατρική προσαρ-
μογή του ομώνυμου ποιητικού κει-
μένου του Ελευθερίου και η μουσική 
σύνθεση είναι του Γιώργου Ανδρέου. 

Ξενάγηση στα άδυτα του ταφικού μνημείου στο λόφο 
Καστά στην Αμφίπολη 

Στο φως αρχαιολογικοί θησαυροί σε ασύλητο θαλαμοειδή 
τάφο στα Αηδόνια Νεμέας



63ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ12 Οκτωβρίου 2018

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ64 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

12 Οκτωβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com



65ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ12 Οκτωβρίου 2018

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ66 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

12 Οκτωβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com



6712 Οκτωβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Η
ταν το ντέρμπι που «έπρεπε» να έχει για 
πρωταγωνιστή, θετικό ή αρνητικό, τον Χρι-
στοδουλόπουλο. Τελικά δε φάνηκε καθό-
λου, αλλά φάνηκαν οι Φορτούνης και Μπα-

κασέτας, οι οποίοι βρήκαν δίχτυα και έγραψαν την 
ιστορία αυτού του ντέρμπι, το οποίο είχε για καλύ-
τερη την ΑΕΚ στη μεγαλύτερη διάρκεια του. Αυτό, 
όμως, δεν έφτανε στην Ενωση, η οποία έχασε και 
τους Κλωναρίδη-Γαλανόπουλο με τραυματισμούς 
και έσωσε στο τέλος την παρτίδα, απέναντι σε έναν 
Ολυμπιακό που ήταν πιο ξεκούραστος, προηγήθηκε, 
μπορούσε να καθαρίσει το ματς αλλά δεν το έκανε. 
Και η «τιμωρία» ήταν η ισοφάριση στο 90’ και η τρε-
λή χαμένη ευκαιρία του Φετφατζίδη στο 94’... 
Το πρώτο 10λεπτο του ντέρμπι έφυγε 
όπως αναμενόταν πάνω-κάτω. Με τις 
ομάδες να ψάχνουν πατήματα και 
ρυθμό. Η καλή μπαλιά του Λαμπρό-
πουλου στον Κλωναρίδη στο 11’ μπο-
ρεί να μην οδήγησε σε φάση αλλά 
ήταν αυτή που... ξύπνησε την ΑΕΚ και 
ανέβασε τον κόσμο της, με αποτέλεσμα 
οι γηπεδούχοι να πάρουν τα πάνω τους. 
Μαζί θα μπορούσαν να πάρουν και το προβά-
δισμα αλλά ο Γιαννιώτης απέκρουσε ωραία στο σουτ 
του Λιβάια από καλή θέση, κρατώντας το 0-0. Λίγα 
λεπτά μετά, στο 22’ κι ενώ η Ενωση είχε πάρει τον 
έλεγχο και έπαιζε στο μισό γήπεδο τον Ολυμπιακό, 
θα το κρατούσε το κάθετο δοκάρι μετά το σουτ του 
Μπακασέτα και την κόντρα σε αντίπαλο. 
Ηταν η στιγμή που στο ΟΑΚΑ άρχισαν να καταριού-
νται τα δοκάρια, αφού είχαν προηγηθεί και τα δύο 
της Τούμπας, αλλά στη συνέχεια θα ήταν και μια 
φορά... σύμμαχος τους. Ηταν στο 44’, όταν ο Φορ-
τούνης πέρασε την κάθετη στον Χασάν κι αυτός πλά-
σαρε καλά αλλά όχι στα δίχτυα. Ενδιάμεσα, μέχρι να 
φτάσουμε από το Κιτρινόμαυρο δοκάρι στο Ερυθρό-
λευκο δηλαδή, λίγα πράγματα βασικά... Υπεροχή της 
ΑΕΚ αλλά χωρίς καθαρές φάσεις, με τις προσπάθειες 
για κάτι καλό, το οποίο όμως δεν ερχόταν, να γίνο-
νται κυρίως από τα άκρα με Χουλτ και Γκάλο-Κλω-
ναρίδη.
Το δεύτερο μέρος άρχισε άσχημα για την Ενωση, 
αφού τα προβλήματα στη μέση του Κλωναρίδη είχαν 
ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση του από τον Για-

κουμάκη. Η είσοδος του έφερε αναμνήσεις, ευχάρι-
στες ή δυσάρεστες, από το περσινό γκολ στο Καραϊ-
σκάκη, αλλά αναμνήσεις θα φέρνει τα επόμενα χρό-
νια, επίσης ευχάριστες ή δυσάρεστες, θα φέρνει και 
η γκολάρα του Φορτούνη στο 58’, με άψογο πλασέ 
στο απέναντι παραθυράκι, για το 0-1!
Τα πράγματα έγιναν πολύ καλά για τον Ολυμπιακό 
και δύο λεπτά μετά ακόμη πιο δύσκολα για την ΑΕΚ, 
αφού με ενοχλήσεις αποχώρησε και ο Γαλανόπου-
λος. Παίζεται αν ήταν ή τουλάχιστον έμοιαζε εκείνη 
τη στιγμή χειρότερο για την πρωταθλήτρια αυτό ή 
η είσοδος του Μοράν, αλλά αυτό δεν προβλημά-
τιζε καθόλου τους Ερυθρόλευκους. Αυτούς που 

είχαν χώρους μετά το 0-1 για να φύγουν στην 
κόντρα με τον Ποντένσε και να ολοκλη-

ρώσουν τη δουλειά, αλλά δεν το έκαναν 
επειδή ο Μπάρκας στο 75’ απέκρουσε 
στη γωνία την κεφαλιά του Χασάν και 
την προσπάθεια του Τσιμίκα στην επα-
ναφορά, κρατώντας ζωντανή την ΑΕΚ. 
Κι αφού έμεινε ζωντανή, η Ενωση 

έπαιξε το τελευταίο της χαρτί με την 
είσοδο του Μπογέ, ο οποίος έκανε ντε-

μπούτο. Οι Κιτρινόμαυροι μπορούσαν να ισο-
φαρίσουν στο 80’ αλλά ο Μοράν είδαν τη μπάλα να 
φεύγει λίγο άουτ και εκεί που έχαναν και τις τελευ-
ταίες ελπίδες τους, ήρθε η κεφαλιά του Μπακασέτα 
στο 90’ για να δώσει τον βαθμό (1-1)! Χάρη και στον 
Φετφατζίδη βέβαια, ο οποίος στο 94’ έχασε την 
ευκαιρία του πρωταθλήματος για το 1-2...
Man of the match: Ο Φορτούνης, ο οποίος έβαλε τη 
γκολάρα του 0-1 και ήταν και αυτός που έφτιαξε την 
ευκαιρία (δοκάρι) του Χασάν. 
Αδύναμος κρίκος: Ο Σιμόες. Κακή εμφάνιση ξανά, 
προστίθεται σε όλες τις προηγούμενες τις τελευταίες 
αρκετές εβδομάδες.
ΑΕΚ (Μαρίνος Ουζουνίδης): Μπάρκας, Μπακάκης 
(77’ Μπογέ), Λαμπρόπουλος, Τσιγκρίνσκι, Χουλτ, 
Σιμόες, Γαλανόπουλος (60’ Μοράν), Γκάλο, Κλωναρί-
δης (50’ Γιακουμάκης), Μπακασέτας, Λιβάγια.
Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Γιαννιώτης, Τσιμί-
κας, Βούκοβιτς, Μεριά, Ελαμπντελαουί, Γκιγέρμε, 
Καμαρά, Φορτούνης (82’ Τουρέ), Χριστοδουλόπου-
λος (74’ Φετφατζίδης), Ποντένσε, Χασάν (85’ Γκε-
ρέρο)
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Ο Ολυμπιακός κρατούσε στα χέρια ένα πολύτιμο τρίποντο με το γκολ του Φορτούνη, αλλά η ΑΕΚ των 
απουσιών με τον Μπακασέτα στο 90’ έσωσε τον βαθμό (1-1)! Απίθανη χαμένη ευκαιρία του Φετφατζίδη 
στο 94’! 

Στο τέλος περιόρισε τη 
ζημιά! Στο ρελαντί ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τη φωτιά για ένα μεγάλο διάστημα 

του αγώνα μέχρι να φτάσει στη νίκη με 2-0 επί του Απόλλωνα και 
να πετύχει το 6 στα 6 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, που τον 
διατηρεί στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Η διακοπή, λόγω εθνικών ομάδων, ασφαλώς και θα κάνει καλό στο 
«Δικέφαλο», με τους κουρασμένους παίκτες του από τα διαδοχικά παι-
χνίδια να έχουν τη δυνατότητα να γεμίσουν τις μπαταρίες τους, ενόψει 
του ντέρμπι με τον Άρη στις 21 Οκτωβρίου.

Με τρία νέα πρόσωπα ο ΠΑΟΚ
Ο Ρουμάνος τε σε σχέση με την ενδεκάδα που αγωνίστηκε εναντίον της 
ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ, επαναφέρει τους Αντρέ Βιεϊρίνια και Ντιέγκο Μπίσε-
σβαρ στο αρχικό σχήμα της ομάδας, διατηρώντας τον Λέο Ζαμπά στους 
βασικούς με τους οποίους θα αρχίσει ο «Δικέφαλος» την αναμέτρηση 
κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης. Επίσης, φανέλα βασικού πήρε και ο 
Εβγέν Σάχοφ, με τον Κάνιας να μένει στον πάγκο.
Ο Γιάννης Ματζουράκης, στην επιστροφή στους πάγκους της 
Superleague, παρέταξε τον Απόλλωνα μ’ ένα 4-3-3, που περισσότερο 
έμοιαζε με 4-5-1, αφήνοντας στον πάγκο τον Σικαμπάλα, ο οποίος 
πέρασε το κατώφλι της Τούμπας ύστερα από 12 και πλέον χρόνια τρα-
γουδώντας συνθήματα του ΠΑΟΚ!

