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Καναδάς: «Ξεπούλησε» από την πρώτη μέρα η κάνναβη 
στα μαγαζιά! 

Δ
εν πρόλαβε καλά καλά να περάσει ένα 24ωρο από 
τη νομιμοποίηση της κάνναβης στον Καναδά και 
πολλά μαγαζιά «ξέμειναν» από εμπόρευμα.
Ο Καναδάς έγινε η δεύτερη χώρα στον κόσμο, 

μετά την Ουρουγουάη, που νομιμοποιεί την κατοχή και 
χρήση μαριχουάνας για διασκέδαση.
Η εθνική αγορά κάνναβης άνοιξε το βράδυ της Τετάρτης, εν 
μέσω ερωτημάτων σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία, τον 
νόμο και τη δημόσια ασφάλεια.
Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός αυτό δεν εμπόδισε πολλούς 
Καναδούς να δημιουργήσουν ουρές ατελειώτες έξω από τα 
μαγαζιά όπου υπήρχε κάνναβη προς πώληση.
«Τα νέα για μένα είναι πολύ κακά, άνοιξα στις 12 τα μεσάνυ-
χτα το μαγαζί και στις 4:20 είχα ήδη ξεμείνει από κάνναβη, 
είτε το πιστεύετε είτε όχι», δήλωσε ένας από τους νόμιμους 
πωλητές κάνναβης στους CBC News, τονίζοντας ότι δεν 
μπορούσε με τίποτα να προβλέψει την τεράστια απήχηση 
του ναρκωτικού αυτού στους πολίτες.
«Είμαι λίγο σοκαρισμένος που ξέμεινα τόσο γρήγορα, αλλά 
και πολύ αναστατωμένος που δεν έχω προϊόν για όλους. 
Έχω απογοητεύσει πολλούς ανθρώπους. Με είχαν διαβε-
βαιώσει ότι εφόσον πλήρωνα για το προϊόν από την αρχή 
θα το είχα και διαθέσιμο προς πώληση».
Και ο συγκεκριμένος πωλητής δεν ήταν ο μόνος που δεν 
είχε προβλέψει την τεράστια επιτυχία της κάνναβης, καθώς 
πολλά μαγαζιά έβγαλαν ανακοίνωση στην πόρτα τους ότι 
«ξέμειναν από κάνναβη», μέσα σε λίγες ώρες.
Η Ουρουγάη ήταν η πρώτη χώρα που νομιμοποίησε τη 
χρήση μαριχουάνας για διασκέδαση, αν και η Πορτογαλία 
και η Ολλανδία την έχουν επίσης αποποινικοποιήσει.
Οι επαρχίες και οι δήμοι του Καναδά ετοιμάζονταν εδώ 
και μήνες για το τέλος της απαγόρευσης. Σημειώνεται πως 
η αυτοδιοίκηση είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για τις 
λεπτομέρειες ως προς την αγορά, πώληση και χρήση κάν-
ναβης εντός των δικαιοδοσιών επαρχιών, δήμων κ.α. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα ένα «ψηφιδωτό» κανονισμών ανά τη 
χώρα.

Ήταν προεκλογική δέσμευση του Τζάστιν Τριντό
Η νομιμοποίηση της κάνναβης για ψυχαγωγικούς λόγους 
ήταν μία από τις πιο συμβολικές προεκλογικές δεσμεύσεις 
της κυβέρνησης του Τζάστιν Τριντό. Πλέον, ο Καναδάς είναι 
μόλις η δεύτερη χώρα στον πλανήτη που νομιμοποιεί την 
μαριχουάνα για ψυχαγωγικούς σκοπούς, μετά την Ουρου-
γουάη το 2013.
Στις ΗΠΑ οκτώ πολιτείες έχουν νομιμοποιήσει την κάνναβη, 
ενώ ένας αριθμός χωρών όπως η Ολλανδία και η Ισπανία 

έχουν αποποινικοποιήσει την χρήση και την κατοχή μαρι-
χουάνας ή νομιμοποιήσει την χρήση θεραπευτικής κάννα-
βης.
Η εφαρμογή του μέτρου αυτού στον Καναδά θα εξεταστεί 
και θα αξιολογηθεί από τους πολίτες της χώρας, οι οποίοι 
θα προσέλθουν στις κάλπες εντός ενός έτους για να καταθέ-
σουν την ψήφο τους στις βουλευτικές εκλογές το αποτέλε-
σμα των οποιών είναι μέχρι στιγμής αβέβαιο.

Η ευθύνη για το εμπόριο κάνναβης πέρασε 
στις επαρχίες
Η κυβέρνηση επέτρεψε σε κάθε επαρχία να διοργανώσει 
μόνη της το εμπόριο του χόρτου αυτού και από το Μόντρεαλ 
ως το Βανκούβερ, περνώντας από το Τορόντο και το Γουίνι-
πεγκ, κάθε περιοχή ακολούθησε τη δική της συνταγή για να 
διοργανώσει αυτή την επικερδή αγορά που αποτιμάται σε 
περίπου 6 δισεκατομμύρια καναδικά δολάρια (περίπου 4 
δισεκατομμύρια ευρώ) ετησίως.

Πολλές αντιδράσεις από την αντιπολίτευσης
Το μέτρο προκαλεί την αντίδραση της συντηρητικής αντι-

πολίτευσης, που τις τελευταίες ημέρες έχει αυξήσει τις επι-
θέσεις για τη νομιμοποίηση της κάνναβης. Όπως υποστη-
ρίζουν οι αντίπαλοι του Τριντό, αλλά και γιατροί, το μέτρο 
εφαρμόστηκε εσπευσμένα και εγκυμονεί αρκετούς κινδύ-
νους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια.
Από την πλευρά του, ο Τριντό υπεραμύνθηκε του μέτρου 
λέγοντας ότι υπήρξε συνεργασία δύο ετών τουλάχιστον με 
τις διάφορες διοικήσεις, ενώ υποστήριξε ότι η νομιμοποί-
ηση θα επιτρέψει να περιοριστεί η πρόσβαση των εφήβων 
σε αυτήν την ναρκωτική ουσία και «να πάρουμε το χρήμα 
από τις τσέπες των εγκληματικών οργανώσεων».

Το 16% καπνίζει κάνναβη
Κατά την προεκλογική του εκστρατεία το 2015, ο Τριντό είχε 
αναγνωρίσει ότι και ο ίδιος έχει καπνίσει μερικά «τζόιντς» 
στο παρελθόν, ακόμη και όταν ήταν βουλευτής της αντιπο-
λίτευσης. Ωστόσο ως πρωθυπουργός, ο Τριντό δηλώνει 
πλέον ότι λέει όχι στα τσιγάρα κάνναβης: «Δεν σχεδιάζει να 
αγοράσει ή να καταναλώσει κάνναβη μόλις νομιμοποιηθεί», 
δήλωσε χθες εκπρόσωπός του στο AFP.
Παρ’όλα αυτά για έναν αριθμό Καναδών η 17η Οκτωβρίου 
του 2018 παραμένει μια ιστορική ημέρα και από τον Ειρη-
νικό ως τον Ατλαντικό, δεκάδες γιορτές έχουν διοργανωθεί 
ειδικά για σήμερα, ιδιαίτερα στο Τορόντο και το Μόντρεαλ.
Η νομιμοποίηση αυτή αναμένεται να γιορταστεί ιδιαιτέρως 
και στο Χρηματιστήριο του Τορόντο, όπου δισεκατομμύ-
ρια δολάρια έχουν επενδυθεί σε αυτή τη νέα βιομηχανία 
τους τελευταίους μήνες. Η εταιρεία που ηγείται στην αγορά 
Canopy Growth ανέβηκε για παράδειγμα στο 448% σε έναν 
χρόνο και η αξία της χθες το βράδυ ανερχόταν σε 13,88 
δισεκατομμύρια δολάρια.
Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, το 16% του 
πληθυσμού του Καναδά κάπνισε τσιγάρο κάνναβης το 
2017,δηλαδή καταναλώθηκαν 773 τόνοι της ναρκωτικής 
αυτής ουσίας.
Αναπόφευκτα οι 120 εγκεκριμένοι παραγωγοί που υπάρ-
χουν σήμερα δεν θα μπορούν να καλύψουν αμέσως όλη 
τη ζήτηση. Ωστόσο σύμφωνα με τον Μπιλ Μπλερ, τον 
υπουργό που είναι αρμόδιος για την Μείωση του Οργανω-
μένου Εγκλήματος, είναι εφικτό η παραγωγή να καλύψει το 
25% της μαύρης αγοράς ως το τέλος του 2018 και περίπου 
το 50% σε έναν χρόνο.
«Πολλοί πιστεύουν ότι η νομιμοποίηση είναι ένα γεγονός, 
αλλά μάλλον είναι μια διαδικασία», δήλωσε στο AFP. «Για 
σχεδόν έναν αιώνα, οι εγκληματικές ομάδες ήλεγχαν όλη 
την αγορά, το 100% της παραγωγής και της διανομής και 
είχαν κέρδη πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως».

«Άνοιξα στις 12 τα μεσάνυχτα 
το μαγαζί και στις 4:20 είχα ήδη 
ξεμείνει από κάνναβη, είτε το 
πιστεύετε είτε όχι», δηλώνει 
ένας από τους νόμιμους πωλητές 
κάνναβης 
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Τ
ην πεποίθησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα 
κερδίσει τις επόμενες εκλογές αν η 
Δικαιοσύνη επιταχύνει τις διαδικα-
σίες εναντίον συγκεκριμένων προ-

σώπων και «κάποιοι» οδηγηθούν στις φυ-
λακές, εξέφρασε ο υπουργός Υγείας Παύλος 
Πολάκης.
Μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του 
ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Πολάκης υπογράμμισε ότι 
«θα κερδίσουμε τις εκλογές αν βάλουμε 
κάποιους φυλακή», ζητώντας παράλληλα 
να μην δίνεται αναβολή σε προανάκριση 
για υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος. 
Όπως είπε, «πρέπει να επιταχύνει η Δικαιο-

σύνη», καθώς σύμφωνα με τον ίδιο, «υπάρ-
χει συνειδητή προσπάθεια καθυστέρησης 
κάποιων διαδικασιών».
Σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση, 
ο κ. Πολάκης υποστήριξε ότι πρέπει να 
συμπεριληφθεί η κατάργηση του προληπτι-
κού ελέγχου στη Δικαιοσύνη γιατί δεν μπο-
ρεί να υπάρχει και προανάκριση και κυρία 
ανάκριση. «Δεν μπορεί ο άλλος να κάνει 
προανάκριση έξι χρόνια, έτσι είναι έξω 
ακόμα ο Λοβέρδος». Και συνέχισε καταθέ-
τοντας την απορία στα μέλη της ΚΕ, γιατί να 
λαμβάνουν αναβολές για θέματα δημοσίου 
συμφέροντος;

Προκαλεί ο Πολάκης: Θα κερδίσουμε 
τις εκλογές, αν βάλουμε κάποιους 
φυλακή 

Σχίσμα στην Ορθοδοξία

Σε μείζονα κρίση με ιστορικές 
συνέπειες εξελίσσονται οι 
σχέσεις μεταξύ του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου και της ρωσικής 
εκκλησίας, μετά την απόφαση 
του Φαναρίου να στηρίξει και να 
νομιμοποιήσει το αυτοκέφαλο της 
ουκρανικής ορθόδοξης εκκλησίας. 

Τ
ο πατριαρχείο της Μόσχας, με από-
φαση της Ιεράς Συνόδου του, προ-
χώρησε στη διακοπή κάθε σχέσης 
με το Φανάρι, υιοθετώντας στην 

ουσία σχισματική συμπεριφορά.
Είχαν προηγηθεί οι προειδοποιήσεις του 
Πατριαρχείου της Μόσχας προς τον Οικου-
μενικό Θρόνο, οι οποίες συνοδεύτηκαν με 
μια πρώτη παύση μνημόνευσης του Πατρι-
άρχη Βαρθολομαίου από τον ρωσικό 
κλήρο στις Λειτουργίες.
Η επέκταση αυτή της κυριαρχίας του 
Φαναρίου στο στρατηγικό αυτό μαλακό 
«υπογάστριο» της ρωσικής εκκλησίας που 
είναι η Ουκρανία, προκάλεσε όχι μόνο 
εκκλησιαστικές και θρησκευτικές αλλά και 
πολιτικές αντιδράσεις 
στο Κρεμλίνο
Το Οικουμενικό Πατριαρ-
χείο της Κωνσταντινού-
πολης αγκάλιασε εξαρχής 
το εγχείρημα της ανεξαρ-
τητοποίησης της ουκρα-
νικής ορθόδοξης εκκλη-
σίας από το Πατριαρχείο 
Μόσχας και την ανακήρυξη της σε αυτοκέ-
φαλη ορθόδοξη εκκλησία υπό το Οικου-
μενικό Πατριαρχείο.
Η επέκταση αυτή της κυριαρχίας του 
Φαναρίου στο στρατηγικό αυτό μαλακό 
«υπογάστριο» της ρωσικής εκκλησίας που 
είναι η Ουκρανία, προκάλεσε όχι μόνο 
εκκλησιαστικές και θρησκευτικές αλλά και 
πολιτικές αντιδράσεις στο Κρεμλίνο. Είχε 
προηγηθεί μια μακρά περίοδος επιδεί-
νωσης των σχέσεων Οικουμενικού Πατρι-
αρχείου με τη Μόσχα, ήδη από την εποχή 
της ένταξης της ορθόδοξης εκκλησίας της 
Εσθονίας στους κόλπους του Φαναρίου.
Στη συνέχεια, η αυτοκέφαλος ορθόδοξη 
εκκλησία της Κύπρου κινητοποιήθηκε επί-
σης προκειμένου να περιορίσει την όλο 
και αυξανόμενη επιρροή της ρωσικής 
εκκλησίας στα εκκλησιαστικά πράγματα 
της Κύπρου. Παράλληλα, ωστόσο, παρα-
τηρήθηκε μια ενίσχυση της παρουσίας 
της ρωσικής ορθοδόξου εκκλησίας στην 

Πολιτεία του Άθω και μια αιφνιδιαστική-υ-
περβολική διόγκωση του αριθμού ρώσων 
μοναχών στο Άγιο Όρος.
Από την περασμένη άνοιξη ήρθαν στην 
επιφάνεια οι ομολογουμένως περίερ-
γες σχέσεις μεταξύ ελληνικών Μητροπό-
λεων, ιδιαιτέρως στη βόρειο Ελλάδα και 
του ρωσικού παράγοντα, με κορύφωση 
την αποκάλυψη για τις ιδιαίτερες σχέσεις 
μεταξύ εκκλησιαστικών παραγόντων και 
ρωσικών παραθρησκευτικών οργανώ-
σεων με τη διαμεσολάβηση ισχυρών επι-
χειρηματικών συμφερόντων.
Οι ρωσικές αυτές παραθρησκευτικές οργα-
νώσεις -με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο- 
συνδέονταν με το βαθύ Κράτος της Μόσχας 
και πιο συγκεκριμένα με άτομα που είχαν 
διατελέσει σε ηγετικές θέσεις στις ρωσι-
κές μυστικές υπηρεσίες. Αυτός είναι ένας 
από τους λόγους που ώθησαν την ελληνική 
κυβέρνηση στο να αποφασίσει την απέ-
λαση των δύο ρώσων διπλωματών.
Το Φανάρι και ο Οικουμενικός Πατριάρ-
χης δεν υπέκυψαν στις ρωσικές πιέσεις και 
συνέχισαν να στηρίζουν την πορεία της 
ουκρανικής ορθοδόξου εκκλησίας προς 

την Αυτοκεφαλία. Οι τελικές 
αποφάσεις ελήφθησαν προ 
ημερών στο Φανάρι, με απο-
τέλεσμα την αντίδραση του 
ρωσικού πατριαρχείου και 
την απόφαση της Ιεράς Συνό-
δου στο να διακόψει κάθε 
σχέση με τον Οικουμενικό 
Θρόνο.

Οι ρωσικές αυτές παραθρησκευτικές 
οργανώσεις -με τον ένα ή με τον άλλο 
τρόπο- συνδέονταν με το βαθύ Κράτος της 
Μόσχας και πιο συγκεκριμένα με άτομα 
που είχαν διατελέσει σε ηγετικές θέσεις 
στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίε
Βεβαίως η κίνηση αυτή του Φαναρίου ενι-
σχύει την επιρροή του σε περίπου 30 εκατ. 
Ουκρανούς ορθοδόξους, ωστόστο τίθεται 
το θεμελιώδες ερώτημα για τον δρόμο που 
ακολουθεί συνολικά και στρατηγικά η καθ’ 
ημάς ανατολική εκκλησία χωρίς τη ρωσική 
εκκλησία που αποτελεί και το βασικό της 
μέγεθος, αφού το ρωσικό ποίμνιο αριθμεί 
πάνω από 200 εκατ. πιστούς.
Δεν θα πρέπει να λησμονεί κανείς, πάντως, 
το γεγονός, ότι η ρωσική εκκλησία ακόμη 
και από την περίοδο του Ιβάν του Τρο-
μερού, κυρίως δε κατά τη Βασιλεία του 
Πέτρου του Μεγάλου, οραματιζόταν τη 
δημιουργία της Τρίτης λεγόμενης Ρώμης 
υπό τη σκέπη του πατριαρχείου Μόσχας.
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Μόνο τρελό δεν έχουν βγάλει τον τέως υπουργό Εξωτερικών  την ώρα που ο ξένος Tύπος τον 
χαρακτηρίζει ως το «πρώτο εξέχον θύμα» της κυβερνητικής κρίσης - Στην ίδια γραμμή και οι ΑΝΕΛ

Π
ροσπάθεια πολιτικής δια-
χείρισης της κρίσης που 
προέκυψε στην κυβέρνηση 
κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ σε σύ-

μπλευση με τους ΑΝΕΛ.
Προσπαθώντας να «θάψουν» τα 
βαριά υπονοούμενα που εκτοξεύτη-
καν εκατέρωθεν από τους κ. Κοτζιά 
και Καμμένο για κακοδιαχείριση 
«απορρήτων δαπανών» στα υπουρ-
γεία Εξωτερικών και Άμυνας αλλά και 
την ουσία της υπόθεσης ότι, δηλαδή, 
ο Τσίπρας με αφορμή τη διαφωνία 
για το Σκοπιανό «θυσίασε» τον Νίκο 
Κοτζιά - με τον οποίο ήταν σε κοινή 
γραμμή για τη «Βόρεια Μακεδονία» 
- και δικαίωσε τον Πάνο Καμμένο ο 
οποίος καταγγέλλει τη Συμφωνία των 
Πρεσπών, «ξαφνικά» στην κυβέρ-
νηση διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει 
πολιτικό πρόβλημα από την παραί-
τηση του τέως υπουργού Εξωτερικών.
Το παράδοξο αυτό σχήμα που μοιά-
ζει σχιζοφρενικό απειλεί να προκα-
λέσει μια «έκρηξη» που θα βυθίσει 
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σε μια 
άνευ προηγουμένου πολιτική κρίση 
εάν οι κ. Κοτζιάς και Καμμένος προ-
χωρήσουν σε εκατέρωθεν αποκαλύ-
ψεις για τα μυστικά κονδύλια.
Την Πέμπτη, λίγες ώρες μετά την 
παραίτηση του Νίκου Κοτζιά η κυβέρ-
νηση επιδίδεται σε μια προσπάθεια 
να αποιδεολογικοποίησει την απο-
χώρησή του από τη θέση του υπουρ-
γού Εξωτερικών και να υποβαθμίσει 
την παραίτηση σε μη πολιτικό ζήτημα 
όταν η αφορμή είναι κατεξοχήν πολι-
τικό ζήτημα.
Την ίδια ώρα, δε, ο διεθνής τύπος 
βλέπει σ το πρόσωπο του τέως 
υπουργού Εξωτερικών το «πρώτο 
επώνυμο θύμα της ενδοκυβερνητι-
κής διένεξης» με τη Liberation να μιλά 
για αποδυνάμωση του Αλέξη Τσίπρα 
και για σοβαρό πλήγμα στην κυβέρ-
νησή του.
Έτσι ο Νίκος Βούτσης, ο άνθρωπος 
που αναλαμβάνει πάντα τη στήριξη 
του Αλέξη Τσίπρα στις πιο δύσκο-
λες στιγμές - και αυτή είναι ίσως η 
μεγαλύτερη κρίση στο εσωτερικό της 

κυβέρνησης - την Πέμπτη όταν ρωτή-
θηκε για τις καταγγελίες περί κακοδι-
αχείρισης των μυστικών κονδυλίων 
και αν η Βολή έχει τέτοιες ενδείξεις 
απάντησε ότι «δεν έχω τέτοια εκτί-
μηση. Από εκεί και πέρα τι να σας 
πω».
Σχεδόν παράλληλα ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανα-
κόπουλος, ο οποίος την Τετάρτη με 
τη δήλωσή του «το τρένο της κυβέρ-
νησης προχωρά και όποιος νοιώ-
θει δυσφορία να κατέβει» θεωρεί-
ται ότι έδειξε την έξοδο στο Νίκο 
Κοτζιά, υποστήριξε ότι η παραίτηση 
του τέως ΥΠΕΞ είναι «πολιτικά πλή-
ρως ακατανόητη» και ο λόγος της 

παραίτησής του είναι «μη ερμηνεύ-
σιμος». Παράλληλα, δε, στη μονα-
δική αποστροφή του για το θέμα της 
διαχείρισης των μυστικών κονδυλίων 
φρόντισε να τονίσει ότι «δεν υπάρ-
χει, ούτε υπήρξε ποτέ καμία απολύ-
τως σκια όσον αφορά την ηθική του 
Νίκου Κοτζιά».
Χρονικά τη «γραμμή» είχε δώσει ο 
Πάνος Σκουρλέτης όταν μιλώντας 
στον ΑΝΤ1 το πρωί της Πέμπτης είχε 
χρησιμοποιήσει την ίδια φράση που 
στη συνέχεια ακούστηκε απο τα χείλη 
του Δημήτρη Τζανακόπουλου για 
«πολιτικά ακατανόητη» παραίτηση. Ο 
κ. Σκουρλέτης τοποθετήθηκε με αυτό 
τον τρόπο αφού πήρε την πολιτική 
έγκριση από το Μαξίμου την πόρτα 
του οποίου πέρασε μετά την ανα-
κοίνωση της παραίτησης του Νίκου 
Κοτζιά, την Τετάρτη.
Εντωμεταξύ σε κλίμα που θυμίζει τη 
συνεργασία που αποφάσισαν Τσί-
πρας-Καμμένος στο γεύμα που είχαν 
τη Δευτέρα το μεσημέρι στη Λέσχη 

Αξιωματικών στο κέντρο της Αθήνας, 
και ΑΝΕΛ προσπαθούν να υποβαθμί-
σουν το θέμα των «απορρήτων κον-
δυλίων» καταβάλοντας προσπάθεια 
να κοπάσει ο θόρυβος.
Ενδεικτικές οι τοποθετήσεις του 
αντιπροέδρου των ΑΝΕΛ και στε-
νού συνεργάτη του Πάνου Καμμέ-
νου, Παναγιώτη Σγουρίδη στο ΘΕΜΑ 
104,6 ότι πρέπει να σταματήσουμε 
να μιλάμε για το Σκοπιανό αλλά και 
της υφυπουργού Εσωτερικών Μαρί-
νας Χρυσοβελώνη ότι η παραίτηση 
Κοτζιά «δεν είναι θέμα πολιτικό, δεν 
υπάρχει διάσταση και διαφοροποί-
ηση. Δεν τον απομάκρυνε, παραιτή-
θηκε για προσωπικούς λόγους όχι για 
πολιτικό θέμα».

Το υπαινικτικό σχόλιο Κο-
τζιά για τη σύμπλευση Τσί-
πρα-Καμμένου
«Βαθιά να με θάψουν θέλησαν, ξέχα-
σαν ότι είμαι σπόρος» έγραψε την 
Τετάρτη στο τουίτερ ο Νίκος Κοτζιάς, 
λίγες ώρες μετά την παραίτησή του 
από τη θέση του υπουργού Εξωτερι-
κών.
Κι όσο κι αν οι συνεργάτες του Αλέξη 
Τσίπρα προσπαθούν να υποβαθμί-
σουν την πολιτική κρίση που προ-
κλήθηκε μετά την απομάκρυνση του 
Νίκου Κοτζιά από την κυβέρνηση 
λόγω της σφοδρής, εκτός ορίων, 
σύγκρουσής του με το Πάνο Καμμένο, 
ο επικεφαλής της κίνησης «Πράττω» 
κατέβηκε από το κυβερνητικό τρένο 
θεωρώντας ότι ο πρωθυπουργός 
τήρησε ίσες αποστάσεις στη διαμάχη 
του με τον Πάνο Καμμένο. Αυτό που 
είναι παράδοξο, λένε συνεργάτες 
του κ. Κοτζιά, είναι πως ο κ. Τσίπρας 
επέλεξε την ουδετεροφιλία απέναντι 
στον κ. Καμμένο με τον οποίο διαφω-
νεί για το θέμα της Βόρειας Μακεδο-
νίας, απλώς και μόνο επειδή θέλησε 
να κρατήσει την κυβέρνησή του στην 
εξουσία παρά το γεγονός ότι ο πρό-
εδρος των ΑΝΕΛ έχει προαναγγείλει 
πως θα αποχωρήσει αν (και όταν) η 
συμφωνία των Πρεσπών έρθει για 
επικύρωση στη Βουλή.

Κοτζιάς: Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακάλυψε ότι δεν υπάρχει 
πολιτικός λόγος για την παραίτησή του

Εκθεση-σοκ: Οι Ελληνες 
θα μειωθούν κατά 2,5 
εκατ. έως το 2050... είναι 
μη αναστρέψιμο!

Ο πληθυσμός γερνάει και συρρικνώνεται - 
Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, η μείωση 
του πληθυσμού δεν αναμένεται, ανεξαρτήτως 
σεναρίων, να ανακοπεί

Σ
υρρίκνωση του πληθυσμού της Ελλάδας εως 1,4 ε-
κατ. το 2035 και εως 2,5 εκατ. το 2050 προβλέπει με-
ταξύ άλλων η έκθεση της ειδικής επιστημονικής επι-
τροπής που συνδράμει το έργο της αρμόδιας επιτρο-

πής της Βουλής. Σύμφωνα με την έκθεση:
- Η μείωση του μόνιμου πληθυσμού μέχρι το 2050 δεν ανα-
μένεται - ανεξαρτήτως σεναρίων- να ανακοπεί.
Τα σενάριά μας δίδουν μειούμενο (και με διαφοροποιη-
μένους ανά σενάριο/περίοδο ρυθμούς) πληθυσμό για την 
χώρα μας. Ειδικότερα:
• Στο τέλος της επόμενης εικοσαετίας (2035) 10,4 έως 9,5 
εκατ. έναντι 10,9 εκατ. το 2015, ήτοι μειώσεις από 0,45 έως 
και 1,4 εκατ. σε απόλυτες τιμές (4,1 -12,4% σε σχέση με το 
2015).
• Στο τέλος της προβολικής περιόδου (2050) που κυμαίνο-
νται από 10,0 έως 8,3 εκατ. έναντι 10,9 εκατομ. το 2015, ήτοι 
μειώσεις σε απόλυτες τιμές από 0,8 έως και 2,5 εκατ. (7,3 
έως 23,4 % σε σχέση πάντα με το 2015 ).
- Το 2035 το ποσοστό των άνω των 65 ετών και των άνω των 
85 ετών στον συνολικό πληθυσμό (20,9% και 2,8% αντί-
στοιχα το 2015) αναμένεται να κυμανθεί από 27,9% -27,2% 
για τους πρώτους και 4,1%- 4,5% για τους δεύτερους, ενώ τα 
ποσοστά των νέων (0-14 ετών και 0-18 ετών) από 11,0% έως 
12,4% για τους πρώτους και 15,8% - 14,2% για τους δεύτε-
ρους αντίστοιχα.
- Το 2050 το ποσοστό των άνω των 65 ετών και των άνω των 
85 ετών στον συνολικό πληθυσμό (20,9 και 2,8% το 2015) 
αναμένεται να κυμανθεί από 33,1% -30,3% για τους πρώ-
τους και 6,5%-4,9% για τους δεύτερους, ενώ τα ποσοστά 
των νέων (0-14 ετών και 0-18 ετών) από 14,8% έως 12,0% 
για τους πρώτους και 19% - 15,4% για τους δεύτερους αντί-
στοιχα.
- Ιδιαίτερη προσοχή προκαλεί στο πλαίσιο αυτό, οι ταχύτε-
ροι ρυθμοί αύξησης στο μέλλον των υπερηλίκων (των ατό-
μων ηλικίας 85+ ) σε σχέση με αυτήν των 65 ετών και άνω. 
Το πλήθος των πρώτων, που σχεδόν δεκαπλασιάσθηκε ανά-
μεσα στο 1951 και το 2015, αναμένεται εκ νέου να παρουσι-
άσει μια σημαντική αύξηση την επόμενη τριακονταπεντα-
ετία. Θα υπάρξει, επομένως, μια σημαντική γήρανση όχι 
μόνον του συνολικού πληθυσμού και του πληθυσμού εργά-
σιμης ηλικίας, αλλά και των άνω των 65 ετών (μια «γήρανση 
μέσα στην γήρανση).
- Η γήρανση, επομένως, στην χώρα μας όχι μόνον δεν ανα-
κόπτεται, αλλά οι ρυθμοί της αναμένεται να επιταχυνθούν 
μέχρι το 2050.
- Η ποσοστιαία μείωση του πληθυσμού στις αποκαλούμενες 
παραγωγικές ηλικίες και η δυσανάλογη αύξηση του ποσο-
στού των ηλικιωμένων θέτουν σε άμεσο κίνδυνο, εκτός των 
άλλων, και τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα του συνταξι-
οδοτικού συστήματος / του συστήματος υγείας.

επικαιρότητα
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Σ
την πρωτοβουλία που ανέ-
λαβε ο δήμος Θεσσαλονί-
κης για το προσφυγικό με-
τά τις εικόνες με τους με-

τανάστες και τους πρόσφυγες, οι 
οποίοι είχαν κατασκηνώσει στην  
Αριστοτέλους, αναφέρθηκε ο δή-
μαρχος Γιάννης Μπουτάρης.
Όπως είπε δεν πρέπει «να μάθουν 
ότι περνάνε καλά στη Θεσσαλονίκη», 
καθώς αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα 
να έρθουν ακόμα περισσότεροι.
Αναφερόμενος στους αλλοδα-
πούς τόνισε ότι είναι δύσκολο να 
αποδειχθεί από που έρχονται.
«Το πρόβλημα είναι μεγάλο, δεν 
είναι μικρό. Γιατί υπάρχει η λογική 
πως αν μάθουν πως στη Θεσσα-
λονίκη περνάνε καλά, θα έχουμε 
όλο και περισσότερους. Η λογική 
της αστυνομίας είναι να αρχίζουν 
να σκορπίζονται σε  διάφορα 
μέρη μέχρι τα Γρεβενά αναζη-
τούνται λύσεις και να οδηγούνται 
εκεί, αυτοί που αιτούνται άσυλο, 
μέχρι να το πάρουν.Το μεγαλύτερο 
ποσοστό αναζητούν άσυλο στην 
Ελλάδα. Εάν δεν το πάρουν προ-
ωθούνται από κει που έρχονται. 
Εγώ δεν έχω καταλάβει όταν είμαι 
ο κ. Χασάν και λέω ότι είμαι από 
τη Συρία πως αποδεικνύεται; Από 
τα αποτυπώματα; Ποιο διαβατή-
ριο, δεν έχουν όλοι. Υπάρχουν 
υποψίες ότι ανάμεσα σε αυτούς 

έχει πάρα πολλούς οι οποίοι είναι 
στρατευμένοι ισλαμιστές. Δεν 
είναι εύκολη ιστορία», είπε χαρα-
κτηριστικά.
Ο κ. Μπουτάρης υπογράμμισε ότι 
πήρε πρωτοβουλία για να γίνει 
μια σύσκεψη και να βρεθεί λύση 
στο θέμα με τους μετανάστες 
και πρόσφυγες, ενώ δεν όφειλε. 
«Όλοι βρίζουν τον δήμαρχο, 
μάζεψέ τους» είπε.
Αναφερόμενος στο θέμα ο επικε-
φαλής της μείζονος αντιπολίτευ-
σης, από την παράταξη «Εντάξει» 
Σταύρος Καλαφάτης εκτίμησε ότι 
η λύση που προωθείται για μια 
νέα δομή στην οδό Μοναστη-
ρίου θα μετατραπεί σε ξενοδο-
χείο ψυχών. «Πολύ φοβάμαι ότι η 
νέα δομή θα μετατραπεί σε ξενο-
δοχείο ψυχών χωρίς να πληρεί τις 
προδιαγραφές. Είναι αποσπασμα-
τική λύση», σημείωσε.

Δυο νέες δομές προσωρι-
νής φιλοξενίας σε Μονα-
στηρίου και Βαγιοχώρι
Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες 
για τη δημιουργία «προ-transit» 
δομής στη δυτική είσοδο της 
πόλης και μίας δομής προσωρι-
νής φιλοξενίας μεταναστών εκτός 
της πόλης.
Μετά την έκτακτη σύσκεψη της 
Τρίτης, που συγκάλεσε ο δήμαρ-

χος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπου-
τάρης, δημιουργήθηκε ομάδα 
εργασίας για το θέμα και σήμερα, 
έπειτα από νέα σύσκεψη στο 
δημαρχείο της πόλης,  αποφασί-
στηκε να προχωρήσει το σχέδιο 
δημιουργίας των δομών.
Συγκεκριμένα, ο δήμος Θεσσα-
λονίκης θα παραχωρήσει κτίριο 
επί της οδού Μοναστηρίου, για 
να δημιουργηθεί δομής 48ωρης 
φιλοξενίας προσφύγων και μετα-
ναστών, μέχρι να ολοκληρώνεται 
η διαδικασία καταγραφής τους. 
Στο συγκεκριμένο κτίριο αυτήν τη 
στιγμή λειτουργούν κοινωνικές 

δομές του δήμου και με τη χρημα-
τοδότηση από ΜΚΟ θα μπορέσει 
να «μεταφερθεί» σε δομή φιλοξε-
νίας για 70 άτομα.
Την ίδια ώρα, το υπουργείο Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής θα μετα-
τρέψει το κέντρο φιλοξενίας 
προσφύγων στο Βαγιοχώρι σε 
«transit» δομή. Η συγκεκριμένη 
δομή εκκενώθηκε πρόσφατα, με 
τους πρόσφυγες να μεταφέρονται 
σε άλλα κέντρα φιλοξενίας. Στόχος 
είναι η δομή πλέον να φιλοξενεί 
τους πρόσφυγες και μετανάστες 
έως 35 ημέρες, μέχρι τη μετα-
φορά τους σε άλλη δομή.

Ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολι-
τικής Πέτρος Λεκάκης του δήμου 
Θεσσαλονίκης δήλωσε πως η ιδέα 
αυτή ωρίμασε και θα λειτουργή-
σουν με συνεπικουρία του υπουρ-
γείου Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής. Για το χώρο στη Μοναστη-
ρίου αναφέρει πως «εκτιμούμε 
ότι είναι ένας χώρος που βολεύει 
γιατί δεν είναι στο κέντρο της 
πόλης. Εάν δούμε ότι υπάρχουν 
νομικά κωλύματα, θα προχωρή-
σουμε σε δεύτερη ή τρίτη επιλογή. 
Έτοιμοι να τη λειτουργήσουμε σε 
σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι 
τέλος του έτους».

Μπουτάρης: Υπάρχουν υποψίες για στρατευμένους ισλαμιστές 
μεταξύ των μεταναστών

επικαιρότητα
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Ο εισαγγελικός λειτουργός 
στη πρόταση του ενώπιον 
του Τριμελούς Εφετείου 
Κακουργήματων της Αθήνας 
πρότεινε την ενοχή του δικαστή 
και του δικηγόρου για δωροδοκία 
η οποία φέρεται να ανήλθε στο 
ποσό των 600.000 ευρώ.