Το γκολ ήρθε νωρίς, αλλά…
Ο Απόλλων απείλησε πρώτος, με τον Τριάδη να σουτάρει και τον Πασχα-
λάκη να απομακρύνει σε κόρνερ (7’), όμως ο «Δικέφαλος» βρήκε νωρίς, 
μόλις στο 16ο λεπτό, το δρόμο για τα δίχτυα, σε μια άρτια εκτελεσμένη 
κομπίνα από κόρνερ, που χειροκρότησε εμφανώς ικανοποιημένος ο 
Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο Χοσέ Μαουρίσιο εκτέλεσε κατά γράμμα την 
κομπίνα από το κόρνερ του Πέλκα και ανενόχλητος άνοιξε το σκορ για 
τον ΠΑΟΚ (1-0).
Οι γηπεδούχοι διατήρησαν την υπεροχή, αλλά χωρίς ουσία και φαντα-
σία στο παιχνίδι του και έπρεπε να φτάσουμε στο 42’ για να δει η Τού-
μπα μια φάση, με τον Ζαμπά να σεντράρει από τα δεξιά, τον Μπίσε-
σβαρ να σουτάρει στην κίνηση και τον Χουάντερσον να αποκρούει με 
τα πόδια.
Ο ΠΑΟΚ συνέχισε σε χαμηλές στροφές στο β’ μέρος παρότι ήταν αυτός 
που απείλησε πρώτος, με τον Ζαμπά να αστοχεί στην τελική προσπά-
θεια (49’) και τον Απόλλωνα να απαντάει στο 67ο λεπτό, με τον Μάντζιο 
να αστοχεί από το μισό μέτρο στην κεφαλιά που έπιασε μόνος απέναντι 
στον Πασχαλάκη. Στο 87’ νέα κεφαλιά του Μάντζιου και νέα απόκρουση 
από τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, που χωρίς δυνάμεις συνέχιζε να 
«παίζει με τη φωτιά».
Τελικά με αρκετή δόση τύχης οι «ασπρόμαυροι» έφτασαν στο δεύτερο 
γκολ στο 90’ με τον Κρέσπο να πιάνει την κεφαλιά από το κόρνερ του 
Πέλκα, την μπάλα να χτυπάει στο κεφάλι του Γκαρός και να καταλήγει στα 
δίχτυα του Απόλλωνα για το 2-0. 
ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιεϊρί-
νια, Κάνιας, Μαουρίσιο, Ζαμπά (72’ Καρέλης), Πέλκας, Μπίσεσβαρ (87’ 
Λημνιός), Πρίγιοβιτς (80’ Ακπομ).
Απόλλων Σμύρνης (Γ. Ματζουράκης): Χουάντερσον, Ναδάλες (68’ Σικα-
μπάλα), Τζανετόπουλος, Βαφέας, Στάθης, Κονέ, Κοντοές, Ντ’ Ούρσο, Τρι-
άδης (86’ Γκαρός), Μάντζιος, Μπεντινέλι (58’ Γκίνο).

Δύο κόρνερ ήταν αρκετά! 

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Οι Εθνικές ομάδες ξαναμπαίνουν 
στην ποδοσφαιρική καθημερινότητα 
και Ολυμπιακός (15), ΠΑΟΚ 
(13), Παναθηναϊκός (12), ΑΕΚ (7) 
και Άρης (2) και θα χάσουν 50 
παίκτες από τις προπονήσεις τους, 
λόγω των υποχρεώσεών τους 
με τα αντιπροσωπευτικά τους 
συγκροτήματα.

Ε
ίτε πρόκειται για φιλικά, είτε για 
αγώνες του νεοσύστατου UEFA 
Nations League, κάθε χρόνο το φθι-
νόπωρο το καλεντάρι των εθνικών 

διοργανώσεων πατάει το «pause» για χάρη 
των αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων.
Το ενδιαφέρον γ ια το ελληνικό κοινό 
συγκεντρώνουν προφανώς οι αγώνες των 
Ανδρών απέναντι σε Ουγγαρία (12/10, 
ΟΑΚΑ) και Φινλανδία (15/10, Ελσίνκι), ενώ 
και οι Ελπίδες δίνουν κρισιμότατο αγώνα 
με την Κροατία εκτός έδρας (12/10), πριν 
υποδεχθούν τη Λευκορωσία στο Περι-
στέρι (15/10), στον όμιλο των προκριματι-
κών του EURO 2019 στην Ιταλία.
Στα των ανδρών, η ομάδα του Μίκαελ Σκί-
μπε θα ενισχυθεί για τις δυο αναμετρήσεις 
με 5 παίκτες των Πειραιωτών (Φορτούνης, 
Χριστοδουλόπουλος, Μπουχαλάκης, Φετ-
φατζίδης, Τσιμίκας), 4 της Ένωσης (Μπάρ-
κας, Μπακάκης, Λαμπρόπουλος, Μπακα-
σέτας), 3 του ΠΑΟΚ (Πασχαλάκης, Πέλκας, 
Καρέλης) και 2 του «τριφυλλιού» (Κολοβέ-
τσιος, Κουρμπέλης).

Στις Ελπίδες αυτονόητα κυριαρχεί το πρά-
σινο «χρώμα», με 7 παίκτες του Παναθη-
ναϊκού (Χατζηγιοβάνης, Μπουζούκης, 
Χατζηθεοδωρίδης, Κότσαρης, Βέργος, 
Καμπετσής, Μαυρομμάτης), 3 του Ολυμπι-
ακού (Νικολάου, Μασούρας, Ανδρούτσος), 
2 του ΠΑΟΚ (Σιαμπάνης, Λημνιός) και τον 
Γαλανόπουλο της ΑΕΚ.
Εξάλλου, η Εθνική Νέων θα δώσει φιλικά 
παιχνίδια εκτός έδρας με τη Λετονία τις 
ίδιες μέρες (Παρασκευή 12 & Δευτέρα 15 
Οκτωβρίου), με τον Γιάννη Γκούμα να καλεί 
19 παίκτες, 12 εκ των οποίων αγωνίζονται 
στον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την 
ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, ανήκοντας στην πρώτη 
ομάδα ή στα τμήματα υποδομής.
Από τις υπόλοιπες κλήσεις, οι ίδιοι θα 
έχουν και ξένους διεθνείς για τα παιχνίδια 
των χωρών τους. Ο Άρης θα δει τους Αλβα-
νούς Μαβράι και Μπάσα να λείπουν από 
τις προπονήσεις στο «Δασυγένειο», ενώ 
και οι «ερυθρόλευκοι» θα στερηθούν 7 
παίκτες (Βούκοβιτς, Σισέ, Καμαρά, Χασάν, 
Νάτχο, Μεριά). Η κλήση δε του Μάρκο 
Λιβάια από τον Ζλάτκο Ντάλιτς στην Εθνική 
Κροατίας για τον αγώνα με την Αγγλία 
(Nations League) και την Ιορδανία (φιλικό) 
δεσπόζει στη λίστα.

Παπασταθόπουλος: «Στόχος η 
πρόκριση από τα προκριματικά»
Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος μίλησε 
για το ματς με την Ουγγαρία, το Nations 
League αλλά και τον προκριματικό όμιλο 
που θα έχουμε στη συνέχεια. 

Για το σημαντικό παιχνίδι της Εθνικής 
με την Ουγγαρία για το Nations League 
μίλησε ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, 
στο περιθώριο εκδήλωσης για την επέ-
κταση της συνεργασίας ΟΠΑΠ και ΕΠΟ. 
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σωκράτη 
Παπασταθόπουλου: 
Για το ματς με την Ουγγαρία: 
«Το αν ο αγώνας με την Ουγγαρία θα κρί-
νει την πρώτη θέση δεν μπορώ να το πω, 
γιατί έχουμε ακόμη παιχνίδια μπροστά 
μας. Όμως, είναι ένας αγώνα πολύ σημα-
ντικός, οπότε η νίκη είναι μονόδρομος. Στη 
συνέχεια κοιτάμε ένα-ένα τα παιχνίδια που 
απομένουν ώστε να βγούμε πρώτοι στον 
όμιλό μας. Αυτός είναι ο στόχος μας».
 Για το Nations League: 

«Στην ουσία είναι μια δεύτερη ευκαιρία. 
Για τις ομάδες που δεν είναι τόσο δυνα-
τές και δεν μπορούν να προκριθούν απευ-
θείας στα τελικά του Euro, είναι μια δεύ-
τερη ευκαιρία».
Για αν είναι εφικτός ο στόχος πρόκρισης 
στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήμα-
τος: 
«Μπορεί και μέσω του Nations League και 
των προκριματικών, αν και στην πρώτη 
περίπτωση γίνεται λίγο πιο περίπλοκο 
στη συνέχεια. Στόχος μας είναι να έχουμε 
την πρώτη θέση στον όμιλό μας, σε περί-
πτωση που τα προκριματικά δεν πάνε 
καλά. Στόχος μας όμως, επίσης, είναι να 
πάρουμε την πρόκριση και από τα προ-
κριματικά».

Οι διεθνείς του Big-5
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Ο προπονητής του Ηρακλή, Αλέκος 
Βοσνιάδης, μίλησε για την δύσκολη 
χρονιά που έρχεται για τον «Ημίθεο»

Σ
το Metropolis 95.5 και την εκπομπή 
«Τρίτο Ημίχρονο» φιλοξενήθηκε ο 
προπονητής του Ηρακλή, Αλέκος 
Βοσνιάδης και αναφέρθηκε μεταξύ 

άλλων στο πρωτάθλημα που δεν έχει ξεκι-
νήσει ακόμα και τον μεγάλο στόχο ανόδου 
του Ηρακλή.
Αναλυτικά όσα είπε:
Για το πρωτάθλημα που δεν έχει ξεκινή-
σει ακόμα: «Για εμάς ήταν καλή η καθυστέ-
ρηση γιατί η ομάδα δεν ήταν έτοιμη. Μας 
δόθηκε ο χρόνος αλλά τα προβλήματα δε 
λύθηκαν, ελπίζω να ξεκινήσει την επόμενη 
εβδομάδα».
Το γεγονός ότι οι ομάδες πληρώνουν αλλά 
οι παίκτες δεν αγωνίζονται:«Έτσι ακριβώς 
είναι αλλά και να μην εξασφαλίζουν έσοδα 
οι ομάδες και όλα να πηγαίνουν στην Σού-
περ Λιγκ, αυτό κάτι λέει. Είναι σαν να λέμε 
ότι μόνο το ποδόσφαιρο της Σούπερ Λιγκ 
μας ενδιαφέρει και δεν μας ενδιαφέρει 
καθόλου η βάση. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή 
θα βρεθεί η λύση και θα ξεκινήσει ένα 
πρωτάθλημα το οποίο τα τελευταία χρόνια 
πραγματικά το έχουν απαξιώσει. Το μόνο 
που το σώζει είναι η βαριά φανέλα που 
έχουν οι ομάδες που αγωνίζονται σε αυτό. 
Ας ελπίσουμε ότι το καλό αγωνιστικό πρό-
σωπο και η ιστορία των ομάδων θα τραβή-
ξει το ενδιαφέρον του κόσμου».
Την πίεση και τις απαιτήσεις όλων προς τον 
Ηρακλή: «Ο Ηρακλής είναι από τις πιο ιστο-
ρικές ομάδες και ο στόχος είναι να κάνει 
πρωταθλητισμό και να επιστρέψει. Υπάρ-
χει εμπειρία στην ομάδα και μεγάλο βάθος 
αλλά και ποδοσφαιριστές που είναι ποι-
οτικοί και έμπειροι. Γνωρίζουν σε ποιον 
σύλλογο ήρθαν και πόσο πιεστική χρονιά 
είναι αυτή. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος και 
θέλουμε να ανέβουμε κατηγορία».
Το πάθος που πρέπει να έχει ο Ηρακλής για 
πρωταθλητισμό: «Οι συνθήκες της Φού-
τμπολ Λιγκ είναι αυτές. Οι μεγάλες ομάδες 
που δεν το κατάλαβαν και νόμιζαν πως μόνο 
με το όνομα και την φανέλα θα λύσουν τα 
προβλήματα τους δε τα κατάφεραν. Στον 
Ηρακλή δεν θα χαριστεί τίποτα και σε αυτό 
το δύσκολο πρωτάθλημα που παίζει σε 
αυτό πρέπει να προσαρμοστεί. Πρέπει να 
ξεπεράσει τις δυσκολίες και να κάνει σωστή 
διαχείριση. Είμαστε ομάδα που ξέρει τι πρέ-

πει να παρουσιάσει και οι παίκτες έχουν 
μπει στο πετσί του ρόλου».
Αν ο ίδιος θεωρεί πως μπήκαν οι απαραί-
τητες πινελιές στην ομάδα:«Τον χρόνο δε 
θα τον πάρουμε και ούτε θα μας χαριστεί. 
Εμείς ξέρουμε ότι θα είμαστε σε μεγάλη 
πίεση και η δουλειά θα συνεχίζεται συνέ-
χεια. Θα υπάρχει πολλή δουλειά γιατί ο στό-
χος είναι τεράστιος και πιστεύουμε ότι πρέ-
πει να είμαστε έτοιμοι και να μη ψάχνουμε 
μετά για δικαιολογίες. Το είχαμε πει ότι αυτό 
που μας ενδιαφέρει είναι να μαζέψουμε 
βαθμούς και να προκριθούμε στη φάση του 
Κυπέλλου».
Για το γεγονός ότι πλέον υπάρχει μεγαλομέ-
τοχος στην ομάδα: «Είναι το σημαντικότερο 
από όλα. Βρέθηκε ο άνθρωπος που μπο-
ρεί να νοικοκυρέψει τον σύλλογο και στην 
καθημερινότητα να έχουμε ηρεμία. Όπου 
υπάρχουν προβλήματα, τα προβλήματα 
μπαίνουν στις ομάδες. Δεν είναι εύκολο να 
υπάρχει ομάδα με διοικητική αστάθεια και 
να τα πηγαίνει καλά. Λίγες είναι οι ομάδες 
που έχουν μεγαλομέτοχο στη Φούτμπολ 
Λιγκ. Είμαστε αισιόδοξοι με την κατάσταση 
που αντιμετωπίζουμε και τα πράγματα που 
μπαίνουν στη σειρά».
Τα υπόλοιπα φαβορί για την άνοδο: 
«Νομίζω πως η Κέρκυρα, η Δόξα Δράμας, 
τα Τρίκαλα και η Παναχαϊκή που έκανε καλή 
χρονιά πέρυσι. Πιστεύω πολύ και στη δου-
λειά που γίνεται στον Κισσαμικό. Ο Απόλ-
λων Καλαμαριάς είναι ομάδα που ξεκίνησε 
αργά και έχει τα προβλήματά της αλλά θέλω 
να είναι από τις ομάδες που θα τερματί-
σουν ψηλά. Εύχομαι και πιστεύω ο Ηρακλής 
να κόψει πρώτος το νήμα και μετά όποια 
ομάδα μπορέσει στα μπαράζ να πάρει την 
άνοδο».

Ενισχύεται χορηγικά η Παναχαϊκή
Στο πρόσφατο 22ο ετήσιο συνέδριο του 
ομίλου Grimaldi που φέτος φιλοξενήθηκε 
στην Ελλάδα, οριστικοποιήθηκε το θέμα της 
ανανέωσης της χορηγίας για την ομάδα της 
Παναχαϊκής.
Μάλιστα, αυτό που προέκυψε, είναι ότι η 
φίρμα της εταιρείας θα φιλοξενηθεί στο 
πίσω μέρος της κοκκινόμαυρης φανέλας και 
πλέον αυτό που μένει είναι να βρεθεί χορη-
γός για το μπροστινό της μέρος.
Την είδηση επιβεβαίωσε και ο πρώην αντι-
πρόεδρος της Παναχαϊκής, Αντώνης Κουνά-
βης που είναι και εκπρόσωπος της Grimaldi 
lines στην Αχαΐα και παρευρέθηκε στο συνέ-
δριο που έγινε στο Λαγονήσι.

Πλατανιάς: Προβάδισμα ο Παπα-
ματθαιάκης
Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται ο Πλα-
τανιάς Χανίων και τα ονόματα που έχουν 
πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων είναι 
πάρα πολλά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Sportime.gr, 
φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγε-
σίας των Κρητικών είναι ο Μανώλης Παπα-
ματθαιάκης. Ο 46χρονος τεχνικός που οδή-
γησε τον Ηρόδοτο στη Football League, 
αλλά απολύθηκε προσφάτως λόγω αλλα-
γής μεγαλομετόχου και είσοδος του Ηρακλή 
Νύκταρη στη νεοσύστατη ΠΑΕ, βρίσκεται 
κοντά σε συμφωνία με την διοίκηση.
Αουτσάιντερ είναι ο Κώστας Ανυφαντάκης. 
Ο 48χρονος προπονητής αποχώρησε πριν 
από μερικές ημέρες από τον πάγκο του Ιωνι-
κού και έχει έρθει και αυτός σε επαφή με 
τους ανθρώπους της διοίκησης. Οι εξελίξεις 
θα είναι άμεσες και δεν θα καθυστερήσουν.

Εργοτέλης: Περιμένουν τα μαντά-
τα για την πρώτη σέντρα
Με το βλέμμα στραμμένο στη συνάντηση 
της Λίγκας με τον Βασιλειάδη ο Εργοτέλης 
συνεχίζει την προετοιμασία του ελπίζο-
ντας στην άμεση έναρξη του πρωταθλή-
ματος.
Οι Κιτρινόμαυροι επέστρεψαν στις προ-
πονήσεις μετά το ρεπό της Δευτέρας χωρίς 
να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα αγωνιστικά 
προβλήματα.

Η ομάδα του Νίκι Παπαβασιλείου ξεκί-
νησε ουσιαστικά την προετοιμασία της 
για το φιλικό του Σαββάτου (13/10) απένα-
ντι στον ΟΦΗ. Εκεί ο Κύπριος τεχνικός θα 
έχει την ευκαιρία να βγάλει πολλά χρήσιμα 
συμπεράσματα απέναντι σε μια ομάδα 
ανώτερης κατηγορίας.
Ο τεχνικός του Εργοτέλη περιμένει πώς και 
πώς τον ορισμό της πρεμιέρας δείχνοντας 
σε κάθε ευκαιρία την δυσαρέσκεια του για 
όλα όσα συμβαίνουν και κρατούν τις ομά-
δες μακριά από την σέντρα.
Πάντως και κόντρα στον ΟΦΗ σε ένα ματς 
που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών 
και θα έχει προπονητικό χαρακτήρα ο κ. 
Παπαβασιλείου αναμένεται να δοκιμά-
σει το βασικό του σχήμα όπως έκανε και 
στο φιλικό με τον Πλατανιά την περασμένη 
εβδομάδα.
Άλλωστε το ματς με τον ΟΦΗ δεν αποκλεί-
εται να είναι και το τελευταίο πριν από την 
έναρξη του πρωταθλήματος…

ΑΟΧΚ: Με τη… βούλα Σουργιάς
Ο Νίκος Σουργιάς και επίσημα αποτελεί τον 
νέο άμεσο συνεργάτη του Γιώργου Πετράκη 
στον ΑΟΧ/Κισσαμικό, δίνοντας για πρώτη 
φορά το “παρών” στην προπόνηση της Τρί-
της.
Ο νεαρός προπονητής είχε την πρώτη του 
γνωριμία με τους ποδοσφαιριστές της νέας 
του ομάδας, στους οποίους τον παρουσίασε 
ο Γ. Πετράκης.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
«Να βρεθεί λύση και να ξεκινήσει το πρωτάθλημα»
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Μ
ε τέσσερα μετάλλια επιστρέφει η Ελ-
ληνική αποστολή από το Παγκόσμιο 
πρωτάθλημα Beach wrestling που 
διεξήχθη στην Τουρκία.  Οι Γιάννης 

Μαρτίδης και Γκιβι Μπλιατζε κατέκτησαν το χρυσό 
μετάλλιο, ενώ ο Γιώργος Κουγιουμτσιδης και η Κα-
τερίνα Πιτσιαβα το ασημένιο.
Στα 60κ. των Παίδων ο Μαρτίδης ήταν για μία 
ακόμη διοργάνωση εξαιρετικός κι έφτασε έως τον 
τελικό. Εκεί αντιμετώπισε την Καρντιογλου (Τουρ-
κία) και επικράτησε με 3-0. Στον όμιλο νίκησε τους 
Πιροντου (Ιταλία)  και Οσιποφ (Ρωσία), ενώ έχασε 
από τον Καρντιογλου. Στα ημιτελικά κέρδισε τον 
Τουρκο Ντουρμαζ και βρέθηκε ξανά αντιμέτωπος 
με τον Καρντιογλου. Στον τελικό ήταν σαφώς πιο 
έτοιμος και επικράτησε με 3-0.
Στα +70κ. ο Γκιβι Μπλιατζε ανέβηκε στο πιο ψηλό 
σκαλί του βάθρου. Στον όμιλο σημείωσε 4 νίκες και 

κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Ο Έλληνας πρωτα-
θλητής επικράτησε διαδοχικά των Πολατκι (Τουρ-
κία), Κιλιντς (Τουρκία), Καραταεφ (Ρωσία)  και Καν 
(Τουρκία)
Ο Γιώργος Κουγιουμτσιδης κατέκτησε το ασημένιο 
μετάλλιο στα 70κ. των Εφήβων. Στον τελικό λύγισε 
από τον Τουρκο Μπακιρ. Ο Έλληνας πρωταθλη-
τής επιβλήθηκε στον όμιλο των Γκιρνη και Αρνε-
σεν (Φινλανδία), ενώ έχασε από τον Μπακιρ. Στα 
ημιτελικά ηττήθηκε από τον Ντεμιρτσι και πήρε 
την πρόκριση στον τελικό, όπου δεν κατάφερε να 
πάρει το χρυσό.
Τέλος στις γυναίκες στην κατηγορία των +70κ. η 
Κατερίνα Πιτσιαβα ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του 
βάθρου. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν ασυνα-
γώνιστη και στον δρόμο για τον τελικό νίκησε δια-
δοχικά τις: Αράς (Τουρκία), Ακτσιν (Τουρκία), Ιριμια 
(Ρουμανία). 