Τ
ην ενοχή του προέδρου εφετών 
Γιάννη Ευσταθίου και του δικηγό-
ρου Πέτρου Μαντούβαλου πρό-
τεινε ο εισαγγελέας της έδρας του 

Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της 
Αθήνας Νίκος Δεγαίτης στη δίκη για δρά-
ση παραδικαστικού κυκλώματος με κα-
τηγορούμενους δικαστές 
και δικηγόρους.
Η δίκη η οποία διεξάγεται 
εδώ και 18 μήνες αφορά 
τις καταγγελίες του επι-
χειρηματία Γιάννη Μπο-
λέ τση ο οποίος μέχρι 
πρότινος φυγοδικούσε.
Ο ε ισαγ γ ε λ ικό ς  λ ε ι -
τουργός σ τη πρόταση 
του ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου 
Κακουργήματων της Αθήνας πρότεινε 
την ενοχή του δικαστή και του δικηγό-
ρου για δωροδοκία η οποία φέρεται να 
ανήλθε στο ποσό των 600.000 ευρώ.
Αντίθετα, ο εισαγγελέας πρότεινε την 
αθώωση του επιχειρηματία Γιάννη Μπο-
λέτση επισημαίνοντας ότι κακώς παρα-
πέμφθηκε σε δίκη γιατί βρέθηκε προ 
καταστάσεως ανάγκης στην προκειμένη 
περίπτωση. «Έπρεπε εξαρχής να μην 
παραπεμφεί. Τα στοιχεία θεμελιώνουν 
πως εξαναγκάστηκε καθώς βρέθηκε προ 
καταστάσεως ανάγκης. Η επίμαχη πραξη 
της δωροδοκίας ήταν απότοκος έντο-
νου φόβου που ένιωσε από τον αδίστα-
κτο δικαστικό λειτουργό. Το μόνο που 
θα μπορούσε να δεχθεί ήταν διαπραγ-
ματεύσεις ως προς τη μείωση αρχικού 
ποσού» επισήμανε ο εισαγγελέας, κατα-
λήγοντας πως ο κατηγορούμενος πρέπει 
να αθωωθεί.
Επιπλέον, ο εισαγγελικός λειτουργός 
πρότεινε να κριθεί ένοχος και ο αρχιμαν-
δρίτης Ιάκωβος Γιοσάκης για την εκβί-
αση του επιχειρηματία. Ο αρχιμανδρί-
της φέρεται να μεσολάβησε στην δωρο-

δοκία του προέδρου Εφετών από τον 
επιχειρηματία. Ο κ. Δεγαίτης πρότεινε 
ωστόσο την απαλλαγή του αρχιμανδρίτη 
λόγω εξαλείψεως του αξιοποίνου για το 
αδίκημα της πλημμεληματικής δωροδο-
κίας (παραγραφή).
Με το ίδιο σκεπτικό εισηγήθηκε την 
απαλλαγή λόγω παραγραφής του δικη-
γόρου Πέτρου Λεωτσάκου και του ιερέα 
Διονυσίου Ζήκου. Αντίθετα, ζήτησε την 
ενοχή του Σταύρου Γεωργιτσoγιαννάκου 
για διαμεσολάβηση σε ενεργητική δωρο-
δοκία δικαστή άνω των 120.000 ευρώ.
Ο κ. Δεγαίτης ζήτησε να αθωωθεί λόγω 
αμφιβολιών ο δικηγόρος Κωνσταντίνος 
Ντάλτας ενώ επιπλέον ζήτησε και την 
απαλλαγή του εφέτη Αθανάσιου Μου-

στάκα.
Τέ λος, ο ε ισαγ γε λέας 
πρότεινε να απαλλαγούν 
από την κατηγορία της 
άμεσης συνέργειας σε 
νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομη δραστη-
ριότητα όσοι κατηγόρου-
μενοι έχουν παραπεμ-
φθεί για αυτό το αδίκημα 

στο ακροατήριο.
Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε από 
τις καταγγελίες του Γιάννη Μπολέτση. Το 
2010 σε ένα άλλο ακροατήριο με κατηγο-
ρούμενος τον δικαστή Ευάγγελο Καλούση 
και τον δικηγόρο Πέτρο Μαντούβαλο και 
πρόεδρο του Δικαστηρίου τον Γιάννη 
Ευσταθίου, ο Γιάννης Μπολέτσης είχε 
καταγγείλει πως ο αρχιμανδρίτης Ιάκω-
βος Γιοσάκης τον εκβίαζε ζητώντας του 
60.000 ευρώ, τα οποία απαιτούσαν οι 
δικαστές προκειμένου να τον αθωώσουν.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της 
παρούσας δίκης οι δύο δικαστές (Ευστα-
θίου και Μουστάκας) σ το διάστημα 
Μάιος του 2009 έως Φεβρουάριος του 
2010, φέρονται να έλαβαν 600.000 
ευρώ από τον Πέτρο Μαντούβαλο - 
μέσω του Ιάκωβου Γιοσάκη – προκει-
μένου να αθωώσουν τον ίδιο και δύο 
συνεργάτες του, που δικάζονταν για το 
«παραδικαστικό κύκλωμα Νο 1». Επί-
σης, ο Ευσταθίου κατηγορείται, ότι μέσω 
του Γιοσάκη εκβίασε τον Ι. Μπολέτση να 
του καταβάλει 60.000 ευρώ, προκειμέ-
νου να εκδώσει και για εκείνον απαλλα-
κτική απόφαση.

Παραδικαστικό: Την ενοχή Ευσταθίου, 
Μαντούβαλου και Γιοσάκη προτείνει 
ο εισαγγελέας

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης απάντησε αρνητικά σε επιστολή της εκκλησίας της 
πΓΔΜ, η οποία ζητούσε να της απονεμηθεί αυτοκέφαλο

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν 
αναγνωρίζει αυτοκεφαλία στην 
σχισματική εκκλησία των Σκοπίων

Ε
πικαλούμενο “υψηλόβαθμες 
εκκλησιαστικές πηγές” της π-
ΓΔΜ, δημοσίευμα της εφημερί-
δας των Σκοπίων “SLOBODEN 

PECHAT”  αναφέρει ότι ο Οικουμενι-
κός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απά-
ντησε πρόσφατα στην επιστολή της εκ-
κλησίας της πΓΔΜ, η οποία ζητούσε να 
της απονεμηθεί αυτοκέφαλο υπό την 
ονομασία “Αρχιεπισκοπής Αχρίδας και 
Πρώτης Ιουστινιανής”.
Όπως αποκαλύπτει το thepresident.
gr, σύμφωνα με το δημοσίευμα της 
συγκεκριμένης εφημερίδας, η απά-
ν τηση του Οικουμενικού Πατριαρ-
χείου ήταν αρνητική.
Όπως υποστηρίζει το δημοσίευμα, 
στην απαντητική επιστολή του Οικου-
μεν ικού Πατριαρχείου αναφέρεται 
ότι «μετά το αίτημα της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας από τα Σκόπια να της απο-
δοθεί αυτοκέφαλο υπό την ονομασία 
“Αρχιεπισκοπή της Αχρίδας”, λάβαμε 
απόφαση να μην αποφασίσουμε επ’ 
αυτού του θέματος, διότι η περιοχή 
αυτή δεν εμπίπτει στην δικαιοδοσία 
μας, αλλά είναι υπό την δικαιοδοσία 
του Πατριαρχείου του Πεκίου, δηλαδή 
της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας».
Σύμφωνα με την εφημερίδα, στην επι-
σ τολή του Οικουμενικού Πατριαρ-
χείου προς την εκκλησία της πΓΔΜ 

αναφέρεται, επίσης, ότι δεν μπορεί να 
γίνει κανένας απολύτως παραλληλι-
σμός μεταξύ του αιτήματος της εκκλη-
σίας της πΓΔΜ και της διευθέτησης του 
ζητήματος της Ουκρανικής Ορθόδο-
ξης Εκκλησίας, διότι πρόκειται για δύο 
εντελώς διαφορετικές καταστάσεις. 
Όπως διευκρινίζεται, σύμφωνα με την 
ε/φ, στην επιστολή προς την εκκλησία 
της πΓΔΜ, το Οικουμενικό Πατριαρ-
χείο τονίζει ότι δεν είχε παραχωρή-
σει ποτέ στην Μόσχα τις εκκλησιαστι-
κές επαρχίες της Ουκρανίας, ενώ το 
1922 έχει παραχωρήσει στην Σερβική 
Ορθόδοξη Εκκλησία τις εκκλησιαστι-
κές επαρχίες που περιλαμβάνονται 
σήμερα στην επικράτεια της πΓΔΜ.
Σε δηλώσεις του προς την εφημερίδα 
ο “Μητροπολίτης” Πέταρ της εκκλη-
σίας της πΓΔΜ αναφέρει ότι «ακόμα 
και αν καταρρεύσουν οι ελπίδες για 
την επίλυση του εκκλησιαστικού ζητή-
ματος μέσω της Κωνσταντινούπολης, 
η “Μακεδονική” Ορθόδοξη Εκκλη-
σ ία-Αρχιεπισκοπή της Αχρίδας θα 
συνεχίσει να λειτουργεί ως αυτοκέ-
φαλη εκκλησία». Παράλληλα, δηλώ-
νει πεπεισμένος ότ ι όταν λυθεί το 
ζήτημα της ονομασίας του κράτους 
της πΓΔΜ, την ίδια στιγμή θα αποδο-
θεί και το αυτοκέφαλο στην εκκλησία 
της χώρας…
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Ελληνίδες της διπλανής πόρτας 
προσφέρουν… σεξουαλικές υπηρεσίες 
στο Διαδίκτυο

Ε
ίναι κοινό μυστικό πλέον ότι η οικονο-
μική κρίση και η μείωση των οικογε-
νειακών προϋπολογισμών, έσπρωξε 
χιλιάδες Ελληνίδες σε μια… επιχειρη-

ματική δραστηριότητα που ξεφεύγει από τα 
συνηθισμένα!
Προσφέροντας θέαμα σεξουαλικού περιεχο-
μένου στο διαδίκτυο, γυναίκες της διπλανής 
πόρτας καταφέρνουν να αυξάνουν το οικο-
γενειακό εισόδημα αφού υπάρχουν παρα-
θυράκια στους νόμους που τους επιτρέπουν 
να εισπράττουν χρήματα από τέτοιου είδους 
υπηρεσίες χωρίς να φορολογούνται από το 
ελληνικό κράτος για τα έσοδά τους.
Η βασική πρακτική που ακολουθείται προ-
έρχεται από ανάλογες επιχειρηματικές δρα-
στηριότητες ανά την υφήλιο, όπως για παρά-
δειγμα οι εισπράξεις από διαφημιστικά 
έσοδα στη google, οι οποίες αποδίδονται 
αφού έχουν παρακρατηθεί και οι φόροι!
Έτσι το τελικό ποσό που κατατίθεται στους 
τραπεζικούς λογαριασμούς των κυριών 
αυτών είναι καθαρό και δεν φορολογείται 
από τον ελληνικό δημόσιο δεδομένου ότι οι 
όποιοι φόροι έχουν εισπραχθεί εκτός Ελλά-
δας!
Μια πρόσφατη έρευνα του Τμήματος Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε συνεργασία με 
άλλες ελληνικές υπηρεσίες που εξειδικεύο-
νται στην πάταξη της φοροδιαφυγής, έδειξε 
ότι περισσότερες από 3.000 Ελληνίδες – οι 
οποίες δεν είναι επαγγελματίες του χώρου – 
δραστηριοποιούνται στην παροχή ιντερνετι-
κών σεξουαλικών υπηρεσιών!
Παράλληλες «δραστηριότητες» ασκούν και 
πλήθος ζευγαριών – κυρίως νέων – που θεω-
ρούν ότι αφενός έτσι αποκομίζουν χρημα-
τικά οφέλη, αφετέρου ικανοποιούν και προ-
χωρημένες μορφές αναζητήσεων στο σεξ. Το 
τερπνόν μετά του ωφελίμου δηλαδή.
Με βάση τα ίδια στοιχεία, τα οποία προέρ-
χονται και από διεθνείς υπηρεσίες καταπο-
λέμησης των σεξουαλικών και οικονομι-
κών εγκλημάτων, οι δραστηριοποιούμενοι 
στον τομέα αυτό, δεν διαπράττουν κάποιο 
έγκλημα αφού, επισήμως τουλάχιστον, επι-
θυμούν τη σχετική ενασχόλησή τους στην 
παγκόσμια βιομηχανία του σεξ.
Οπότε πολύ δύσκολα μπορεί να καταπολεμη-
θεί μία μη παράνομη επιχειρηματική κίνηση 
για την οποία μάλιστα δεν απαιτούνται και 
ιδιαίτερα κονδύλια – κεφάλαια.
Όπως παρατήρησε αξιωματικός της Ελλη-
νικής Αστυνομίας, «μια καλή σύνδεση στο 

ίντερνετ η οποία δεν κοστίζει παραπάνω 
από 20 ευρώ τον μήνα, ένα λάπτοπ και 
μια κάμερα είναι αρκετά για να ξεκινήσει 
κάποιος ή κάποια ή κάποιοι μια τέτοια “επι-
χείρηση”».
«Παράλληλα δε», πρόσθεσε, «οι σχετικές 
ιστοσελίδες περιγράφουν με απόλυτη ακρί-
βεια πώς θα γίνεται η πληρωμή των… μοντέ-
λων και πώς θα βλέπουν στους τραπεζικούς 
λογαριασμούς τους τα καθ’ όλα νόμιμα χρή-
ματα του… κόπου τους»!
Οι τιμές βέβαια ποικίλουν αφού εξαρτώνται 
από τα γούστα των πελατών. Μπορεί να ξεκι-
νούν από 20 – 30 ευρώ για μια απλή ερωτική 
συνομιλία μέσω των οθονών των ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών αλλά να φτάνουν ακόμη 
και τα 100 και 150 και 200 ευρώ εάν ο διαδι-
κτυακός πελάτης ζητήσει από το μοντέλο να 
προχωρήσει σε πιο… kinky δραστηριότητες, 
πάντα μέσω κάμερας!
«Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες διαθέτουν 
αρκετές ώρες την ημέρα για να κάθονται 
μπροστά στα λάπτοπ τους και να περιμέ-
νουν να ικανοποιήσουν τα πιο ανώμαλα γού-
στα των… πελατών τους αφού μάλιστα όλο 
το concept στηρίζεται στην ασφάλεια που 
παρέχει η μη φυσική επαφή», συμπλήρωσε 
ο ίδιος αστυνομικός.
Στις περισσότερες μάλιστα περιπτώσεις και 
οι σύζυγοι γνωρίζουν και συναινούν στην 
ιδιότυπη αυτή «επαγγελματική δραστηριό-
τητα» των γυναικών τους αφού βλέπουν ότι 
το οικογενειακό εισόδημα αυξάνεται ικανο-
ποιητικά!
Βέβαια τί θα συμβεί εάν μία γυναίκα της 
διπλανής πόρτας αναγνωριστεί από κάποιον 
πελάτη ο οποίος μπορεί να τυχαίνει να είναι 
ακόμη και γείτονας ή και συγγενής του 
μοντέλου; «Προφανώς είτε δεν ενδιαφέρο-
νται για τον ηθικό αντίκτυπο στον περίγυρό 
τους είτε αναλαμβάνουν το ρίσκο μιας τέτοιας 
εξέλιξης», απάντησε  το στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ.!
Βέβαια υπάρχει και μία άλλη εναλλακτική 
αφού η αγορά είναι παγκόσμια, όταν βλέ-
πουν ότι ότι ο… πελάτης δηλώνει ως χώρα 
την Ελλάδα, να αποφεύγουν τη σύνδεση μαζί 
του!
Με δεδομένο ότι έχει διαπιστωθεί από την 
έρευνα των αρχών ότι τουλάχιστον 3.000 
Ελληνίδες της διπλανής πόρτας δραστηριο-
ποιούνται στον τομέα αυτό, γίνεται σαφές ότι 
ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος αφού οι 
σχετικές σελίδες είναι εκατοντάδες χιλιάδες 
αν όχι εκατομμύρια στον παγκόσμιο ιστό.
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Ο
ταν η χώρα φθάσει σε συνθήκες πλήρους απα-
σχόλησης τότε θα είναι ο κατάλληλος χρόνος ό-
λοι μαζί να δούμε το μεγάλο θέμα του εθνικού 
κατώτατου μισθού που είναι αναγκαίο για τον 

τόπο μας, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου χαιρετίζοντας 
την παγκύπρια συνδιάσκεψη της Δημοκρατικής Εργατικής 
Ομοσπονδίας Κύπρου (ΔΕΟΚ).
«Σήμερα δεν υπάρχει σε όλα τα επαγγέλματα εθνικός 
κατώτατος μισθός και πιστεύουμε ότι όταν φθάσουμε σε 
συνθήκες πλήρους απασχόλησης δηλαδή κάτω από το 
5% η ανεργία, τότε θα είναι ο κατάλληλος χρόνος όλοι μαζί 
να δούμε αυτό το μεγάλο θέμα που είναι αναγκαίο για τον 
τόπο μας» είπε η Υπουργός.
Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο γνωρίζει ότι η καθιέρωση 
εθνικού κατώτατου μισθού αποτελεί ένα θεμελιακό αίτημα 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων, περιλαμβανομένης της 
ΔΕΟΚ, εδώ και δεκαετίες και είπε ότι «ως εκ τούτου, ανα-
μένω ότι και στον θεσμικό διάλογο που θα ξεκινήσει για 
το θέμα αυτό η συμβολή της ΔΕΟΚ θα είναι εποικοδομη-
τική και χρήσιμη, όπως άλλωστε είναι πάντοτε για όλα τα 
θέματα που μας έχουν από κοινού απασχολήσει τα τελευ-
ταία χρόνια».
Αναφέρθηκε και στην ανεργία λέγοντας ότι καθώς αυτή 
μειώνεται όλο και περισσότερο και μειώνεται για πρώτη 
φορά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το Υπουργείο 
επικεντρώνεται ακόμη περισσότερο στον στόχο της δημι-
ουργίας συνθηκών πλήρους απασχόλησης.

Σημείωσε ότι ο Σεπτέμβριος 2018 είναι ο 53ος συνεχής 
μήνας κατά τον οποίο η ανεργία μειώνεται σε σχέση με πριν 
από 12 μήνες, ενώ τόσο το 2017 όσο και το 2018 η Κύπρος 
καταγράφει διαδοχικά την μεγαλύτερη μείωση της ανερ-
γίας στην ΕΕ σε ετήσια βάση, βρισκόμενη σύμφωνα με τα 
τελευταία στοιχεία κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, 
στο 7,3%.
Επίσης, ανέφερε ότι το Υπουργείο σκοπεύει να συνεχίσει 
την εφαρμογή της πολιτικής για επιδότηση της εργασίας 
και της κατάρτισης, εισάγοντας νέα προγράμματα και επα-
ναπροκηρύσσοντας ιδιαίτερα επιτυχημένα προγράμματα.
Αναφέρθηκε και στην λειτουργία της Ηλεκτρονικής Πλατ-
φόρμας Εργασίας, η οποία διευκολύνει και απλοποιεί τη 
διαδικασία επιλογής και πρόσληψης προσωπικού από ένα 
ηλεκτρονικό μητρώο ανέργων, βάσει των προσόντων, πεί-
ρας και δεξιοτήτων τους.
Επιπλέον, είπε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για 
την πρόσληψη 30 εξειδικευμένων Συμβούλων Απασχόλη-
σης, οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει καθήκοντα στη Δημό-
σια Υπηρεσία Απασχόλησης, παρέχοντας εξατομικευμένες 
υπηρεσίες σε ανέργους για την επιτυχή τοποθέτησή τους 
σε θέσεις εργασίας.
Η Υπουργός είπε ότι το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της 
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης είναι κάτι που απασχο-
λεί έντονα το Υπουργείο γιατί η υπηρεσία εργάζεται χωρίς 
νομοθετικό πλαίσιο και πρόσθεσε ότι έχουν δοθεί οδηγίες 
για την ετοιμασία νομοσχεδίου που θα ρυθμίζει τα σχετικά 
με τη λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Αναγκαίος ο εθνικός κατώτατος 
μισθός 

Επαφές αρχηγού της Εθνικής Φρουράς στην 
Ουάσινγκτον

Σ
τις ΗΠΑ βρίσκεται ο αρχηγός της Ε-
θνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Ηλί-
ας Λεοντάρης, κατόπιν πρόσκλησης 
του Αρχηγού του αμερικανικού Γενι-

κού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατη-
γού Ντάφορντ για να συμμετάσχει στο συνέ-
δριο Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων, με θέμα 
την «αντιμετώπιση εξτρεμιστικών οργανώ-
σεων».
Στο περιθώριο της συμμετοχής του στο συνέ-
δριο, που τελούσε υπό την αιγίδα του στρα-
τηγού Ντάνφορν τ, ο αρχηγός της Εθν ικής 
Φρουράς είχε συναντήσεις, σε διμερές επί-
πεδο, με τον αρχηγό Ενόπλων Δυνάμεων της 
Ιορδανίας και με τον Διευθυντή Στρατηγι-
κού Σχεδιασμού των Αμερικανικών Ενόπλων 
Δυνάμεων, Στρατηγό Clarke.
Είχε επίσης επαφές με τους ομολόγους του 
των ΗΠΑ, του Ισραήλ, της Βουλγαρίας, της 

Ιταλίας,της Αιγύπτου, της Γερμαν ίας, τον 
Αρχηγό ΓΕΕΘΑ της Ελλάδας, Ναύαρχο Απο-
στολάκη και τον Πρόεδρο της Στρατιωτικής 
Επιτροπής της ΕΕ, στρατηγό Μιχαήλ Κωστα-
ράκο, και άλλους.
Συναν τήθηκε, επίσης, με τον Αρχηγό του 
Γενικού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ, στρα-
τηγό Mark Milley, σ το Πεν τάγωνο, και τον 
Διευθυντή Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληρο-
φοριών (DIA) των ΗΠΑ, στρατηγό Ashley.
Το πρόγραμμα της επίσκεψής του ολοκλη-
ρώνεται με συναν τήσεις με τον Πρόεδρο 
του American Hellenic Institute (ΑΗΙ), Νίκο 
Λαρυγγάκη και με τον Εκτελεστικό Διευθυ-
ν τή του Συμβουλίου Ελληνοαμερικαν ικής 
Ηγεσίας (HALC) Εντυ Ζεμενίδη.
Ο κ. Λεοντάρης κατέθεσε επίσης στεφάνι στο 
μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο εθνικό 
κοιμητήριο του `Αρλιγκτον.

Απλοποίηση των 
ασφαλιστικών συμβολαίων 
συζήτησε η Επιτροπή Θεσμών 

Ο
ι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να απλοποιήσουν τα 
συμβόλαιά τους, ώστε να είναι κατανοητοί οι όροι στους 
πελάτες τους, δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Κοινο-
βουλευτικής Επιτροπής Θεσμών Ζαχαρίας Ζαχαρίου, ε-

νώ δεν απέκλεισε να αναληφθούν νομοθετικές πρωτοβουλίες για 
το θέμα.
Στην Επιτροπή Θεσμών συνεχίστηκε σήμερα η συζήτηση του θέμα-
τος αναφορικά με τη λειτουργία του θεσμού της Εφόρου Ασφαλί-
σεων, με επικέντρωση στις σχέσεις ασφαλιστικών εταιρειών και 
ασφαλισμένων.
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν επίσης ο Χρηματοοικονομικός 
Επίτροπος Παύλος Ιωάννου, η Έφορος Ασφαλιστικών Εταιρειών 
Βικτώρια Νάταρ και η Πρόεδρος του Συνδέσμου Ασφαλιστικών 
Εταιρειών Στέφη Δράκου.
Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίασης, ο κ. Ζαχαρίου είπε 
ότι «οι ασφαλιστικές εταιρείες, αν θέλουν να διατηρήσουν το καλό 
τους όνομα στην αγορά, πρέπει να είναι ξεκάθαρες στο τι προσφέ-
ρουν, ώστε να είναι κατανοητό στον πολίτη».
Ανέφερε παράλληλα ότι ακούγονται αρκετά παράπονα από πάρα 
πολλούς ασφαλισμένους, καθώς «την ώρα των πληρωμών τα πράγ-
ματα αλλάζουν».
Ο κ. Ζαχαρίου είπε ότι υπάρχει μηχανισμός για υποβολή παραπό-
νων των ασφαλισμένων προς την ασφαλιστική εταιρεία, ενώ αν δεν 
ληφθεί απάντηση εντός 15 ημερών, υπάρχει η δυνατότητα να απευ-
θυνθούν στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για διαμεσολάβηση.
Σύμφωνα με τον κ. Ζαχαρίου, πρέπει να απλοποιηθεί η γλώσσα που 
είναι γραμμένα τα συμβόλαια για τους καταναλωτές, ώστε να μην 
υπάρχουν παρεξηγήσεις και να σταλούν οδηγίες στους ασφαλιστές 
να είναι ξεκάθαροι ως προς το τι προνοούν τα συμβόλαια.
Κατέληξε, λέγοντας ότι ζητήθηκαν στοιχεία από τις εταιρείες και 
τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση, ώστε να διαφα-
νεί αν χρειάζεται να επέμβει νομοθετικά η Βουλή.
Η βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου εξέφρασε από την 
πλευρά της ανησυχία για κάποιες περιπτώσεις, στις οποίες οι 
ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται να έρθουν σε συμβιβασμό με 
ασφαλισμένους, όπως για παράδειγμα μετά από κάποιο τροχαίο 
ατύχημα.
«Λόγω της χρονοβόρου διαδικασίας στις δικαστικές αίθουσες, 
πολλές φορές ο πολίτης πέφτει θύμα εκβιασμού», είπε η κ. Χαρα-
λαμπίδου, καθώς έχει να διαλέξει μεταξύ μιας αποζημίωσης που 
κινείται στο κατώτατο όριο από τη μια και χρονοβόρων δικαστικών 
διαδικασιών από την άλλη.
«Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να λυθεί και ίσως θα πρέ-
πει να ρυθμιστεί και νομοθετικά», ώστε να μην θυματοποιείται και 
δεύτερη φορά ο πολίτης, σημείωσε.
Είπε ακόμη ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στα σχέ-
δια ασφάλισης που επιλέγουν και να γνωρίζουν τι απαιτήσεις μπο-
ρούν να έχουν.
Εξάλλου, η κ. Χαραλαμπίδου ανέφερε τέλος ότι το ΑΚΕΛ ενέγραψε 
στην Επιτροπή Θεσμών θέμα για τις παρεμβάσεις της Αρχής Ραδιο-
τηλεόρασης σε δημοσιογράφους, ζητώντας να εξεταστεί η πιθανή 
παραβίαση εκ μέρους της Αρχής διεθνών και ευρωπαϊκών συμβά-
σεων για την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία της έκφρασης.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Την πλήρη ικανοποίηση της 
Κυβέρνησης για την Έκθεση 
του ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο 

Γκουτέρες εξέφρασε ο Κυβερνη-
τικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος 
Προδρόμου, σημειώνοντας πως 
τα όσα αναφέρονται είναι πολύ 
σημαντικά και δίνουν απάντηση 
στις τουρκικές θέσεις ότι η δια-
δικασία εντός των ΗΕ έχει εξα-
ντληθεί. Επίσης, ο κ. Προδρό-
μου σημείωσε πως η αναφορά 
του κ. Γκουτέρες πως πρέπει να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε κλιμά-
κωση, απευθύνεται σε ενέργειες 
που προβαίνει η Τουρκία κατά 
παράβαση συχνά της διεθνούς 
νομιμότητας.
Σε δηλώσεις του στο Προεδρικό 
Μέγαρο, ο κ. Προδρόμου είπε ότι 
στην έκθεση του ΓΓ στο Συμβού-
λιο Ασφαλείας αναφέρονται πολύ 
σημαντικά πράγματα και κυρίως 
η είδηση ότι συνεχίζονται οι διερ-
γασίες και οι διαβουλεύσεις με 
σκοπό να ξεκινήσουν ξανά δια-
πραγματεύσεις.
Με την Έκθεσή του, πρόσθεσε ο 
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο κ. 
Γκουτέρες πληροφορεί το Συμ-
βούλιο Ασφαλείας ότι οι προο-
πτικές για μια συνολική διευθέ-
τηση μεταξύ των δυο κοινοτήτων 
παραμένουν ζωντανές και για το 
λόγο αυτό αναφέρει ότι προτού 
ξεκινήσουν τυπικές διαπραγμα-
τεύσεις, θα δώσω οδηγίες στην 
κ. Λουτ να συνεχίσει τη συζήτηση 
για να μετρήσει την πραγματική 
έκταση της σύγκλισης σε κομ-
βικά ζητήματα και τη θέληση των 
πλευρών να ενσωματώσουν νέες 
προτάσεις ως μέρος μιας συνολι-
κής λύσης.
«Μας ικανοποιεί αυτή η ανα-
φορά, διότι πρόκειται για εκείνο 
ακριβώς που επεδίωκε ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας και η ελλη-
νική κυπριακή πλευρά, να συνε-
χιστούν οι απαραίτητες προερ-
γασίες, προκειμένου να επανεκ-
κινήσει η διαπραγμάτευση που 
διακόπηκε τον Ιούλιο 2017», 
είπε και σημείωσε ότι πρόκειται 
για μια έμμεση απάντηση στις 
θέσεις που πρόβαλλε η τουρκική 
πλευρά όλο αυτό το διάστημα.

Ικανοποιημένη 
η Κυβέρνηση 
από την Έκθεση 
Γκουτέρες 

Ο Συνεργατισμός δεν 
απεβίωσε από φυσικά αίτια, 
αλλά δολοφονήθηκε λόγω 
των κακών χειρισμών της 
Δημοκρατίας τα τελευταία 
χρόνια, δήλωσε ο πρώην 
Διοικητής της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) 
Αθανάσιος Ορφανίδης.

Κ
αταθέτοντας στην Ερευ-
νητική Επιτροπή για την 
κατάρρευση του Συνερ-
γατισμού μέσω τηλεδιά-

σκεψης, ο κ. Ορφανίδης υποστή-
ριξε ακόμη ότι στην έκθεση της 
Pimco για τις κεφαλαιακές ανάγκες 
του τραπεζικού συστήματος έγινε 
προσπάθεια για να μειωθούν οι 
κεφαλαιακές ανάγκες του Συνερ-
γατισμού και καταλόγισε ευθύνες 
στην τότε διεύθυνση και διοίκηση 
της ΚΤΚ.
«Ο Συνεργατισμός δεν απεβί-
ωσε από φυσικά αίτια, δολοφο-
νήθηκε με κακούς χειρισμούς των 
αρχών της Δημοκρατίας τα τελευ-
ταία χρόνια. Ναι μεν είχε προβλή-
ματα, αλλά με σωστή διαχείριση 
τα προβλήματα ήταν διαχειρίσιμα 
και δεν χρειάζετο να βάλουμε και 
το 2013 και φέτος τον φορολο-
γούμενο ουσιαστικά να επωμί-
ζεται κόστος δισεκατομμυρίων 
ευρώ για να λυθεί ένα πρόβλημα 
το οποίο έχουν δημιουργήσει 
άλλοι», είπε και συμπλήρωσε: «Τα 
κόλπα έγιναν με τον ίδιο τρόπο και 
εύχομαι η Επιτροπή σας να κατα-
φέρει να διαφωτίσει τους συμπο-
λίτες μας για τουλάχιστον αυτό το 
κεφάλαιο του οικονομικού εγκλή-
ματος το οποίο βιώνουμε σε αυτό 
τον τόπο».
Αναφορικά με τις κεφαλαιακές 
ανάγκες του Συνεργατισμού, όπως 
προέκυψαν από την άσκηση της 
Pimco ο κ. Ορφανίδης παρέπεμψε 
στον πίνακα του πορίσματος της 

Pimco για τις αναμενόμενες απώ-
λειες του τραπεζικού συστήματος.
Όπως είπε, σύμφωνα με την 
Pimco, στις τράπεζες περίπου το 
19% της αξίας των δανείων ήταν 
χαμένα λεφτά και έτσι δημιουργή-
θηκε η τρύπα στα κεφάλαια των 
τραπεζών, ενώ στα ΣΠΙ το αντί-
στοιχο νούμερο ήταν μόνο 12%.
«Εάν», είπε, «είχαμε στις εμπο-
ρικές τράπεζες το ίδιο νούμερο 
όπως στα Συνεργατικά, τότε οι 
ανάγκες των τραπεζών θα ήταν €4 
δις και κάτι ρέστα λιγότερες απ’ ότι 
ήταν».
«Παίχθηκε το παιγνίδι έτσι ώστε 
ο Συνεργατισμός να φαίνεται ότι 
είναι σε καλύτερη κατάσταση», 
είπε και υποστήριξε ότι με τις υπο-
θέσεις οι οποίες έγιναν τα νού-
μερα βγήκαν τόσο 
πολύ πάνω που 
ξεπερνούσαν τα 10 
δις, που ήταν ο στό-
χος που είχε η ΚΤΚ, 
και έριξαν κάπως τα 
νούμερα του Συνερ-
γατισμού», πρό-
σθεσε.
Ο κ. Ορφανίδης σημείωσε ακόμη 
πως οι ίδιες παραδοχές που χρη-
σιμοποιήθηκαν στην άσκηση της 
Pimco «έμειναν εκεί» και χρη-
σιμοποιήθηκαν από τον Ενιαίο 
Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) στην 
περίπτωση του Συνεργατισμού. 
«Ποιος ήταν ο υπεύθυνος της 
εποπτείας στην ΚΤΚ τον Γενάρη 
του 2013; μήπως είναι τα ίδια 
άτομα που είναι στον SSM τώρα; 
Τα άτομα τα οποία δέχθηκαν τις 
παραδοχές της Pimco, είναι τα ίδια 
αυτά άτομα που έριξαν τις τράπε-
ζες τότε και έριξαν και τον Συνερ-
γατισμό», είπε.
Διαφώνησε με την παραδοχή για 
μηδενισμό της αξίας των προσω-
πικών εγγυήσεων αλλά και των 
αξιών των ακινήτων που είχαν 
τεθεί ως εξασφάλιση. «Γιατί επέ-

τρεψε η ΚΤΚ με την Pimco να μηδε-
νιστεί αυτή η αξία;. Δεν γνωρίζω; 
Είναι ένα πράγμα να λέμε υπήρχαν 
ελλείμματα της τάξης των μερικών 
εκατομμυρίων. Είναι άλλο να λέμε 
δημιουργήθηκε μια τρύπα πολ-
λών δις. Αυτή η τρύπα δημιουργή-
θηκε με λανθασμένες υποθέσεις 
και δημιουργήθηκε από τις αρχές 
της Δημοκρατίας, από την ΚΤΚ», 
είπε.
Ερωτηθείς για επιστολή που απέ-
στειλε το 2012 στον τότε Γενικό 
Διευθυντή της Συνεργατικής 
Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΤ) Ερωτό-
κριτο Χλωρακιώτη για κεφαλαιακό 
έλλειμμα ύψους €816 εκατομμυ-
ρίων, ο κ. Ορφανίδης είπε ότι το 
έλλειμμα αυτό ήταν συνέπεια των 
αποφάσεων που έλαβε στις 26 

Οκτωβρίου 2011 
στη Σύνοδο Κορυ-
φής ο τότε Πρόε-
δρος της Δημοκρα-
τίας Δημήτρης Χρι-
στόφιας και οι ομό-
λογοί του για την 
τήρηση κεφαλαίων 
προκειμένου να 

καλυφθεί η ονομαστική και λογι-
στική αξία των κρατικών ομολόγων 
που διακρατούσαν οι τράπεζες.
«Αυτό ήταν τρελό, ήταν κάτι με το 
οποίο δεν έπρεπε να συμφωνήσει 
η Δημοκρατία», είπε.
Λέγοντας πως το κεφαλαιακό 
έλλειμμα του Συνεργατισμού δεν 
προέκυψε λόγω μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, ο κ. Ορφανίδης 
εξήγησε πως η ΣΚΤ διακρατούσε 
αρκετά ελληνικά ομόλογα και 
πάρα πολλά κυπριακά ομόλογα, 
που ήταν αξιολογούνταν ως σκου-
πίδια.
«Την απόφαση την πήρε ο Χρι-
στόφιας με τους ομολόγους του. 
Αύξηση τα κεφαλαιακής επάρ-
κειας στο 9%. Αποφάσισαν οι ηγέ-
τες της ΕΕ να ανεβάσουν τα κεφά-
λαια και επίσης να ζητήσουν προ-

βλέψεις για τα ομόλογα, το οποίο 
δεν ήταν συμβατό με τους κανονι-
σμούς που υπήρχαν προηγουμέ-
νως», είπε
Ο κ. Ορφανίδης είπε πως στην ίδια 
απόφαση υπήρχε πρόνοια που 
επέτρεπε στις κυβερνήσεις των 
κρατών – μελών να παρέμβουν 
για να στηρίξουν τραπεζικά ιδρύ-
ματα που αντιμετώπιζαν προβλή-
ματα ή αν δεν ήταν αυτό εφικτό να 
δοθεί στήριξη από την Ευρωπαϊκή 
Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (EFSF, ο προάγγελος 
του ESM).
Όπως είπε, στην επιστολή προς 
τον κ. Χλωρακιώτη, ζητούσε όπως 
συνεννοηθεί με την Κυβέρνηση 
και να δουλέψουν για να λύσουν 
αυτό το πρόβλημα. «Η κυπριακή 
κυβέρνηση είχε πάρει τις απο-
φάσεις στις Βρυξέλλες και έτσι 
έπρεπε η Κυβέρνηση να δουλέψει 
μαζί με την ΣΚΤ», συμπλήρωσε.
Ερωτηθείς για το κατά πόσον οι 
Υπουργοί Εμπορίου μπορούσαν 
να διορθώσουν τα κακώς έχοντας 
στον Συνεργατισμό, ο κ. Ορφανί-
δης είπε πως η Κυβέρνηση μαζί με 
τη Βουλή διαμορφώνουν τις νομο-
θεσίες στην Κύπρο.
Εφόσον είχε γίνει επισήμανση ότι 
το εποπτικό πλαίσιο των ΣΠΙ ήταν 
ελαττωματικό, είπε, θα έπρεπε να 
διορθωθεί κάτι το οποίο μόνο η 
Κυβέρνηση μπορούσε να το κάνει. 
Ούτε η ΚΤΚ μπορούσε να το κάνει, 
ούτε ένας Υπουργός από μόνος 
του.
«Ακόμη και μέσα στα πλαίσια της 
υφιστάμενης νομοθεσίας θα μπο-
ρούσαν να φροντίζουν να διορί-
ζονται άτομα στην Υπηρεσία Ελέγ-
χου και Ανάπτυξης Συνεργατικών 
Εταιρειών (ΥΕΑΣΕ) που να κάνουν 
ό,τι μπορούσαν για να βελτιω-
θεί η εποπτεία του συστήματος. 
Η κυβέρνηση τους διόριζε, οπότε 
είχε πολλές εξουσίες η κυβέρνηση 
για να λύσει το πρόβλημα», είπε.