Τέσσερα μετάλλια για την Ελλάδα στο 
Παγκόσμιο Beach wrestling 

Τ
ο πρώτο μετάλλιο κατέκτησε η Ελ-
λάδα και μάλιστα χρυσό, στους Ο-
λυμπιακούς Αγώνες Νέων που γί-
νονται στο Μπουένος Αϊρες, με τις 

Μαρία Μπούρμπου και Χριστίνα Κυρίδου 
στην κωπηλασία.
Οι καταπληκτικές Μαρία Μπούρμπου 
και Χριστίνα Κυρίδου κατέκτησαν χρυσό 
μετάλλιο στη δίκωπο άνευ της κωπηλα-
σίας, στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων 
του Μπουένος Αιρες.
Το ελληνικό πλήρωμα τερμάτισε σε χρόνο 
1:40.00, αφήνοντας στην δεύτερη θέση 
την Τσεχία και στην τρίτη την Ρουμανία!
Τα δύο κορίτσια από τον προκριματικό 
έδειξαν τις δυνατότητες τους και δίκαια 
έφτασαν στην κατάκτηση του χρυσού 
μεταλλίου, του πρώτου ως τώρα για την 
Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων 
που ξεκίνησαν την Κυριακή!

Χάλκινο η Φανή Τζέλη στους Ο-
λυμπιακούς Αγώνες Νέων
Το δεύτερο μετάλλιο για την Ελλάδα 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο 
Μπουένος Αιρες ήρθε από την Φανή 
Τζέλη.
Η πρωταθλήτρια του τάεκβοντο ήταν εξαι-
ρετική και έφτασε ως τα ημιτελικά των -55 
κιλών, όπου γνώρισε την ήττα από την 
Κανθίντα Σαεγκσίν από την Ταυλάνδη με 
7-3.
Νωρίτερα είχε νικήσει στη φάση των προ-
ημιτελικών, την Γερμανίδα Μπέκσταϊν με 
19-11, νίκη που της έδωσε και το χάλκινο 
μετάλλιο.
Eπίσης, ο πρωταθλητής της ιστιοπλοϊας 
Αλέξανδρος Καλπογιαννάκης κέρδισε 
ακόμα μια ιστιοδρομία στις ιστιοσανίδες 
και συνεχίζει να είναι επικεφαλής στην 
κατάταξη.

Χρυσό μετάλλιο η Ελλάδα στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Η Επισκοπή νίκησε και στο δεύτερο 
παιχνίδι την Κάλυβο, με 1-0, στο 
“Θ. Βαρδινογιάννης” και “τσέκαρε” 
το εισιτήριο για τη Β’ φάση του 
Κυπέλλου ΕΠΣ Ρεθύμνου.

Τ
ο μοναδικό γκολ της αναμέτρησης 
σημείωσε ο Χανιώτης επιθετικός 
Θοδωρής Τσικουδάκης.
Η Επισκοπή στο πρώτο ματς που 

έγινε στο γήπεδο της Αλφάς είχε επιβληθεί 
με σκορ 5-1, με γκολ των Ρούσση, Γκαρθία, 
Χαλκιαδάκη, Ε. Ματαραγκάσι και Τζόρνταν.

Πήρε Μιχελή ο Χαραυγιακός
Την απόκτηση του Βασίλη Μιχελή ανακοί-
νωσε ο Χαραυγιακός.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ο Α.Ο.Η ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την 
απόκτηση του 24 χρόνο στόπερ Βασίλη 
Μιχελη. Ο Βασίλης έχει αγωνιστεί στο 
παρελθόν σε Ιωνικο, Φωστηρα, Κηφισιά 
και Χαλκίδα.
Τον καλωσοριζουμε στην οικογένεια μας.

Πήρε την πρόκριση η Παλαιόχω-
ρα
Η Άμιλλα μπορεί να προηγήθηκε νωρίς στον 
Ταυρωνίτη απέναντι στην Παλαιόχωρα στο 
ματς που άνοιξε τη β΄φάση του Κυπέλλου 
Χανίων, ωστόσο η ομάδα του Αστέριου 
Θεμελή ήταν εκείνη που πήρε τελικά την 
πρόκριση για την επόμενη φάση, χάρη στην 
ανατροπή της με 5-1.
Το ματς αποτέλεσε σπουδαία εμπειρία για 
την ομάδα του Μάκη Σωφρόνογλου που 
είδε τους ποδοσφαιριστές του να κάνουν 
μία μεγάλη προσπάθεια, ενώ από την άλλη 
η Παλαιόχωρα είχε την ευκαιρία να χρησι-
μοποιήσει κάποιους παίκτες που δεν είχαν 
μεγάλο χρόνο συμμετοχής.
Η Παλαιόχωρα είχε δύο δοκάρια στο πρώτο 
τέταρτο με τους Δημητριάδη και Κτιστό-
πουλο, ενώ η Άμιλλα μπήκε μπροστά στο 
σκορ με το γκολ του Μπιτσάκη στο 17’ 
Μάλιστα ο ίδιος παίκτης είχε μεγάλη φάση 
για το 0-2 λίγο μετά, αφού δεν κατάφερε να 
στείλει τη μπάλα στα δίχτυα από πλεονε-
κτική θέση.
Τελικά, η τυπικά γηπεδούχοι ισοφάρισαν με 
το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Κτιστόπου-
λου στο 23’ ενώ πέτυχαν την ανατροπή με 

τον Κόλα στο 35’ (2-1).
Στο 52’ από κάθετη του Κτιστόπουλου ο 
Χιντασέλι ανέβασε τη διαφορά στα δύο 
τέρματα (3-1), ενώ βρήκαν ακόμα δίχτυα ο 
Καραΐσκος με κεφαλιά στο 60’ και ο Κόλα 
με σουτ στο 80’, διαμορφώνοντας το τελικό 
αποτέλεσμα στον Ταυρωνίτη (5-1).
Παλαιόχωρα (Αστέριος Θεμελής): Μαυ-
ρομιχάλης (55’ Πετράκης), Καραϊσκος, 
Μαστραντωνάκης, Θεοδωράκης (12’ Σπη-
λιώτης), Ευθυμιάδης, Κυριλλίδης (60’ 
Μανουσάκης), Χιντασέλι (55’ Γκούφας), Κτι-
στόπουλος, Κόλα, Δημητριάδης, Τρέκο
Άμιλλα (Μάκης Σωφρόνογλου): Κούλλα, 
Λυτινάκης, Γ. Παγωνάκης, Σταυρουλάκης, 
Σταφυλαράκης (75’ Χωραφάκης), Λ. Παγω-
νάκης, Τσάμι, Κτιστάκης, Κοντεκάς, Πρώι-
μος (35’ λ.τρ. Χριστοδουλάκης), Μπιτσάκης 
(65’ Κακαουνάκης)

Πέρασε στους “8” ο Εδεσσαϊκός
Αγωνιζόμενος με νεαρούς και “ρεζέρβες”, ο 
Εδεσσαϊκός κέρδισε 2-0 τη Νίκη Αξού εντός 
έδρας για τους “16” στο Κύπελλο Πέλλας, 
παίρνοντας την πρόκριση για τα προημιτε-
λικά.
Ο Ηλίας Σαπάνης προφύλαξε αρκετούς 
βασικούς, μετά τη νίκη με τον Αγροτικό 
Αστέρα και πριν το νέο ματς εντός, την 
Κυριακή με τα Γιαννιτσά (θα απουσιάσει 
ο τραυματίας Γκαρακλίδης, που θα λείψει 
περίπου ένα μήνα λόγω θλάσης).
Στο πρώτο μέρος η εικόνα των “τριαινοφό-
ρων” ήταν μέτρια, ενώ στο δεύτερο ανέ-
βασαν ταχύτητα, πετυχαίνοντας τα γκολ με 
τους Λαφαζανίδη (47´ κοντινή κεφαλιά σε 
σέντρα ακριβείας του Τούφα) και Ντόγο (89´ 
γυριστό σουτ, σε σέντρα του Τσιάκαλου).
Για τους “πράσινους” έπαιξαν οι Βόλτσης, 
Καραγιάννης (68´ Τσιάκαλος), Μαυρόπου-
λος, Πούπης, Τούφας, Πασσαλής, Πρού-
ντσης, Σφέτκος (81´ Ντόγος), Μεταξάς (58´ 
Χαραβητίδης), Λαφαζανίδης, Καρακούτης 
(68´ Ταουσιάνης).

«Προσγείωση» και σκληρή δου-
λειά εν΄ όψει Αμβρυσσέα
Άρχισε την προετοιμασία της ο ομάδα 
του ΑΟΚ για το δύσκολο έκτος έδρας παι-
χνίδι με τον Αμβρυσσέα Διστόμου με 
χθεσινή προπόνηση το γήπεδο της Λιθα-
κίας και σημερινή στο Δημοτικό Στάδιο. 
Αποχώρησε ο Λίπι από την ομάδα. Εκδό-

θηκε το δελτίο του Ολλανδού Αγκέλμο 
Βιέντ. Ατομικό ο Τηλιόπουλος. Αίτημα για 
αλλαγή ώρας έναρξης του αγώνα για τις 
13.00 την Κυριακή έκανε η διοίκηση της 
ομάδας
Προσγείωση και τα κεφάλια μέσα. Αυτό 
είναι το σύνθημα που επικρατεί στο 
στρατόπεδο του ΑΟΚ Ζακύνθου μετά την 
σπουδαία νίκη την περασμένη Κυριακή 
στο Στάδιο επί του Πάμισου με 3-0.
Ο τεχνικός της ομάδας Δημήτρης Νόλης 
θέλει να κρατήσει χαμηλούς τόνους και 
να προσγειώσει τους παίκτες στην πραγ-
ματικότητα εν όψει του σημαντικού παι-
χνιδιού στο Δίστομο την Κυριακή το 
μεσημέρι. Άπαντες είναι ευχαριστημέ-
νοι από τη νίκη αλλά προπάντων από την 
απόδοση της ομάδας και φυσικά και από 
τα τρία γκολ που μπήκαν, κάτι που δείχνει 
ότι η ομάδα δημιουργεί φάσεις και γκολ.
Η προπόνηση της Τρίτης  πραγματοποι-
ήθηκε στο γήπεδο της Λιθακίας με τον 
τεχνικός επιτελείο να εχει στην διάθεση 
του σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές. 
Πλην του Τραυματία Κώστα Τηλιόπο-
λου που έκανε ατομικό πρόγραμμα αλλά 
η κατάσταση δεν εμπνέει ανησυχία.  Η 
προπόνηση της Τετάρτη ολοκληρώθηκε 
στο Δημοτικό Στάδιο του νησιού.  και του 
Μπρούνο Λίπι να ‘έχει αποχωρίσει από 
την ομάδα!
Ο ψηλόσωμος κεντρικός αμυντικός έχει 
εκφράσει την επιθυμία να αποχωρή-

σει από τον Σύλλογο για προσωπικούς 
λόγους  με την διοίκηση να ψάχνει παίκτη 
για να καλύψει το κενό αλλά και να ζητά 
από τον παίκτη την όχι ευκαταφρόνητη 
προκαταβολή που είχε δώσει! Ο ποδο-
σφαιριστής έχει αναχωρήσει από το νησί 
με το δελτίο του όμως να μένει (προς το 
παρών) στην ομάδα του ΑΟΚ Ζακύν-
θου. Για την θέση αυτή το τεχνικό επιτε-
λείο έχει βρει λύση αλλά περιμένει όπως 
όλα δείχνουν να επιστραφούν τα χρήματα 
της προκαταβολής και να δοθούν στον 
παίκτη που θα έρθει για λογαριασμό της 
ομάδας.
Από εκεί και πέρα εκδόθηκε το δελτίο του 
Ολλανδού Επιθετικού Αγκέλμο Βιέντ και 
έτσι ο ποδοσφαιριστής θα μπορέσει να 
υπολογίζεται από τον κο Νόλη από εδώ 
και στο εξής. Στάσιμη είναι η κατάσταση 
για τον Άλεχ Γιέφτιτς, Όσον αφορά την 
έκδοση του δελτίου του. Υπάρχει όμως 
και μια εμπλοκή με την συμφωνία που 
έχει κάνει με την διοίκηση. Το θέμα θα 
ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες.
Για το ματς της Κυριακής  η διοίκηση της 
ομάδας έχει κάνει αίτημα στην ΕΠΟ για 
αλλαγή ώρας του αγώνα με ώρα έναρξης 
στις 13.00 για να μπορέσει η αποστολή 
να επιστρέψει στο νησί το βράδυ της 
Κυριακής και για να γλυτώσει τα έξοδα 
από μια 2η διανυκτέρευση. Το ματς θα 
διεξαχθεί στο γήπεδο τού Ορχομενού σε 
πλαστικό χλοοτάπητα.

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Με Τσικουδάκη την πρόκριση η Επισκοπή
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αθλητικά

Τα θεμέλια του βελγικού 
ποδοσφαίρου ταράσσονται με την 
έρευνα που ξεκίνησαν οι Αρχές στη 
χώρα και τις συλλήψεις ατζέντηδων, 
έρευνα στα γραφεία συλλόγων 
αλλά και ανακρίσεις! Μεταξύ όσων 
κλήθηκαν από την Αστυνομία και 
ανακρίνονται, είναι ο άλλοτε βοηθός 
του Τούντορ στον ΠΑΟΚ και νυν 
τεχνικός Μπριζ, Ιβάν Λέκο!

Η 
Μπριζ γνωστοποίησε πως ο Λέ-
κο έλειπε από την πρωινή προ-
πόνηση της ομάδας λόγω των ε-
ξελίξεων που ήρθαν στο φως της 

δημοσιότητας αναφορικά με την διαφθο-
ρά, το ξέπλυμα χρήματος και τη χειραγώ-
γηση αγώνων στο βελγικό ποδόσφαιρο.
Ο πρόεδρος της Μπριζ, Μπαρτ Βέρχεγκ 
μίλησε για την κλήση του εισαγγελέα στον 
Ιβάν Λέκο προκειμένου ν’ ανακριθεί για 
την μεγάλη υπόθεση, ενώ, μεταξύ όσων 
έχουν συλληφθεί μέχρι και αυτή τη στιγμή 
είναι και ο δημοφιλής και εξαιρετικά δυνα-
τός στο χώρο των μάνατζερ, Μότζι Μπα-
γιάτ!
Συνελήφθησαν επίσης ο πρώην προπονη-
τής της Άντερλεχτ, Χέρμαν Βαν Βέρμπεεκ 
αλλά και οι διαιτητές Σεμπαστιέν Ντελφε-
ριέ και Μπαρτ Βερτέντεν.
Ο εισαγγελέας αρνήθηκε να δώσει περισ-
σότερες λεπτομέρειες, κυρίως για όσους 
έχουν συλληφθεί το πρωί της Τετάρτης και 
η Αστυνομία του Βελγίου κάνει... φύλλο 
και φτερό τα γραφεία συλλόγων για να 
συλλέξουν κι άλλα αποδεικτικά στοιχεία 
για υποθέσεις που αμαυρώνουν το ποδό-
σφαιρο του Βελγίου.

Έρευνες και στην Κύπρο για τη 
διαφθορά στο βελγικό ποδό-
σφαιρο
Περισσότερα από 40 σημεία έχει ψάξει 
ήδη η Αστυνομία του Βελγίου, αναφορικά 
με το σκάνδαλο που ξέσπασε στο ποδό-
σφαιρο της χώρας, ενώ έρευνες πραγμα-
τοποιούνται και στην Κύπρο, όπως ανέ-
φερε ο ρεπόρτερ Faroek Ozgünes στο VTM 
News.
Το θέμα της εγκληματικής οργάνωσης που 

φαίνεται ότι έχουν ξεσκεπάσει οι Αρχές 
του Βελγίου, επηρεάζει και την Κύπρο, 
όπου μαζί με το Μαυροβούνιο, τη Σερβία 
και το FYROM, πραγματοποιούνται έρευ-
νες που σχετίζονται με το θέμα του ποδο-
σφαίρου του Βελγίου.
Όπως έγινε γνωστό από το VTM News, 
έχουν ήδη αναζητηθεί αποδεικτικά στοι-
χεία σε περισσότερα από 40 σημεία, είτε 
αυτά αφορούν γραφεία συλλόγων είτε 
οικείες ανθρώπων του ποδοσφαίρου του 
Βελγίου, ενώ μάλιστα, καθίσταται ξεκά-
θαρο πως: «Εννοείται ότι έχουμε στοιχεία 
και σωστή προετοιμασία για να ξεσπάσει 
όλο αυτό και να σημειωθούν μέχρι και 
συλλήψεις».

Αυτός είναι ο Μότζι Μπαγιάτ που 
εμπλέκεται
O Ιρανός με γαλλική υπηκοότητα Mότζι 
Μπαγιάτ γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1974. 
Από το 2003 μέχρι το 2010 διετέλεσε γενι-
κός διευθυντής της Σαρλερουά. Είναι ανι-
ψιός του Αμπάς Μπαγιάτ και αδερφός του 
Μεχντί Μπαγιάτ, ο οποίος τον διαδέχθηκε 
στη Σαρλερουά.
Ο Μότζι Μπαγιάτ γεννήθηκε στο Ιράν και 
μετακόμισε στις ΗΠΑ σε ηλικία 6 ετών 
προκειμένου να αναρρώσει από μια 
σοβαρή ασθένεια. Η οικογένεια του έπειτα 
από έναν χρόνο εγκαταστάθηκε στη Γαλ-
λία. Τότε μάλιστα άλλαξε το όνομα του από 
Αρναούντ σε Μότζι. Ο 44χρονος ατζέντης 
έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα 
στις Κάννες, ωστόσο δεν κατάφερε να φτά-
σει μέχρι την πρώτη ομάδα.
Ο Γαλλοϊρανός μάνατζερ αρχικά δραστη-
ριοποιήθηκε στην εταιρία του πατέρα 
του «Sunnyland Fruit» πάνω στο εμπόριο 
φρούτων.
Το 2003 σε ηλικία 29 ετών ανέλαβε το 
πόστο του γενικού διευθυντή στη Σαρλε-
ρουά και σε σύντομο χρονικό διάστημα 
εξελίχθηκε σε μια από τις πιο πολυσυζη-
τημένες προσωπικότητες του βελγικού 
ποδοσφαίρου. Το 2010 άλλαξε χώρο ξεκι-
νώντας μια νέα καριέρα ως ατζέντης.
Έκτοτε αναμίχθηκε στις μεταγραφές ουκ 
ολίγων ποδοσφαιριστών φτάνοντας στο 
σημείο να χαρακτηριστεί ως «βασιλιάς των 
μεταγραφών».

Χαμός στο βελγικό 
ποδόσφαιρο, συλλήψεις και 
ανακρίσεις για στημένα

Η Τσέλσι είχε ξανά σε μεγάλη μέρα 
τον Αζάρ, πέρασε με νίκη 3-0 από την 
Σαουθάμπτον και συνεχίζει αήττητη 
της πορεία της στην Premier League.