Ο Συνεργατισμός δολοφονήθηκε από τους χειρισμούς 
των αρχών της Δημοκρατίας, λέει ο Ορφανίδης 



16 19 Οκτωβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ο
ι μαχητές της τρομοκρατικής ορ-
γάνωσης του «Ισλαμικού Κρά-
τους» κρατούν ομήρους Αμερι-
κανούς πολίτες και πολίτες δυτι-

κοευρωπαϊκών χωρών, δήλωσε ο Ρώσος 
πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.
«Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέ-
τουμε, κρατούν ομήρους μερικούς πολίτες 
και των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών χωρών. 
Όλοι σιωπούν, επικρατεί κάποια περίεργη 
σιωπή, σαν μην συμβαίνει τίποτα» δήλωσε 
ο Πούτιν στη συνεδρίαση της Λέσχης 
«Βαλντάϊ» απαντώντας σε ερωτήματα δημο-
σιογράφων.
Στρατιωτική και διπλωματική πηγή δήλωσε 
στο Ria Novosti ότι δυτικοευρωπαίοι πολί-

τες και πολίτες άλλων χωρών κρατούνται 
όμηροι από το «Ισλαμικό Κράτος», στην 
περιοχή Χαντζίν στην επαρχία Ντείρ αλ Ζορ 
που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του.
Σύμφωνα με την εν λόγω πηγή στις 13 
Οκτωβρίου οι μαχητές του «Ισλαμικού Κρά-
τους» επιτέθηκαν σε στρατόπεδο προσφύ-
γων που βρίσκεται κοντά στην κατοικημένη 
περιοχή Ελ –Μπάχρα, όπου πήραν ως ομή-
ρους 130 αραβικές οικογένειες.
Μεταξύ των ομήρων του «Ισλαμικού Κρά-
τους» στην περιοχή αυτή βρίσκονται περισ-
σότεροι από 750 άνθρωποι μεταξύ των 
οποίων πολίτες δυτικοευρωπαϊκών και 
άλλων χωρών , ανέφερε η πηγή του ρωσι-
κού πρακτορείου.

διεθνή νέα

Έ
ντονες πιέσεις από την αμερικανική πλευ-
ρά δέχεται το αντιπολιτευόμενο VMRO-
DPMNE, που αρνείται να στηρίξει τις συ-
νταγματικές αλλαγές που προβλέπονται 

στη Συμφωνία των Πρεσπών.
Κι ενώ στα Σκόπια η κοινοβουλευτική συζήτηση 
για τη συνταγματική αναθεώρηση έχει αρχίσει, ο 
υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τα ευρω-
παϊκά ζητήματα Γουές Μίτσελ απέστειλε επιστολή 
στον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Χριστιάν 
Μίτσκοσκι και ζήτησε την υπερψήφιση της συμ-
φωνίας.
«Οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι η Συμφωνία των Πρεσπών 
είναι μια ιστορική ευκαιρία για τη “Μακεδονία” 
να διασφαλίσει ένα λαμπρότερο μέλλον», τονίζει 
στην επιστολή του ο Μίτσελ και διαμηνύει ότι δεν 
θα υπάρξει καλύτερη ευκαιρία. «Παρά τους ισχυρι-
σμούς ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποια “καλύ-
τερη συμφωνία”, δεν πιστεύουμε σε αυτό το σενά-
ριο. Η συμφωνία προϋπέθετε συμβιβασμό και από 
τις δύο πλευρές. Είναι μια ευκαιρία που πιθανόν 
δεν θα έρθει ξανά για χρόνια, αν όχι για δεκαετίες», 
επισημαίνει.

«Έχουμε απογοητευτεί με τις θέσεις 
του VMRO-DPMNE»
Εντύπωση μάλιστα προκαλεί το γεγονός ότι ο Αμε-
ρικανός υφυπουργός Εξωτερικών δεν κρύβει την 
απογοήτευσή του για τη στάση της ηγεσίας του 
VMRO-DPMNE, που αντιτίθεται στη συμφωνία 
των Πρεσπών.
«Δεν θα σας προκαλέσει έκπληξη ότι έχουμε απο-
γοητευτεί με τις θέσεις της ηγεσίας του VMRO-
DPMNΕ, τόσο στο δημοψήφισμα όσο και στις κοι-
νοβουλευτικές διαδικασίες για την τροποποίηση 
του συντάγματος. Οι πολίτες της “Μακεδονίας” 
από όλες τις κοινότητες και τα κόμματα, συμπε-
ριλαμβανομένου και του δικού σας, στηρίζουν 
ισχυρά την ένταξη σε ΝΑΤΟ και ΕΕ, κάτι που συμ-
βαίνει από την ανεξαρτησία. Τώρα, είναι στο χέρι 
της βουλής να κάνει το επόμενο και αποφασιστικό 
βήμα», αναφέρει.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο Μίτσελ καλεί 
τον Μίτσκοσκι να «δημιουργήσει χώρο, δημόσια 
και ιδιωτικά, για βουλευτές από το κόμμα του για 
να αποφασίσουν πώς θα ψηφίσουν στις συνταγμα-
τικές αλλαγές, χωρίς απειλές βίας, τιμωρίες ή άλλες 
μορφές εξαναγκασμού».
«Είναι μία ιστορικά σημαντική στιγμή για τη χώρα 
σας, που χρειάζεται ηγεσία με θάρρος και ωρι-
μότητα. Ως αληθινός φίλος και υποστηρικτής της 

“Μακεδονίας”, σας καλούμε να παραμερίσετε τα 
κομματικά συμφέροντα για να προωθήσετε το 
κοινό στρατηγικό συμφέρον και να διασφαλίσετε 
ένα καλύτερο μέλλον για τους πολίτες σας, ανά-
μεσα στην Ευρωπαϊκή οικογένεια των Εθνών» 
καταλήγει στην επιστολή του.

Ρευστό παραμένει το σκηνικό στην Π-
ΓΔΜ
Συνεχίστηκε, για δεύτερη ημέρα σήμερα, η συζή-
τηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί της πρότασης 
της κυβέρνησης του Ζόραν Ζάεφ για τροποποίηση 
του Συντάγματος της ΠΓΔΜ, βάσει των προβλεπό-
μενων στην Συμφωνία των Πρεσπών.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό της 
Βουλής, η συζήτηση σε αυτήν την πρώτη φάση της 
διαδικασίας τροποποίησης του Συντάγματος μπο-
ρεί να διαρκέσει μέχρι δέκα ημέρες και θα ολο-
κληρωθεί με ψηφοφορία, για την οποία απαιτεί-
ται πλειοψηφία δύο τρίτων (80 στους 120 βουλευ-
τές), προκειμένου η διαδικασία να προχωρήσει 
στα επόμενα στάδια.
Κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο ημερών της 
συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής, όπως 
μεταδίδει το ΑΠΕ ΜΠΕ, δεν σημειώθηκε καμία 
μετακίνηση των κομμάτων από τις γνωστές θέσεις 
τους, ούτε καμία μετατόπιση βουλευτών από τις 
κομματικές γραμμές.
Οι βουλευτές που εμφανίζονται διατεθειμένοι να 
στηρίξουν την τροποποίηση του Συντάγματος υπο-
λογίζονται πλέον σε 72 (βουλευτές του συνασπι-
σμού που ηγείται το κόμμα του Ζάεφ και βουλευτές 
αλβανικών κομμάτων), ωστόσο για την ώρα δεν 
υπάρχουν ενδείξεις για διαφοροποίηση βουλευ-
τών της αντιπολίτευσης, ώστε να επιτευχθεί η απα-
ραίτητη ενισχυμένη πλειοψηφία των δύο τρίτων.
Εν τω μεταξύ, μετά το μήνυμα «εθνικής συμφιλί-
ωσης» που απηύθυνε χθες ο Ζόραν Ζάεφ, ιδίως 
σε σχέση με τα βίαια γεγονότα της 27ης Απριλίου 
2017, όταν εκατοντάδες υποστηρικτές του VMRO-
DPMNE εισέβαλαν στο κοινοβούλιο και ξυλοκό-
πησαν άγρια τον ίδιο τον Ζόραν Ζάεφ, βουλευ-
τές του κόμματός του και βουλευτές αλβανικών 
κομμάτων, το Εφετείο των Σκοπίων ήρε σήμερα 
το μέτρο για κατ΄ οίκον περιορισμό που είχε επι-
βληβεί σε δύο βουλευτές του VMRO-DPMNE, οι 
οποίοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για 
τα αιματηρά εκείνα επεισόδια που διαδραματίστη-
καν στη Βουλή. Πλέον, με την άρση του περιοριστι-
κού αυτού μέτρου, οι δύο βουλευτές θα μπορούν 
να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Βουλής.

Νέες πιέσεις των ΗΠΑ στην 
αντιπολίτευση των Σκοπίων: Ψηφίστε 
τη Συμφωνία των Πρεσπών 
Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γουές Μίτσελ με επιστολή του προς τον επικεφαλής του 
VMRO-DPMNE ζητά στήριξη της Συμφωνίας των Πρεσπών - «Αφήστε τους βουλευτές να 
ψηφίσουν χωρίς απειλές βίας, τιμωρίες και εξαναγκασμούς»

Αμερικανοί και Ευρωπαίοι όμηροι 
του ISIS στη Συρία: «Θα εκτελούν 10 
κάθε μέρα» λέει ο Πούτιν
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην 
επιστολή της κάνει λόγο για «άνευ 
προηγουμένου απόκλιση» από 
τους δημοσιονομικούς στόχους 
- Αναφέρει ότι «θέτει σε κίνδυνο 
την μείωση του ιταλικού δημόσιου 
χρέους, που αγγίζει το 132% 
του ΑΕΠ» - Ζητά από τη Ρώμη να 
υποβάλει τις παρατηρήσεις της πριν 
από «το μεσημέρι της Δευτέρας, 22 
Οκτωβρίου»

Ο 
ευρωπαίος επίτροπος οικονομι-
κών και νομισματικών υποθέσε-
ων Πιέρ Μοσκοβισί, παρέδωσε 
πριν από λίγο στον ιταλό υπουργό 

οικονομικών Τζοβάνι Τρία την επιστολή που 
υπογράφουν ο ίδιος ο Μο-
σκοβισί και ο αντιπρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής Βάλντις Ντομπρόβσκις, 
με αντικείμενο τον κρατικό 
προϋπολογισμό της Ιταλίας.
Στην επιστολή γίνεται ανα-
φορά σε «παρέκκλιση 
χωρίς προηγούμενο από 
το Σύμφωνο Σταθερότητας, 
η οποία αγγίζει το 1,5% σε ότι αφορά τους 
συμφωνημένους στόχους». Μια παρέκκλιση 
η οποία «θέτει σε κίνδυνο την μείωση του 
ιταλικού δημόσιου χρέους, που αγγίζει το 
132% του ΑΕΠ».
Σε κοινή συνέντευξη τύπου, στο ιταλικό 
υπουργείο οικονομικών, ο Μοσκοβισί 
τόνισε ότι «η Επιτροπή δεν αναφέρεται στο 
περιεχόμενο των μέτρων του προϋπολογι-
σμού, αλλά αυτό που την ενδιαφέρει είναι 
με ποιό τρόπο τα μέτρα αυτά θα χρηματο-
δοτηθούν».
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «υπάρχουν 
συγκεκριμένα βήματα που θα πρέπει να 
γίνουν, βάσει των οποίων ο διάλογος με την 
Ρώμη θα συνεχιστεί». Ο Πιέρ Μοσκοβισί 
θέλησε να καταστήσει σαφές ότι «η Κομι-
σιόν είναι ένας ουδέτερος κριτής» και ότι 
«και ο ίδιος βάζει κατά μέρος τις προσωπι-
κές του, πολιτικές εκτιμήσεις». Η Επιτροπή 
ζήτησε από την Ιταλία να απαντήσει στην 
επιστολή της μέχρι τις 22 Οκτωβρίου,.
Ο δε ιταλός υπουργός οικονομικών, Τζο-
βάννι Τρία, τόνισε ότι ο προσωπικός του 
διάλογος με τον γάλλο επίτροπο και με όλη 
την Επιτροπή πραγματοποιείται σε άριστο 
κλίμα, και με αυτό τον τρόπο πρόκειται να 
συνεχιστεί. Επανέλαβε, δε, ότι η Ιταλία έχει 
θέσει τους συγκεκριμένους στόχους στον 

προϋπολογισμό της, διότι οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις δεν κατάφεραν να πετύχουν την 
αναγκαία οικονομική ανάπτυξη».

Κατηγορηματικός ο Κόντε: «Δεν 
υπάρχουν περιθώρια» τροποποί-
ησης του προϋπολογισμού
Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπε 
Κόντε προειδοποίησε την Τετάρτη την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή ότι δεν υπάρχουν περιθώ-
ρια τροποποίησης του προϋπολογισμού της 
κυβέρνησής του για το 2019, ο οποίος υπο-
βλήθηκε τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες για αξι-
ολόγηση, πάντως θεωρείται πως αποκλίνει 
από τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις.
«Περιθώρια θα έλεγα ότι δεν υπάρχουν», 
πέταξε ο Κόντε προσερχόμενος στη Σύνοδο 
Κορυφής την Τετάρτη, πριν προσθέσει ότι 

αναμένει να λάβει τις «κρι-
τικές παρατηρήσεις» της 
Κομισιόν. «Θα ανταπαντή-
σουμε», σημείωσε, πάντως 
«είμαι πεπεισμένος πως 
μπορούμε να κάνουμε εποι-
κοδομητικό διάλογο».
Λίγο μετά την άφιξή του 
στις Βρυξέλλες, ο Κόντε 
συναντήθηκε με τη γερμα-

νίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ, η οποία 
τον προέτρεψε να επιδιώξει την οικοδόμηση 
«εμπιστοσύνης» στις συνομιλίες με την Επι-
τροπή.
Όπως όλα τα κράτη μέλη της ευρωζώνης, η 
Ιταλία υπέβαλε τη Δευτέρα το σχέδιο κρατι-
κού προϋπολογισμού της στην Επιτροπή, η 
οποία εντέλλεται να τον αξιολογήσει.
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν ήδη επικρί-
νει τα μεγέθη που προβλέπει το ιταλικό σχέ-
διο, καθώς το δημόσιο έλλειμμα αναμένεται 
να ανέλθει την επόμενη χρονιά στο 2,4% του 
ΑΕΠ, επίπεδο πολύ υψηλότερο από το 0,8% 
που υποσχόταν η προηγούμενη κυβέρνηση 
της κεντροαριστεράς.
Το σχέδιο προϋπολογισμού της συμμαχίας 
άκρας δεξιάς/λαϊκιστών που βρίσκεται στην 
κυβέρνηση της Ιταλίας ανησυχεί την ευρω-
ζώνη καθώς το δημόσιο χρέος της χώρας 
αυτής (131% του ΑΕΠ) είναι το δεύτερο υψη-
λότερο μεταξύ των χωρών που ανήκουν στη 
νομισματική ένωση.
«Θα μεταφέρω το μήνυμα πως έχουμε έναν 
προϋπολογισμό που έχει καταρτιστεί προ-
σεκτικά, είναι ένας προϋπολογισμός για να 
αντιστραφεί η τάση στην οποία κατευθυνό-
ταν η ιταλική οικονομία. Θέλουμε ανάπτυξη 
και τη θέλουμε για το καλό της χώρας», εξή-
γησε ο Κόντε.
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Κομισιόν: «Καταπέλτης» για 
τον προϋπολογισμό της Ιταλίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ 
Τραμπ διεμήνυσε ότι εάν δεν 
σταματήσουν οι μεγάλες ομάδες 
μεταναστών, θα κλείσει τα σύνορα με 
το Μεξικό - «Θα καλέσω τον στρατό 
των ΗΠΑ και θα κλείσω τα νότια 
σύνορά μας» 

Σ
τοπ» στις ροές μεταναστών που έρ-
χονται από τα σύνορα των ΗΠΑ με το 
Μεξικό επιχειρεί να βάλει ο Αμερι-
κανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, 

που διεμήνυσε ότι εάν το Μεξικό δεν κά-
νει κινήσεις, θα αναπτύξει στρατό στα νότια 
σύνορα της χώρας.
«Θα πρέπει, με τους ισχυρότερους όρους, 
να ζητήσω από το Μεξικό να σταματήσει 
αυτή την επίθεση - και αν δεν μπορεί να το 
κάνει, τότε θα καλέσω τον στρατό των ΗΠΑ 
και ΘΑ ΚΛΕΙΣΩ ΤΑ ΝΟΤΙΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ!» 
έγραψε ο Τραμπ στο Twitter, ;
Μέσω των συνόρων με το Μεξικό, φτάνουν 
στις ΗΠΑ μετανάστες από τη Γουατεμάλα, 
την Ονδούρα και το Σαλβαδόρ.
Η απειλή του Τραμπ επαναφέρει ένα από 
τα κύρια ζητήματα της προεκλογικής του 
εκστρατείας το 2016. Η στιγμή δεν είναι 

τυχαία, καθώς απομένουν μόλις τρεις εβδο-
μάδες από τις ενδιάμεσες εκλογές, που θεω-
ρούνται κρίσιμες για τη θητεία του.
Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης 
την απειλή ότι θα σταματήσει την οικονο-
μική βοήθεια προς τις χώρες της κεντρικής 
Αμερικής.
Αύριο, ο υπουργός Εξωτερικών Μάικ 
Πομπέο θα βρίσκεται στην Πόλη του Μεξι-
κού, όπου θα συναντηθεί με τον Μεξικανό 
πρόεδρο Ενρίκε Πένια Νιέτο.
Με μια σειρά σημερινών τουίτ, ο Τραμπ 
φάνηκε επίσης να συνδέει το θέμα των 
μεταναστών με το εμπόριο και την πρό-
σφατη συμφωνία με το Μεξικό για την αντι-
κατάσταση της Βορειοαμερικανικής Συμφω-
νίας Ελεύθερου Εμπορίου (NAFTA) η οποία 
αναμένει την επικύρωσή της.
«Η επίθεση στη χώρα μας στα Νότια Σύνορά 
μας, περιλαμβανομένων των Εγκληματικών 
Στοιχείων και των ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ που συρ-
ρέουν, είναι πολύ πιο σημαντικά για εμένα, 
ως Πρόεδρο, από το εμπόριο ή την USMCA. 
Ελπίζω πως το Μεξικό θα σταματήσει αυτή 
την επίθεση στα Βόρεια Σύνορά του», έγραψε 
ο Τραμπ, αναφερόμενος στην εμπορική συμ-
φωνία που είναι γνωστή ως Συμφωνία Ηνω-
μένων Πολιτειών-Μεξικού-Καναδά.

Ο Τραμπ απειλεί να κλείσει με στρατό τα 
σύνορα με το Μεξικό λόγω μεταναστευτικού 

Κίνδυνος «βύθισης» για Νάπολη και 
Βενετία μέχρι το 2100: Kι ελληνικά 
νησιά στην «επικίνδυνη ζώνη»

Τ
ον μεγαλύτερο κίνδυνο να βρεθούν 
κάτω από την επιφάνεια της θάλασ-
σας μέσα στα επόμενα 80 χρόνια α-
ντιμετωπίζουν δύο από τις ιστορι-

κότερες πόλεις της Ιταλίας αλλά κι ολόκλη-
ρης της Ευρώπης.
Βενετία και Νάπολη βρίσκονται εντός της 
«διακεκαυμένης ζώνης» σε περίπτωση που 
επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για μεγάλη 
άνοδο της στάθμης της θάλασσας εξαιτίας 
της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρ-
μανσης του πλανήτη.
Μαζί με τις δύο παραπάνω πόλεις, στο 
χείλος της «βύθισης» βρίσκονται αρκετές 
ακόμη ιστορικές ιταλικές πόλεις, όπως η 
Ραβέννα, η αρχαία Πίζα, το Τσίνκουε Τέρρε 
(που συγκαταλέγεται μεταξύ των Μνημείων 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco) 
αλλά κι η περιοχή του Δέλτα του ποταμού 
Πάδου στις ακτές της Αδριατικής.
Η έρευνα που έφερε στην επιφάνεια τα 

παραπάνω εξαιρετικά ανησυχητικά στοι-
χεία διεξήχθη επί σειρά ετών από επιστή-
μονες του πανεπιστημίου του Κιέλου στη 
Γερμανία, ενώ έπονται αντίστοιχες μελέτες 
για το αν και το κατά πόσο θα επηρεαστούν 
παραθαλάσσιες πόλεις της Μεσογείου και 
σε άλλες χώρες από το φαινόμενο που ανα-
μένεται να γιγαντωθεί τα επόμενα χρόνια.
Μάλιστα, σε έναν (λανθασμένο) χάρτη 
που δημοσίευσε η βρετανική DailyMail, 
μεταξύ των επαπειλούμενων ιστορικών 
πόλεων βρίσκεται κι η μεσαιωνική πόλη 
της Ρόδου, η πόλη του Ντουμπρόβνικ στην 
Κροατία, το νησί της Δήλου στις Κυκλάδες, 
η αρχαία Καρχηδόνα στην σημερινή Τυνη-
σία, η Λευκή Πόλη στα περίχωρα του Τελ 
Αβίβ Ισραήλ, η αρχαία πόλη της Κέρκυρας 
(που βρίσκεται στην χερσόνησο Κανόνι λίγα 
χιλιόμετρα έξω από την σύγχρονη πόλη 
της Κέρκυρας) κι η πόλη της Πάφου στην 
Κύπρο.
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Κάποτε ήταν ο φόβος και ο τρόμος 
των αστών. Σήμερα το κόμμα των 
Πρασίνων αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος του πολιτικού συστήματος, 
ενώ ανεβαίνει συνεχώς στις 
προτιμήσεις των ψηφοφόρων, 
όπως έδειξαν και οι εκλογές στη 
Βαυαρία.

Σ
τις χθεσινές εκλογές της Βαυαρί-
ας, δίχως αμφιβολία, μεγάλος κερ-
δισμένος αναδείχθηκε το κόμμα 
των Πρασίνων, που κατάφερε να 

υπερδιπλασιάσει το ποσοστό του και να 
αναδειχθεί δεύτερη δύναμη με ποσοστό 
17,5%. Πώς εξηγείται αυτή η ανοδική πο-
ρεία; Είναι οι Πράσινοι το νέο κόμμα της 
ανερχόμενης αστικής τάξης;
Με μάλλινα πουλόβερ και σανδάλια είχαν 
εμφανιστεί οι πρώτοι βουλευτές των 
Πρασίνων στη γερμανική ομοσπονδιακή 
Βουλή το 1983, προκαλώντας αίσθηση 
στα αστικά κόμματα, αλλά και στην κοινή 
γνώμη. Σήμερα τα μάλλινα πουλόβερ 
έχουν αντικατασταθεί από κοστούμια και 
ταγεράκια, ενώ η ρεάλ πολιτίκ διαδέχεται 
τη ριζοσπαστική οικολογία.
Κατά τα λοιπά, οι Πράσινοι δίνουν προτε-
ραιότητα στην ψηφιακή οικονομία, αλλά 
και στην κοινωνική συνοχή. Πολλές δημο-
σκοπήσεις τούς φέρνουν πλέον στη δεύ-
τερη θέση στις προτιμήσεις των ψηφο-
φόρων και σε ομοσπον-
διακό επίπεδο. Η αλήθεια 
είναι ότι την άνοδο των 
Πρασίνων ευνοεί ο συνε-
χής κατακερματισμός του 
πολιτικού τοπίου. Το ίδιο 
ισχύει, άλλωστε, για την 
άνοδο του εθνολαϊκιστι-
κού κόμματος «Εναλλα-
κτ ική γ ια τη Γερμανία» 
(AfD). Όπως επισημαίνει ο Όλαφ Μπένκε, 
αναλυτής του ινστιτούτου Ράσμουσεν, με 
έδρα τις Βρυξέλλες, «και τα δύο αυτά κόμ-
ματα επωφελούνται από τη δυσαρέσκεια 
των ψηφοφόρων για τα μεγάλα κόμματα. 
Δύσκολα μπορεί κάποιος να προβλέψει 
πόσο ακόμη μπορούν να ενισχυθούν, 
αλλά είναι προφανές ότι θα υπάρξουν κι 
άλλοι παίκτες στο πολιτικό σκηνικό».

Αποκηρύσσοντας τον ριζοσπα-
στισμό
Η αλματώδης άνοδος των Πρασίνων μετά 
τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές στη 

Γερμανία προκαλεί έκπληξη, αν αναλογι-
στούμε τις διαμφισβητούμενες πολιτικές 
επιλογές του πρόσφατου παρελθόντος.
Στην περίοδο 1998-2005, όταν οι Πρά-
σινοι συγκυβερνούσαν για πρώτη- και 
μοναδική μέχρι σήμερα- φορά στο Βερο-
λίνο, αποκήρυξαν την απόλυτη προσή-
λωση στο ειρηνιστικό κίνημα για να στη-
ρίξουν τις αεροπορικές επιδρομές του 
ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία, κάτι που εξόρ-
γισε πολλούς παραδοσιακούς ψηφοφό-
ρους του κόμματος. Το 2011, μετά την 
πυρηνική καταστροφή της Φουκουσίμα, η 
Άνγκελα Μέρκελ σχεδόν «υπέκλεψε» ένα 
από τα πιο προσφιλή θέματα της πράσινης 
ατζέντας, αποφασίζοντας εν μία νυκτί το 
κλείσιμο των πυρηνικών εργοστασίων, 
έστω και με πολυετείς μεταβατικές περι-
όδους.
Το 2013 οι Πράσινοι πρότειναν, ανα-
ζητώντας νέο πεδίο δράσης, να καθιε-
ρωθεί μία «ημέρα χορτοφαγίας» στις 
καντίνες της Γερμανίας. Το αποτέλεσμα 
ήταν καταστροφικό, καθώς οι πολιτικοί 
τους αντίπαλοι έκαναν λόγο για «κόμμα 
της απαγόρευσης» και του αριστερού 
δογματισμού, το οποίο δήθεν προσπα-
θεί να παιδαγωγήσει τους ψηφοφό-
ρους. Στις εκλογές του 2017 οι Πράσι-
νοι συγκέντρωσαν 8,9%, το μικρότερο 
ποσοστό από όλα τα κόμματα που μπή-
καν στην ομοσπονδιακή Βουλή. Έκτοτε, 
όμως, έχουν καταφέρει να υπερδιπλασι-

άσουν το ποσοστό τους 
σε όλες τις δημοσκοπή-
σεις, ξεπερνώντας μερι-
κές φορές ακόμη και 
τους Σοσιαλδημοκράτες.
Σε αυτό συνέβαλε προ-
φ α νώ ς  τ ο  ν έο  ηγ ε -
τ ικό δίδυμο, η Ανα-
λένα Μπέρμποκ και ο 
Ρόμπερτ Χάμπεκ.  Οι 

δυο τους κατάφεραν να εντάξουν στο 
πρόγραμμα των Πρασίνων πολιτικές 
θέσεις οι οποίες συγκεντρώνουν πλέον 
την απαραίτητη πλειοψηφία, αν και δεν 
συμβιβάζονται με το παραδοσιακό προ-
φίλ του κόμματος. Παράδειγμα: η πρό-
ταση για εκσυγχρονισμό και αυξημένη 
χρηματοδότηση της αστυνομίας. Ρεαλι-
στικό και μετριοπαθές προφίλ έχει επι-
δείξει και ο Βίνφριντ Κρέτσμαν ως πρω-
θυπουργός στο παραδοσιακά συντηρη-
τικό κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης, 
όπου μάλιστα συγκυβερνά με τους Χρι-
στιανοδημοκράτες. 

Πράσινοι, το νέο κόμμα της 
αστικής τάξης

Ο
ι προκλήσεις της Δύσης, το ενδε-
χόμενο του Τρίτου Παγκόσμιου 
Πολέμου, η στενότερη σχέση της 
Κίνας με τη Ρωσία είναι μερικά α-

πό τα ζητήματα που έθιξε ο Ρώσος υπουρ-
γός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέ-
ντευξή του στο RT France.
«Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μεγα-
λύτερης κλίμακας προκλήσεις. Αλλά η απά-
ντησή μας είναι πολύ απλή: αν μας απειλούν 
μέσω των ΜΜΕ, θα απαντήσουμε επίσης 
μέσω των ΜΜΕ, αλλά με τον σωστό τρόπο» 
δήλωσε ο Λαβρόφ απαντώντας σε ερωτή-
σεις δημοσιογράφων του RT France, του 
Paris Match και της Le Figaro.
Παράλληλα, ανέφερε πως «η προοπτική 
Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου είναι σενάριο 
πέρα από κάθε φαντασία και οποιοσδήποτε 
θα ήταν τρελός να το επιδιώκει». Επεσή-
μανε, όμως, πως «είναι απρόβλεπτος παρά-
γοντας η απουσία διαλόγου ανάμεσα στους 
Ρώσους στρατιωτικούς και το ΝΑΤΟ».
«Η ένταση παραμένει ανάμεσα στις δύο 
δυνάμεις» πρόσθεσε ο Λαβρόφ, επιση-
μαίνοντας το πρόσφατο επεισόδιο, όταν 
ισπανικό μαχητικό από λάθος εκτόξευσε 
πύραυλο αέρος-αέρος, κατά τη διάρκεια 
αεροπορικών γυμνασίων στον ουρανό της 
Εσθονίας.
«Ευτυχώς, δεν είχαμε θύματα, αλλά τι θα 

γινόταν αν έφτανε σε ρωσική περιοχή; Και 
βρισκόμαστε πολύ κοντά. Όλα αυτά συμ-
βαίνουν καθώς οι ΗΠΑ αναβαθμίζουν το 
πυρηνικό τους δόγμα, δημιουργώντας νέα 
χαμηλής πυρηνικής ισχύος όπλα με καθαρό 
σκοπό να τα χρησιμοποιήσουν σε μάχη» 
είπε ο Ρώσος διπλωμάτης.
«Το τοξικό πολιτικό κλίμα στις ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες και στην Ουάσινγκτον δημι-
ουργεί προβλήματα στις σχέσεις μας, καθώς 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραμένει παγιδευ-
μένη από τις χώρες που είναι αντίθετες στην 
εκ νέου συμφιλίωση με τη Μόσχα. Και η 
αμερικανική ελίτ πυροδοτεί την ένταση. 
Θεωρώ πως είναι ανόητο να παραμένουν 
όμηροι στους Αμερικανούς νομοθέτες» 
επεσήμανε ο Λαβρόφ.

Οι σχέσεις Μόσχας- Πεκίνου
Ενώ η Δύση εξακολουθεί να πλήττει 
τη Μόσχα με αντίποινα και εμπορικούς 
περιορισμούς, οι ρωσικές σχέσεις με το 
Πεκίνο κι άλλες ασιατικές δυνάμεις δια-
γράφουν ανοδική πορεία. «Απαιτείται να 
αντιμετωπίσουμε το χαμηλό επίπεδο των 
οικονομικών σχέσεων με την Ευρώπη, 
καθώς βλέπουμε να αυξάνονται οι ευκαι-
ρίες ανάπτυξης με την Κίνα, την Ινδία, 
την Ιαπωνία και την Κορέα» σημείωσε ο 
Ρώσος υπουργός.

Λαβρόφ: «Η Μόσχα περιμένει 
μεγαλύτερες προκλήσεις από τη Δύση» 

94χρονος γιατρός αποκαλύπτει την 
τροφή-φάρμακο για την υγεία

Τ
ι κι αν ε ίναι 94ων χρονών, 
ο Dr. Murray Grossan ακόμα 
δουλεύει σαν ωτορινολαρυγ-
γολόγος. Με τόσα χρόνια ε-

μπειρία και τόσο καλή φυσική κατά-
σταση, αποτελεί τον Νούμερο 1 άν-
θρωπο που θα ακούγαμε γ ια συμ-
βουλέ ς σ τον τομέα υγε ία. Έτσ ι ό -
ταν είδαμε πως αποκάλυψε την τρο-
φή-φάρμακο για την υγεία στο περι-
οδικό Prevention, τρέξαμε να το δια-
βάσουμε για να μάθουμε τα μυστικά 
του.

Όπως αποκάλυψε, τρώει κάθε μέρα 
γ ιαούρτ ι  και πισ τ εύε ι  πως αυτός 
είναι ο λόγος (σε συνδυασμό με το 
ότ ι έ χε ι αποκτήσει ένα γερό ανο-
σοποιητ ικό σύσ τημα με τη χρόν ια 

συνανασ τ ροφή του με ασ θενε ίς) 
που δεν αρρωσ ταίνε ι  από γρίπη. 
Όπως εξηγε ί,  σ το γ ιαούρτ ι υπάρ-
χουν ζωντανά βακτήρια που αλληλε-
πιδρούν με τα μικρόβια στα έντερα 
μας. Έτσι, ενώ πιστεύει ότι η συνή-
θειά του αυτή τον βοήθησε να προ-
στατευτεί από τη γρίπη και το κοινό 
κρυολόγημα, θεωρεί επίσης ότ ι το 
γ ιαούρτι μπορεί να καταπολεμήσει 
και βακτηρίδια, όπως το E. coli και η 
σαλμονέλλα. Το κλειδί είναι να αγο-
ράζουμε γιαούρτια που έχουν ζωντα-
νές και ενεργές καλλιέργειες.