Η 
Τσέλσι συνέχισε την αήττητη πο-
ρεία της στην Premier League με 
νίκη με 3-0 επί της Σαουθάμπτον, 
που είχε κάποια καλά διαστήμα-

τα, έχασε ευκαιρίες, αλλά στο τέλος ηττήθη-
κε από την καλύτερη ομάδα. Μεγάλος πρω-
ταγωνιστής για τους μπλε για ακόμη μία φο-
ρά ο Εντέν Αζάρ, που είχε άξιους συμπαρα-
στάτες τους Μπάρκλεϊ και Κέπα.
Το παιχνίδι ξεκίνησε όπως κάθε φετινό της 
Τσέλσι: με την ομάδα του Σάρι να έχει την 
κατοχή και να ψάχνει διαδρόμους προς την 
αντίπαλη εστία. Η πρώτη μεγάλη ευκαι-
ρία χάθηκε στο 8’, όταν το σουτ του Γουί-
λιαν κόντραρε και σταμάτησε στο οριζό-
ντιο δοκάρι, ενώ έπρεπε να φτάσουμε 
στο 23’ για να δούμε το πρώτο 
σουτ για τους γηπεδούχους 
με μακρινή προσπάθεια του 
Γκαμπιαντίνι. Στο 26’, όμως, 
οι Άγιοι έφτασαν μία ανάσα 
από το 1-0, όταν ο Ινγκς 
έστειλε την μπάλα άουτ από 
τα 2 μέτρα ολομόναχος!
Και οι γηπεδούχοι πλήρω-
σαν εκείνη την ευκαιρία. Στην επό-
μενη φάση ο Χόιμπιεργκ έκανε το λάθος, ο 
Μπάρκλεϊ έδωσε την μπάλα στον Αζάρ και 
ο Βέλγος δεν αστόχησε για το 0-1! Οι παί-
κτες του Σάρι είχαν τον έλεγχο στη συνέ-
χεια, το ματς δεν είχε πολλές φάσεις και 
τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το ημίχρονο. Οι 
γηπεδούχοι μπήκαν πιο αποφασισμένοι 
στην επανάληψη και στο 50’ ο Μπέρτραντ 
έχασε μεγάλη ευκαιρία με σουτ στην κίνηση 
στο δεύτερο δοκάρι, ενώ στο 53’ ο Ινγκς 
έστειλε την μπάλα πάνω στον Κέπα.
Και κάπως έτσι, με τους Άγιους να πιέζουν 
ήρθε το 0-2 στο 57’. Καλοδουλεμένη στη-
μένη φάση, με τον Γουίλιαν να εκτελεί το 
φάουλ, τον Ζιρού να κάνει την κίνηση και να 
γυρίζει την μπάλα με εντυπωσιακό τρόπο 
για να κάνει από κοντά ο ΜπάρκλεΊ το το 
0-2! Ο τελευταίος, μάλιστα, έγινε ο πρώτος 
Άγγλος που σκοράρει και δίνει ασίστ στον 
ίδιο ματς για την Τσέλσι μετά τον Φρανκ 
Λάμπαρντ... Το παιχνίδι κύλησε χωρίς 
πολλά-πολλά μέχρι το 79’, όταν ο Κέπα 
έβγαλε εντυπωσιακά το μακρινό σουτ του 
Ρέντμοντ, με την μπάλα να χτυπάει και στο 
οριζόντιο δοκάρι! Στο 80’ ο Μοράτα έχασε 

το τετ α τετ με τον ΜακΚάρθι, όμως στις 
καθυστερήσεις οι μπλε άλλαξαν 31 πάσες, 
με τον Ισπανό αυτή τη φορά να κάνει το 0-3 
και να σκοράρει εκτός έδρας για πρώτη 
φορά μετά τον Νοέμβριο του 2017!

Η Αλαβές σκότωσε στο 95’ τη Ρεάλ
Ποιος Κριστιάνο; Ποιος Ζιντάν; Ποιος να 
το φανταζόταν; Κανείς Μαδριλένος δεν 
θα μπορούσε να σκεφτεί έστω και για 
πλάκα ότι η νέα εποχή, αυτή μετά τα σερί 
Champions League θα ξεκινούσε με τόσο... 
μαρτυρικό τρόπο. Αυτή η Ρεάλ είναι η χει-
ρότερη της σύγχρονης εποχής και θέλει 
λίγο ακόμα για να γίνει η χειρότερη της 
ιστορίας. Τουλάχιστον όσον αφορά την 
επίθεση, μιας και μετά τη σοκαριστική ήττα 
στο 95’ από την Αλαβές στο «Μεντιθο-
ρόθα», συμπλήρωσε 409 λεπτά χωρίς να 
έχει βρει δίχτυα (σ.σ.: το αρνητικό ρεκόρ 
της τα 496 λεπτά από το 1985-’86).

Μπέιλ (αποχώρησε ξανά τραυμα-
τίας), Βαράν και Σέρχιο Ράμος 

επέστρεψαν στην 11άδα, αλλά 
οι απουσίες των Ισκο, Μαρ-
σέλο, Καρβαχάλ δεν γινό-
ταν να ξεπεραστούν. Και 
με τον Ασένσιο στον πάγκο 
η ομάδα δεν κατάφερε να 

δημιουργήσει. Και δεν το 
έκανε ποτέ σε όλο το ματς. Αντι-

θέτως, ήταν οι γηπεδούχοι που 
είχαν τις δύο καλύτερες στιγμές με τον 
Βαράν να διώχνει στη γραμμή με ψαράκι 
(27’) και τον Γιόνι (77’) να ξύνει το αριστερό 
δοκάρι.
Τελικά το κακό βρήκε τη Βασίλισσα στο 95’. 
Μετά από κεφαλιές στην περιοχή και λάθος 
έξοδο του Κουρτουά, ο Μανού Γκαρθία εξ 
επαφής έκανε το θαύμα και η ομάδα του 
νίκησε τη Ρεάλ εντός έδρας για πρώτη 
φορά από το 1931. Κάπως έτσι οι πρωτα-
θλητές Ευρώπης έμειναν για τέταρτο παι-
χνίδι σε όλες τις διοργανώσεις χωρίς νίκη, 
με τον Χουλέν Λοπετέγκι να κινδυνεύει 
ξεκάθαρα με απόλυση, μετρώντας τέσσε-
ρις ήττες στα 11 πρώτα ματς του.
Αλαβές (Αμπελάρδο): Πατσέκο, Λαγκου-
άρδια, Μαριπάν (88’ Μαρτίν), Ντουάρτε, 
Ναβάρο, Πίνα, Μπράσανατς, Γουακάσο 
(74’ Μανού Γκαρθία), Ιμπάι Γκόμεθ (67’ 
Σομπρίνο), Γιόνι, Καγιέρι
Ρεάλ Μαδρίτης (Χουλέν Λοπετέγκι): Κουρ-
τουά, Σέρχιο Ράμος, Βαράν, Οντριοθόλα, 
Νάτσο, Καζεμίρο (62’ Ασένσιο), Μόντριτς, 
Κρόος, Θεμπάγιος, Μπέιλ (80’ Βινίσιους), 
Μπενζεμά (46’ Μαριάνο).

«Τριάρα» και αήττητη η Τσέλσι
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Με ρεσιτάλ του Αλ-Τάμαρι, ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε την Ανόρθωση μέσα 
στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», επιστρέφοντας στις νίκες και μερι-
κώς στην ηρεμία. Από την πλευρά της η Ανόρθωση ήταν καλή για 
εξήντα λεπτά, ωστόσο δεν κατάφερε να βρει αντίδραση μετά το 

τρίτο γκολ και έτσι γνώρισε την ήττα.
Πολύ καλός ο ρυθμός στο παιχνίδι στα πρώτα στάδια, με την Ανόρθωση 
να είναι η ομάδα που μπήκε πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο.
Με την πάροδο των πρώτων πέντε λεπτών, η ομάδα του ΑΠΟΕΛ έφτιαξε 
την πρώτη τελική της προσπάθεια στο έκτο λεπτό, όταν ο Τάμαρι με ατο-
μική προσπάθεια, συνέκλινε προς τον κεντρικό διάδρομο, επιχείρησε το 
σουτ, στέλνοντας όμως την μπάλα άουτ.
Στην επόμενη φάση, ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε πέναλτι, σε μία παράβαση που 
έδωσε ο Τιμόθεος Χριστοφή για ανατροπή του Τάμαρι από τον Ιγκιε-
μπόρ, απόφαση που διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι ποδοσφαιριστές της 
Ανόρθωσης, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα, τις κίτρινες σε Ιγκιεμπόρ και 
Σίλτενφελντ.
Ο Μοράις δεν λάθεψε, νίκησε τον Βάργκιτς, δίνοντας προβάδισμα στους 
φιλοξενούμενους. Τα επόμενα λεπτά, ο ΑΠΟΕΛ ήταν η ομάδα που ήταν 
πιο κινητική στο γήπεδο και έφθασε κοντά στο δεύτερο τέρμα. Ωστόσο 
ο Ρέζα από ευνοϊκή θέση, πλάσαρε τον Βάργκιτς με τον Κροάτη να διώ-
χνει σε κόρνερ.
Η Ανόρθωση κατάφερε να αντιδράσει στο 18’,  όταν ο Ντουγκλάο με 
κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ράγιος, ισοφάρισε για τους γηπε-
δούχους. Στη συνέχεια και για τα επόμενα λεπτά, η Ανόρθωση κατά-
φερε να γίνει το αφεντικό στο παιχνίδι και να ψάξει το δεύτερο γκολ. 
Ο Στρούνα στο 24’ με αριστερό σουτ, ανάγκασε τον Ρομό να διώξει σε 
κόρνερ, ενώ η απευθείας εκτέλεση που επιχείρησε ο Ράγιος, ανάγκασε 
εκ νέου τον τερματοφύλακα του ΑΠΟΕΛ να διώξει σε κόρνερ. Στο 32’ ο 
Ράγιος από αριστερά, ανατράπηκε από τον Βούρο, με τον Χριστοφή να 
δείχνει το σημείο του πέναλτι. Την εκτέλεση ανάλαβε ο Πράνιτς, με τον 
Κροάτη να ευστοχεί και να γράφει το 2-1.
Παρά το γκολ της Ανόρθωσης και το ψυχολογικό προβάδισμα της ανα-
τροπής, ο ΑΠΟΕΛ κατάφερε να αντιδράσει. Ο Τάμαρι ανατράπηκε από 
τον Πράνιτς, με τον Χριστοφή να σφυρίζει το πέναλτι και τον Μοράις να 
ευστοχεί εκ νέου και να γράφει το 2-2.
Μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, ο ΑΠΟΕΛ ήταν πιο δραστήριο στον αγω-
νιστικό χώρο, ωστόσο δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, 
αρκούμενος σε μία απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Ιωάννου, με την 
μπάλα να καταλήγει λίγο πάνω από τα δοκάρια.
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ανόρθωση μπήκε πιο ορεξάτα στα πρώτα δέκα 
λεπτά, με τους γηπεδούχους να ψάχνουν το γκολ. Ωστόσο τα σουτ με 
Ιγκιεμπόρ, Μικελτάντζε και Ράγιος, είτε δεν βρήκαν στόχο, είτε βρήκαν 
τον Ρομό σε ετοιμότητα.
Ο ΑΠΟΕΛ πέτυχε τη δική του ανατροπή στο 60´ όταν 0 Τάμαρι με κάθετη 
ατομική ενέργεια του,  πέρασε όποιο βρήκε μπροστά του και εκτέλεσε 
εύστοχα τον Βάργκιτς, γράφοντας το 2-3.
Μετά το γκολ του ΑΠΟΕΛ, το παιχνίδι δεν είχε ρυθμό, με τις διακοπές να 
είναι συχνές. Από πλευράς ΑΠΟΕΛ, ο Γιώργος Κωστή απέσυρε τον Καρ-
λάο, που αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού, με τον Μερκή να παίρ-
νει τη θέση του. Από πλευράς Ταραπουλούζη, ο Λαβόρδε πέρασε στη 
θέση του Μικελτάντζε.
Ο χρόνος στο παιχνίδι περνούσε, κάτι που εξυπηρετούσε τον ΑΠΟΕΛ. Η 
Ανόρθωση αν και είχε την μπάλα στην κατοχή της, δεν κατάφερε να γίνει 
ουσιαστική στο παιχνίδι της και να φτιάξει ευκαιρίες. Στις καθυστερή-
σεις της αναμέτρησης, ο ΑΠΟΕΛ έμεινε με 10, καθώς ο Ιωάννου χρεώ-
θηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, μετά από φάουλ στον Λαβόρδε.