Προτε ίνε ι επίσης την κατανάλωση 
άλλων τροφίμων, που έ χουν υπο-
στεί ζύμωση, όπως το ξινολάχανο, το 
κεφίρ και οι τροφές με προβιοτικά.
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οικογένεια

Π
ολλοί από μας που είμαστε πα-
ντρεμένοι για πολύν καιρό έ-
χουμε την τάση να νομίζουμε ό-
τι το να είμαστε ρομαντικοί με 

τον/την σύντροφό μας είναι κάτι που έ-
πρεπε να το κάνουμε μόνο πριν από το 
γάμο. Ως αποτέλεσμα, πολλά ζευγάρια 
βρίσκουν τον εαυτό τους ύστερα από με-
ρικά χρόνια να μην έχει πολύ ενδιαφέρον 
για το γάμο τους. Πρέπει να καταλάβουμε 
ότι, ανεξάρτητα από την ηλικία μας, όλοι 
μας έχουμε έντονη την ανάγκη για στενές 
σχέσεις και δεσμούς.
Θα πρέπει ν’ αρχίσουμε να σκεφτόμα-
στε το ρομαντισμό όχι σαν ένα μεμονω-
μένο γεγονός, αλλά σα μία καθημερινή 
έκφραση  αγάπης. Ο ρομαντισμός δεν 
πρέπει να εκδηλώνεται μόνο πριν από 
το ερωτικό παιχνίδι, όπως οι περισσότε-
ροι άντρες έχουν την τάση να πιστεύουν, 
αλλά να είναι μία σχέση φιλίας που συνε-
χώς αυξάνεται. Να δείχνεις την αγάπη 
σου και την εκτίμησή σου κάθε μέρα. Να 
μοιράζεστε κοινά ενδιαφέροντα και να 
βρίσκετε χρόνο να τον ξοδεύετε μαζί σαν 
δυο καλοί φίλοι.
Κρατάτε το χέρι ο ένας του άλλου; Τον/
την αγκαλιάζεις κάθε βράδυ όταν γυρνάει 
σπίτι; Λες στο/στη σύντροφό σου κάθε 
μέρα ότι τον/την αγαπάς; Ο ρομαντισμός 
πολλές φορές μπορεί απλά να καλλιεργη-
θεί αν καθήσετε μαζί και φάτε οι δυο σας.  
Ο ρομαντισμός είναι μία κοινή διαδικα-
σία. Πρέπει και οι δύο να ευχαριστιού-
ν ται. Πολλές φορές ο σύζυγος μπο-
ρεί να προσπαθήσει να φανεί ρομαντι-
κός με κάποιο δείπνο που θα προτείνει 
ή κάποιες διακοπές. Αλλά στη συνέχεια 
απογοητεύεται γιατί τα πράγματα δεν έγι-
ναν όπως τα φαντάστηκε. Κάτι που μπο-
ρεί να είναι διασκεδαστικό και ευχάριστο 
για τον ένα μπορεί να μην είναι και για 
τον άλλον.
Ο μόνος τρόπος για να μάθεις τι εντυπω-
σιάζει τον/την σύντροφό σου είναι να 
του/της κάνεις ερωτήσεις. Όταν ρωτάς 
και ακούς με προσοχή τι σου λέει, ανα-
πτύσσεις πιο στενή σχέση. Ο στόχος σου 
να είναι να βρεις ποια είναι τα κοινά ενδι-
αφέροντά σας και να δουλέψεις πάνω σ’ 
αυτά. 
Για να καλλιεργηθεί η στενή σχέση με τον/
την σύντροφό σου χρειάζεται συνέπεια. 
Ο ρομαντισμός δεν είναι ένα γεγονός για 
να επαναλαμβάνεται πού και πού. Ρομα-

ντισμός δεν είναι να κάνεις το παν για να 
προγραμματίσεις μία ωραία έξοδο την 
Παρασκευή το βράδυ και  την υπόλοιπη 
εβδομάδα να αδιαφορείς. Χρειάζεται με 
συνέπεια να προσπαθείς κάθε μέρα.
Ο ρομαντισμός ακόμη μπορεί να εκφρα-
στεί και με εκπλήξεις.  Αν βρεις τι θεω-
ρεί ρομαντικό ο/η σύντροφός σου δε 
σημαίνει ότ ι δεν μπορείς να του/της 
κάνεις εκπλήξεις. Δε χρειάζεται να είναι 
μία απροσδόκητη έξοδος ή κάποιο μικρό 
ταξιδάκι το Σαββατοκύριακο. Θα μπο-
ρούσε να είναι ένα σημείωμα ή κάποιο 
ποίημα μέσα στην τσάντα του ή στο πορ-
τοφόλι της. 
Πολλές φορές θέλουμε να φανούμε 
ρομαν τ ικοί, αλλά δεν ξέρουμε ότ ι ο 
ρομαν τ ισμός δεν ε ίναι κάτ ι που το 
κάνουμε για τον εαυτό μας, αλλά για τον/
την σύντροφό μας. Δείχνω ρομαντισμό 
σημαίνει ότι εκπληρώνω τις ανάγκες του/
της , όχι τις δικές μου. Γι αυτό πρέπει να 
εκφράζουμε το ρομαντισμό μας έτσι που 
ο άλλος θα το καταλάβει και θα το προ-
σέξει. Οι πέντε τρόποι που δίνουμε και 
παίρνουμε αγάπη είναι με την Υπηρεσία, 
με την Επιβεβαίωση, με τα δώρα, με τη 
στοργή και με το χρόνο μας. 
Ρομαντισμός ακόμη είναι όταν προσέχεις 
τον/την σύντροφό σου.  Μπορούμε να 
φανούμε ρομαντικοί αν προσέχουμε τον/
την σύντροφό μας. Να είστε αφοσιωμέ-
νοι ο ένας στον άλλον, και τίποτε άλλο να 
μην αποσπά την προσοχή σας. Αν πάτε 
βόλτα μην παίρνετε μαζί σας και τα προ-
βλήματα της δουλειάς σας. Κλείστε το 
κινητό σας για λίγο και να έχετε όλη την 
προσοχή σας στον/στην σύντροφό σας. 
Και το τελευταίο πράγμα που θάθελα 
να επισημάνω για να διατηρήσουμε το 
ρομαντισμό στη σχέση μας είναι να Δια-
φυλάξουμε τη Χαρά στο γάμο μας. Μην 
επιτρέψεις τ ίποτε και κανέναν να σου 
κλέψει αυτήν τη χαρά. Οι χαρές της ζωής 
πρέπει να διαφυλάττονται και να προ-
στατεύονται. Υπάρχει αρκετός πόνος που 
έρχεται πολύ εύκολα. Ένα από τα μεγάλα 
δώρα της ζωής είναι η χαρά που φέρνει ο 
ρομαντισμός στη ζωή μας. 
Κάθε μέρα που δείχνεις την αγάπη σου 
στο/στη σύντροφό σου και κάθε φορά 
που καταβάλλεις προσπάθεια να καλλιερ-
γήσεις τη σχέση σου μαζί του/της, θα σε 
φέρνει πιο κοντά σε έναν πετυχημένο κι 
ευτυχισμένο γάμο.

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

Διατήρησε το Ρομαντισμό 
στο Γάμο Σου

To παιδί μου και εγώ
Τα απλά μυστικά της 

φροντίδας των δοντιών 
του μωρού 

Η 
φροντίδα ξεκινά από την πρό-
ληψη και δεν έχει να κάνει μόνο 
με τα πρώτα δόντια, αλλά με τα 
ούλα και την προετοιμασία των 

μελλοντικών μόνιμων δοντιών. Σιγουρευ-
τείτε λοιπόν ότι το μωρό λαμβάνει τη σω-
στή φροντίδα ακολουθώντας τα παρακά-
τω βήματα.
Ξεκινήστε με τον καθαρισμό του στό-
ματος πριν καν εμφανιστούν τα πρώτα 
δοντάκια. Σκουπίστε τα ούλα μετά από 
κάθε τάισμα με ένα ζεστό βρεγμένο 
πανάκι.
Όταν εμφανιστούν τα δόντια, ξεκινή-
στε αμέσως τη φροντίδα. Πολλοί γονείς 
πιστεύουν λανθασμένα ότι τα βρεφικά 
δόντια δεν είναι σημαντικά επειδή αντι-
καθίστανται από τα μόνιμα. Αλλά αυτά τα 
πρώτα δόντια διατηρούν το χώρο για τα 
επόμενα και βοηθούν το μωρό να μιλάει 
και να μασάει. Αν δεν τα φροντίσετε, μπο-
ρεί να χαλάσουν και να προκαλέσουν 
μόλυνση στα ούλα και φυσικά να δημι-
ουργήσουν πρόβλημα στα μόνιμα δόντια.
Οι επισκέψεις στον οδοντίατρο ξεκινούν 
συνήθως μετά τα 3 έτη, εφόσον φροντί-
ζετε όπως πρέπει στο σπίτι τα δόντια του 
παιδιού.
Πότε να περιμένω το πρώτο δόντι του 
μωρού μου; Η διαδικασία μπορεί να 
ξεκινήσει στους 4 μήνες, αλλά τα περισ-
σότερα μωρά βγάζουν δοντάκι στους 
6 μήνες. Τα δόντια συνήθως βγαίνουν 
σε ζευγάρια και ξεκινούν από τα κάτω 
μπροστινά, ακολουθούν τα πάνω μπρο-
στινά και μετά τα πλαϊνά. Τα πίσω δόντια 
κάνουν τελευταία την εμφάνισή τους. Τα 
παιδιά πρέπει να έχουν όλα τα βρεφικά 
δόντια τους μέχρι τα 3, τα οποία αντικα-
θίστανται από τα μόνιμα μεταξύ 4 και 6 
ετών.
Το μωρό μου γεννήθηκε με ένα δόντι. 
Πρέπει να το τραβήξω; Αν και είναι πολύ 
σπάνιο, μπορεί να συμβεί. Αυτό συνή-
θως πέφτει όταν μεγαλώσει στη θέση του 
το βρεφικό δόντι. Αλλά ενίοτε, μπορεί να 

χρειαστεί να αφαιρεθεί για να αποφύγει 
τον κίνδυνο του πνιγμού ή αν είναι πολύ 
χαλαρό και μπαίνει εμπόδιο στο θηλα-
σμό.
Το μωρό μου είναι 8 μηνών και δεν έχει 
βγάλει δόντια. Το πρώτο δόντι μπορεί να 
βγει μεταξύ των 4 και 12 μηνών. Σε πολύ 
λίγες περιπτώσεις, η έλλειψη δοντιών 
είναι διαταραχή του μεταβολισμού, αλλά 
αν πρόκειται επ’αυτού, το παιδί παρου-
σιάζει κι άλλα αναπτυξιακά προβλήματα.
Πώς μπορώ να κάνω το μωρό μου να 
νιώσει καλύτερα; Το χειρότερο πράγμα 
που συμβαίνει είναι όταν βλέπετε και 
ακούτε το μωρό σας να πονάει. Με κάθε 
νέο δόντι, τα πράγματα βελτιώνονται. 
Στην αρχή εκκρίνει αρκετό σάλιο και προ-
καλεί ενόχληση σε όλο το στόμα. Υπάρ-
χουν ειδικά παγωμένα δαχτυλίδια που 
μασάει το μωρό και ανακουφίζει τα ούλα 
του. Ακόμα κι ένα απλό και υγρό πανάκι 
θα προσφέρει ανακούφιση. Αν αγορά-
σετε κάποια ειδική αλοιφή, φροντίστε να 
ενημερωθείτε για τις παρενέργειες και την 
ασφάλεια.
Πρέπει να καθαρίζω τα βρεφικά δόντια 
αφού θα πέσουν; Τα πρώτα δόντια 
είναι πολύ σημαντικά γιατί βοηθούν το 
παιδί να μασάει το φαγητό του, να μιλάει 
καθαρά και προετοιμάζει το έδαφος των 
μόνιμων δοντιών. Αν δεν τα φροντίσετε, 
θα χαλάσουν και μπορεί να προκληθεί 
ουλίτιδα. Καθαρίστε τα ούλα μία φορά 
την ημέρα με μία ζεστή πετσετούλα. Όταν 
βγουν τα δύο πρώτα δοντάκια, χρησιμο-
ποιήστε μία πολύ απαλή οδοντόβουρτσα 
και μετά τα 2 έτη, μπορείτε να βάλετε ελά-
χιστη ποσότητα οδοντόκρεμας.
Οι πιπίλες κάνουν κακό στα δόντια; 
Όχι, αν χρησιμοποιούνται για λίγο. Σε 
γενικές γραμμές, ένα παιδί δεν πρέπει 
να κάνει χρήση της πιπίλας μετά τα 4 έτη, 
γιατί αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα 
στα μόνιμα δόντια. Και φυσικά, δεν βου-
τάμε ποτέ την πιπίλα στη ζάχαρη ή το μέλι 
που φθείρει ταχύτατα τα δόντια.
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T
ον κίνδυνο για διαβήτη 
τύπου 2, μπορεί να αυ-
ξήσει η διατροφή χωρίς 
γλουτένη σύμφωνα με 

πρόσφατη μελέτη που παρου-
σιάστηκε σε meeting της Αμερι-
κανικής Καρδιολογικής Εταιρεί-
ας στο Όρεγκον. «Για όσους πά-
σχουν από κοιλιοκάκη ή διαγνω-
σμένη ευαισθησία στη γλουτένη, 
η δίαιτα χωρίς γλουτένη είναι μο-
νόδρομος. Οι μη πάσχοντες όμως 
θα πρέπει να το ξανασκεφθούν, 
γιατί η αποφυγή της πρωτεΐνης 
αυτής που περιέχεται στο σιτάρι, 
τη σίκαλη και το αλεύρι δεν φαί-
νεται να είναι χωρίς κινδύνους. Η 
τεχνητή αφαίρεσή της από τα τρό-
φιμα φαίνεται ότι ενεργοποιεί μια 
ανοσολογική απόκριση του οργα-
νισμού που οδηγεί σε διαβήτη», 
τόνισε ο Σωτήριος Αδαμίδης, 
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Εταιρείας Διαβήτη, Μετα-
βολικού Συνδρόμου & Πα-
χυσαρκίας (ESoDiMeSO), 
σε συνέν τευξη Τύ-
που με αφορμή το 
5ο Συνέδριο της 
ESoDiMeSO, που 
θα πραγματοποιηθεί 
στις 20-21 Οκτωβρίου 
στην Αθήνα.
Όπως είπε το εν λόγω συνέ-
δριο έρχεται να ανατρέ-
ψει αυτήν και πολλές 
ακόμη, καλά εδραιω-
μένες απόψεις σχετικά 
με την υγεία και τη δια-
τροφή μας.

Αθώα τα κορεσμένα 
λιπαρά;
Οπως είπε ο κ Αδαμί-
δης, πολλά έχουν αλλά-
ξει τα τελευταία χρόνια 
και στο κομμάτι της χολη-
στερίνης. Η κατανάλωση 
αυγών έχει πια απενοχοποι-
ηθεί (σε μεγάλο βαθμό), ενώ 
πλέον οι τιμές της χοληστερί-
νης από μόνες τους δεν αρκούν 
για να μας πουν αν κάποιος έχει 
ή όχι αυξημένο καρδιαγγειακό 
κίνδυνο. Με νέες εξετάσεις (όχι 
ακόμη διαθέσιμες στη χώρα 
μας) που πραγματοποιούνται 

με μαγνητικό συντονισμό μπο-
ρούμε πια να προσδιορίσουμε 
τον αριθμό των LDL σωματιδίων 
στο αίμα- αν αυτά είναι κάτω από 
ένα όριο, ο κίνδυνος για καρδι-
αγγειακό επεισόδιο είναι μικρό-
τερος, ακόμη κι αν οι τιμές της 
ολικής του χοληστερόλης είναι 
πολύ υψηλές.

Δίαιτες από το Ιντερνετ
Σε μια εποχή όπου σχεδόν όλοι 
καταφεύγουν χωρίς ιατρική 
παρακολούθηση σε δίαιτες 
πρωτεϊνικές, η ασφαλής ποσό-
τητα πρωτεΐνης που μπορούμε 
να καταναλώνουμε έχει μεγάλη 
σημασία και περιορίζεται σε 56 
γραμμάρια ημερησίως για τον 
άνδρα που κάνει καθιστική ζωή 
και σε 46 γραμμάρια ημερησίως 
για τη γυναίκα.

Όπως επισημάνθηκε κατά τη 
διάρκεια της συνέντευξης 
Τύπου υπάρχουν πάρα πολ-
λές δίαιτες της μόδας που 

δυστυχώς πολλοί βρί-
σκουν στο Ίντερνετ και 
κάνουν χωρίς παρακο-

λούθηση, όμως είναι επι-
κίνδυνες. Θα πρέπει 

να υπάρχει πάντα μια 
επίβλεψη ιατρική, με 
ιατρικό ιστορικό και 

αιματολογικές εξετάσεις.
Όπως αναφέρθηκε «η 

υπερβολική πρόσληψη πρω-
τεΐνης προκαλεί προ-

βλήματα στη ρύθμιση 
του μεταβολισμού και 
δυσκολία αποβολής της 

από τους νεφρούς, δημι-
ουργώντας τοξικότητες».

Καφέ να πίνουμε;
Ο κ. Αδαμίδης αναφέρθηκε 
στα δεδομένα νεώτερων 

μελετών που δείχνουν ότι 
«η κατανάλωση καφέ συνδέε-

ται με μικρότερη εναπόθεση αλά-
των ασβεστίου στα τοιχώματα των 
αρτηριών μας. Αυτά τα οφέλη είναι 
εμφανή σε όσους πίνουν τουλάχι-
στον τρεις καφέδες την ημέρα, για 
15 χρόνια», ενώ πρόσθεσε ότι «ο 
ρόλος της καφεΐνης είναι σημαντι-
κός και στο αδυνάτισμα».

Έ
να ζεστό ρόφημα με μέλι μπορεί να κάνει καλό σε κάποιον που 
ταλαιπωρείται από βήχα ή πονόλαιμο, ανέφεραν πρόσφατα ια-
τρικές αρχές στη Βρετανία. Αντίθετα, δεν προτείνονται τα αντι-
βιοτικά.

Οι κατευθυντήριες γραμμές του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας και Αρι-
στείας (NICE) και της Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας (PHE) ανακοινώθηκαν 
ύστερα από εξέταση  των διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων.
Τα στοιχεία έδειξαν ότι το μέλι μπορεί να είναι αποτελεσματικό στη μεί-
ωση των συμπτωμάτων του οξέος βήχα λόγω των λοιμώξεων της ανώτε-
ρης αναπνευστικής οδού (λοιμώξεις των αεραγωγών). Η οδηγία ισχύει 
για ενήλικες και παιδιά άνω των 5 ετών - το μέλι δεν είναι ασφαλές για 
παιδιά ηλικίας κάτω του 1 έτους.
Το NICE και το PHE βασίστηκαν σε στοιχεία τριών τυχαιοποιημένων 
ελεγχόμενων μελετών, οι οποίες εξέτασαν τη χρήση μελιού σε παιδιά 
και νέους. Τα παιδιά που έλαβαν μέλι είχαν λιγότερο σοβαρό βήχα σε 
σύγκριση με εκείνα που δεν έλαβαν. Πάντως, η ποιότητα των στοιχείων 
δεν κρίθηκε υψηλή.
Στις περισσότερες περιπτώσεις τα αντιβιοτικά δεν καταφέρνουν να στα-
ματήσουν τον βήχα, ο οποίος, όπως επισημαίνουν οι γιατροί, χρειάζεται 
2 με 3 βδομάδες για να περάσει από μόνος του. Τα αντιβιοτικά μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία λοιμώξεων που προκαλούνται 
από βακτήρια. Ωστόσο, οι πιο έντονοι βήχες προκαλούνται από ιούς 
που δεν ανταποκρίνονται στα αντιβιοτικά. Ακόμη κι αν ένα άτομο έχει 
βακτηριακή λοίμωξη, μερικές φορές μπορεί να περάσει χωρίς να χρει-
άζεται αντιβιοτικά.
Στις νέες συστάσεις, πάντως, υπογραμμίζεται πως τα αντιβιοτικά μπορεί 
να είναι απαραίτητα όταν ο ασθενής πάσχει από χρόνιες παθήσεις ή έχει 
εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Μ
πορεί η μπύρα να μην 
συγκαταλέγεται στα υ-
γιεινά τρόφιμα, ωστό-
σο μπορεί να βελτιώσει 

πολλές πλευρές στην υγεία ενός αν-
θρώπου.
Έτσι όσοι καταναλώνουν ένα με δύο 
ποτήρια μπύρα την ημέρα όχι μόνο 
δεν κάνουν κακό στον οργανισμό αλλά 
αντιθέτως τον βοηθάνε σε πολλούς 
τομείς.
• Πιο δυνατά οστά
Η μπύρα περιέχει πυρίτιο, ένα στοιχείο 
που σχετίζεται με την υγεία των οστών. 
Μια μελέτη διαπίστωσε ότι όσοι απο-
λαμβάνουν ένα με δύο ποτήρια μπύρα 
την ημέρα είχαν μεγαλύτερη πυκνό-
τητα οστών. Αλλά εκείνοι που κατανά-
λωναν περισσότερο από την ποσότητα 
αυτή εμφάνιζαν μεγαλύτερο κίνδυνο 
καταγμάτων.
• Κάνει καλό στα νεφρά
Μια μελέτη του 2011 διαπίστωσε ότι η 
μπύρα βοηθάει στην μείωση του κιν-
δύνου εμφάνισης λίθων στα νεφρά. 
Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της υψηλής 
περιεκτικότητας σε νερό που της προσ-
δίδει διουρητική δράση.
• Κάνει καλό στην καρδιά
Σύμφωνα με μελέτη που έγινε στην Ιτα-
λία, σε δείγμα πάνω από 200 χιλιάδες 
άτομα όσοι έπιναν ένα ποτήρι μπύρα 
την ημέρα είχαν κατά 31% μειωμένη 
πιθανότητα να εμφανίσουν καρδιακές 
παθήσεις, λόγω των φυσικών αντιο-
ξειδωτικών που περιέχει η μπύρα, τις 
γνωστές φαινόλες.
• Πηγή φυτικών ινών
Η μπύρα φτιάχνεται από κριθάρι, το 
οποίο περιέχει μία διαλυτή ίνα, την 
β-γλυκάνη. Έτσι εκτός από πλούσια σε 
φυτικές ίνες η μπύρα βοηθάει και στην 
μείωση των επιπέδων της χοληστερό-
λης εξαιτίας της β-γλυκάνης.
• Βοηθάει στην υγεία του εγκεφά-
λου
Μία μπύρα την ημέρα μειώνει την 
πνευματική εξασθένηση των γυναι-
κών μεγάλης ηλικίας τουλάχιστον κατά 
20%. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν 
οι ερευνητές.
• Πλούσια σε βιταμίνες Β
Διαβάστε κι αυτό. Ένα ποτήρι μπύρας 
μπορεί να δώσει στον οργανισμό το 
12,5% της απαραίτητης ημερήσιας 
πρόσληψης της βιταμίνης Β6.
• Μειώνει την αρτηριακή πίεση
Μια μελέτη του Χάρβαρντ διαπίστωσε 
ότι οι γυναίκες ηλικίας από 25 έως 40 
που έπιναν μπύρα είχαν λιγότερες 
πιθανότητες να εμφανίσουν αρτηριακή 
πίεση σε σύγκριση με όσες κατανάλω-
ναν άλλου είδους αλκοολούχου ποτού.

Πιείτε μια μπύρα 
... κάνει καλό!

Τα ζεστά ροφήματα με μέλι 
καταπολεμούν τον βήχα

Έρευνα: Η διατροφή χωρίς 
γλουτένη αυξάνει τον 
κίνδυνο για διαβήτη 

υγεία

Οι οικογένειες με πολλά παι-
διά έχουν μικρότερο κίνδυνο 
καρκίνου, σύμφωνα με μια 

νέα διεθνή επιστημονική μελέτη. 
Όσο πιο μεγάλο είναι το μέγεθος της 
οικογένειας, τόσο περισσότερο μει-
ωμένη είναι η πιθανότητα καρκίνου 
στις γυναίκες και στους άνδρες, ιδίως 
στους δεύτερους.
Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Εξελι-
κτικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
της Ζυρίχης και της Ιατρικής Σχολής 
της Αδελαΐδας, που έκαναν τη σχε-
τική δημοσίευση στο ιατρικό περιο-
δικό «BMC Cancer», ανέλυσαν στοι-
χεία για 178 χώρες και βρήκαν ότι η 
συχνότητα διαφόρων ειδών καρκί-
νου αυξάνεται όταν είναι μικρό το 
μέγεθος της οικογένειας.
Η σχέση οικογενειακού μεγέθους 
και καρκίνου είναι ανεξάρτητη από 
το οικογενειακό εισόδημα, από 
τον τόπο διαμονής ή από την ηλι-

κία. Μάλιστα, φαίνεται να δρα προ-
στατευτικά όχι μόνο το μέγεθος της 
πυρηνικής οικογένειας (γονείς και 
παιδιά), αλλά και της διευρυμένης, 
δηλαδή ο αριθμός των άλλων μελών 
της οικογένειας.
Η μείωση του κινδύνου στις πολύ-
τεκνες οικογένειες είναι πιο αισθητή 
σε μερικούς καρκίνους: εγκεφάλου, 
πνευμόνων, ουροδόχου κύστης, 
στομάχου, μαστού, ωοθηκών, 
μήτρας, παχέος εντέρου και μελανώ-
ματος.
Παλαιότερες μελέτες έχουν δείξει 
ότι όσες περισσότερες φορές έχει 
γεννήσει μια γυναίκα, τόσο μειώνε-
ται ο κίνδυνος να εμφανίσει καρκίνο 
του μαστού ή των ωοθηκών. Η νέα 
έρευνα δείχνει ότι ο μεγάλος αριθμός 
των παιδιών μειώνει ακόμη περισ-
σότερο τον κίνδυνο για τους άνδρες 
(πατέρες), κάτι που αφορά καρκίνους 
που δεν σχετίζονται με τη γέννα. 

Μικρότερος ο κίνδυνος καρκίνου 
για τις πολύτεκνες οικογένειες
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Ο
ταν χρησιμοποιούμε τη λέξη α-
γάπη μπορεί να εννοούμε πόθο, 
έλξη, ταύτιση, εγωίστική αγά-
πη, ανιδιοτελή αγάπη, αγνή αγά-

πη, αγάπη χωρίς όρους, οικουμενική αγά-
πη ή Θεική αγάπη. Θα μπορούσαμε ακόμα 
ν’αφήσουμε τη φαντασία μας να πλατύνει 
και να σκεφθεί ότι το ηλεκτρόνιο αγαπά το 
πρωτόνιο και ότι η γη αγαπά τον ήλιο. Ετσι 
οι ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις και η βαρύ-
τητα δεν είναι παρά η υλική πραγματοποίη-
ση του νόμου της αγάπης!
Τις περισσότερες φορές η ανθρώπινη αγάπη 
είναι βασισμένη σε συναισθηματικά ανώ-
ριμα κίνητρα και οι ανθρώπινες σχέσεις 
δημιουργούνται απο ανασφάλεια, επιθυ-
μία, μοναξιά, κοινωνική πίεση, συνήθεια, 
συναισθήματα ανεκπλήρωτου ή κενού. 
Πολύ λίγες σχέσεις είναι βασισμένες πάνω 
σε αγνή, χωρίς όρους αγάπη και αποτυγχά-
νουν επειδή βασίζονται πάνω στην ανάγκη, 
στην επιθυμία και στον εγωισμό, αντί στην 
αγάπη. Ζητούν να πάρουν αντί να δώσουν.
Οταν αγαπάμε πραγματικά θέλουμε μόνο 
να δώσουμε, άσχετα με το τι μπορεί να 
πάρουμε ή να μην πάρουμε ως αντάλλαγμα. 
Αυτή βέβαια είναι μία ιδανική μορφή αγά-
πης που λέγεται αγάπη χωρίς όρους, οικου-
μενική αγάπη, αγνή αγάπη ή ανιδιοτελής 
αγάπη. Σπάνια νιώθουμε αυτού του είδους 
την αγάπη, αν και βρίσκεται μέσα μας σε 
λανθάνουσα κατάσταση. Είναι η ίδια η εσώ-
τερη φύση μας και για να έλθει στην επι-
φάνεια πρέπει να νιώθουμε ασφαλείς και 
ικανοποιημένοι. Μπορούμε ν’αγαπάμε με 
ανιδιοτέλεια μόνο όταν δεν χρειαζόμαστε ή 
δεν επιθυμούμε τίποτα από τον άλλον. Μει-
ώνοντας τις δικές μας επιθυμίες και ανάγκες 
αγαπάμε πιο πολύ. Οσο πιο λίγο χρόνο, ενέρ-
γεια, χρήμα και σκέψη χρειαζόμαστε για τον 
εαυτό μας τόσο πιο πολύ μπορούμε ν’αφιε-
ρώσουμε στην υπηρεσία των άλλων. Ο Χρι-
στός θυσίασε το ίδιο Του το σώμα από αγάπη 
για εμάς. Ο Χριστός είναι η ενσάρκωση της 
αγάπης. Η συγχώρεση είναι ένα ουσιώδες 
μέρος αυτού του είδους της αγάπης. Ο Χρι-
στός μας έδωσε ένα ζωντανό παράδειγμα 
ζητώντας απο το Θεό να συγχωρέσει αυτούς 
που Τον σταύρωσαν. Οταν θα έχουμε βρει 
την αγάπη θα έχουμε βρει τον Θεό. Η αγάπη 
είναι Θεός και Θεός είναι αγάπη.
 Η οικουμενική αγάπη διευρύνει τον κύκλο 
της και περιλαμβάνει όλη την ανθρωπό-

τητα, ακόμα και τα ζώα και τα φυτά. Πρέπει 
να βλέπουμε πέρα από κάθε μορφή για να 
καταλάβουμε την ενότητά μας με κάθε πλά-
σμα ολόκληρης της δημιουργίας. Μια τέτοια 
αγάπη δημιουργεί μέσα μας μία φυσική 
ηθικότητα, εξαλείφοντας τη βία, το ψέμα, 
την κλοπή, τη ζήλεια, την κτητικότητα, τον 
θυμό και άλλα βλαβερά συναισθήματα και 
δραστηριότητες από τη φύση μας.
 Ο Ιησούς Χριστός έδωσε την εντολή: ΄΄ 
Αγάπα τον Θεό με όλη σου την καρδιά, με 
όλη σου την ψυχή, με όλον σου το νου και 
με όλη σου τη δύναμη` .̀ Ο Απόστολος Παύ-
λος στις επιστολές του επιβεβαιώνει ξανά 
και ξανά ότι είμαστε ναοί του Ζώντος Θεου. 
Γι’αυτό ο Θεός ζει μέσα σε κάθε ζωντανό 
πλάσμα. Για ν’αγαπάμε τον Θεό πρέπει ν’α-
γαπάμε και όλα τα άλλα πλάσματά του. 
Αγάπη για τον Θεό σημαόνει αγάπη για την 
ανθρωπότητα. Η δεύτερη εντολή του Ιησού 
είναι:΄΄Να αγαπάς τον πλησίον σου όπως και 
τον εαυτό σου` .̀ Γιατί πως μπορούμε ν’αγα-
πάμε τους άλλους αν δεν αγαπάμε τον εαυτό 
μας; Ας μάθουμε να δεχόμαστε και ν’αγα-
πάμε τον εαυτό μας και τότε θα μπορούμε 
να δεχτούμε και ν’αγαπάμε τους άλλους. 
Κατά κάποιο τρόπο αυτός είναι και ο σκοπός 
της Εξομολόγησης, της Θείας Μετάληψης 
και της Αφεσης Αμαρτιών. Οποιος περάσει 
απ’αυτά τα μυστήρια, νιώθει να τον καθα-
ρίζει η Θεία Χάρη, που τον κάνει πιο αγνό, 
πιο ΄΄καλό`` και πιο ικανό ν’αγαπά και τον 
εαυτό του και τους άλλους. Ο Αγιος Ιωάννης 
ο Ευαγγελιστής προσθέτει την τρίτη εντολή 
στο Ευαγγέλιό Του. Ο Χριστός λέει:΄΄Αγαπή-
στε ο ένας τον άλλον όπως σας έχω αγαπή-
σει εγώ` .̀ Επειδή η αγάπη για τον εαυτό μας 
είναι αμφίβολη μερικές φορές, ενώ η αγάπη 
του Θεού είναι η τέλεια αγάπη. Ο Θεός είναι 
αγάπη, δεν θέλει τίποτα από κανέναν μας. 
Θέλει μονο να δώσει. Θέλει μόνο να μας 
δει ν’αναπτυχθούμε και να είμαστε ευτυχι-
σμένοι. Γιατί στην απώτατη πραγματικότητα 
ο Θεός είναι η ίδια η ανώτερη φύση μας, ο 
Θεός είναι μέσα μας. Η ψυχή μας είναι ένα 
με τον Θεό.
 Ας απαγκιστρωθούμε απ’το εγώ μας, με 
όλες τις απαιτήσεις και τις επιθυμίες, και ας 
ταυτιστούμε κάθε μέρα και πιο πολύ με την 
υψηλότερη φύση της ψυχής μας, που είναι 
Αγνή Αγάπη και Καθαρή Συνείδηση.

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

Η  ΑΛΗΘΙΝΗ  ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ ΡΑΝΙΑΣ ΜΕΣΙΣΚΛΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Διαβάζω: «Γυμνή καθαρίστρια κάνει χρυσές δουλειές»  ( 
Βρετανία)
«Κάνει γιόγκα… γυμνή» (ΗΠΑ)
«Διεθνής γυμνή ποδηλατοδρομία στη Θεσσαλονίκη και σε 
περισσότερες από 70 πόλεις σε όλο τον κόσμο» (Ελλάδα)
«Γυμνά γεύματα με… αδαμιαία περιβολή» (Γαλλία).
«Γυμνή κομμώτρια αύξησε τις δουλείες και τις τιμές στο 
κομμωτήριο της» (Γερμανία)

Μ
αθήτριες στέλνουν γυμνές φωτογραφίες τους σε 
συμμαθητές τους, γυμνά ημερολόγια, γυμνοί χο-
ρευτές, παντού  σωματική γύμνια και γύμνια α-
ξίων.

Η λέξη «γυμνός» παράγεται  από το αρχαία Ελληνική λέξη  
γυμναστήριο, δηλαδή το γυμνάσιο οπού  οι συμμετέχοντες 
στις γυμναστικές ασκήσεις, ήταν γυμνοί. Ο επί κεφαλής του 
Γυμνασίου, ήταν ο Γυμνασιάρχης. Παρ όλου που και η λέξη 
ο Γυμνασιάρχης σημαίνει αυτός που άρχει των γυμνών, οι 
γυμνασιάρχες στα γυμνάσια θήλεων τις περασμένες δεκαετίες 
μετρούσαν πόσους πόντους  ήταν η φούστα από το γόνατο!
Μήνες τώρα στην Ελληνική  παράλια με γυμνά και ημίγυμνα 
σώματα σε όλα τα μεγέθη, σχήματα και αποχρώσεις  γύρω μου 
σκέφτηκα να γράψω κάτι για το γυμνό. 
Τα γυναίκεια μαγιό αφήνουν πολύ λίγα στη φαντασία.  Το πανω 
κομμάτι καλύπτει δεν καλύπτει τη θηλή, και η σάρκα ξεχειλί-
ζει  πανω απ το ύφασμα.   Ένα τριγωνάκι ύφασμα καλύπτει το 
φυσικό τρίγωνο από κάτω, και μια στενή λωρίδα πανί μόλις 
καλύπτει το πρωκτό. Τα δυο τρίγωνα είναι δεμένα μαζί με ένα 
κορδονάκι στο πλάι, λίγο πιο πανω απ το μηρό.  
Στις σελίδες των περιοδικών και φυσικά ακόμα περισσότερο 
στην τηλεόραση, και το κινηματογράφο το γυναίκειο κορμί, 
προβάλλεται σε αφθονία.  Οι άντρες κάθε μέρα απ το καναπέ 
τους, μπορούν άνετα να θαυμάζουν  όμορφα κορμιά στη τηλε-
όραση, στις  διαφημίσεις, ακόμα και στις  ειδήσεις. 
Τα γυναικεία περιοδικά έχουν στο εξώφυλλο ωραίες γυναίκες 
και μέσα  ωραίους άντρες αλλα σπάνια γυμνούς. Οι άνδρες 
που φιλοξενούνται είναι κατά κύριο λόγο γοητευτικοί, καρδιο-
κατακτητές, και λεφτάδες.
Τα αντρικά περιοδικά έχουν στο εξώφυλλο ωραίες γυναί-
κες, έξω, μέσα, πίσω, και παντού, σπάνια ντυμένες!  Άλλη μια 
ένδειξη ότι άλλο η  γύμνια της γυναίκας, και  άλλο του άντρα.  
Μετα ένα αριθμό εικόνων ο κορεσμός παίρνει τα ηνία και δεν 
εντυπωσιάζει πια.  Έχομε φτάσει στο σημείο που το γυμνό 
γυναικείο κορμί δεν κάνει την εντύπωση και δεν δημιούργει 
τις ιδίες αντιδράσεις που προκαλούσε σε περασμένες εποχές.  
Η Ανοσία στο γυμνό έγινε  μια φυσιολογική αντίδραση του 
οργανισμού.  
Η ανοσία αναχαιτίζει  τα κορεσμένα μηνύματα των αισθή-
σεων, που εισβάλουν μεσα μας -στη περίπτωση του γυμνού το 
αίσθημα της όρασης, επιστρατεύει ένα είδος ανοσίας και αντι-
μετωπίζει το γυμνό χωρίς να αντιδρά.  Βάζει δηλαδή «φρένο»  
και σταματά τις αισθήσεις που προκαλεί το γυμνό, σταματά το 
ενδιαφέρον, την έλξη, τη διέγερση που παραμένουν αδρανή.  
Βέβαια μερικά  άτομα είναι περισσότερο ευάλωτα στο γυμνό 
η και το κορεσμό του γυμνού.  Ο κορεσμός του γυμνού όμως 
εχει επιφέρει  μια γενική ανοσία στη νέα γενιά που όπως ανα-
φέρεται εχει συχνά στυτικές δυσκολίες.  Πολλά λεβεντόπαιδα 
ακόμα και σε νέες ηλικίες φαίνεται ότι βαρέθηκαν το γυμνό η  
έπαθαν ανοσία στη θέα του γυμνού γυναίκειου κορμιού, και 
δεν ερεθίζονται πια. Τυχαίο είναι που έκλεισε το playboy? Όχι 
βέβαια ότι έβλεπες στο κορίτσι του center fold τώρα το βλέπεις 
στο κορίτσι της διπλανής πόρτας οπότε γιατί να αγοράσεις το 

περιοδικό? 
Ζήτω η ανοσία του γυμνού!
Η σεξουαλική απελευθέρωση της γυναίκας κατάφερε να αποε-
νοχοποιείσει το γυμνό σώμα.  Ο φεμινισμός θεώρησε το γυμνό 
απόλυτα φυσικό, χωρίς να σηκώνει  «δεύτερες αναγνώσεις 
και ερμηνείες».  Μάλιστα σε αρκετά μέρη του κόσμου φεμινί-
στριες διεκδίκησαν και κέρδισαν το δικαίωμα να κυκλοφορόν 
γυμνόστηθες στο δρόμο χωρίς αυτό να θεωρείται προσβολή 
της δημοσίας αιδούς. Ετσι το γυμνό και ημίγυμνο έγινε δημό-
σιο αγαθό.
 Είναι γεγονός ότι το γυμνό είναι «δημοκρατικό» όλοι μπο-
ρούμε να βγάλουμε τα ρούχα μας και να ήμαστε γυμνοί, αν το 
θελήσουμε. Όλοι μπορούμε να το κάνουμε ανεξάρτητα εθνι-
κότητας, φύλου, σωματότυπου, και ηλικίας.  Παρ όλα ταύτα  
το γυμνό σώμα είναι συνδεδεμένο  με ερωτισμό και σεξουα-

λικούς υπαινιγμούς οπότε μας εμποδίζει να ξεγυμνωθούμε.  
Έστω και αν η πρόθεση του γυμνού δεν ειναι  να προκαλέσει, 
σίγουρα περιέχει και πρόκληση.
Μπορούν οι   θεατές του γυμνού να αποβάλουν το ηδονοβλε-
πτικό στοιχείο?
Είναι δυνατό το γυμνό και το ημίγυμνο να μη δίνει την εντύ-
πωση ότι το γυμνό άτομο είναι πιο «προσβάσιμο»?
Ο τρόπος που βλέπεται  και αντιμετωπίζεται το γυμνό/ημί-
γυμνο δεν είναι πάντα ο ίδιος, και ο μέσος άνθρωπος δεν 
είναι πάντα απαλλαγμένος από μικροαστικά στερεότυπα και 
complex του γυμνού. Σαν κοινωνία, ασχολούμαστε πολύ με την 
εμφάνιση: ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ αλλά όχι πολύ με 
το σώμα μας από κάτω. Κάτω από τα ρούχα το σώμα κρύβεται, 
στη γύμνια όμως όχι!
Υπάρχει βέβαια και η αντίληψη ότι μόνο όσοι είναι λεπτοί, καλ-
λίγραμμοι και συμβατικά «όμορφοι» μπορούν  να «ξεγυμνω-
θούν». Το γυμνό υποστηρίζουν οι φιλελεύθεροι δεν πρέπει να 
λογοκρίνεται  αλλά είναι δύσκολο  να αλλάξουν κάποιες πεποι-
θήσεις, ως προς το  τι θεωρούμε όμορφο και καλαίσθητο.
Αυτοί που ξεγυμνώνονται συνήθως νιώθουν  άνετα και δεν 
ντρέπονται για το σώμα τους. Το γυμνό για αυτούς είναι φυσι-
ολογικό.  Αν μια γυναικά φοβάται ότι θα δουν τις ράγες – συνή-
θως απομεινάρια εγκυμοσύνης -στη κοιλιά της η και τα ποδιά 
της- η  τη κυτταρίτιδα στο πίσω μέρος τω μηρών, τότε δεν ξεγυ-
μνώνεται εύκολα.
Φυσικά υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο να είσαστε γυμνοί σε 
δημόσιο η σε ιδιωτικό χώρο, δηλαδή στο σπίτι σου με τον 
σύντροφό σου. Και στις δύο περιπτώσεις μοιράζεσαι το σώμα 

σου με άλλους ανθρώπους αλλά υπάρχει διαφορά: στο σπιτι 
με το σύντροφο σου δίνετε απόλαυση ο ένας στον άλλο.  Στο 
ιδιωτικό χώρο λοιπόν οι άνθρωποι «ερωτεύονται και ερωτο-
τροπούν» με  όλων των ειδών  τα σώματα, γιατί όλοι έχουν τα 
απαραίτητα θηλυκά και αρσενικά όργανα για το σεξ. Οπότε και 
τα κορμιά με κυτταρίτιδα, ρολά πάχους και αλλά ψεγάδια στη 
κρεβατοκάμαρα φαίνονται φυσιολογικά.  Εκεί δεν αναζητείται 
τελειότητα σώματος αλλά έκταση και οργασμός. 
Αυτοί που τους δίνομε το δικαίωμα να μας δουν γυμνούς τους 
αρέσουμε πολλές φορές περισσότερα ότι αρέσουμε εμείς στον 
εαυτό μας!  Κατά κάποιο τρόπο γίνεται ευκολότερο να βλέπει 
ο/η σύντροφος  το σώμα μας από το να το κοιτάμε εμείς οι ίδιοι 
στον καθρέφτη!
Είναι όμως εύκολο να ξεχάσεις τα αληθινά ατελή γυμνά 
σώματα, Βλέποντας τις «θέες» σε φιλμ και φωτογραφίες. Το 

make-up και η ψηφιακή επεξεργασία της φωτογραφίας είναι 
τέτοια που καμία πραγματική γυναίκα δεν τη φτάνει.  Είναι 
τέτοιος ο βομβαρδισμός της εικόνα της «τέλειας γυναίκας»  
που οι «ατελείς»  γυναίκες της διπλανής πόρτας νοιώθουν 
άσχημες και τρέχουν να ξοδέψουν δισεκατομμύρια για την 
ομορφιά τους.
Όποια γυναίκα  είναι αρκετά τρελή να αναρωτηθεί γιατί η επι-
δερμίδα της δεν είναι το ίδιο τέλεια με αυτή της ηθοποιού που 
έχει περάσει από ολική αναβάθμιση  μέσω μακιγιάζ και touch 
up  τεχνικές έχει χάσει το παιχνίδι. Οι πραγματικές γυναίκες 
αντέχουν την άνιση σύγκριση και ας  ξέρουν ότι το μπράτσο 
τους μετράει όσο και η το μπούτι του cover girl.
Το θέατρο, το σινεμά,  η τέχνη, ο εξωτικός χορός εχει και 
αυτό το σκοπό: να δείξει και εμείς να θαυμάσουμε τα ωραία 
σώματα. Υπάρχει μεγάλη δύναμη στο να είσαι γυμνός η ημί-
γυμνος μπροστά σε άλλους.  Έχεις την προσοχή τους και τους 
ερεθίζεις. Είναι επισης ερεθιστικό να ερεθίζεις.  Για μια γυναίκα 
άλλο είναι να φαίνεται ωραία γυμνή, και άλλο  να νιώθει ωραία 
γυμνή γιατί έχει τη δύναμη να έλκει.
Ετσι η γύμνια της γυναίκας γίνεται ένα εμπορεύσιμο αγαθό, 
αλλά η ομορφιά η έλλειψη της γυναίκειας ομορφιάς δεν ισού-
ται με την αξία της γυναίκας.
Πρέπει να ανησυχούμε για το ότι η γυναίκα προβάλλεται σαν  
σεξουαλικό αντικείμενο? 
Είναι καλλίτερα που οι άνδρες προβάλλονται  σαν ανόητα πλά-
σματα που εξαρτώνται από το μήκος της φούστας της γυναίκας 
απέναντι τους?
Την αλλη εβδομαδα τα σπουδαια.

απόψεις

ΚΟΡΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΙΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΟ 
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες και αναγνώστριες, γεια σας και 
χαρά σας.
Ο καιρός τρέχει, περνάει και ούτε που το καταλαβαί-
νουμε. Θα μου πείτε έτσι δεν ήταν πάντα(?) και θα σας 

πω όχι ακριβώς, γιατί πριν 20-30 χρόνια για να μάθουμε κάτι 
απ’ τα πέρατα της γης περνούσαν κάποια χρόνια. Όταν έπεφτες 
να κοιμηθείς δεν αγχωνόσουνα για το εάν έχεις λεφτά να πληρώ-
σεις τα «τσέκια» γιατί απλούστατα χαλούσες ότι μετρητό είχες 
στη τσέπη σου και, τέρμα τα δίφραγκα, εδώ υπογράφεις ένα τσεκ 
που δεν έχει αντίκρισμα στην τράπεζα και μετά κρύβεσαι. Γιατί 
ρε αδερφέ; Μην το δίνεις καθόλου και καθάρισες, δεν έχει ζεστό 
νερό η πολυκατοικία και δεν κάνεις μπάνιο. Χάθηκε ο τρόπος να 
βράσεις λίγο νεράκι και να ξεπλυθείς. Θέλουμε όλοι τις ανέσεις 
μας και πόσα πράγματα της καθημερινότητας που στην πατρίδα 
μας, στο χωριό μας ή στο νησί μας τα κάναμε με ευχαρίστηση και 
χωρίς γκρίνια.
Εάν δεν είχαμε κήπο με φρούτα και ζαρζαβατικά ψωνίζαμε απ’ τον 
μανάβη με το γαϊδουράκι ή απ’ την λαϊκή αγορά, εδώ ψωνίζουμε 

από τα… σούπερ μάρκετ και σε δύο ημέρες είναι για πέταμα, γιατί 
τα περισσότερα είναι με ενέσεις και πάνε για τα σκουπίδια. Και σε 
ποιόν να παραπονεθείς, μπορείς να βρεις και τον μπελά σου.
Αδέλφια, οι πιο μεγάλοι κακομάθαμε και γκρινιάζουμε με το 
παραμικρό, με τους έμπορους που ψωνίζουμε κάθε μέρα και τι; 
Μήπως θ’ αλλάξουμε τον κόσμο; Γι’ αυτό ας προσπαθήσουμε ο 
καθένας απ’ το δικό του μετερίζι να μην κάνει δύσκολη τη ζωή 
του άλλου και ου το καθεξής για να μπορούμε ν’ απολαμβάνουμε 
όσες μέρες μας δίνει ο Θεός με υγεία, χαρά και ειδικά αγάπη που 
πραγματικά λείπει απ’ τη ζωή μας.
Και κάτι πολύ σημαντικό για εμάς. Εάν πραγματικά εκτιμάτε αυτό 
το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας, την Hellas News που εκδί-
δουμε με απίστευτες θυσίες και αγώνες. Έλα και εσύ με την παρέα 
σας στην μεγάλη βραδιά που κάνουμε για τα 25 χρόνια μας. Είναι 
περισσότερο ανθρώπινο και τίποτα άλλο απ’ ότι έχει μείνει για 
να διαιωνίζουμε τη γλώσσα μας και την πολιτιστική μας κληρο-
νομιά. Ήδη 700 άτομα έχουν αγοράσει εισιτήριο περιμένουμε κι 
εσένα!!!

Η 
8χρονη Μάγια Μερχί γεννή-
θηκε χωρίς  πόδια κα ι  ανα -
γκαζ ό ταν  να  χ ρησ ιμοποιε ί 
κονσερβοκούτια ως προσθε-

τ ικά μέλη σ τον καταυλισμό όπου ζού-
σε σ την επαρχ ία Ιν τ λίμπ της βόρε ιας 
Συρίας. Αφού οι ε ικόνες του 8χρονου 
κοριτσ ιού να προσπαθεί να μετακινη-
θεί με τα αυτοσχέδια προσθετικά μέλη 
που της ε ίχε κατασκευάσει ο πατέρας 
της από κονσερβοκούτια, άγγ ιξαν την 
παγκόσμια κοινή γνώμη, ένας ε ιδικός 
σ την Τουρκία υποσχέθηκε να τη βοη-
θήσει να περπατήσει. 
Ο πατέρας της, ο Μοχάμεν τ Μερχί, ο 
οποίος πάσχε ι από την ίδια γενε τ ική 
ασθένεια, έφυγε από το Χαλέπι γ ια να 
γλιτώσει από τ ις συγκρούσεις μαζί με 
τη σύζυγο και τα έξ ι τους παιδιά και 
αναζήτησε καταφύγ ιο σ την αν ταρτοκρατούμενη 
Ιν τ λίμπ. 
«Αν τ ιμε τωπίσαμε πολλές προκλήσεις, κυρίως το 
να μετακομίσουμε από εκεί που μέναμε σε σκηνές 
(...) Γεν ικά η κατάσ ταση ήταν δύσκολη. Δεν μπο-

ρούσε να περπατήσει, οπότε έπρεπε να φτιάξουμε 
κάτ ι γ ια να προστατεύσουμε τα πόδια της από το 
έδαφος», σ χολίασε ο 34χρονος, αναφερόμενος 
σ τα αυτοσχέδια προσθετ ικά μέλη που έφτιαξε. 
Ο Τούρκος ε ιδικός σ τα προσθετ ικά μέλη Μεχμέτ 
Ζεκ ί Κουλτσού μάλισ τα απέρριψε τ ις  προτάσε ις 

γ ια τη συγκέν τρωση δωρεών γ ια την 
επέμβαση, τον ίζον τας ότ ι θα αναλάβει 
ο ίδιος το κόστος. 
Τώρα οι γ ιατροί ελπίζουν ότ ι η Μάγια 
θα μπορέσει να περπατήσει κανονικά 
με τα νέα προσθετικά της μέλη σε τρεις 
μήνες, ενώ τόν ισαν ότ ι η αποφασισ τ ι-
κότητα του πατέρα της έκανε το έργο 
τους  π ιο  εύκολο καθώς το  κορί τσ ι 
συνήθισε να περπατά έσ τω και με τα 
κονσερβοκούτια. 
«Έκανε τα πάν τα γ ια να κάνει το παιδί 
να περπατήσε ι  και  ο Θεός τον βοή-
θησε. Κανονικά κανείς δεν πίσ τευε ότ ι 
θα μπορούσε να περπατήσει με αυτά 
τα αυ τοσ χέδια μέ λη»,  ε ίπε  ο Κουλ-
τσού. 
Τώρα και ο πατέρας της θα υποβλη-
θεί σε επέμβαση γ ια προσθετ ικά μέλη 

σ την Τουρκία. Εξήγησε ότ ι η επέμβαση της κόρης 
του ήταν πιο σημαν τ ική από τη δική του, γ ια να 
μπορέσει να αυτονομηθεί. «Ονειρεύομαι να τη δω 
να περπατά, να πηγαίνει σ το σχολείο και να επι-
σ τρέφει χωρίς να υποφέρει», ε ίπε.

Η συγκινητική ιστορία της 8χρονης από τη Συρία 
που περπατούσε με κονσερβοκούτια
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Ο Σύλλογος Θεσσαλονικέων διοργάνωσε
μια πολύ πετυχημένη βραδιά 

ΚΕΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Μ
ια πολύ όμορφη βραδιά πέρα-
σαν στην κατάμεστη αίθουσα του 
“Q-SSIS Banquet Hall” οι προ-
σκεκλημένοι του Συλλόγου Θεσ-

σαλονικέων.
Το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο πραγμα-
τικά πολύ δραστήριο και με τα λεγόμενα του 
ομιλικότατου γραμματέα του κ. Μιλτιάδη Τσα-
βδαρίδη όλοι τους προσπαθούν να γράψουν 
όλη την ιστορία του Συλλόγου, να σπιτωθούνε 
στο δικό τους κτίριο (και παλεύουν πολύ γι’ 

αυτό) και να κάνουν έναν σύλλογο παράδειγμα.
Η ορχήστρα με τους τραγουδιστές Κώστα Τσιλ-
φίδη και Δήμητρα Κοτζιά έδωσαν κέφι ώστε η 
πίστα να μην αδειάζει.
Πάρα πολλοί ομογενείς, σύλλογοι και η αντι-
πρόσωπος του Προξενείου κα Λύχναση έδω-
σαν ιδιαίτερο χρώμα στην εκδήλωση.
Συγχαρητήρια σ’ όλο το Διοικητικό Συμβού-
λιο για την άψογη δουλεία τους και να έχουν 
κουράγιο και δύναμη να πραγματοποιήσουν 
τα σχέδιά τους. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!!

Το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο (από αριστερά): Νίκος Χρηστίδης, Κέλλυ Μανούκας, Παναγιώτα 
Αμμανατίδου, Καίτη Νικολαΐδου, Δήμητρα Κοτζιά, Ανθούλα Παπάζογλου, Ντένη Μανούκας, Δόμνα 

Σισκοπούλου και Μιλτιάδης Τσαβδαρίδης
Η κα Δόμνα Σισκοπούλου, Πρόεδρος 

του Συλλόγου Θσσσαλονικέων
Ο κ Μιλτιάδης Τσαβδαρίδης, Γενικός Γραμματέας 

του Συλλόγου Θεσσαλονικέων

Η κα Ειρήνη Καλομοίρη, Γενικός 
Γραμματέας της Παμμακεδονικής

Η κα Μάρθα Χέντυ, Πρόεδρος Συλλόγων 
της ΕΚΤ

Η κα Μίρκα Λυχνάκη, Συντονίστρια του 
Γραφείου Εκπαίδευσης στο Προξενείο

Η κα Μπέττυ Σκουτάκη, Υπεύθυνος 
Πρόνοιας της ΕΚΤ

Ο π. Αθηναγόρας Ζηλιασκόπουλος 
ευλόγησε την εκδήλωση

Ο Κώστας Τσιλφίδης, η Δήμητρα Κοτζιά, η Ελένη Σαραντάκος και η ορχήστρα ανέβασαν το κέφι στα ύψη

Ο κ. Γιώργος Καλομοίρης έδωσε κι αυτός 
μια νότα κεφιού στην εκδήλωση Dr. Dracopoulos DanceΟ κ. Ζήσης Βόκας με τη γυναίκα του Μάρθα

O κ. Δημήτρης Μεντήτσκος
με τη σύζυγό του Μαίρη



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 31TOΡΟΝΤΟ
19 Οκτωβρίου 2018

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

δίνοντας υπόσχεση ότι το καινούριο συμβούλιο 
θα γράψει ιστορία

Το τραπέζι του κ Μιλτιάδη Τσαβδαρίδη και του κ Νίκου Κοτσαμποϊκίδη Η παρέα του αγαπητού κ Νίκος Χρηστίδη

Η παρέα του γνωστού δικηγόρου κ. Δημήτρη ΚουμαρέλαΗ κα Ροδή Ηλιάδης, το ζεύγος Τσικουρλή, ο Ντομένικο και η παρέα τους

Το τραπέζι των ιδρυτών του Συλλόγου, Αφων Μανούκα

Το ζεύγος Καλομοίρη με τον κ. Θανάση Κουρτέση, το ζεύγος Βόκα και το ζεύγος Μεντήτσκου Η όμορφη παρέα της κας Κέλλυ Μανούκα

Το τραπέζι της Αδελφότητας Ποντίων Οι κυρίες της Πρόνοιας

Το τραπέζι των επισήμων Το τραπέζι της κας Ανθούλας Παπάζογλου
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Συγχαρητήρια στο Συμβούλιο και σε όλους τους 
παρόντες για μια καταπληκτική βραδιά

Η κα Γιώτα Χατζηγεωργιάδου με τον κ Μιλτιάδη 
Τσαβδαρίδη και τον κ. Νίκο Χρηστίδη

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τους Χρήστο 
και Νίκο Κοτσαμποϊκίδη

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον αγαπητό 
γιατρό κ. Τάσο Δρακόπουλο

Η κα Γεωργία Δρακοπούλου 
με τη κα Παναγιώτα Αμμανατίδου Ο κ. Νίκος Χριστοφορίδης με τη σύζυγό του Χάϊδω

Οι κκ. Νίκος Χρηστίδης, Κώστας Τσιλφίδης, Τάσος 
Μπαξεβανίδης, Χρήστος Μαρτζώκας και Γιώργος 

Δημητρακόπουλος

Ο κ. Δημήτρης Γκεκόπουλος με τον γιό του και τον 
κ. Γεωργίου Jr.

Το αγαπητό ζεύγος Κουμαρέλα
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Π
αρέλαση των υποψηφίων για τις επερχόμενες 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 α-

πλώς σας τους παρουσιάζουμε. Εσείς αποφασίζετε με τη δύναμη 
της ψήφου σας.
Πείτε μας λίγα λόγια για εσάς.
Έχω μεγαλώσει στη Ντάνφορθ και μέχρι σήμερα μένω εδώ. Η κοι-
νότητα μας με τίμησε δύο φορές με την ψήφος της κι έτσι έχω υπη-
ρετήσει οκτώ χρόνια ως Δημοτική Σύμβουλος της περιοχής αυτής. 
Μάλιστα, έχω την τιμή να είμαι η πρώτη Ελληνίδα που εκλέχτηκε 
ποτέ στην περιοχή μας. Αυτές τις εκλογές οι περιοχές αλλάζουν. Θα 
έχουμε την ευθύνη της Ντάνφορθ και της περιοχής που φτάνει ως 
την λίμνη, επονομαζόμενη ως ward 14. Αυτό σημαίνει πως συμπε-
ριλαμβάνονται άλλα περίπου 55.000 άτομα, συνολικά δηλαδή 
110.000 κάτοικοι.
Όταν μάθατε πως είναι οριστική η συγχώνευση των περιο-
χών, άρα και η περικοπή των Δημοτικών Συμβούλων, ποια 
ήταν τα αισθήματα σας;
 Την εβδομάδα εκείνη, που πρωτοακούστηκε αυτή η απόφαση 
του πρωθυπουργού του Οντάριο, είχε γίνει τέσσερις μέρες πριν 
ένα φρικτό έγκλημα στην περιοχή μας, που είχε τραγικό απολογι-
σμό με νεκρούς κι τραυματίες. Για να είμαι ειλικρινής μου φάνηκε 
απίστευτο να συμβεί κι αυτό πάνω σε μία τέτοια περίοδο. Ήμουν 
το προηγούμενο βράδυ αλλά και από τη στιγμή 
που συνέβη στο σημείο όπου διαπράχθηκε το 
έγκλημα και περνούσα τις στιγμές αυτές μαζί με 
τον Δήμαρχο, την συνάδελφο μου και τον αρχηγό 
της Αστυνομίας. Ήμασταν μαζί περίπου μια εβδο-
μάδα και μου φάνηκε απίστευτο όταν το άκουγα. 
Ξέρετε είχαμε ήδη μπει σε περίοδο προεκλογι-
κής εκστρατείας και την άλλη εβδομάδα θα κλεί-
νανε οι υποψηφιότητες για Δημοτικός Σύμβου-
λος. Επίσης, όπως θα γνωρίζετε, ο προεκλογικός 
αγώνας κρατά έξι μήνες και είχαν ήδη περάσει οι 
τρεις. Επόμενο ήταν να μας φαίνεται ότι κάτι τέτοιο 
θα ήταν αδύνατον να συμβεί, μιας και ο χρόνος 
που θα μας απέμενε πιστεύαμε δεν θα έφτανε 
για να μιλήσουμε στους κατοίκους της περιοχής 
που προστέθηκε στην δική μας. Επίσης, πριν δεν 
είχαμε επαφές, αφού ήταν άλλοι οι υποψήφιοι. 
Αυτό δεν ισχύει μόνο για εμένα αλλά και τους 
υπόλοιπους υποψηφίους.
Αυτά τα οκτώ χρόνια ως Δημοτικός Σύμβουλος έχετε επιτύχει 
αρκετά πράγματα, τι έχετε να πείτε για αυτά;
Έχουμε κάνει αρκετά έργα σε αυτή τη γειτονιά. Αναβαθμίσαμε το 
παλιό Δημαρχείο του East York στο Coxwell, έχουμε κάνει αρκετά 
έργα στα πάρκα της περιοχή μας, ορισμένα τελείωσαν φέτος. 
Προσπαθούσαμε με πολύ κόπο να μαζέψουμε τα χρήματα για να 
κάνουμε κάτι νέο για τους γείτονες μας. Στα οκτώ χρόνια αυτά που 
υπηρετώ την περιοχή μας κατάλαβα ότι έχουμε αρκετά παιδάκια, 
νέες οικογένειες. Για 35 χρόνια τα πάρκα αυτά, μάλιστα τα θυμά-
μαι κι από μικρή, δεν είχαν λάβει καμία αναβάθμιση κι εμείς προ-
σπαθήσαμε και καταφέραμε να τα φέρουμε σε μια σειρά, ώστε 
τα παιδιά που μεγαλώνουν στην περιοχή μας να έχουν αυτό που 
τους αξίζει. 
Πείτε μας αν υπάρχει κάτι το οποίο λόγω των εκλογών αφή-
σατε στην μέση και θα θέλατε να συνεχίσετε να κάνετε μετά 
την επανεκλογή σας.
Θέλω να ασχοληθούμε με το πρόβλημα των μεταφορικών μέσων. 
Μένουμε σε μία περιοχή που για πολλούς είναι αξιοζήλευτη μιας 
και είναι πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης, έχουμε αρκετούς σταθ-
μούς μετρό, έχουμε τραμ και πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να τα 
χρησιμοποιούν για να πηγαίνουν στις δουλειές τους καθημερινά. 
Παρόλα αυτά, είναι δύσκολο για αρκετούς από αυτούς να τα χρησι-
μοποιούν λόγω συμφόρησης και καθυστερήσεων. Έχουμε ακόμα 
πολλά να κάνουμε για το θέμα της συμφόρησης στους σταθμούς, 
γιατί καταλαβαίνω πως αισθάνονται αυτοί που όχι μόνο τα χρησι-
μοποιούν αλλά μένουν κοντά στους σταθμούς. 
Όπως σας είπα σε πολλές περιοχές της πόλης μας θα ήθελαν να 

έχουν το συντομότερο έναν σταθμό μετρό. Εγώ, εκπροσωπώντας 
μια περιοχή που έχει αρκετούς από αυτούς καθώς και λεωφορεία 
και τραμ, σας διαβεβαιώνω πως είναι αρκετά δύσκολο να πάρεις 
αυτά τα μέσα. Το έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια πως αρκετοί περι-
μένουν το δεύτερο και το τρίτο λεωφορείο μέχρι να μπορέσουν να 
μπουν ή αφήνουν να περάσουν μέχρι και τέσσερα τραίνα μέχρι να 
μπουν σε ένα. 
Για τον λόγο αυτό στη τελευταία συνεδρίαση για τον προϋπολογι-
σμό, πιέσαμε και πέρασε μία απόφαση για χρηματοδότηση $4εκα-
τομμυρίων σε έργα που αφορούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για 
νέες γραμμές και πιο συγκεκριμένα των λεωφορείων. Καταφέραμε 
και ξεκινήσαμε την νέα γραμμή του λεωφορείου με αριθμό 195 
που είναι express ή το 65 που περνάει από το Leaside και φτάνει στο 
Donlands και άλλα πολλά, καθώς και νέες στάσεις για τα λεωφο-
ρεία για να υπάρχουν νέες διαδρομές που θα εξυπηρετούν καλύ-
τερα τον κόσμο. 
Για να φτάσουμε σε κάτι τέτοιο μιλήσαμε με αρκετούς κατοίκους 
της περιοχής μας, καθώς και με τους οδηγούς στους σταθμούς των 
Pape, Chester και Broadview και όλοι συμφώνησαν πως έπρεπε να 
υπάρξουν νέες διαδρομές και νέα λεωφορεία. Την πρώτη φάση την 
περάσαμε και ξεκινήσαμε την δεύτερη με την οποία ελπίζουμε τα 
λεωφορεία από Pape να φτάνουν μέχρι και την Eglington. Η συζή-
τηση αυτή έχει μείνει στην μέση. Ήταν μία πραγματική πρόκληση, 
αλλά έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε. Κάναμε μία σημαντική επι-

τυχία, αλλά χρειάζεται ακόμη πολύ δουλειά κι αν με εκλέξετε ξανά 
θα συνεχίσω να δουλεύω με τον ίδιο ζήλο πάνω σε αυτά τα έργα. 
Γνωρίζω πως είμαστε μία αναπτυσσόμενη πόλη και χρειάζεται οι 
κάτοικοι να έχουν καλύτερα μέσα μεταφοράς.
Άλλωστε εάν ο κόσμος θέλει και μπορεί να χρησιμοποιεί τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς θα είναι καλό για το περιβάλλον. Για να γίνει 
αυτό όμως θα πρέπει να του δίνεται αυτή η δυνατότητα ώστε να 
αφήσει έστω και για μερικές μέρες την άνεση ενός ιδιωτικού αυτο-
κινήτου και να χρησιμοποιήσει εύκολα και γρήγορα μέσα μετα-
φοράς. 
Για το θέμα των λωρίδων που χρησιμοποιούν μόνο ποδήλατα 
τι θεωρείται ότι μπορεί να γίνει;
Πρώτα απ’ όλα, αν και συμφωνώ ότι το δίκτυο που αφορά τα 
ποδήλατα πρέπει να επεκταθεί, θεωρώ ότι πρώτα πρέπει να σκε-
φτούμε κάποια πράγματα. Πρέπει να βάλουμε λωρίδες εκεί που 
χρειάζεται. Δηλαδή αν σε κάποια περιοχή που το ποδήλατο είναι ο 
πιο αποτελεσματικός τρόπος μεταφοράς, τότε πρέπει να γίνει κάτι 
ανάλογο. Ωστόσο, έχουμε τις υπάρχουσες λωρίδες, οι οποίες δεν 
είναι τόσο ασφαλείς για τους ποδηλάτες. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν 
ποδηλάτες που δεν σέβονται τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. 
Όλα αυτά οδήγησαν σε δυστυχήματα, ειδικότερα στις πιο κεντρι-
κές περιοχές της πόλης μας. Έτσι, πιστεύω ότι πρώτα πρέπει να 
κάνουμε κάτι για την ασφάλεια των λωρίδων που υπάρχουν ήδη, 
τόσο για τους ποδηλάτες όσο και για τους ίδιους τους οδηγούς. Για 
εμένα αυτό θεωρείται προτεραιότητα. 
Το ίδιο θωρώ πως πρέπει να γίνει και για τους πεζούς. Υπάρχουν 
άτομα με κινητικά προβλήματα που δεν μπορούν ή να το θέσω 
καλύτερα δεν υπάρχει η ανάλογη ασφάλεια για αυτούς όταν βρί-

σκονται στο δρόμο ή ακόμη και πάνω στο πεζοδρόμιο. Δεν θα 
ήθελα να σκεφτόμαστε μόνο τα αυτοκίνητα και τα ποδήλατα, αλλά 
πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα και για τους πεζούς. Σε όλη 
αυτή τη κατηγορία μπαίνουν όλοι οι άνθρωποι, εγώ, εσείς, μία νέα 
μαμά με το μωρό της και κάποιος που έχει κινητικά προβλήματα. 
Είδαμε ήδη μια προσπάθεια σας για κάτι τέτοιο με τον σημα-
τοδότη στο σταθμό του μετρό στο Pape. Πιστεύω ότι αυτό 
είναι που εννοείται, διότι θεωρώ ότι αυτό βοήθησε πραγμα-
τικά πολύ.
Ναι, είναι αλήθεια. Υπήρχε πρόβλημα για όλους όσους περνούσαν 
από αυτό το σημείο. Το λεωφορείο δεν μπορούσε να μπει στον 
σταθμό, ενώ ήταν ακόμη χειρότερο όταν έπρεπε να βγει για όποια 
κατεύθυνση. Οι πεζοί δεν μπορούσαν να περάσουν με άνεση, ενώ 
δημιουργείτο συμφόρηση και για τα αυτοκίνητα. Η συζήτηση αυτή 
άρχισε από τους κατοίκους γύρω από το σταθμό, αλλά και τους 
ανθρώπους στο γηροκομείο. Ήρθαν άνθρωποι να μου μιλήσουν 
και καταλάβαμε πόσο δίκιο έχουν. Στην συνέχεια πήγα να ρωτήσω 
και τους ανθρώπους που εργάζονται στον σταθμό και τους οδη-
γούς κι όλη είχαν την ίδια άποψη. Περνάει αρκετός κόσμος από τον 
σταθμό. Τα λεωφορεία δεν μπορούσαν να στρίψουν. 
Η συζήτηση για τα ενοίκια που ανεβαίνουν είναι ένα θέμα και 
στην περιοχή μας. Ποια είναι η άποψη σας;
Κοιτάξτε αυτό δεν είναι ακριβώς το θέμα για οποιοδήποτε Δημο-
τικό Σύμβουλο. Για το θέμα των τιμών δεν μπορούμε εμείς να 

κάνουμε κάτι, αλλά οπωσδήποτε για τους κατοί-
κους που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλή-
ματα, ή έχουν πρόβλημα με τον ιδιώτη τότε ναι 
μπορούμε να βοηθήσουμε. Προσπαθούμε να 
τους συμβουλέψουμε για το τι προγράμματα κι 
επιδόματα υπάρχουν. Στην κοινότητα μας έχουμε 
αρκετές υπηρεσίες που μπορούν να συμβουλέ-
ψουν για αυτό το θέμα.
Προηγουμένως αναφερθήκατε στο τραγικό 
περιστατικό που συνέβη τον περασμένο Ιού-
λιο στην Ντάνφορθ. Το περιστατικό αυτό απο-
τελεί ένα ακόμη από τα πολλά που συμβαί-
νουν στην πόλη μας, που σημαίνει πως τα 
ποσοστά της εγκληματικότητας ανεβαίνουν. 
Ποιες λύσεις προτείνετε;
Δυστυχώς αυτό που συνέβη στην γειτονιά μας 
ήταν αλήθεια τραγωδία κι αλήθεια έχουμε πρό-
βλημα με την εγκληματικότητα στην πόλη μας. 