Την προσοχή της στο παιχνίδι της Σόφιας με τη 
Βουλγαρία έχει στρέψει η Εθνική μας ομάδα.

Η 
προετοιμασία του συγκροτήματος του Ραν 
Μπεν Σιμόν ξεκίνησε το βράδυ της Δευτέ-
ρας (08/10) στα βοηθητικά του ΓΣΠ με τον 
Ισραηλινό τεχνικό να αναμένει την επανέ-

νταξη στην ομάδα και των Γιώργου Μερκή (ΑΠΟΕΛ) 
και ο Φώτη Παπουλή (Απόλλων) και Γρηγόρη Κάστα-
νου (Γιουβέντους).
Νέο πρόσωπο στην ομάδα αποτελεί ο Στέφανος Μου-
κτάρης (Δόξα) και επέστρεψε ο Μάριος Στυλιανού 
(Απόλλων) με τον Δημήτρη Χριστοφή (Ομόνοια), ενώ 
από την τελευταία αποστολή με Νορβηγία και Σλοβε-
νία έμειναν εκτός οι Γιώργος Εφραίμ (ΑΠΟΕΛ), Χάμπος 
Κυριάκου (Απόλλων) και Νέστορας Μυτίδης (ΑΕΛ).
Με αυτά τα δεδομένα η ομάδα πάει με κάποιες αλλα-
γές στη Βουλγαρία και στη Σλοβενία με στόχο να 
παρουσιάσει βελτιωμένο και ανανεωμένο πρόσωπο 
απέναντι στους προσεχείς αντιπάλους της.
Ενδεχόμενη επιτυχία και διπλό στη Σόφια θα σημαί-

νει πάρα πολλά για την ομάδα μας που θα κάνει τους 
βαθμούς της από 3 σε 6 και θα ισοφαρίσει την τωρινή 
πρωτοπόρο του ομίλου, μπαίνοντας για τα καλά στο 
παιχνίδι της πρόκρισης στην επόμενη φάση.
Αποτυχία θα σημαίνει πισωγύρισμα, μιας και η νίκη 
επί των Σλοβένων στο ΓΣΠ στην προηγούμενη αγωνι-
στική έχει δώσει νέα ώθηση σε όλους στην ομάδα και 
κυρίως στους νεαρούς της παρέας που θέλουν να ανα-
μορφώσουν την εικόνα της.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Μπεν Σιμόν έχει να αντιμε-
τωπίσει ως πρόβλημα μόνο αυτό του Δημήτρη Χρι-
στοφή τον οποίο κάλεσε, αλλά προέρχεται από τραυ-
ματισμό και αναμένει να είναι 100% έτοιμος για να τον 
χρησιμοποιήσει.

«Είναι τα σημαντικότερα παιχνίδια…»
Ο Κωνσταντίνος Λαΐφης, μίλησε στην εκπομπή 
«Δώδεκα στα Σπορ» στον Super Sport FM 104.0 και 
τους Στέλλα Σωκράτους και Ανδρέα Βεντούρη για τα 
παιχνίδια της Εθνικής κόντρα σε Βουλγαρία και Σλο-
βενία.
«Είναι τα σημαντικότερα παιχνίδια γιατί θα φανεί 

τι μπορούμε να κάνουμε στο τέλος. Αν 
πάρουμε βαθμούς από αυτά τα παιχνίδια 
θα μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό μιας 
και ακολουθούν δύο εντός έδρας παιχνί-
δια».
Για το στόχο που έβαλαν…  
«Δεν βάλαμε ξεκάθαρο στόχο. Είπαμε ότι 
θα κάνουμε το καλύτερο σε κάθε παιχνίδι 
και στο τέλος θα δείξει. Και η δεύτερη 
θέση είναι καλή αφού υπό προϋποθέσεις 
μπορεί να φέρει την πρόκριση».
Για το καλό κλίμα που υπάρχει στην 
Εθνική…
«Όλοι θέλουμε να παίζουμε στην Εθνική. 
Είμαστε όλοι μαζί, δεν υπάρχουν κλίκες. 
Είμαστε μια οικογένεια».
Για τη σημασία που έχει για τους διεθνείς 
που αγωνίζονται στο εξωτερικό η επι-
στροφή στην Κύπρο…
«Είναι ευκαιρία να δω και τους δικούς 
μου. Το να αγωνίζεσαι για την Εθνική είναι 
το καλύτερο».
Αν θεωρεί πως σωστά μπαίνουν οι ψηλοί 
στόχοι στην Εθνική…
«Δεν βάλαμε κάποιο μεγάλο στόχο. Απλά 
είπαμε να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχω-
ριστά και στα επόμενα χρόνια να πετύ-
χουμε κάτι. Αυτό θα είναι μια καλή αρχή. 
Σίγουρα θα έρχονται αρνητικά αποτελέ-
σματα. Ο κόσμος πρέπει να σταθεί δίπλα 
μας και να μας στηρίξει. Θέλει όμως, δου-
λειά».

αθλητικά
Εθνική ομάδα

Αλλαγμένη στη Σόφια για το 2Χ3
Ανόρθωση-ΑΠΟΕΛ 2-3
Ρεσιτάλ Αλ-Τάμαρι και νίκη
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αθλητικά
ΑΕΚ - Χάποελ Ιερουσαλήμ 75-79

Ανώμαλη προσγείωση στον τόπο του θριάμβου!

157 ημέρες μετά την στέψη της ως πρωταθλήτρια του BCL στο ΟΑΚΑ, η ΑΕΚ ηττήθηκε στην 
πρεμιέρα της ευρωπαϊκής διοργάνωσης από την Χάποελ Ιερουσαλήμ με  79-75. Έλαμψε δια 
της... απουσίας του ο κόσμος. 

Μ
ια ήττα που θα μπορούσε να την είχε 
αποφύγει υπέστη η ΑΕΚ στην πρε-
μιέρα του BCL.
Οι «κιτρινόμαυροι» έφτασαν και 

στο +13 (42-29) λίγο πριν το ημίχρονο, αλλά στην 
συνέχεια «πλήρωσαν» τα λάθη και την κακή τους 
άμυνα, με αποτέλεσμα η Χάποελ να πάρει προ-
βάδισμα (59-71, 35’) και να φύγει νικήτρια από 
το ΟΑΚΑ.
Διασώθηκαν από το «ναυάγιο» οι Ρατάν-Μέις 
(17π.), Χάντερ (16π., 11ρ.), Σάκοτα (13π., 8ρ.), 
Λαρεντζάκης (11π., 8ρ., 5ασ.) και Γκρίφιν (10π.).
Πρωταγωνιστές των νικητών οι πρώην «κιτρινό-
μαυροι», Τζέι Κόβαν Μπράουν και Τζος Όουενς.
Απογοητευτική ήταν η εικόνα στις κερκίδες, 
αφού περίπου 2.000 ήρθαν στο γήπεδο, με το 
ΟΑΚΑ να μοιάζει... άδειο.
Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν λίγο... νωθρά 
στο ματς, με την Χάποελ να έχει ένα 
μικρό προβάδισμα (6-9, 5’), με 
πρωταγωνιστή τον γιο του Ντέι-
βιν τ Μπλατ, Ταμίρ (5π., 2ασ.). 
Στην συνέχεια, όμως, η ΑΕΚ πήρε 
τα «ηνία» με δύο τρίποντα του 
Σάκοτα και βολές (4/4) του Καβ-
βαδά, που με την είσοδό του πήρε 
κατευθείαν 2 φάουλ από τον Στού-
ντεμαϊρ. Το δεκάλεπο έληξε με «τρελό» 
καλάθι του Λαρεν τζάκη (21-16, 10’), ο 
οποίος έριξε και ένα... φοβερό βλέμμα στον 
πρώην ΝΒΑer, αφού πήγε να τον σταματήσει και 
τελικά σωριάστηκε στο παρκέ.
Ο «μασκοφόρος» Ξανθόπουλος έφερε την ηρε-
μία που χρειαζόταν η ομάδα και οι «κιτρινό-
μαυροι» έκαναν ένα σερί 7-0 (26-16, 12’). Η 
ΑΕΚ κράτησε το προβάδισμα μέσα από ωραίες 
συνεργασίες, φαντασία στην δημιουργία και 
πλουραλισμό στην επίθεση κι έφτασε και στο 
+13 λίγο πριν το ημίχρονο (42-29, 19’). Ο Ελι-
γιάχου έστειλε τις ομάδες στα αποδυτήρια με το 
42-31 (20’).
Με την έναρξη της τρίτης περιόδου, ο Χάντερ 
έκανε το 45-34 (22’), αλλά εκεί οι «κιτρινόμαυ-
ροι» έπαθαν... black out. Δυσκολία στην δμιουρ-
γία (1ασ.) και λάθη (6) και οι Ισραηλινοί, με πρω-
ταγωνιστή τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Μπράουν, 
έκαναν σερί 18-0 κι έφτασαν στο 45-52 (26’). 
Σάκοτα και Μέις με τρίποντα έδωσαν... ανάσα 
(55-53, 29’), για να κάνει ο Μπλατ το 55-58 πίσω 