Θεωρώ μεγάλο μέρος της ευθύνης φέρουν τα πυροβόλα όπλα, 
που είναι εύκολο να τα έχει στην διάθεση του ο οποιοσδήποτε. 
Τον Ιούλιο δυστυχώς με αφορμή το περιστατικό κάλεσα δημοσίως 
την κυβέρνηση του Οντάριο αλλά και ολόκληρου του Καναδά να 
κάνει επιτέλους κάτι αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση τους. 
Πιστεύω πρέπει να καταργηθούν όχι μόνο στην πόλη μας, αλλά σε 
ολόκληρη την χώρα για τον απλούστατο λόγο πως δεν είναι καθό-
λου χρήσιμα. Είμαστε μια πολιτισμένη χώρα και ούτε βρισκόμαστε 
σε πόλεμο, επομένως για ποιο λόγο να υπάρχουν νόμιμα πυρο-
βόλα και αυτόματα όπλα; Έχω ήδη ζητήσει την απαγόρευση τους 
και τώρα είναι στο χέρι των κυβερνήσεων για να το κάνουν. 
Οι Έλληνες της περιοχή μας φυσικά μαζί με τις υπόλοιπες μει-
ονότητες σας εξέλεξαν Δημοτική Σύμβουλο δύο φορές. Τι 
είναι αυτό που θα τους ωθήσει κι εύχομαι να το κάνουν για 
τρίτη φορά;
Σας ευχαριστώ. Εγώ αυτά τα οκτώ χρόνια προσπάθησα να ανα-
βαθμίσω την γειτονιά μας όχι μόνο για τον ελληνισμό αλλά για 
όλους τους κατοίκους της περιοχής μας. Αυτό είναι το έργο μου. 
Δεν θέλω να φανεί ότι κάνω διακρίσεις. Με τιμά πραγματικά το 
γεγονός πως είμαι η πρώτη Ελληνίδα, όσο απίστευτο κι αν ακούγε-
ται, που εκλέχθηκα Δημοτική Σύμβουλος στο Greek Town. Κανείς 
άλλος δεν το είχε κάνει πριν, αλλά έχω υπάρξει η φωνή για όλους 
τους κατοίκους της περιοχής μας ανεξαρτήτου της καταγωγής τους.
Ποιο είναι το μήνυμα σας πριν τις κάλπες;
Θέλω να σας πω πως δεν έχω τελειώσει ακόμη την δουλειά μου και 
θέλω να την φέρω εις πέρας. Έχω δουλέψει σκληρά για την κοινό-
τητα μας αυτά τα οκτώ χρόνια για το καλύτερο της και θα ήθελα να 
συνεχίσω το έργο αυτό με την βοήθεια σας.

Συνέντευξη στα γραφεία μας με την υποψήφιο 
Δημοτικό Σύμβουλο του Τορόντο Μαρία Φραγγεδάκη

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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Τ
ην Κυριακή που μας πέρασε, στις 14 του Οκτώ-
βρη, στην αίθουσα τους Πολυμενάκειου Πολι-
τιστικού κέντρου της Ελληνικής Κοινότητας, με 
πρωτοβουλία του πολιτιστικού συλλόγου ν. Ημα-

θίας “ΒΕΡΓΙΝΑ”,  πραγματοποιήθηκε άλλη μια μοναδική  
εκδήλωση στα πλαίσια του Μακεδονικού Μήνα, με τον 
γενικό τίτλο : “ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ”..
Με την αίσθηση της ευθύνης και του χρέους που οφεί-
λουμε να έχουμε σαν Έλληνες στην ιστορία και την πολι-
τιστική μας κληρονομιά, καθώς και στη μνήμη εκεί-
νων των μαχητών της άγρυπνης και φωτεινής Ελληνικής  
συνείδησης, μέσα σε μια κατάμεστη αίθουσα οι δύο ομι-
λητές της εκδήλωσης,  η Ανθούλα  Ζάχου  κι ο Αντώνης 
Μιχαηλίδης, διάβασαν περιληπτικά αποσπάσματα της 
ιστορικής εκστρατείας του μεγάλου βασιλιά , Στρατη-

λάτη και Πολεμιστή της Μακεδονίας Αλέξανδρου στην 
Ανατολή και στη συνέχεια αναφέρθηκαν στους μεγά-
λους Μακεδονικούς και Βαλκανικούς πολέμους, ενώ τα 
χορευτικά συγκροτήματα  ΛΕΒΕΝΤΙΑ –  ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 
ΠΟΝΤΙΩΝ και οι ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, σκόρ-
πισαν ρίγη ενθουσιασμού και  καταχειροκροτήθηκαν 
χορεύοντας  τους πατροπαράδοτους χορούς μας.
Η πένα του γνωστού σε όλους μας ιστοριογράφου της 
παροικίας Μιχάλη Μουρατίδη, αυτού του ακούραστου 
εργάτη του Πολιτισμού μας, για άλλη μια φορά κατά-
φερε να μας συγκινήσει παντρεύοντας με μοναδικό 
τρόπο, τον γραπτό ιστορικό λόγο με τη μουσική και το 
χορό, αποδεικνύοντας περίτρανα, πως ο  χορός και η 
μουσική είναι άρρητα συνδεδεμένα με τους  ηρωικούς 
αγώνες της φυλής μας.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Κοι-
νότητας του Τορόντο και  της Παμμακεδονικής Ένωσης 
Οντάριο,  με τη συμμετοχή της Αδελφότητας Ποντίων 
Τορόντο, της Ομοσπονδίας Θεσσαλών, της Ομοσπον-
δίας Νήσων Αιγαίου, του συλλόγου Αθηναίων, του 
συλλόγου Πτολεμαΐδας και περιχώρων, του συλλόγου 
Καστοριάς και περιχώρων, του συλλόγου Κιλκίς και 
άλλων φορέων.
Την εκδήλωσε χαιρέτησαν ο Έλληνας Πρόξενος στο 
Τορόντο δια της εκπροσώπου του κ. Μ. Λυχνάκη,  ο 
Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας κ. Α.  Αρτεμάκης 
και ο Αντιπρόεδρος της Παμμακεδονικής κ. Σ. Τσιρλής.
Ευχαριστώντας στο τέλος  ο κ. Μουρατίδης όλους όσους 
παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, καθώς και όσους βοή-
θησαν  για την επιτυχία της. 

Ο κ. Αντώνης Μιχαϊλίδης μαζί με την κα Ανθούλα Ζάχου

Όλα τα χορευτικά μετά την εξαιρετική τους εμφάνισης μαζεύτηκαν για μία αναμνηστική φωτογραφία

Ο κ. Μιχάλης Μουρατίδης ευχαριστώντας όλους 
όσους παρευρέθησαν στην εκδήλωση

Το χορευτικό συγκρότημα ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Κατάμεστη η αίθουσα της Ελληνικής Κοινότητος

Η κα Μάρθα Χέντη στο χαιρετισμό για να 
ξεκινήσει μια πολύ όμορφη εκδήλωση αφιερωμένη 

στην Μακεδονία και των μαχητών της

«ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ»
ΚΕΜΕΝΟ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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Ο κύριος και η κυρία Σκεντέρης Η κα Ρούλα Μιχαϊλίδη με την κα Άρτεμις Τσικουρλή

Ο κ. Γιώργος Κρέσσος με την σύζυγο του

Μία εξαιρετική παρουσίαση από το χορευτικό συγκρότημα ΛΕΒΕΝΤΙΑ Το χορευτικό συγκρότημα της Αδελφότητας Ποντίων To χορευτικό συγκρότημα ΛΕΒΕΝΤΙΑ

Ο κ. Μάικ Τζήκας με τον καθηγητή και παραγωγό της ταινίας 
Violent August,  κ. John Burry και την σύζυγο του Lynn

Ο κ. Ζήσης Βόκας με την σύζυγο του και την κα Θεοδώρα 
Κουτσουμπού

Η κα Μπέτυ Σκουτάκη με την κα Μίρκα Λυχνάκη

Ο Αντιπρόεδρος της Παμμακεδονικής, κ. Σταύρος Τσιρλής, με τον Πρόεδρο 
της Ελληνικής Κοινότητας, κ. Αντώνη Αρτεμάκη, την κα Μίρκα Λυχνάκη, 

Συντονίστρια Εκπαίδευσης και την κα Σκουτάκη, πρόεδρο της ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κιλκίς, κ. 
Αλέξανδρος Τσικουρλής

Ο Αντιπρόεδρος της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά, κ. Σταύρος 
Τσιρλής, ανάμεσα από τον κ. Ζήση Βόκα, πρόεδρο της εκκλησίας της 

Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου και την κα Θεοδώρα Κουτσουμπού

Ο κ. Δημήτρης Νάσκος, πρόεδρος του Συλλόγου Καστοριάς και Περιχώρων, με 
τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων, κ. Νικηφόρο Λαμπίρη 
και τον κ. Στάθη Μιχαϊλίδη, από τη Παμποντιακή Ομοσπονδία ΗΠΑ-Καναδά

Η κα Είρηνη Κερογλίδου με το σύζυγο της, κ. Θεόδωρο, με τον 
κ. Θανάση Κουρτέση και κύριο Μιχάλη Τζήκα

Ο «Μακεδονικός Μήνας» συνεχήστηκε με μια πανέμορφη 
πρωτοβουλία του συλλόγου Ν. Ημαθίας «ΒΕΡΓΙΝΑ»
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Η κα Ανθούλα Παπάζογλου με τον κ. Μιλτιάδη 
Τσαβδαρίδη από τον Σύλλογο Θεσσαλονικέων Ο κ. Γιάννης και η κα Νίκη Γρηγοριάδη

Από το Συμβούλιο της Παμμακεδονικής, η κα Ειρήνη Καλομοίρη με τον σύζυγο της 
Γιώργο, η κα Ελένη Βρετάνος καθώς και ο κ. Δημήτρης με την κα Μαίρη Μεδίτσκος Η κα Τούλα Κυριακίδης με την όμορφη παρέα της

O κ. Παντελής Κλεισούρος, από το Συμβούλιο 
της Παμμακεδονικής, με τον κ. Δημήτρη 

Γκεκόπουλο
Η κα Ειρήνη Ραμφάλη, Γραμματέας της 
Κυπριακής Κοινότητας έδωσε το παρών

Ο πρόεδρος της Αδελφότητας Ποντίων, κ. Χρήστος Μιχαϊλίδης, έδωσε το παρών. 
Δίπλα του ο γνωστός φωτογράφος της εφημερίδας Πατρίδες, κ. Γιάννης Σαραϊδάρης

Η αίθουσα του Πολυμενάκειου Πολιτιστικού κέντρου της 
Ελληνικής Κοινότητας γέμισε με άρωμα παράδοσης
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ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΑΔΥΑ ΤΗΣ HELLAS NEWS

ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟ
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Αρκούδα = Λαός της Ελλάδος
Μια αρκούδα καψερή 
μένα χαλκό στη μύτη
Καμαρώνετε η Λυγερή 

πως είναι από σπίτι.
Στα δυο της πόδια στέκεται 

κουνιέται και λεγιέτε
Κάνει πως φτειασιδώνεται 

και νύφη μας περνιέτε.
Ο Αρκουδιάρης καθιστός 

χτυπά γερά το ντέφι
Λέει τραγούδια γελαστός 
να κάνει η Αρκούδα κέφι.

Μια τέτοια Αρκούδα θλιβερή
 με τέτοιον Αρκουδιάρη

Πιστή φτυστή αντιγραφή 
Λαού και Κυβερνιάρη.

Μενέλαος Κωνσταντινίδης
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Ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
μας κκ Σωτήριος, ο Γενικός Πρό-
ξενος κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, 
ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τζιμ 

Καρύγιαννης, Ιερείς, Κοινότητες, Σύλλογοι 
και πολλοί Έλληνες απέτιναν φόρο τιμής σ’ 
έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει πολλά 
στον Ελληνισμό της περιοχής μας.
Η Πρόεδρος του Αγίου Νικολάου κα Τασία 
Σωτηροπούλου, το αξιότιμο Διοικητικό 

Συμβούλιο, οι κυρίες της Φιλοπτώχου και 
οι εθελοντές διοργάνωσαν μια υψηλού 
επιπέδου βραδιά που εστέφθη από επι-
τυχία.
Θέλω να πιστεύω ότι πρέπει πάντα να 
τιμώνται άτομα που ανιδιοτελώς έχουν 
προσφέρει για διάφορες περιπτώσεις 
ομογενών που έχει η παροικία μας.
Μπράβο σ’ όλους για την λαμπρή εκδή-
λωση.

Μεγάλη βραδιά για δύο μεγάλους φιλάνθρωπους, τους 
ΚΕΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Τα αδέλφια Παναγιώτης και Γιώργος Κόκκορης τιμήθηκαν για την μεγάλη προσφορά τους

Η Πρόεδρος του Αγ. Νικολάου κα Τασία Σωτηροπούλου, ο πάτερ Φανούριος, ο Γενικός Πρόξενος κ. Βίκτωρ 
Μαλιγκούδης, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτρης Καρύγιαννης

Το τραπέζι του κ Τάσου Μιχαλόπουλου και της παρέας του

Η όμορφη παρέα του Προφήτη Ηλία

Το τραπέζι του Αγίου Παντελεήμονα

Ο γνωστός ιδιοκτήτης του Homemakers κ. Γιώργος Λούκας και ο κ. 
Μαυρομαράς με τις οικογένειές τους

Δεν έλειψε για στιγμή το κέφι και ο χορός

Μια εκπληκτική ορχήστρα
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Παναγιώτη και Γιώργο Κόκορη στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου

Άλλη μια όμορφη παρέα του Αγ. Παντελεήμονα

Η Πρόεδρος και οι κυρίες της Κεντρικής Φιλοπτώχου

Ο ιερέας, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Προφήτη Ηλία

Και άλλη παρέα του Αγ. Παντελεήμονα

Οι ευγενέστατες κυρίες της Φιλοπτώχου του Αγ. Νικολάου Το τραπέζι του Συμβουλίου της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος με τον ιερέα τους
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Διεθνής Ημέρα Αρχαιολογίας στο 
Βασιλικό Μουσείο του Οντάριο με 
τις Μουσειοσκευές του Μουσείου 

Κυκλαδικής Τέχνης Αθηνών

Ελάτε με την οικογένειά σας την 
Κυριακή 21 Οκτωβρίου, από 
11 π.μ έως 4 μ.μ. στο Βασιλι-
κό Μουσείο του Οντάριο, για 

να γιορτάσουμε μαζί τη Διεθνή Ημέ-
ρα Αρχαιολογίας, παίζοντας με τις δύο 
μουσειοσκευές του Μουσείου Κυκλα-
δικής Τέχνης Αθηνών, που απέκτησε 
πρόσφατα το Γενικό Προξενείο της Ελ-
λάδας στο Τορόντο, χάρη σε χορηγία 
του Ιδρύματος Μποδοσάκη.
Τα έμπειρα στελέχη του τμήματος 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων του 
Βασιλικού Μουσείου του Οντάριο 
έχουν ετοιμάσει για τα παιδιά ειδικές 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τις 
δύο μουσειοσκευές. Η μία μουσειο-
σκευή έχει θέμα την αρχαία ελληνική 
κεραμική και θα «ανοίξει» για τα παι-
διά και τους γονείς τους στην πτέρυγα 
αρχαίας ελληνικής τέχνης του Μου-
σείου, όπου βρίσκεται μία από τις 
παλαιότερες και πληρέστερες συλ-
λογές εκθεμάτων από την κλασική 
Ελλάδα σε όλη τη Βόρειο Αμερική. Τα 
παιδιά θα μπορούν να δοκιμάσουν και 
τις δραστηριότητες της δεύτερης μου-
σειοσκευής, που έχει θέμα τον κυκλα-
δικό πολιτισμό, μέσα στην πτέρυγα 

του Μουσείου  που είναι αφιερωμένη 
στην προϊστορική τέχνη και μάλιστα 
μπροστά στις προθήκες που φιλοξε-
νούν αγαλματίδια της κυκλαδικής επο-
χής.
Υπενθυμίζεται ότι βάση μνημονίου 
κατανόησης που έχει υπογράψει το 
Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο 
Τορόντο με το Βασιλικό Μουσείο του 
Οντάριο, οι μουσειοσκευές διατέθη-
καν για το μήνα Οκτώβριο στο Μου-
σείο για μελέτη και ανάπτυξη εκπαι-
δευτικών δραστηριοτήτων και θα αξι-
οποιηθούν σε εκδηλώσεις του Μου-
σείου. Από το Νοέμβριο οι εκπαιδευ-
τικοί στα σχολεία του Τορόντο θα μπο-
ρούν να δανείζονται δωρεάν τις μου-
σειοσκευές για εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες με τους μαθητές τους.

Τίτλος εκδήλωσης:
ROM FAMILY FUNDAY – Digging 

HIstory!
Ημερομηνία: 2

1 Οκτωβρίου 2018, 11 π.μ. – 4 μ.μ.
Τοποθεσία: 

Gallery of the Bronze Age Aegean 
& Gallery of Greece

Εισιτήρια διατίθενται από το 
Royal Ontario Museum



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 45TOΡΟΝΤΟ
19 Οκτωβρίου 2018

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

O “Δικός μας» Τζίμμυς Καρύγιαννης εκκλησιάστηκε 
και πήρε ευλογία και πολλές ευχές στον Άγιο Νικόλαο

“GOOD LUCK JIMMY”

Αντίδωρο και ευχές από τον π. Φανούριο Αναμνηστική φωτογραφία με τις κυρίες της Φιλοπτώχου του Αγ. Νικολάου

Οι κκ Βανικιώτης, Νίκος Μαντάς και Τζιμ Καρύγιαννης
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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

Ζητείται προσωπικό
να εργαστεί σε σουβλατζίδικο 

περιοχή Ajax
για πληροφορίες 647-2412929

Ηλικιωμένος, Υγιέστατος 
& Ευκατάστατος Κύριος

Με σπίτι στο Τορόντο και στην Ελλάδα
ΖΗΤΕΙ ΚΥΡΙΑ 60-70

Για συντροφικότητα κι ότι προκύψει

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΝ 
μεγάλη καρδιά να παίρνει και να δίνει ανθρωπιά, 

καλοσύνη και, προ πάντων, αληθινή αγάπη.
Λάτρης της μουσικής, των ταξιδιών και του θεάτρου.

Επικοινωνία μόνο μέσω τηλεφώνου 9-10 το βράδυ
437.999.3119
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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

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

Ακρόπολις, 1920

Μουσική από λατέρνα σε καφενείο το 1964

Εικόνες από τις πρώτες εγκαταστάσεις στους συνοικισμούς γύρω από την 
Αθήνα. Προσωρινές λύσεις που έμελλαν να τηρηθούν για αρκετά χρόνια

Το λιμάνι της Αίγινας

Το 1889 ξεκινάει η διάνοιξη της σήραγγας από το Θησείο μέχρι την 
Ομόνοια. Έξι χρόνια αργότερα εγκαινιάζεται ο πρώτος σταθμός της 

Ομόνοιας, που ήταν επίγειος

Αθήνα, Παλαιό Φάληρο, 1950

Πειραιάς 1964

12 Οκτωβρίου του 1944 η απελευθέρωση των Αθηνών

Η περιοχή του Γκάζι κατά τα Δεκεμβριανά. Εικονίζεται περίπολος 
Βρετανών. Αθήνα, Δεκεμβριανά 1944 Οδός Ανδρόνικου στη Θεσσαλονική το 1918
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Μια φανταστική βραδυά που διοργανώθηκε

απ’ το Γενικό μας Πρόξενο κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδη

«The Museum Kits of the Museum of 
Cycladic Art Athens at «Friday Night 
Live» at the Royal Ontario Museum

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Τορόντο κ. 
Βίκτωρ Μαλιγκούδης με τη σύζυγό του Αλεξία 

Μανούσου



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ50 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

19 Οκτωβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

Οι πραγματικοί λόγοι εκπαραθύρωσης του 
Ν.Κοτζιά - Τι του χρεώνει ο Α.Τσίπρας - Ο ύποπτος 

ρόλος του στην μη ανακήρυξη ΑΟΖ

O 
Αλέξης Τσίπρας δεν μπορούσε να 
συγχωρήσει στο Νίκο Κοτζιά μια 
σειρά ενεργειών που απειλούν πλέ-
ον όχι με ήττα, αλλά με συντριβή την 

κυβέρνηση στις ερχόμενες εκλογές και αυτός ή-
ταν ο βασικός λόγος που έκανε αμέσως αποδε-
κτή την παραίτησή του: Κορυφαία λανθασμέ-
νη επιλογή που χρεώνει ο πρωθυπουργός στο 
πρώην ΥΠΕΞ, είναι η υπόθεση των Σκοπίων και 
η εθνοκτόνος συμφωνία των Πρεσπών. 
Οχι βέβαια γιατί είναι «εθνοκτόνος» (ο Α.Τσί-
πρας δεν έχει αίσθηση των λέξεων «έθνος», 
«πατρίδα», «σύνορα» και το έχει αποδείξει, 
αλλά και δηλώσει επανειλημμένα) αλλά γιατί 
τον καταβαράθρωσε στις δημοσκοπήσεις και 
τον οδηγεί σε «στρατηγική ήττα» στις ερχόμε-
νες εθνικές εκλογές
Ο πρώην ΥΠΕΞ τον είχε διαβεβαιώσει ότι «Θα 
περάσει εύκολα η συμφωνία από τα Σκόπια 
και θα αποτελέσει κρίσιμο μοχλό για την δημι-
ουργία ευνοϊκού κλίματος σε Ουάσιγκτον, Βρυ-
ξέλλες και Βερολίνο για την κυβέρνηση. Στην 
Ελλάδα ουδείς ενδιαφέρεται στα σοβαρά για 
το θέμα».
Εχασε σε όλα: Στα Σκόπια η συμφωνία δεν 
περνά (μετά την αποχώρηση του VMRO από 
τη Βουλή και την συζήτηση για την αποδοχή 
των συνταγματικών αλλαγών δεν συγκεντρώ-

νει τους απαραίτητους βουλευτές ο Ζ.Ζάεφ θα 
πάει σε εκλογές).
Το VMRO, αποχώρησε από την πρώτη κρί-
σιμη ψηφοφορία στην Βουλή, χθες, όπως 
πρώτο μετέδωσε στην Ελλάδα το pronews.gr, 
για την αναθεώρηση του σκοπιανού υντάγ-
ματος, προκειμένου ν’ αποφύγει τον σκόπελο 
την μυστική διεξαγωγής της ψηφοφορίας που 
μεθόδευε ο Ζάεφ.
Έτσι όπως προδιαγράφεται η κατάσταση, είναι 
σχεδόν βέβαιο ότι είναι ο Ζάεφ να μην μπο-
ρέσει να περάσει από την παρούσα Βουλή ( η 
κρίσιμη πρώτη ψηφοφορία αναβλήθηκε για 
αύριο Παρασκευή), με συνακόλουθο, να προ-
κηρυχθούν εκλογές, και η συμφωνία να επα-
νέλθει στην νέα Βουλή, και να εγκριθεί τότε 
(περί τα τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουα-
ρίου...), εάν και εφ’ όσον φυσικά ο κ. Ζάεφ έχει 
αποκτήσει την απαραίτητη πλειοψηφία των 80 
βουλευτών.
Στην Ελλάδα κανείς στην κυβέρνηση, πλην 
Π.Καμμένου, δεν είχε αντιληφθεί το «τσου-
νάμι» που ερχόταν με αφορμή το Σκοπιανό και 
τις δυσκολίες που θα είχε η συμφωνία να περά-
σει και στα ίδια τα Σκόπια.
Η περίφημη κίνηση «Πράττω» που συμμετείχε 
με υπουργό Προστασίας του Πολίτη Ν.Τόσκα 
και τον υπουργό Εξωτερικών Ν.Κοτζιά στην 

κυβέρνηση, έδινε μονίμως «θολή» εικόνα στο 
Μαξίμου: 500.000 οι συγκεντρωθέντες στο 
συλλαλητήριο του Συντάγματος για το Σκο-
πιανό; 45.000 έδινε ο Τόσκας. 
Οργή και αγανάκτηση για την συμφωνία των 
Πρεσπών από τους πολίτες στην αιματοκυλι-
σμένη διαδήλωση; «Γιατί διαμαρτύρονται; Για 
να ανατρέψουν την συμφωνία;» διερωτάτο στις 
κάμερες κάνοντας τον ανήξερο, ο αστείος με το 
καπελάκι a la Χρουτσόφ, Νίκος Κοτζιάς.
«Οχι, για να σου πουν "Μπράβο" γελοίε», θα 
μπορούσε κάποιος να του απαντήσει.
Και βέβαια μετέδιδαν την εικόνα ότι «Ολα 
καλά» στον Α.Τσίπρα. Ο οποίος αυτός ήθελε 
ακριβώς να ακούσει, όπως αυτό θέλουν να 
ακούνε όλοι οι ηγέτες που δεν έχουν επαφή με 
την πραγματικότητα.
Οταν άρχισαν οι ακτιβιστικές ενέργειες και 
άρχισε επίσης να πέφτει και ξύλο, το απέδωσαν 
στους «ακροδεξιούς» και «καθάρισαν».
Οταν άρχισαν να έρχονται οι δημοσκοπήσεις 
που έδειχναν κατάρρευση των ποσοστών και 
μάλιστα εν όψει εξόδου από τα Μνημόνια, κάτι 
είχε αρχίσει να ψυλλιάζεται, επιτέλους, ο Α.Τσί-
πρας άρχισε να ξυπνά.
Κι ένα παρασκηνιακό αλλά απόλυτα έγκυρο 
στιγμιότυπο: Οταν ο Κοτζιάς του μετέφερε την 
πρόταση των Σκοπιανών για την «Μακεδο-
νία του Ιλιντεν»... χάρηκε γιατί του άρεσε που 
άλλαζαν όνομα!
Δεν είχε καν ακούσει, ούτε καν ήξερε, τι 
σήμαινε «Μακεδονία του Ιλιντεν». Οταν του 
είπαν τι ακριβώς ήταν η «Μακεδονία του Ιλι-
ντεν», τελικά το πήραν πίσω για να δώσει το 
πράσινο φως τελικά στην απείρως χειρότερη 
«Βόρεια Μακεδονία»!
Ηρθε και η κρίση των απελάσεων Ρώσων 
διπλωματών (οι Αμερικανοί πράκτορες φυσικά 
από πίσω, όπως επιβεβαίωσαν με δημοσί-
ευμά της η NYT αλλά έγινε διά χειρών Ν.Κοτζιά) 
και πάλι ο Α.Τσίπρας δεν ήξερε πού πατούσε 
και πού βρισκόταν, όταν ο Ν.Κοτζιάς εξέδιδε 
οργισμένες ανακοινώσεις για την Ρωσία σα 
να επρόκειτο για... την μεγαλύτερο εχθρό της 
χώρας.
Οι Ρώσοι το ήξεραν και για αυτό έσπευσαν να 
διαχωρίσουν ευθύνες και πρόσωπα,στοχοποι-
ώντας αποκλειστικά τον «νεοφώτιστο» στον 
καπιταλισμό, παλαιό θεωρητικό του κομμουνι-
σμού, Νίκο Κοτζιά.

Καθ'όλη την διάρκεια της διαδικασίας επανα-
προσέγγισης με την Μόσχα, ο Ν.Κοτζιάς, έμεινε 
απέξω.
Ποτέ δεν ξαναμίλησε με τον Ρώσο ΥΠΕΞ Σ.Λα-
βρόφ.
Ο Π.Καμμένος δεν τον «έδωσε» μόνο για τα 
«μαύρα κονδύλια» με τα οποία χρηματοδο-
τούσε ελληνικά ΜΜΕ, εφημερίδες και ιστοσε-
λίδες για να χαϊδεύουν τον ίδιο και να αποθεώ-
νουν την συμφωνία των Πρεσπών και ταυτό-
χρονα να κτυπούν τον Π.Καμμένο και όποιον 
δεν συμφωνούσε με τον «φωτισμένο» Ν.Κο-
τζιά. 
Τον «έδωσε» και για την περίεργη επιμονή στην 
άρνησή του να ανακηρύξει η Ελλάδα ΑΟΖ, στα 
νότια με την Αίγυπτο! Λέγοντας μονίμως «Να 
συμφωνήσει και η Ιταλία»!
Μα η Ιταλία δεν έχει τα ίδια συμφέροντα με την 
Ελλάδα (άλλο αν τώρα ο Μ.Σαλβίνι έχει μετα-
τραπεί σε φανατικό εχθρό της Τουρκίας μετά 
την δήλωση για την κατοχή της Κύπρου).
Και η Αίγυπτος να επιμένει στην ανακήρυξη της 
ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδος-Κύπρου και Αιγύπτου, 
τουλάχιστον ως προς το νότιο σύνορο και ο 
Ν.Κοτζιάς να λέει μονίμως «Οχι».
Τα παραπάνω είναι τα ουσιαστικά στοιχεία που 
οδήγησαν στην ουσιαστική αποπομπή του 
Ν.Κοτζιά από την κυβέρνηση. Και μπορεί να 
παραιτήθηκε, αλλά αν ο Α.Τσίπρας δεν ήθελε 
να ξεφορτωθεί το, μεταφορικά και κυριολε-
κτικά, «βαρίδι», δεν θα έκανε δεκτή την παραί-
τησή του.
Βέβαια, τώρα πλέον είναι αργά για όλους και 
πάνω απ'όλα για τον Α.Τσίπρα: Η διαφορά που 
σχηματίστηκε στις δημοσκοπήσεις μετά την 
συμφωνία των Πρεσπών, δεν ανατρέπεται με 
τίποτα. 
Και βέβαια η επιλογή του Α.Τσίπρα να ταχθεί 
με την πλευρά Π.Καμμένου είχε και πρακτικούς 
λόγους: Αυτός τον στήριξε και τον στηρίζει, 
έστω αν η πολιτική του καριέρα κινδυνεύει να 
έχει πρόωρο τέλος με την διαφαινόμενη εξαέ-
ρωση των ΑΝΕΛ. Αλλά μια αποχώρηση των 
ΑΝΕΛ από την κυβέρνηηση θα δημιουργούσε 
εικόνα αποσύνθεσης.
Υπάρχουν πάντα οι πρόθυμοι «Δανέληδες» να 
στηρίξουν, αλλά απλά δεν είναι αξιόπιστοι στον 
ελάχιστο χρόνο που απομένει για την κυβέρ-
νηση.
Ολα τα άλλα είναι φιλολογίες...

ΕΠΙΛΟΓΗ - ΕΥΘΥΝΗ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ. ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ
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LIFE

Genesis Lopez:
η δύναμη της
γυμναστικής

Διαθέτει κορμί… 
λαμπάδα και 
δύσκολα θα 
καταφέρεις να 
βρεις πάνω του ένα 
ψεγάδι. Άλλωστε, 
η εκρηκτική 
κουκλάρα 
ασχολείται χρόνια 
με την γυμναστική 
και μάλιστα το κάνει 
επάγγελμα.

Έτσι, είναι εύκολα 
αντιληπτό, πως 
η κορμάρα της 
Τζένεσις Λόπες, για 
την οποία και σας 
γράφουμε, είναι… 
διαστημική. 
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Σ
τα δικαστή-
ρια της ο-
δού Ευελπί-
δων βρέθη-

κε, χθες, ο Άνθιμος 
Ανανιάδης προκει-
μένου να ζητήσει 
την προστασία του 
από «την ανάρμο-
στη και απρόκλητη 
‘επίθεση’» που δέ-
χθηκε δημόσια α-
πό την πρώην σύ-
ντροφό του, όπως 
ο ίδιος δηλώνει με 
επιστολή του στο 
protothema.  
«Σε συνεχεία της 
απο 14 /10/2018 
δηλώσ εως  μου 
μετα απο την ανάρ-
μοστη και απρό-
κλητη ‘επίθεση’ 
που δέχθηκα, ήταν 
ηθική επιταγή για 
εμενα προσωπικά 
να αναζητήσω απο 
τα αρμόδια ελλη-
νικά δικαστήρια την 
προστασία μου.»

Ειρήνη Στεριανού: Οι 

άντρες μόλις βρήκαν 

τη νικήτρια

Η Ειρήνη Στεριανού είναι αποφασι-
σμένη να κυνηγήσει το όνειρό της 
και τα αρσενικά ήδη ανυπομονούν 
να την ξαναδούν.

Κρατώντας στα χέρια της τον τίτλο 
της Σταρ Πελοπόννησος, η μελα-
χρινή καλλονή έχει ήδη κάνει 
κάποια μικρά βήματα στο χώρο 
της μόδας και, τώρα, ετοιμάζεται 
να λάμψει. Ο λογαριασμός της, δε, 
στο Instagram θα σε κάνει να την 
ψηφίζεις nop-stop για νικήτρια του 
ριάλιτι!

O Δώρος Παναγίδης 

ποζάρει γυμνός μόνο με 

τα παπούτσια του

Τον Δώρο Παναγίδη τον γνω-
ρίσαμε μέσα από το ριάλιτι 
αγάπης Power of Love. Μπο-
ρεί να μην κέρδισε στο παι-
χνίδι κατάφερε όμως να γίνει 
γνωστός στο κοινό. Ο Δώρος 
μέσα στο ριάλιτι συζητήθηκε 
πολύ για τη σχέση που έκανε 
με την Αθηνά Χρυσαντίδου με 
την οποία εγκατέλειψαν το παι-
χνίδι για να ζήσουν τον έρωτά 
τους μακριά από τα φώτα και 
τις κάμερες.

Φωτιά και λάβρα το παλιό 
αμόρε του «τρομοκράτη».

Η Βαλεντίνα Τσεπάνου είχε 
κλέψει τα μυαλά του Ράφικ 
Τζιμπούρ. Και όχι άδικα.

Η πρώην του Αλγερινού μοι-
ράζει εγκεφαλικά με το απί-
στευτο κορμί της.

Άνθιμος Ανανιάδης- «Δέχθηκα 
ανάρμοστη και απρόκλητη επίθεση»

Το κορμί από την Πάρο 
που «αναστατώνει» τη 
Θεσσαλονίκη

Η πρώην του 

Τζιμπούρ θα σε 

αφήσει... ξερό! 

Ε
ίναι από τις γυναίκες που δεν μπο-
ρούν να περάσουν απαρατήρητες 
και κάθε φορά που κάνει την εμφά-
νισή της, όλα τα ανδρικά βλέμματα 

στρέφονται πάνω της. Και όχι άδικα, μια και 
διαθέτει απίστευτες καμπύλες.
Φυσικά και μιλάμε για την Μαρία Σταμάτη, 
η οποία μπορεί να… προέρχεται από το 

Αγρίνιο, αλλά σπουδάζει παιδαγωγός στην 
Θεσσαλονίκη και οι εμφανίσεις της στην 
Νύμφη του Θερμαϊκού μας έχουν τρελάνει 
τελείως.
Ειδικά αν κάνετε μία… βόλτα από το προ-
σωπικό της προφίλ στο Instagram, το οποίο 
είναι ένα από τα πιο καυτά που έχουμε 
συναντήσει τα τελευταία χρόνια.

H Ελληνίδα φοιτήτρια με τις πιο τρελές 
καμπύλες

Κ
ατάγεται από 
τ ις Κυκλάδες 
και πιο συγκε-
κριμένα από 

την Πάρο. Μένει μόνιμα 
πλέον όμως στη Θεσσα-
λονίκη και εργάζεται ως 
μοντέλο.

Η Μαριάννα Μπαφίτη 
δίνει ρέστα και προκαλεί 
αναταραχές κάθε φορά 
που ποστάρει φωτογρα-
φία της στο Instagram.
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Η 
Erika Fernandez, 
όπως σας έχου-
με ξανααναφέρει 
είναι η πανέμορ-

φη Κολομβιανή αθλητική 
δημοσιογράφος που κάνει 
καριέρα στο Μεξικό και που 
μοιάζει πολύ με την Ευρυδί-
κη Βαλαβάνη. Η ίδια τα πέ-
ταξε όλα για να θαυμάσουμε 
το σώμα της, αλλά και τα τα-
τουάζ που κοσμούν το κορ-
μί της.
Η Erika Fernandez είναι γνω-
στό ότι παρουσιάζει αθλη-
τική εκπομπή στο Fox Sports 
με μεγάλη επιτυχία, Μάλι-
στα μετά από την φωτογρά-
φιση που πραγματοποίησε 
για το αντρικό περιοδικό «H 
para Hombres» και μας άφησε 
όλους με το στόμα ανοιχτό!

Ά
νεργος έμεινε έ-
νας αεροσυνο-
δός της Delta 
Airllines όταν δι-

έρρευσε το βίντεο της ε-
ρωτικής του συνεύρεσης 
με πορνοστάρ, μέσα στις 
τουαλέτες αεροπλάνου. 
Όπως έγινε γνωστό, ο άν-
δρας αεροσυνοδός ήταν ε-
κτός υπηρεσίας την επίμα-
χη μέρα, ωστόσο φορού-
σε στολή της εταιρίας.

Μαζί του στην τουαλέτα 
του αεροπλάνου ήταν ένας 
επιβάτης, ο πορνοστάρ 
Όστιν Γουλφ και το βίντεο 
που έφτασε στα χέρια της 
διοίκησης της Delta ήταν 
διάρκειας 8 λεπτών.

Στην έρευνα που διεξήγαγε 
η εταιρία, τα μέλη του πλη-
ρώματος της πτήσης ανέ-
φεραν ότι δεν είχαν αντι-
ληφθεί τα όσα συνέβαιναν 
στην τουαλέτα.

Άντρας αεροσυνοδός της Delta 
Airlines απολύθηκε επειδή έκανε 
σεξ στο αεροπλάνο με γνωστό 
πορνοστάρ

Τ
ο α τ ίθ α σ ο 
σ τήθος που 
δεν μπαίνει 
σε καλούπια.

Πότε έμαθε η παγκό-
σμια κοινότητα την 
Αμπιγκεϊλ Ράτσφορντ. 
Όταν κυκλοφόρησε, 
η ίδια, ένα βίντεο που 
δεν μπορούσε να κου-
μπώσει τον στηθόδε-
σμό της. Τόσο απλά.

Τι σου μένει όταν τη 
χαζ έψε ις  αμέ τ ρητ ε ς 
ώρες; Το ακαταμάχητο 
στήθος της, το ακαταμά-
χητο στήθος της και το 
ακαταμάχητο στήθος της. 
Α, και το πανέμορφο πρό-
σωπό της.

Έρικα Φερνάντες: Η 
ομορφότερη αθλητικογράφος

Το εκρηκτικό μπούστο που 
κόλασε αεροδρόμιο!

Α
ποτελεί ένα από τα... αγαπη-
μένα πρόσωπα των βρετανι-
κών σκανδαλοθηρικών εφημε-
ρίδων. Το προκαλεί και η ίδια 

με τις καμπύλες της και τα έξαλλα ντυσί-
ματά της.
Η Chloe Khan που έκανε θραύση ένα φεγ-
γάρι στο X Factor δίνει συνεχώς αφορμές 

για να χαζεύουμε το αδιανόητο στήθος 
της που μεταξύ άλλων είναι κι αποτέλε-
σμα (πολλών) επεμβάσεων στο σώμα της.
Το τελευταίο «χτύπημα» ήταν όταν εντο-
πίστηκε στο αεροδρόμιο λίγο πριν ανα-
χώρησει για διακοπές στην Ισπανία. Το 
«ραντάρ», και όχι μόνο, τα είδε όλα με το 
εκρηκτικό μπούστο της.

Γνωστό μοντέλο με… τεράστια 
προσόντα ανέβασε γυμνή φωτογραφία
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Μεταξύ Άρτας και Ιωαννίνων ένας 
ολόκληρος κόσμος ζει με τους μύθους, 
τις γεύσεις και το αυθεντικό φυσικό 
τοπίο του

Σ
τη σκιά του επιβλητικού Τζουμέρ-
κου, στις παρυφές του Ξηροβουνίου 
– που ανάμεσά τους κυλά ο ζωηρός 
και όμορφος Άραχθος – μια συστά-

δα χωριών ζει μέσα στο καταπράσινο τοπίο, 
αντιπροσωπευτικό της περιοχής, όπως α-
ντιπροσωπευτική της Ηπείρου είναι και η 
κοσμοθεωρία των ανθρώπων που είδαν το 
πρώτο φως σε αυτά τα χωριά. 
Από τους πελεκημένους στο χέρι Καλαρ-
ρύτες και το Συρράκο, ως το Ζαγόρι και τα 
Μαστοροχώρια της Κόνιτσας, οι Ηπειρώτες 
ταξίδευαν αναζητώντας το ψωμί. 
Και δεν το εξασφάλιζαν μόνο για τον εαυτό 
τους, αλλά και φρόντιζαν σαν φουρνάρηδες 
να το ετοιμάζουν και για τους άλλους. 
Μάλιστα, πολλοί πλούτιζαν κιόλας. Μα όλοι 
είχαν στον νου να επιστρέψουν. Και πολλοί 
το πετύχαιναν, και το πετυχαίνουν, φέρνο-
ντας μάλιστα και δώρα στον τόπο τους. 
Όπως ο γλύπτης Θεόδωρος Παπαγιάν-
νης που δημιούργησε ένα θαυμάσιο μου-
σείο στο σχολείο που ξεκίνησε τη διαδρομή 
του στη ζωή και την τέχνη, του Ελληνικού, 
και έβαλε μέσα μεταξύ των άλλων και τα 
σύνεργα που φτιάχνουν το ψωμί που συχνά 
γίνεται αντίδωρο...

Γύρω από το Κωστήτσι
Τέτοια θέα όπως από το μοναστήρι, κι ακόμη 
πιο εντυπωσιακή, μπορεί να απολαύσει ο 
επισκέπτης πιο πέρα από την Τσούκα, από 
τον Προφήτη Ηλία, 1 χλμ. περίπου έξω από 
το Κωστήτσι (6,5 χλμ. από το Ελληνικό, 
μέσω Αετοράχης και Λάζαινας), ένα από τα 
πιο μικρά αλλά και πιο γραφικά από τα 11 
Κατσανοχώρια. 
Το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία είναι κτι-
σμένο στην κορυφή, πάνω από το σημείο 
που σμίγουν ο Καλαρρύτικος ποταμός με 
τον Άραχθο, ο οποίος μπαίνει ορμητικός στο 
στενό φαράγγι του, για να βγει θριαμβευτής 
κάτω από το εκπληκτικό γεφύρι της Πλάκας. 
Απέναντι στα υψώματα του Τζουμέρ-
κου, κάτω από την ψηλότερη κορυφή, τη 
Στρογγούλα, φαίνονται τα σπίτια των Χου-
λιαράδων και δεξιά, μετά τη συμβολή των 
ποταμών, ο δρόμος που ανεβαίνει φιδωτός 
προς το Αμπελοχώρι, αφού πρώτα «βουτά» 
από το Φορτόσι στη χαράδρα του Αράχθου 
και αφού περάσει πάνω από τη νέα γέφυρα 
της Πολιτσάς. Η παλιά στέκει ακόμη δίπλα. 
Τώρα είναι που καταλαβαίνεις τα λόγια του 
Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου, από τους «Ελληνι-
κούς Ορίζοντες»: «Το ηπειρωτικό τοπίο δεν 
υποτάζεται. Το νιώθεις, πως από στιγμή σε 
στιγμή γίνεται πιο επιβλητικό, πιο βαρύ και 
πιο θελκτικό». 
Το Κωστήτσι είναι πίσω, στην κατάφυτη πλα-
γιά. Οι σκεπές, λες και είναι βράχοι που προ-
εξέχουν από την καταπράσινη θάλασσα. 
Το γκρίζο χρώμα του χωριού, πάει πολύ με 
το πράσινο. Τα καλντερίμια, τα σπίτια, οι 
αυλόπορτες, η εκκλησιά, τα αλώνια, όλα 
είναι χειροποίητα. Κι ανάμεσά τους μια 

πριγκίπισσα, το ξενοδοχείο «Πριγκίπισσα 
Λάνασσα», το οποίο βάζει το χωριό στον 
χάρτη των προορισμών της καλής ζωής, αν 
και τον χειμώνα φιλοξενεί μόνο 10 μόνιμους 
κατοίκους. Η Λάνασσα ήταν η γυναίκα του 
θρυλικού βασιλιά της Ηπείρου Πύρρου. 

Μύθοι κοντά στη Δωδώνη
Αυτή η περιοχή είναι γεμάτη με θρύλους για 
πριγκίπισσες και βασιλοπούλες. Ακόμη και 
πάνω στα ερείπια του Καστριού, σε λόφο 
έξω από το Καλέντζι ( 8 χλμ. από τη Λάζαινα) 
με την επίσης φανταστική θέα προς το 
φαράγγι του Αραχθου, πλανάται η μορφή 
της Εκάλης, της κόρης του βασιλιά Τόμαρου, 
η οποία μετέφερε το θησαυροφυλάκιο της 
Δωδώνης εδώ και έκτισε το κάστρο. 
Η απόδραση προς τον αρχαιολογικό χώρο 
του Μαντείου της Δωδώνης επιβάλλεται 
εδώ. Λένε μάλιστα ότι από το μαντείο μέχρι 
το Καστρί έφτανε πλακόστρωτο μονοπάτι 
που ήταν τμήμα της Εγνατίας οδού. 
Και τώρα, στην Εγνατία οδό βγάζει ο δρόμος 
προς τα Γιάννενα που περνά έξω από το 
Ελληνικό. Ο περιηγητής βγαίνει στην Εγνατία 
οδό και πάει αριστερά προς Δωδώνη, αφού 
περάσει μέσα από μια από τις μακρύτερες 
σήραγγες (3.500 χλμ.). 
Η Δωδώνη είναι ένας από τους πιο όμορ-
φους αρχαιολογικούς χώρους. Η εικόνα του 
αρχαίου θεάτρου είναι από τις πιο εντυπω-
σιακές που μπορεί να κρατήσει ο περιηγη-
τής από ολόκληρη την Ελλάδα. Σε όλη τη δια-
δρομή δεν θροΐζει πια η ιερή βαλανιδιά –η 
οποία έτσι υπαγόρευε στους ιερείς τους χρη-
σμούς –, αλλά πολλές ψηλές λεύκες και άλλα 
ταπεινά δένδρα. 

Το βασιλικό μοναστήρι της Τσού-
κας
Ορισμένα από τα γλυπτά που δημιούργησαν 
οι γλύπτες έχουν στηθεί ήδη κατά μήκος της 
διαδρομής (3 χλμ.) που οδηγεί από το Ελλη-
νικό στη Μονή Τσούκας. Εδώ οι πλαγιές είναι 
καταπράσινες και συχνά φτάνουν ξαφνικά 

στο χείλος της αβύσσου, ψηλά πάνω από τον 
Αραχθο. 
Όπως συμβαίνει στο φημισμένο μοναστήρι, 
το πιο δημοφιλές προσκύνημα στην Ήπειρο. 
Κτίστηκε, λένε, από τον αυτοκράτορα Ισαά-
κιο Άγγελο το 1190 και διαδραμάτισε ξεχω-
ριστό πνευματικό και εθνικό ρόλο. 
Το καθολικό στο μέσο της αυλής, που είναι 
αφιερωμένο στη Γέννηση της Θεοτόκου, 
είναι συχνά τυλιγμένο με κερωμένους σπά-
γκους, συνηθισμένα αφιερώματα στην 
Ήπειρο, και είναι ιστορημένο με εντυπωσι-
ακές τοιχογραφίες. 
Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι όμως η θέα 
που αντικρίζει ο επισκέπτης όταν βγει από το 
στενό πορτάκι πίσω από το Ιερό και περπα-
τήσει μέχρι το μπαλκόνι πάνω από την κοίτη 
του Αράχθου, ανάμεσα στις απότομες πλα-
γιές των ψηλών βουνών. Μια βαθιά ανάσα 
είναι απαραίτητη για να μπορέσει ο επισκέ-
πτης να διατηρήσει την επαφή του με αυτή 
την εξαιρετική θέα. 

Το φρύδι του Αραχθου
Το γεφύρι της Πλάκας (9 χλμ. από τα Πλαίσια) 
είναι το θαύμα της παραδοσιακής αρχιτεκτο-
νικής. Από τα Πλαίσια ο δρόμος συνεχίζει 
προς τα εκεί, μέσα σε ένα εκπληκτικό τοπίο. 
Κάτω, ασημένιος ο Αραχθος κυλά ανάμεσα 
στις καταπράσινες πλαγιές του Ξηροβου-
νίου από τη μια και του Τζουμέρκου από την 
άλλη, βουνά που εξαϋλώνουν οι καταρρά-
κτες φωτός που ξεκινούν από τον ήλιο που 
προβάλλει πίσω τους. 
Αυτές τις κορφές μοιάζει να γεφυρώνει το 
μεγαλόπρεπο τόξο που ακουμπά στα άσπρα 
χαλίκια του ποταμού και τινάζεται ψηλά, στο 
φρύδι του φαραγγιού του Αραχθου, κάνο-
ντας την ψυχή να ελευθερώσει ένα επιφώ-
νημα θαυμασμού. 
Το μεγαλειώδες τόξο μοιάζει πράγματι σαν 
ανασηκωμένο φρύδι του ποταμού. Είναι 
όμως τόσο πραγματικό. Σπάνια ανθρώ-
πινο δημιούργημα ταιριάζει τόσο πολύ με 
τα έργα της φύσης. Και ακόμη πιο σπάνια, 

όπως αυτή η πέτρινη «κάμπια», συμπληρώ-
νει τη φύση.

Στα κάστρα και στο Ορραον
Για να μπει ο ταξιδιώτης σε αυτή τη δια-
δρομή, πρέπει να βγει από την πεπατημένη 
– δηλαδή τον δρόμο που από τα Ιωάννινα 
πηγαίνει για την Αρτα – και να τραβήξει για 
τα χωριά του Ξηροβουνίου. Η παράκαμψη 
αριστερά της επαρχιακής οδού, κοντά 20 
χλμ. από τα Ιωάννινα, τραβά για Σκλίβανη. 
Τη δείχνουν οι σχετικές πινακίδες. Ξαφνικά 
σταματάς γιατί έχεις την αίσθηση ότι τα λιβά-
δια αχνίζουν. Και πράγματι μια απαλή ομί-
χλη σκεπάζει το τοπίο καθώς αυτό ζεσταί-
νεται στις πρωινές ακτίνες του ήλιου. Όμως 
αυτό το αραχνοΰφαντο κάλυμμα εξαφανίζε-
ται ως διά μαγείας εντελώς απροειδοποίητα 
και το τοπίο μένει ακάλυπτο, όπως πραγμα-
τικά είναι. Χωρίς πέπλο μυστηρίου. 
Το μυστήριο όμως υπάρχει πιο πέρα, στα 
Πέντε Πηγάδια όπου υπάρχουν δύο οθωμα-
νικά κάστρα το ένα κοντά στο άλλο. Φτάνεις 
εκεί από τη διαδρομή που μπήκαμε ήδη, 
ακολουθώντας την πινακίδα για Φιλιππιάδα 
και μετά αριστερά για Σκλίβανη, έχοντας 
δεξιά τη θέα του βουνού Τόμαρος. 
Πηγαίνουμε ευθεία, παραβλέποντας τις 
παρακάμψεις για Τέροβο και Σκλίβανη και 
έτσι φτάνουμε στα Πέντε Πηγάδια, στα όρια 
των νομών Ιωαννίνων και Πρέβεζας, κάπου 
15 χλμ. από την πρώτη παράκαμψη από τον 
κεντρικό δρόμο. 
Εδώ το πέπλο μυστηρίου παραμένει συνε-
χώς απλωμένο από τα ερείπια. Όχι μόνο 
γιατί έτσι συμβαίνει πάντα με τα κάστρα, 
αλλά γιατί θρυλείται ότι αυτά τα κτίσματα 
ήταν του Αλή Πασά και ό,τι σχετίζεται με 
αυτή τη μορφή περνά στη σφαίρα του 
μύθου. 
Τώρα το ένα κάστρο είναι σχεδόν ερείπιο, 
αλλά το άλλο, λίγο πιο πάνω, στέκει ακέραιο 
και έχει μεγάλο ενδιαφέρον η περιήγηση 
πάνω στους πύργους και κάτω από τα τόξα 
του.

Άραχθος: Ηπειρώτικη ομορφιά
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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 700 γρ. φιλέτο μπούτι κοτόπουλου, κομμένο σε κύβους 3 εκ.
 ª 2 κρεμμύδια ξερά, ψιλοκομμένα
 ª 1 κουτ. σούπας πάπρικα γλυκιά
 ª 90 ml λευκό κρασί
 ª 2 κουτ. σούπας μουστάρδα
 ª 1 φύλλο δάφνης
 ª 100 ml ελαιόλαδο
 ª αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ª Αλατοπιπερώνουμε το κοτόπουλο. Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι 

σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε το κοτόπουλο με τη δάφνη για 3-4 λεπτά, μέχρι να 
ροδίσει από όλες τις πλευρές. 

 ª Προσθέτουμε το κρεμμύδι, την πάπρικα και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για άλλα 2-3 
λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν ελαφρώς. 

 ª Ρίχνουμε το κρασί, αφήνουμε 2-3 λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ. 
 ª Ανακατεύουμε τη μουστάρδα με 5 κουτ. σούπας νερό, περιχύνουμε το φαγητό και 

μαγειρεύουμε για άλλα 6-8 λεπτά, μέχρι να γίνει το κοτόπουλο.
 ª Συνοδεύουμε με πατάτες τηγανητές ή ένα αφράτο πιλάφι και πράσινη σαλάτα.

Άρωμα Κουζίνας

Εύκολο και γρήγορο 
κοτόπουλο με πάπρικα, 
μουστάρδα και κρασί
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-Μπαμπά στο σχολείο με φωνάζουνε 
μαφιόζο.
-Καλά θα έρθω αύριο να τα κανονίσω.
-Ωραία αλλά κάντο να φαίνεται σαν ατύ-
χημα.

Ήταν μια φορά 2 φίλοι κι λέει ο ένας στον 
άλλον:
_Πάμε σπίτι μου να σου κάνω το τραπέζι
_και δεν πάμε του λέει ο άλλος.
_με το που φτάνουν σπίτι και κάθονται 
λέει ο νοικοκύρης
_΄΄παιδί πήγαινε πάρε μου τσιγάρα΄΄
τσακίζετε το παιδί πηγαίνει του παίρνει τα 
τσιγάρα. μετά από λίγο λέει
΄΄γυναίκα φέρε μπίρες΄΄
με το που το λέει τσακίζεται η γυναίκα και 
του φέρνει τις μπίρες! μετά από λίγο λέει
΄΄πεθερά φτιάξε φαΐ να φάμε΄΄
με το που το λέει τσακίζεται η πεθερά 
φτιάχνει φαγητό σε κλάσματα δευτερο-
λέπτου.
_΄΄καλά ρε΄΄ του κάνει ο φίλος
΄΄τι κάνεις και τους έχεις όλους σούζα εδώ 
μέσα΄΄
_΄΄άκου να που πω μια ιστορία΄΄ του λέει
_κάποτε εδώ απέναντι υπήρχε ένας ο 
οποίος είχε ένα σκύλο και γάβγιζε κάθε 
νύχτα και δεν μας άφηνε να κοιμη-
θούμε! μια μέρα λέω σε αυτόν που τον 
είχε να μαζέψει τον σκύλο γιατί θα έχουμε 
άσχημα ξεμπερδέματα αλλά εκείνος 

δεν με άκουσε! την πρώτη νύχτα λοιπόν 
αφού γάβγιζε ο σκύλος βγαίνω έξω και 
του τραβάω μια κίτρινη κάρτα! την δεύ-
τερη νύχτα αφού γάβγιζε πάλι ο σκύλος 
βγαίνω έξω και του τραβάω μια δεύτερη 
κιτρίνη κάρτα! ε την τρίτη μέρα δεν άντεξα 
αρπάζω το δίκαννο βγαίνω έξω και του 
παίζω μια και πάρτον κάτω τον σκύλο.
_΄΄και καλά ρε΄΄του λέει ο 2ος ΄΄που κολ-
λάει αυτή η ιστορία με αυτό που γίνεται 
εδώ πέρα.
_΄΄απλούστατα΄΄ λέει ο πρώτος ΄΄όλοι από 
δω μέσα έχουν από 2 κίτρινες κάρτες΄ .́

Ήταν ένας μεθυσμένος.....
Πάει στο μπαρ και λέει στο μπάρμαν» 
βάλε ένα ποτό για μένα ένα για σένα και 
κέρνα και όλο το μαγαζί» μετά από λίγο 
του ξανά λέει» βάλε ένα ποτό για μένα ένα 
για σ’ενα και κέρνα και όλο το μαγαζί» 
γίνετε αυτό καμία δεκαριά φορές και στο 
τέλος που ήταν να κλείσει δεν θυμόταν 
πόσα ήταν και τον έβγαλε έξω με μπουνιές 
ο μπάρμαν!!!!!
πηγαίνει πάλι μετά από λίγο καιρό πάει 
πάλι στο μπάρμαν λιώμα και του λέει» 
βάλε ένα δικό μου και κέρνα όλο το 
μαγαζί» ο μπάρμαν απόρησε και του 
«καλά ρε φίλε εμένα γιατί δεν με κερνάς?» 
και του απαντά ο μεθυσμένος» γιατί όταν 
πίνεις δεν ξέρεις τι κάνεις!!!!»

FUN

ΚΡΙΟΣ
Αυτή η εποχή σας διασφαλίζει μια συν-
θήκη ηρεμίας σε φιλίες και σε συνεργα-
σίες στη ζωή σας, ώστε να μπορείτε να 
κυνηγάτε πιο ρεαλιστικούς στόχους χωρίς 
άγχος. Χαλαρώνετε, έστω προσωρινά, και 
προσπαθείτε να ανασυντάξετε τις δυνά-
μεις σας. Όλοι να θυμάστε ότι αυτή η περί-
οδος δεν σηκώνει λάθη από την πλευρά 
σας. Είναι περίοδος αυξημένων υποχρεώ-
σεων και είστε αναγκασμένοι να αντιμετω-
πίσετε δύσκολες καταστάσεις, αποδεικνύ-
οντας την ικανότητά σας

ΤΑΥΡΟΣ
Υπάρχει μια βελτιωμένη ατμόσφαιρα 
γύρω σας που όμως λόγω της αυτοκατα-
στροφικότητάς σας καλό θα ήταν να τη 
διατηρήσετε. Οι μέρες σας είναι πιο ευχά-
ριστες και οι πιέσεις αποτελούν πλέον 
απλή ανάμνηση. Με τους γύρω σας καλό 
θα είναι να αποφεύγετε τους διαπληκτι-
σμούς, αποφεύγοντας να θίξετε τα «κακώς 
κείμενα» ή σε μία σχέση εργασίας ή 
αισθηματική.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Είστε αρκετά προβληματισμένοι αυτό 
το διάστημα. Όσοι θέλετε να ξεκινήσετε 
κάτι νέο ή να ζητήσετε κάποια αύξηση στη 
δουλειά σας καλό θα είναι να περιμένετε. 
Όσοι ψάχνετε όμως για εργασία ή 
θέλετε αλλαγή, ευνοείστε.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Το πρώτο χαρακτηρι-
στικό αυτής της εβδο-
μάδας, είναι η αυξη-
μένη σας διάθεση 
για επικοινωνία, που 
θα σας κάνει ακόμα 
περισσότερο κοινωνι-
κούς και έτοιμους να μοι-
ραστείτε τα σχέδιά σας και 
τους προβληματισμούς σας, 
με άτομα που νιώθετε ότι μπο-
ρεί να σας καταλάβουν. Παρότι ανήκετε 
στην κατηγορία των ζωδίων που δεν δια-
νύουν την καλύτερή τους περίοδο, έχετε 
εσωτερική ισορροπία και τις περισσότε-
ρες φορές αντιμετωπίζετε με παροιμιώδη 
ψυχραιμία τα προβλήματά σας.

ΛΕΩΝ
Μην σπαταλάτε τις δυνάμεις σας σε προ-
βλήματα που υπάρχουν εδώ και καιρό, 
γιατί αν δεν αποδεχθείτε τις ευθύνες σας 
δεν υπάρχει περίπτωση να βρείτε λύση. 
Ρυθμίστε τις οικονομικές εκκρεμότητές 
σας αποφεύγοντας ανώφελες κόντρες που 
το μόνο που θα σας προσφέρουν είναι 
εκνευρισμό.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Επιβάλετε τις απόψεις σας με ήρεμο τρόπο 
και τα επιχειρήματά σας θα πείσουν τους 
συνεργάτες σας. Αρπάξτε τις ευκαιρίες που 
σας δίνει η εποχή, καθώς η γοητεία σας 
θα είναι ο βοηθός σας. Οι μέρες αυτές σας 
δίνουν περισσότερη άνεση και μια δόση 
απαραίτητης ψυχαγωγίας. Στα επαγγελμα-
τικά σας όλα συνεχίζονται στον ίδιο ρυθμό.

ΖΥΓΟΣ
Βρίσκετε σε ψυχικό αναβρασμό, γιατί πρέ-
πει να δεχθείτε μια καινούργια πραγματι-
κότητα και μπορεί να χρειαστεί να αναθε-
ωρήσετε πολλές από τις απόψεις σας. Απο-
φύγετε κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να 
σας φέρει σε σύγκρουση με τα πρόσωπα 
που ανήκουν στο στενό οικογενειακό σας 
περιβάλλον.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αυτή την εποχή ευνοούνται οι οικονομι-
κές σας υποθέσεις. Έχετε μια μεγάλη ικα-
νότητα να ανταποκρίνεστε με μια μαεστρία 
ακόμη και στα πολύ δύσκολα. Αυτή σας η 
ικανότητα θα είναι σωτήρια αφού θα δια-
χειριστείτε σωστά μια υπόθεση που θα 
σας δώσει αναγνώριση… Οι κοντινοί σας 
άνθρωποι φίλοι ή συνεργάτες θα βοηθή-
σουν.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Ίσως να χρειαστεί να πάρετε αποφάσεις για 
τα επαγγελματικά σας. Θα πρέπει όμως να 
δώσετε πολύ μεγαλύτερη σημασία και στις 
οικογενειακές σας σχέσεις. Κάποιες κατα-
στάσεις που θα συμβούν, φαίνεται πως θα 
σας δώσουν χρήσιμα μαθήματα ενώ σε 
μεγάλο βαθμό θα αναγεννηθείτε. Καλό θα 
είναι να είστε προσεκτικοί στις συναλλα-
γές σας και να έχετε επιφυλάξεις για κάποια 

άτομα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Γενικά η περίοδος αυτή 

είναι περίεργη και μονα-
χική για τους ανθρώ-
πους που ανήκουν σε 
αυτό το ζώδιο. Οι σχέ-
σεις ιδιαίτερα δεν ευνο-
ούνται. Κυρίως οι επαγ-

γελματικές. Οι φιλικές 
όμως σχέσεις και γενικό-

τερα οι κοινωνικές σας επα-
φές βρίσκονται σε καλό δρόμο 

και για αυτό φροντίστε να εκμεταλ-
λευτείτε τις ευκαιρίες που θα σας παρουσια-
στούν.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η εκπλήρωση των κρυφών σας επιθυ-
μιών μπορεί να γίνει πραγματικότητα. 
Με όπλο την αποφασιστικότητα και την 
αυτοπεποίθησή σας, βρίσκετε λύσεις σε 
δύσκολα προβλήματα. Σε επαγγελματικά 
θέματα βεβαιωθείτε πως οι ιδέες σας είναι 
καλά οργανωμένες και εφικτές και έπειτα 
παρουσιάστε τις εκεί που θέλετε.

ΙΧΘΕΙΣ
Στο σπίτι ή στην οικογένεια εξακολου-
θούν να υπάρχουν αρκετές εντάσεις και 
διαφωνίες. Παρόλα αυτά στη δουλειά 
σας έχετε πάρα πολλές πιθανότητες επι-
τυχίας. Οι αγαπημένοι σας απαιτούν από 
εσάς πάρα πολλά και αυτό σας προβλη-
ματίζει και σας μπερδεύει. Γυρίστε λίγο 
σε παλιές συνήθειες. Εν τω μεταξύ μην 
δίνετε αφορμές για σχόλια στο κοινω-
νικό σας περιβάλλον και μην δημιουρ-
γείτε έδαφος για καινούργιες παρεξη-
γήσεις.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Μεταξύ των ευρημάτων 
ένα μαρμάρινο 
πρωτοκυκλαδικό γυναικείο 
ειδώλιο, δύο μαρμάρινοι 
πρωτοκυκλαδικοί 
κρατηρίσκοι, μια μαρμάρινη 
φιάλη και ένα αγγείο 
αλαβάστρινο, που βρέθηκαν 
μέσα σε μικρές ορθογώνιες 
πήλινες λάρνακες

Σ
ημαντικά νέα ευρήματα ε-
ντοπίστηκαν κατά τη διάρ-
κεια των συνεχιζόμενων α-
νασκαφικών εργασιών στο 

Ακρωτήρι Θήρας, οι οποίες τε-
λούν υπό την αιγίδα της Εν Αθή-
ναις Αρχαιολογικής Εταιρείας υπό 
την διεύθυνση του ομότιμου κα-
θηγητή Χρ. Ντούμα, με τη χορηγία 
του Kaspesky Lab.
Μεταξύ αυτών ένα μαρμάρινο 
πρωτοκυκλαδικό γυναικείο ειδώ-
λιο, δύο μαρμάρινοι πρωτοκυ-
κλαδικοί κρατηρίσκοι, μια μαρ-
μάρινη φιάλη και ένα αγγείο αλα-
βάστρινο, που βρέθηκαν μέσα σε 
μικρές ορθογώνιες πήλινες λάρ-
νακες.
Συγκεκριμένα, όπως ενημερώ-
νει με ανακοίνωσή του το υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
«σε εσωτερικό χώρο σημαντικού 
κτηρίου, πιθανότατα δημόσιου 
χαρακτήρα, γνωστού με το συμ-
βατικό όνομα ‘Οικία των Θρα-

νίων’ όπου το 1999 είχε βρεθεί ο 
περίφημος χρυσός αίγαγρος που 
εκτίθεται στο Μουσείο Προϊστο-
ρικής Θήρας, τοποθετημένος σε 
πήλινη λάρνακα, δίπλα σε σωρό 
κεράτων ζώων, βρέθηκαν εφέτος, 
κάτω από τις επιχώσεις καταστρο-
φής, με χρονολογική ακολουθία, 
αρχικά αμφορείς και στη συνέχεια 
μικρές ορθογώνιες πήλινες λάρ-
νακες».
«Mετά την σταδιακή αποκάλυψη 
και τον καθαρισμό μικρής λάρνα-
κας στη ΒΔ γωνία του χώρου βρέ-
θηκε μαρμάρινο πρωτοκυκλαδικό 

γυναικείο ειδώλιο τοποθετημένο 
διαγώνια στον πυθμένα του σκεύ-
ους. Από την ομάδα λαρνάκων της 
ΝΑ γωνίας του χώρου αποκαλύ-
φθηκαν τρεις, από τις οποίες οι 
δύο μικρότερες περιείχαν μάζα 
πηλού σε ωοειδή διαμόρφωση, 
ενώ στη μεγαλύτερη είχαν τοπο-
θετηθεί ανεστραμμένοι δύο μαρ-
μάρινοι πρωτοκυκλαδικοί κρατη-
ρίσκοι, μια μαρμάρινη φιάλη και 
ένα αγγείο αλαβάστρινο» συνεχί-
ζει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.
«Η εν εξελίξει έρευνα στο Ακρω-
τήρι αποκαλύπτει σταδιακά έναν 

χώρο τελετουργικών πράξεων, 
πολύ κοντά στην Ξεστή 3, ένα 
σημαντικό δημόσιο κτήριο με 
πλούσια τοιχογραφική διακό-
σμηση, στο νότιο όριο του οικι-
σμού. Τα ευρήματα αυτά αναμφι-
σβήτητα σχετίζονται με τις αντιλή-
ψεις και τις δοξασίες της Θηραϊ-
κής κοινωνίας και προκαλούν 
ερεθίσματα για νέα ερμηνευτική 
ώθηση σε ουσιώδη ερωτήματα 
για την ιδεολογία και πιθανώς τη 
θρησκεία της κοινωνίας του προ-
ϊστορικού Αιγαίου» καταλήγει το 
ΥΠΠΟΑ.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ε
κατόν ένα χρόνια μετά τον πρώτο εντο-
πισμό της, η αρχαιολογική σκαπάνη ε-
πανήλθε στη Νότια Παλαίστρα στην Ε-
ρέτρια.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, από τις 23 
Αυγούστου έως και τις 7 Σεπτεμβρίου 2018, η 
Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα (ΕΑΣ) 
διεξήγαγε ανασκαφές στη Νότια Παλαίστρα της 
Ερέτριας, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Καρλ 
Ρέμπερ (Karl Reber), διευθυντή της ΕΑΣ, καθώς 
και των μελών της ΕΑΣ, Geoffroy Luisoni και Guy 
Ackermann, και υπό την εποπτεία της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Ευβοίας και συγκεκριμένα της 
διευθύντριας, Αγγελικής Σίμωσι, και του αρχαιο-
λόγου, Κώστα Μπουκάρα.
«Πρόκειται για δημόσιο κτήριο που ήταν σε 
χρήση για γυμνικούς σκοπούς, το οποίο απο-
καλύφτηκε το 1917 από τον Έλληνα αρχαιολόγο 
Κωνσταντίνο Κουρουνιώτη. Οι έρευνες στο μνη-
μείο συνέχισαν, λοιπόν, 101 χρόνια μετά την 
πρώτη ανασκαφή», αναφέρει το ΥΠΠΟΑ για τις 
νέες ανασκαφές στη Νότια Παλαίστρα, που βρί-
σκεται στη νοτιοανατολική συνοικία της αρχαίας 
Ερέτριας, κοντά στο Ιερό της Ίσιδος και τις οχυ-

ρώσεις της πόλης.
Όπως πληροφορεί το ΥΠΠΟΑ, το κτήριο «απο-
τελείται από μια μεγάλη τετράγωνης κάτοψης 
αυλή, πλάτους περίπου 22 μ., η οποία περιβάλ-
λεται στα δυτικά και τα νότια από στοά που σχη-
ματίζει γωνία, ενώ στα βόρεια από μεγάλη εξέ-
δρα με εσωτερική κιονοστοιχία. Η ανατολική 
πλευρά απαρτίζεται από σειρά δωματίων άγνω-
στης προς το παρόν χρήσης, ενώ στη βορειοδυ-

τική γωνία του κτίσματος εντοπίστηκε ιερό της 
Ειλείθυιας».
Σύμφωνα με το ΥΠΠΟΑ, «δεν σώθηκαν ευρή-
ματα από τις ανασκαφές των αρχών του 20ού 
αιώνα. Το 2018, η ΕΑΣ πραγματοποίησε 13 διε-
ρευνητικές τομές με στόχο τον εντοπισμό υλικού 
που θα μπορούσε να διευκρινίσει περαιτέρω 
τη χρονολόγηση των οικοδομικών φάσεων του 
μνημείου. 