από τα 6.75 (30’). Ο Γιαννόπουλος πέτυχε τρίπο-
ντο στη λήξη του δεκαλέπτου, αλλά οι διαιτη-
τές δεν το μέτρησαν, καθώς θεώρησαν πως ήταν 
εκτός χρόνου.
Όσο προσπαθούσε η ΑΕΚ να βρει σκορ από την 
περιφέρεια, τόσο η Χάποελ έπαιρνε πόντους 
μέσα στη ρακέτα κι έφτασε στο +12 (59-71, 35’). 
Η ομάδα του Κάτας ήταν καλύτερη σε άμυνα, εν 
αντιθέσει με την ΑΕΚ, και δεν είχε κάνει κανένα 
λάθος στο δεύτερο μέρος. Ο Γκρίφιν προσπάθησε 
να «ξυπνήσει» την ομάδα με δύο τρίποντα (65-
73, 37’), ο Μέις και ο Λαρεντζάκης μείωσαν (75-
77, 39’ - δεν δόθηκε φάουλ στο καλαθι του Μέις) 
και ο Μπάτλερ έγραψε το τελικό 75-79 (40’).

Οστάνδη - Προμηθέας Πατρών 84-93
Ο Προμηθέας Πάτρας πέτυχε την πρώτη 

ευρωπαϊκή νίκη της ιστορίας του, επι-
κρατώντας εκτός έδρας της Οστάν-

δης με 84-93 στην πρεμιέρα του 
Basketball Champions League!
Ο Προμηθέας Πατρών βρήκε 
ρυθμό σ τ ην  επ ίθεσ η μέσα 
από την πιεσ τ ική του άμυνα, 
«έτρεξε» σερί 7-0 και προηγή-

θηκε για πρώτη φορά στο αγώνα 
με το καλάθι του Λίποβι (10-11, 

4’26»). Οι φιλοξενούμενοι επέμειναν 
στο μακρινό σουτ χωρίς επιτυχία (0/4 τρίπ.) 

όμως μοίρασαν 7 ασίστ και έκαναν 5 κλεψίματα 
στο πρώτο δεκάλεπτο που έκλεισε στο 19-19, 
με την τριπλέτα των Έλις, Λίποβι και Σαλούστρο 
να «κουβαλά» την ομάδα του Μάκη Γιατρά στο 
σκοράρισμα. Στη συνέχεια ο Προμηθέας πήρε 
πόντους πίσω από τα 6.75 (4/6 τρίπ. στη β’ περί-
οδο) και ο Γκίκας ανέβασε τη διαφορά στο +12 
(35-47, 17’04»)!
Οι Πατρινοί πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ 
τους 43-53 έχοντας 15/20 δίποντα και υποχρε-
ώνοντας την Οστάνδη σε 10 λάθη ενώ ο Μπρά-
ουν πέτυχε τους 12 πόντους του σε αυτό το διά-
στημα. Ακολούθησε ένα καταστροφικό τρίλεπτο 
και σερί 10-0 για την Οστάνδη που επέστρεψε 
από το 48-58, κάνοντας το 58-58 στο 25’51» 
όμως ο Προμηθέας άντεξε στην πίεση, ανέκτησε 
άμεσα το προβάδισμα κι έκανε το 65-68 στο 30’. 
Τα «μεγάλα» τρίποντα των Μέιερ και Γκίκα στην 
τέταρτη περίοδο «κλείδωσαν» την πρώτη ευρω-
παϊκή νίκη του Προμηθέα Πάτρας με 84-93!

Ο ΠΑΟΚ έχασε ευκαιρία 
στη Βενετία

Ο 
ΠΑΟΚ πλήρωσε την πο-
λύ κακή επιθετική λει-
τουργία του και τα 19 
λάθη στη Βενετία και 

ηττήθηκε από τη Βενέτσια με 69-
59 στην πρεμιέρα του BCL.
Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώ-
ρου δεν εξαργύρωσε την αμυ-
ντική προσπάθειά της, είχε απερι-
όριστες ευκαιρίες για να ξεκινήσει 
με μια σπουδαία νίκη τις υποχρε-
ώσεις της στο BCL αλλά τις πέταξε 
με τον τρόπο σκέψης και εκτέλε-
σης στην επίθεση.
Μετά το πεντάλεπτο των λαθών 
(σ.σ. οι δύο ομάδες υπέπεσαν σε 9 
λάθη εκ των οποίων τα πέντε από 
τον ΠΑΟΚ), οι δύο ομάδες άρχι-
σαν να βρίσκουν ρυθμό στην επί-
θεση. Αμφότερες βασίστηκαν στο 
μακρινό σουτ (η Βενέτσια το είχε 
από τον Όστιν Ντέι) και στο τέλος 
της πρώτης περιόδου, η ιταλική 
ομάδα προηγήθηκε με 17-15.
Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καθόλου συνε-
πής στην άμυνά του στο δεύτερο 
δεκάλεπτο, κυρίως ήταν πολύ 
αργός στην transition άμυνα. 
Από την άλλη πλευρά, η Βενέ-
τσια επένδυσε στο μακρινό σουτ 
και από τη στιγμή που έφτασε να 
είχε 7/9 τρίποντα (σ. σ. και 3/3 
στο transition) ξέφυγε στο σκορ 
καθώς προηγήθηκε με 34-24 
λίγο πριν τη συμπλήρωση πέντε 
λεπτών. Σε αυτό το διάστημα, 
ο Μίτσελ Ουάτ βρήκε συμπα-
ραστάτη στο πρόσωπο του Ντι 
Νικολάο στο σκοράρισμα. Παρό-
ντων των Αθηναίου, Μαργαρίτη, 
ο ΠΑΟΚ απέκτησε συνεργασίες 
στην επίθεση, ο Μορέιρα τελεί-
ωσε αρκετές από τις «μπάλες» 
που πήρε, επί της ουσίας όμως 
ο ΠΑΟΚ πλήρωσε την αμυντική 
νωχελικότητά του. Το ημίχρονο 
έκλεισε με σκορ 43-35
Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το δεύτερο ημί-
χρονο όπως στο πρώτο. Με πολλά 
λάθη στην επίθεση, τουλάχιστον 
όμως είχε την άμυνα κι έτσι η κακή 
λειτουργία του δεν είχε αρνητικό 
αντίκρισμα (45-40, 25’). Η Βενέ-
τσια μετά τα εντυπωσιακά ποσο-
στά ευστοχίας στο μακρινό σουτ 
στο πρώτο ημίχρονο, αστόχησε 
σε εννιά διαδοχικές επιθέσεις. 
Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ δεν το εκμε-

ταλλεύτηκε, ενώ ο Μίτσελ Ουάτ 
έκανε τη διαφορά για τη Βενέτσια 
η οποία φρόντισε να ξεφύγει και 
πάλι με διψήφια διαφορά (56-46) 
στο τέλος της περιόδου.
Ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 56-51 έπειτα 
από δύο λεπτά στην τελευταία 
περίοδο για να ακολουθήσουν 
δύο άστοχες επιθέσεις κι ένα 
λάθος, με συνέπεια να μην προ-
σθέσει επιπλέον πίεση στο μυαλό 
των παικτών της Βενέτσια. Η ελλη-
νική ομάδα συνέχισε να μην είναι 
αποτελεσματική στην επίθεση κι 
έτσι δεν εξαργύρωσε την αμυ-
ντική προσπάθεια. Κάποια στιγμή 
η Βενέτσια βρήκε λύσεις στο πρό-
σωπο του Ουάτ και η διαφορά 
επανήλθε στα επίπεδα των δέκα 
πόντων (63-53, 38’) κι εκεί τελεί-
ωσε το παιχνίδι.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Στην κρίσ ιμη 
στιγμή βρήκε τον παίκτη (σ. σ. 
Ουάτ) για να τελειώσει τις φάσεις 
σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που δεν 
τον είχε.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Μίτσελ 
Ουάτ έκανε τρομερό παιχνίδι με 
25 πόντους, ουσιαστικά κράτησε 
όρθια τη Βενέτσια στο τραγικό 
δεύτερο ημίχρονό της στην επί-
θεση. Ο Μαρκίζ Χέινς πήρε πρω-
τοβουλίες εκεί που η ομάδα του 
ήταν κολλημένη στο σκορ.
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Αντρέα Ντε 
Νικολάο ο οποίος έδωσε και τη 
χαριστική βολή (65-55) για τη 
Βενέτσια.
ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗ-
ΣΑΝ: Με 3/11 σουτ και αρκετές 
λανθασμένες αποφάσεις στην 
επίθεση ο Ουίλ Χάτσερ δεν έκανε 
καλό παιχνίδι. Ο Γκάσπερ Βίντμαρ 
για τη Βενέτσια ήταν εκτός τόπου 
και χρόνου.
ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΔΙ: Για τη Βενέτσια 
ήταν το γεγονός ότι πέρασε την 
μπάλα στα Ουάτ από τη στιγμή 
που από μακρινή απόσταση μετά 
το αρχικό 7/9 είχε 0/16!
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Βενέτσια βασί-
στηκε αποκλειστικά στο μακρινό 
σουτ και από τη στιγμή που έμεινε 
χωρίς τρίποντο για 23 λεπτά κιν-
δύνευσε. Ο ΠΑΟΚ είχε πολύ κακή 
λειτουργία στην επίθεση, ενώ τα 
19 λάθη – κυρίως για εκτός έδρας 
παιχνίδι – είναι πάρα πολλά.
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