«Body Politics»: 
Φεστιβάλ χορού 
στη Στέγη 

Τ
ο σώμα ως πολιτική: 
πεδίο ή εργαλείο; Μια 
καταπληκτική συλλογή 
έργων που δεν πρέπει 

με τίποτα να χάσετε. Έξι καλλι-
τέχνες από διαφορετικές γωνιές 
του πλανήτη αναδεικνύουν με 
το έργο τους το σώμα ως πεδίο 
έρευνας, αλλά και ως εργαλείο 
διεκδικήσεων στον σημερινό 
κόσμο.
Η Στέγη εγκαινιάζει τον χορό 
για την περίοδο 2018-2019 με 
ένα σαρωτικό φεστιβάλ. Από 
τις 26 έως τις 30 Οκτωβρίου, το 
Body Politics παρουσιάζει σε 
διάφορους χώρους της Στέγης, 
έξι χορογραφικά σόλο καλλιτε-
χνών από διάφορες γωνιές του 
πλανήτη, όλες εκτός του Δυτι-
κού κόσμου. Αυτό που συν-
δέει μεταξύ τους τα έργα είναι 
η ένταση με την οποία οι καλλι-
τέχνες χρησιμοποιούν το σώμα 
προκειμένου να μιλήσουν για 
όσα το κοινωνικό σύνολο αρνεί-
ται ακόμα να αντιμετωπίσει.
Η Νοτιοαφρικανή Robyn Orlin 
σκηνοθετεί ένα εκρηκτικό 
one-man-show για τον ρατσι-
σμό, την ομοφοβία και την 
ελευθερία, η Nadia Beaugré 
από την Ακτή Ελεφαντοστού 
ερμηνεύει ένα συγκλονιστικό 
one-woman-show-διαμαρτυ-
ρία για την απάθεια του Δυτι-
κού κόσμου απέναντι στην από-
λυτη ένδεια της Αφρικής που 
έχει ο ίδιος προκαλέσει, η Ινδή 
Mallika Taneja παρουσιάζει 
μια θαρραλέα περφόρμανς για 
τη θέση της γυναίκας στη χώρα 
της και το σώμα ως ταμπού, ο/η 
Ιρανός/ή Sorour Darabi εστιά-
ζει στη σχέση μεταξύ γλώσσας, 
εξουσίας και ταυτότητας φύλου, 
η Λιβανέζα Danya Hammoud 
προτείνει μια ερευνητική περ-
φόρμανς για το σώμα ως πεδίο 
σύγκρουσης των αντιφάσεων της 
ανθρώπινης φύσης, ενώ η Φιλιπ-
πινέζα Eisa Jocson παραδίδει ένα 
σόλο-έκπληξη για την κατασκευή 
των ρόλων των φύλων και για το 
σώμα ως αντικείμενο στην αγορά 
του θεάματος του σεξ.

Νέα σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα στο Ακρωτήρι 
της Σαντορίνης

Στο φως η Νότια Παλαίστρα στην Ερέτρια 101 
χρόνια μετά τον πρώτο εντοπισμό της 
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αθλητικά

Μ
ετά το ματς με την Ουγγαρία όλοι συμ-
φώνησαν πως «η Ελλάδα ήταν κακή αλλά 
κρατάει τη νίκη». Κόντρα στη Φινλανδία 
η Ελλάδα παρουσιάστηκε ακόμα χειρό-

τερη! Το τελικό 2-0 δεν αδικεί την Εθνική μας ομάδα 
αλλά τους Φινλανδούς οι οποίοι παρά το γεγονός ότι 
έχασαν τον Πούκι μόλις στο 12’ όχι μόνο βρήκαν γκολ 
αλλά απέκτησαν και αβαντάζ σε περίπτωση ισοβαθ-
μίας και ταυτόχρονα διέλυσαν την ελληνική άμυνα σε 
ένα 45λεπτο!
Σε αυτό έπαιξε το ρόλο του και η αναγκαστική αλλαγή 
του Παπασταθόπουλου στο ημίχρονο. Στην πρώτη 
φάση του δεύτερου μέρους οι Φινλανδοί σκόραραν 
με τον Σόιρι και για τα επόμενα 45 λεπτά έκαναν 
ότι ήθελαν την Εθνική μας ομάδα. Η Ελλάδα 
απείλησε για την ισοφάριση μόλις στο 
87’ (μακρινό σουτ του Κουλούρη) και 
σα να μην έφτανε αυτό είδε τον Καμαρά 
να διαμορφώνει το τελικό 2-0 στο 89’.
Η Ελλάδα έκανε ένα βήμα μπρος στην 
προηγούμενη προκριματική φάση όταν 
και τερμάτισε στην δεύτερη θέση (έπαιξε 
μπαράζ με την Κροατία) αλλά δείχνει να 
κάνει δύο βήματα πίσω στο Nations League με 
την εικόνα που παρουσιάζει στα τέσσερα πρώτα παι-
χνίδια...
Προφανώς δεν θα μπορούσε ν’ αλλάξει πολλά ο Σκί-
μπε από την Παρασκευή. Και η μία αλλαγή ήταν ανα-
γκαστική στο σχήμα. Ο Κουρμπέλης δεν ακολούθησε 
την αποστολή στην Φινλανδία (θλάση) και την θέση του 
στο αρχικό σχήμα πήρε ο Αλέξανδρος Τζιόλης όπως 
ακριβώς είχε γίνει και στο ημίχρονο με την Ουγγαρία.

Το ίδιο ημίχρονο με την Ουγγαρία
Οπως δεν άλλαξε το σχήμα, έτσι δεν άλλαξε και η 
εικόνα της Εθνικής από την Παρασκευή μέχρι την Δευ-
τέρα. Μια Ελλάδα που είχε περισσότερο την μπάλα 
στα πόδια της αλλά πάλι δεν είχε τρόπο ή πλάνο να την 
ακουμπήσει στα πόδια του Μήτρογλου και φυσικά 
ν’ απειλήσει. Ο Φορτούνης κατέβαινε στην μεσαία 
γραμμή για να πάρει πρώτη πάσα και να δημιουργή-
σει αλλά και πάλι η Εθνική δεν μπορούσε να βρει τον 
τρόπο να γίνει απειλητική.
Ενα ολόκληρο 45λεπτο και η Ελλάδα είχε ένα (κακό) 
σουτ του Μπακασέτα έξω από την περιοχή και μια 

(κακή) επιλογή του Πέλκα να σουτάρει αντί να παίξει 
κάθετα στον Φορτούνη.
Εξω ο Παπασταθόπουλος, γκολ στη πρώτη φάση
Τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο η Εθνική μπορεί να 
μην απείλησε σοβαρά τη Φινλανδία αλλά και οι γηπε-
δούχοι δεν είχαν απειλήσει την εστία του Μπάρκα. 
Ομως η αναγκαστική αλλαγή του Παπασταθόπουλου 
άλλαξε κι αυτό το δεδομένο. Ο Τζαβέλλας που τον 
αντικατέστησε βρέθηκε στη φάση του 46’ έκανε άλμα 
σε λάθος χρόνο με αποτέλεσμα η μπάλα να στρωθεί 
στον Σόιρι ο οποίος πλάσαρε για το 1-0 των Φινλαν-
δών.

Στο έλεος των Φινλανδών
Κι όμως. Ούτε το γκολ του Σόιρι δεν αφύ-

πνισε την Εθνική μας ομάδα. Για την ακρί-
βεια η Ελλάδα έδειχνε να καταρρέει 
κάθε λεπτό που πέρναγε με αποτέλε-
σμα η Φινλανδία να δημιουργεί την μία 
φάση μετά την άλλη. Σόιρι και Σκραμπ 
βγήκαν τετ-α-τετ μετά από εύκολες 

κάθετες του Καμαρά (κακές επιλογές και 
οι δύο) ο Λουντ είχε δοκάρι με τον Σόιρι να 

παίρνει το ριμπάουντ και να στέλνει την μπάλα 
άουτ και οι Ελληνες διεθνείς απλά παρακολουθούσαν 
το 2-0 να... έρχεται!
Ο Σκίμπε έβαλε και Χριστοδουλόπουλο (αντί του 
Μπακασέτα), έριξε στο τέλος και δεύτερο φορ (Κου-
λούρη αντί του Πέλκα) και βρήκε φάση στο... 87’ από 
ένα μακρινό σουτ του επιθετικού του Ατρομήτου!
Το 2-0 τελικά... ήρθε επειδή ακριβώς η ελληνική 
ομάδα παρακολουθούσε. Ο Λουντ πήγε για καθυ-
στέρηση στο κόρνερ αλλά κατάφερε να περάσει και 
τον Μπακάκη και τον Τζιόλη να στρώσει την μπάλα 
στον Καμαρά ο οποίος παρά το κακό του κοντρόλ δεν 
είδε αμυντικό να τον κόβει και τελικά να σπρώχνει την 
μπάλα στα δίχτυα.
Η κακή παράδοση στην Φινλανδία συνεχίστηκε! Αλλά 
δεν είναι η παράδοση που συνεχίζεται αλλά η εικόνα 
της Εθνικής. Αντί να βελτιώνεται αυτή γίνεται ολοένη 
και χειρότερη μετά από κάθε παιχνίδι στο Nations 
League. Το καλό 60λεπτο στην Εσθονία έγινε ένα καλό 
ημίχρονο στην Ουγγαρία, το οποίο μειώθηκε στο 
τέταρτο με την Ουγγαρία στο ΟΑΚΑ με αποτέλεσμα 
να φτάσουμε σ’ ένα τραγικό 90λεπτο στην Φινλανδία.

SPORTSNEWS

Οι... τραγικές εμφανίσεις της εθνικής Ελλάδος δεν έχουν τελειωμό! Μια ομάδα χωρίς πλάνο, χωρίς 
τίποτα, έχασε εύκολα με 2-0 από την Φινλανδία και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου... χαιρετάει κάθε 
σκέψη διάκρισης στο Nations League! 

Φαντάσματα! Το καθήκον της έκανε η Εθνική Ελπίδων στο Περιστέρι, εκεί όπου 
επικράτησε της Λευκορωσίας με 2-0, χάρη στο τέρμα του Χατζη-
γιοβάνη και την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπουζούκη. 
Βέβαια, αυτο δεν ήταν αρκετό για το συγκρότημα του Αντώνη 

Νικοπολίδη, μιας και η Κροατία την ίδια ώρα κέρδισε 0-4 το Σαν Μαρίνο 
κι έστειλε οριστικά την Εθνική στα play off.
Η Ελλάδα κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο από τα πρώτα λεπτά. 
Οι ποδοσφαιριστές του Αντώνη Νικοπολίδη με υπομονή γύρισαν την 
μπάλα και όποτε τους δόθηκε η ευκαιρία έγιναν απειλητικοί. Πρώτη 
καλή στιγμή ήρθε στο 7’ με τους Βέργο και Κυριακόπουλο να συνεργά-
ζονται, πριν ο δεύτερος με σουτ αναγκάσει τον Στσερμπίτσκι να σώσει.
Δέκα λεπτά αργότερα, τα σουτ των Λημνιού και Ανδρούτσου σταμάτη-
σαν στους αμυντικούς της Λευκορωσίας, ενώ η επόμενη φάση ήταν και 
το γκολ που χώρισε τις δυο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο! Ο Κυριακό-
πουλος έκανε την σέντρα από τα αριστερά και ο Χατζηγιοβάνης με κεφα-
λιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα δίνοντας το προβάδισμα στην Εθνική 
Ελπίδων.
Εννέα λεπτά αργότερα όμως ο Αντώνης Νικοπολίδης αναγκάστηκε να 
αναπροσαρμόσει τα πλάνα του, εξαιτίας της αποβολής του Πασαλίδη με 
δεύτερη κίτρινη. Ο Ανδρούτσος έδωσε την θέση του στον Μαυρόμάτη, 
με τους Λευκορώσους να ανεβάζουν την απόδοσή τους, χωρίς να έχουν 
όμως κάποια κλασική ευκαιρία για να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα.

Το... έσβησε, το έκανε 2-0, αλλά το «δώρο» δεν ήρθε
Ο ρυθμός στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αρκετά χαμηλός, με την Ελλάδα να 
αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο, αλλά να ελέγχει εύκολα την αναμέτρηση 
και να κρατά άνετα σχετικά αυτό το 1-0.
Μπορεί, η Λευκορωσία να ανέβηκε όπως ήταν αναμενόμενο και να προ-
σπάθησε να δημιουργήσει στην επίθεση, όμως δεν έχασε κάποια καλή 
ευκαιρία μπροστά από την εστία του Κότσαρη. Οι δύο ομάδες προσπά-
θησαν να απειλήσουν με κάποια σουτ εκτός περιοχής, χωρίς αποτέλε-
σμα.
Το πρώτο που έγινε με αξιώσεις, ήταν από τον Γκρομίκο στο 71’, με τον 
Κότσαρη να σώζει εντυπωσιακά. Η Ελλάδα ήταν εκείνη που τελικά βρήκε 
και δεύτερο τέρμα, από την άσπρη βούλα.
Στο 81’ ο Βολκόφ, έκανε χέρι μετά από σέντρα του Μανθάτη και ο Μπου-
ζούκης ένα λεπτό αργότερα έστειλε από τα 11 βήματα την μπάλα στα 
δίχτυα για το τελικό 2-0, ένα σκορ που ήθελε η Ελλάδα, αλλά δεν ήταν 
από μόνο του αρκετό...
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, περίμενε κάποιο... δώρο κι από 
το Σαν Μαρίνο που έπαιζε την ίδια ώρα με την Κροατία, αλλά αυτό δεν 
ήρθε. Αν και το ημίχρονο ήρθε ισόπαλο χωρίς τέρματα, στην επανάληψη 
φάνηκε η ανωτερότητα και η καλύτερη ποιότητα των Κροατών, οι οποίοι 
έφτασαν στη νίκη με 0-4 και στην ισοβαθμία με την Ελλάδα, πανηγύρι-
σαν την πρόκριση στα τελικά της Ιταλίας.
Πλέον η Ελλάδα, περιμένει την κλήρωση της Παρασκευής, ώστε να 
μάθει ποιος θα είναι ο αντίπαλός της και το τελευταίο εμπόδιο στα play 
off για πρόκριση μέσω αυτών στα τελικά του Euro U21.
Ελλάδα (Αντώνης Νικοπολίδης): Κότσαρης, Κυριακόπουλος, Πασαλίδης, 
Γαλανόπουλος, Βέργος (56’ Κωτσόπουλος), Χατζηγιοβάνης, Ανδρούτσος 
(33’ Μαυρομάτης), Χατζηδιάκος, Μπουζούκης, Λήμνιος (71’ Μανθάτης), 
Μασούρας

Και τώρα για πρόκριση στα 
μπαράζ οι Ελπίδες

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Η Εθνική ομάδα εν τέλει ένα 
πράγμα κατάφερε μέσα από 
τη συμμετοχή της στο Nations 
League-να αποκλείσει την Εθνική 
Ελπίδων από τα τελικά του EURO!

Ο 
Σκίμπε πήρε από το Νικοπο-
λίδη τους Κουλούρη και Τσι-
μίκα, δύο από τους τέσσερις 
καλύτερους του παίκτες (Λη-

μνιός, Γαλανόπουλος οι άλλοι δύο) κι οι 
Ελπίδες το πλήρωσαν ακριβά με την ήτ-
τα στην Κροατία, που της στοίχισε την 
πρώτη θέση του ομίλου, η οποία οδη-
γεί στα τελικά της διοργάνωσης. Κι αν 
τέλος πάντων για τον Τσιμίκα υπήρχε η 
εναλλακτική λύση του Κυριακόπουλου, 
που παίζει πλέον πολύ συχνά βασικός 
στον Αστέρα Τρίπολης, αντί του Κου-
λούρη, που ήταν ο σκόρερ των Ελπί-
δων, υπήρχαν μόνο παιδιά με ελάχιστο 
χρόνο συμμετοχής στις ομάδες τους, ό-
πως ο Βέργος κι ο Κωτσόπουλος…
Κι ήταν πράγματι κρίμα να μην πάει 
αυτή η Ελπίδων στα τελικά του EYRO-
όχι ότι ακόμη δεν έχει τ ις…ελπίδες 
της, μέσω των μπαράζ, ωστόσο ποτέ 
δεν ξέρεις τι θα γίνει σε μία τέτοια δια-
δικασία και πάνω απ΄ όλα με την όλη 
παρουσία της στα προκριματικά είχε 
αποδείξει ότι άξιζε την πρόκριση…
Παρεμπιπτόν τως, υπάρχουν, όπως 
βλέπω, αρκετές φωνές περί λανθα-
σμένης επιλογής ενδεκάδας από τον 

Νικοπολίδη στο κρίσιμο παιχνίδι με 
την Κροατία. Ειδικά γιατί δεν έβαλε 
τον φορμαρισμένο Χατζηγιοβάννη του 
Παναθηναϊκού. Καταλογίζεται δε μέχρι 
και…εμπάθεια του Νικοπολίδη προς 
τον Παναθηναϊκό. Μόνο που πρόκει-
ται ξεκάθαρα για κάτι εντελώς διαφο-
ρετικό. Ο ομοσπονδιακός προπονητής 
πολύ απλά έβαλε και σε αυτό το ματς 
όλους όσους έβαζε κι από την αρχή 
της πορείας αυτής της ομάδας, με εξαί-
ρεση φυσικά τους Κουλούρη και Τσι-
μίκα, που δεν τους είχε στη διάθεση 
του. Δεν θέλησε να αλλάξει την χημεία 
της ενδεκάδας και έδειξε ως το τέλος 
εμπιστοσύνη σε αυτούς που έφτασαν 
την Ελπίδων μέχρι εκεί με τόσο καλά 
αποτελέσματα.
Πολλά μπορείς να πεις. Για παράδειγμα 
γιατί δεν έπαιξε δεξί μπακ ο Μασού-
ρας και προτιμήθηκε πάλι ο Σάλιακας, 
που έχει να παίξει μπάλα από αρχές 
Ιουλίου, σε δύο φιλικά του Ολυμπια-
κού. Γιατί δεν έπαιξε στόπερ αντί του 
Νικολάου, που κι αυτός είναι ανενερ-
γός από τον Ιούλιο, ο Χατζηδιάκος, 
ο οποίος είναι βασικός στην ΑΖ Άλκ-
μααρ. Αλλά η απάντηση είναι μία και 
ασφαλώς δεν έχει να κάνει με εμπά-
θεια: ο Νικοπολίδης δεν ήθελε να 
αλλάξει την ενδεκάδα που πορεύ-
θηκε εδώ ένα ολόκληρο χρόνο, από 
το Σεπτέμβριο του 2017, με τέτοια επι-
τυχία. Όπως ο Μαρτίνς στον Ολυμπι-
ακό δεν άλλαζε μέχρι τις προάλλες με 

τίποτα ενδεκάδα…Όπως ο Λουτσέσκου 
βάζει σε όλα τα σημαντικά παιχνίδια 
την περσινή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ…Κι 
όπως κι ο Ουζουνίδης θα είχε μία στα-
θερή ενδεκάδα, εάν δεν είχε τόσους 
τραυματισμούς…
Οι επιλογές του Νικοπολίδη σε τίποτα 
δεν είχαν να κάνουν με τον Ολυμπιακό, 
τον ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟ κλπ, κλπ. Για παρά-
δειγμα, ο Μανθάτης του Ολυμπιακού 
έμεινε στον πάγκο στην Κροατία και 
επιλέχθηκε ο Λάμπρου. Βασικός γκο-
λκίπερ παίζει πάντα ο Κότσαρης του 
Παναθηναϊκού. Κι ο Βέργος που πήρε 
τη θέση του Κουλούρη ανήκει βεβαίως 

από το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό.
Ακόμη δε κι η ήττα (0-2) στην Κροα-
τία ήρθε με ένα αυτογκόλ του Πασα-
λίδη, μετά με μία αποβολή του Νικο-
λάου και τέλος με ένα δεύτερο γκολ 
στις καθυστερήσεις. Θέμα τύχης ήταν 
και έλλειψης του Κουλούρη και του 
Τσιμίκα. Από την στιγμή δε  που είχε 
τον Καρέλλη και τον Γιαννούλη ο Σκί-
μπε, θα μπορούσε να τους αφήσει τους 
άλλους δύο στην Ελπίδων.
Άλλωστε, μετά την ήττα στην Ουγγα-
ρία και τις νίκες της Φινλανδίας ήταν 
φανερό ότ ι η πρωτ ιά του ομίλου 
πήγαινε προς τον Βορρά.

Το μόνο που έκανε η Εθνική ήταν ζημιά και στην Ελπίδων!
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«Είμαι δίπλα του, θα αγοράσω 
μαζικά διαρκείας. Θα τους φάμε 
όλους!», ανέφερε με ενθουσιασμό 
ο Ηρακλειδέας επιχειρηματίας, 
Γιάννης Σαρηκεχαγιάς.

Ο
ι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες το-
ποθετήσεις στήριξης στη διοί-
κηση από τον Γιάννη Σαρηκεχα-
γιά πραγματοποιήθηκαν στον 

«αέρα» του FAIR PLAY FM 96,1:
Για τον Τομ Παπαδόπουλο:« Εκ πρώτης 
όψεως ήταν πάρα πολύ καλός. Ένας ευχά-
ριστος τύπος που έχει μεγάλη αισιοδοξία. 
Έχει βάλει πάρα πολλά χρήματα περίπου 
στις 600 χιλιάδες ευρώ και πιστεύω ότι 
θα πάει πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ 
σημαντικός στην ομάδα, δεν υπάρχει δεύ-
τερος και όλοι πρέπει να τον στηρίζουμε 
για να προχωρήσει σε αυτά τα οποία θέλει 
να κάνει για να πάει μπροστά ο Ηρακλής. 
Δεν έχει ζητήσει απολύτως τίποτα, το μόνο 
που θέλει είναι στήριξη από τον κόσμο του 
Ηρακλή. Για να καταφέρει η ομάδα να πετύ-
χει τις δόξες τις δεκαετίας του 70 και του 
80».
Για τις επενδύσεις που θέλει να κάνει στην 
ομάδα:« Εγώ βλέπω ένα διαφορετικό 
Μυτιληναίο. Με το σκεπτικό τις επένδυ-
σης έχει τέτοιες προοπτικές. Έχει ξεκινήσει 
να φτιάχνει τα γήπεδα από την αρχή όπως 
έκανε παλαιότερα και ο Μυτιληναίος. Ο 
Ηρακλής θα κάνει μεγάλα πράγματα με τον 
Τομ Παπαδόπουλο. Θα τους φάμε όλους!».
Για τα διαρκείας:« Εγώ μόνος μου προ-
σφέρθηκα να πάρω 100 εισιτήρια διαρ-
κείας και να τα μοιράσει οπού θέλει ο 
Ηρακλής. Θα αγοράσω και μερικά για τη 
Θύρα  των VIPs. Αλλά φυσικά αυτό δεν 
είναι αρκετό, θα πρέπει όλος ο κόσμος να 
στηρίξει την ομάδα του Ηρακλή. Ο Τομ 
έμεινε πολύ ευχαριστημένος από αυτή την 
προσφορά και πλέον είμαστε σε συνεχή 
επαφή. Μιλάμε για τις προοπτικές που 
έχει η ομάδα όταν επιστρέψει στη πρώτη 
κατηγορία. Ο Ηρακλής είναι ένας και θα 
κάνουμε τα πάντα για να τον επαναφέ-
ρουμε εκεί όπου ανήκει».

Παναχαϊκή: Να ξεκινήσει όπως 
τελείωσε!
Την επόμενη Κυριακή θα ξεκινήσει το πρω-
τάθλημα της Football League και η Παναχα-
ϊκή θα πέσει στην μάχη με πρώτο αντίπαλο 
τον Αιγινιακό.

Θα παίξει μπάλα μετά από πέντε μήνες 
αφού τελευταίος αγώνας πρωταθλήματος 
ήταν στις 27 Μαΐου με αντίπαλο τον Αιγι-
νιακό. Δηλαδή ξεκινάει το πρωτάθλημα με 
αντίπαλο την ομάδα που τελείωσε το περ-
σινό πρωτάθλημα και το τελευταίο της επί-
σημο παιχνίδι πρωταθλήματος.
Τον Μάιο είχε κερδίσει με 2-0 με σκόρερ 
τους Αντωνακόπουλο και Κυνηγόπουλο, 
αλλά ο Αιγινιακός είναι η ομάδα που την 
υποχρέωσε πέρυσι στην πρώτη της εντός 
έδρας ήττα και από εκείνο το παιχνίδι ξεκί-
νησε η αγωνιστική και βαθμολογική πτώση 
της Πατρινής ομάδας.
Στο αγωνιστικό σκέλος του παιχνιδιού της 
πρεμιέρας, ο Άντον Καρατσανάκοφ ακο-
λουθεί ατομικό πρόγραμμα τις τελευταίες 
ημέρες ενώ ανεβάζει στροφές ο Σπύρος 
Φουρλάνος. Ο Αλέξανδρος Μπιτσάκος 
μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του 
στους αγωνιστικούς χώρους και η τεχνική 
ηγεσία βλέπει τα προβλήματα να μειώνο-
νται, αφού θέλει να έχει όλους τους παίκτες 
στην διάθεση της.

Απόλλων Λ.: Τέλος στη συνεργα-
σία με Κυπαρίσση
Παρελθόν από τη θέση του τεχνικού διευ-
θυντή της ομάδας ο παλαίμαχος ποδο-
σφαιριστής.
Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:
Η ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας ανακοινώνει ότι 
για λόγους προσωπικούς αλλά και επαγ-
γελματικούς ο κ. Θωμάς Κυπαρίσσης δεν 
θα μπορέσει να συνεχίσει να ασκεί τα 
καθήκοντα του τεχνικού διευθυντή στην 
ομάδα μας. Ωστόσο θα είναι κοντά μας και 
πάντα πρόθυμος να προσφέρει ότι χρει-
ασθεί.
Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ κ. Παναγιώτης 
Μαντζανας αλλά και όλα τα μέλη της “οικο-
γένειας” του Απόλλωνα, νοιώθουν την 
αναγκη να ευχαριστήσουν από καρδιάς τον 
κ. Κυπαρίσση, για την σημαντική βοήθεια 
που πρόσφερε στον σύλλογο και να γνωρί-
ζει ότι πλέον αποτελεί αναπόσπαστο “κομ-
μάτι” της ομάδας μας.

Δόξα: Φρεσκάρει την ομάδα ο 
Βεργέτης
Ικανοποιημένος δείχνει ο Στάικος Βεργέ-
της από τη δουλειά που γίνεται στη Δόξα, 
παρότι το επίπεδο προετοιμασίας θα μπο-
ρούσε να είναι καλύτερο.
Ο Αρκάς τεχνικός έχει ρίξει πλέον το βάρος 
στο φρεσκάρισμα της ομάδας ώστε να είναι 

σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση 
στο παιχνίδι της πρεμιέρας.
Αγωνιστικά, τα προβλήματα περιορίζονται 
στις απουσίες των Βιτλή, Σουμά και Πέρεθ. 
Ο πρώτος βρίσκεται στο στάδιο της επι-
στροφής στην αγωνιστική δράση και το 
αργότερο την Τρίτη θα μπει στο κανονικό 
πρόγραμμα μαζί με τους υπόλοιπους, ενώ 
ο νεαρός Αφρικανός έκανε αρθροσκόπηση 
στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ξεπερά-
σει κάποιο θέμα που τον ταλαιπωρούσε 
στο γόνατο και απουσίασε από τη σημε-
ρινή προπόνηση. Η επιστροφή υπολογίζε-
ται το αργότερο σε δέκα μέρες.

Εκδικάζονται άλλες έξι προσφυ-
γές για τη Σπάρτη!
Έξι πρώην παίκτες της Σπάρτης κατέθεσαν 
προσφυγή για τα οφειλόμενά τους, ζητώ-
ντας και επιβολή ποινών στους Λάκωνες.
Ο λόγος για τους Σάββα, Παναγιώτου, Σαν-
δραβέλη, Χιμόντζι, Γουάντομ και Νιάρο, 
με τις υποθέσεις τους να εκδικάζονται την 
Τρίτη στο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ.

Βόλος: Το βάθος του ρόστερ το 
μεγαλύτερο κέρδος
Επίδειξη ισχύος έκανε ο Βόλος στο φιλικό 
με την Παναχαϊκή επικρατώντας με 4-1 το 
Σάββατο το απόγευμα.
Η ομάδα του Βόλου ήταν καλύτερη στη 
μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και ειδικά 
στο δεύτερο ημίχρονο όπου κατάφερε να 

μετουσιώσει σε γκολ πολλές από τις ευκαι-
ρίες που δημιούργησε.
Η εμφάνιση του δεύτερου 45λεπτου, μάλι-
στα, ικανοποίησε τον Χουάν Φεράντο και 
τους συνεργάτες του περισσότερο και από 
το τελικό σκορ, καθώς η βολιώτικη ομάδα 
έδειξε το βάθος του ρόστερ που διαθέτει. 
Ο Ισπανός προπονητής διαφοροποίησε 
όλη τη σύνθεση της ενδεκάδας και η ομάδα 
εμφανίστηκε καλύτερη και πιο αποτελε-
σματική σε σχέση με το πρώτο μέρος.
Και το στοιχείο αυτό είναι το πιο σημαντικό 
ενόψει της σκληρής και επίπονης σεζόν που 
ακολουθεί, με δεδομένες και τις εμβόλιμες 
αγωνιστικές που θα υπάρξουν.

Κέρκυρα: Συμφωνία με Ρόλε
Τις οφειλές της σε παίκτες του περυσινού 
της ρόστερ προτού αυτές της δημιουργή-
σουν πρόβλημα έχει ξεκινήσει να κλείνει 
η Κέρκυρα.
Ένας εκ των παικτών με τον οποίο ήρθε 
σε συμφωνία είναι και ο Μάρτιν Ρόλε ο 
οποίος είχε καταθέσει προσφυγή για να 
εξασφαλίσει τα δεδουλευμένα του πριν 
αυτή εκδικαστεί κλείνοντας με τον τρόπο 
αυτό το συγκεκριμένο μέτωπο.
Σειρά πλέον για τους Επτανήσιους παίρ-
νει ο Ντάνιελ Αντέτζο ο οποίος επίσης έχει 
κινηθεί νομικά, με τους «κυανέρυθρους» 
να βρίσκονται σε ανοικτή επικοινωνία μαζί 
του προκειμένου ο παίκτης να αποσύρει 
την προσφυγή του.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
«Ο Ηρακλής θα κάνει μεγάλα πράγματα με Τομ!»
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Α
σχημες εικόνες στους αγώνες άρσης 
βαρών των Ολυμπιακών Αγώνων α-
πό τον πρωταθλητή μας Γεράσιμο 
Γαλιατσάτο ο οποίος επειδή ακυρώ-

θηκε, έγινε έξω φρενών και δεν μπορούσε κα-
νείς να τον συγκρατήσει.
Ο Γεράσιμος Γαλιατσάτος που αγωνίστηκε στα 
85κ. ακυρώθηκε στο αρασέ, στην 2η προ-
σπάθεια που επιχείρησε. Παρά το γεγονός ότι 
σήκωσε τα κιλά και οι τρεις κριτές έδειξαν ότι 
είναι έγκυρη, η επιτροπή των ζουρί την έβγαλε 
άκυρη. Ο λόγος ήταν ότι άφησε την μπάρα 
πριν ανάψει το «πράσινο» φως, με αποτέλε-
σμα να βγει ομόφωνα άκυρη. 
Ο νεαρός αθλητής εκνευρισμένος, όπως ανα-
φέρει η Marca, στην αρχή έπεσε κάτω και 
άρχισε να κλαίει. Στη συνέχεια τα έβαλε με 
τον προπονητή του Οδυσσέα Δήμα, ο οποίος 

πήγε να τον συγκρατήσει και τον πήρε αγκαλιά 
για να τον πάει στα αποδυτήρια και να ηρεμή-
σει. Ο νεαρός αθλητής τότε τον έσπρωξε και 
προς γενική κατάπληξη, κατευθύνθηκε στην 
κερκίδα και ζήτησε από τον προπονητή του 
στο σωματείο του Νίκο Γαλατσιάτο ο οποίος 
παρακολουθούσε τους αγώνες ως φίλαθλος, 
να κάνει ένσταση στην γραμματεία.
Ενσταση δεν μπορούσε να γίνει καθώς δεν 
αναφέρεται στους κανονισμούς της άρσης 
βαρών και ο αθλητής μετά τις παραινέσεις 
του Νίκου Γαλιατσάτου επέστρεψε στον αγω-
νιστικό χώρο. Ωστόσο μετά από λίγα λεπτά 
πήρε τα πράγματα του και αποχώρησε, με 
αποτέλεσμα να αποκλειστεί.
Στο περιστατικό ήταν μπροστά και ο Πύρ-
ρος Δήμας που επιχείρησε να ηρεμήσει τον 
αθλητή χωρίς αποτέλεσμα.

Eκανε άνω - κάτω το Μπουένος Αϊρες 
Ελληνας αρσιβαρίστας!

Η 
Ελίνα Τζένγκο και η Ολγα Φι-
άσκα ήταν εξαιρετικές και πα-
νηγύρισαν το χρυσό και χάλ-
κινο μετάλλιο, αντίστοιχα στο 

στίβο. Η Τζένγκο μετά το 63,34 μ. στον 
πρώτο αγώνα ήταν το αδιαφιλονίκητο 
φαβορί στον ακοντισμό και πολύ δύσκο-
λα θα έχανε το χρυσό μετάλλιο.
Η 16χρονη στον σημερινό αγώνα είχε 
καλύτερη προσπάθεια στα 61,74 μ., ενώ 
είχε άλλη μία βολή πάνω από τα 60,00 
μ., την δεύτερη που μετρήθηκε 60,68 
μέτρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Τζέν-
γκο μέσα σε λίγες ημέρες έστειλε τέσσε-
ρις φορές το ακόντιο πάνω από τα 60.00 
μ., ενώ ταξίδεψε στο Μπουένος Άιρες 
με 58,05 μέτρα. Η Τζένγκο το καλοκαίρι 

κατέλαβε την έβδομη θέση στο Ευρωπα-
ϊκό Πρωτάθλημα Κ18 και με τη σημερινή 
της εμφάνιση έκλεισε με εντυπωσιακό 
τρόπο τη χρονιά.
Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησε 
και η Ολγα Φιάσκα που έκανε δύο τα 
μετάλλια της σε μεγάλες διοργανώσεις 
τη φετινή χρονιά. Η νεαρή αθλήτρια από 
την Μυτιλήνη τερμάτισε σήμερα δεύτερη 
στα 5.000 μ. βάδην με 23.23.89 και κατέ-
κτησε το χάλκινο μετάλλιο, με βάση το 
μέσο όρο των δύο εμφανίσεων της στην 
απόσταση. Η Φιάσκα έχει κάθε λόγο να 
νιώθει ικανοποίηση από την πορεία της 
στη χρονιά, αφού νωρίτερα στη σεζόν 
ήταν τρίτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
του Γκιορ.

Χρυσό η Τζένκο και χάλκινο 
η Φιάσκα στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες Νέων

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Χάρη σε τρία γκολ του Γεωργιάδη, η 
Φλωριάδα έκαμψε την αντίσταση της 
Μέλισσας και πέρασε στα ημιτελικά του 
Κυπέλλου.

Σ
τις επιτυχίες επανήλθε η Φλωριάδα μετά 
τη βαριά ήττα του Σαββάτου, σε αντίθε-
ση με τη Μέλισσα που γνώρισε δεύτερη 
ήττα σε λίγες μέρες. Οι δύο ομάδες είχαν 

από ένα ημίχρονο στο ματς, με τη Φλωριάδα 
ωστόσο να επιδεικνύει εντυπωσιακή αποτελε-
σματικότητα, κάνοντας τις φάσεις της γκολ, και 
να προκρίνεται στους “4” του Κυπέλλου.
Στο 6ο λεπτό, σε στημένη φάση, ο Μπού-
ντζας επωφελήθηκε και δοκίμασε ψαλίδι που 
κόντραρε, και κατέληξε κόρνερ. Οι φιλοξε-
νούμενοι προηγήθηκαν στο 21ο λεπτό, όταν ο 
Γεωργιάδης έφυγε στην πλάτη των αμυντικών, 
ξεπέρασε τον Αλεξίου και αν και έφυγε πλάγια, 
βρήκε τρόπο με εξαιρετικό πλάσε να γράψει το 
0-1. Οι γηπεδούχοι είχαν κεφαλιά του Κούση 
που σταμάτησε στον Ψαρρά, για να διπλασιάσει 
τα τέρματά του ο ΑΟΦ, στο 32’ όταν από λάθος 
της άμυνας της Μέλισσας, ο Γεωργιάδης ολομό-
ναχος κοντρόλαρε και σούταρε από το ύψος της 
περιοχής, γράφοντας το 0-2.
Η Φλωριάδα είχε μεγάλη ευκαιρία να μειώσει 
πριν την ανάπαυλα, όταν μετά από πίεση στην 
άμυνα του ΑΟΦ, η μπάλα έφτασε στο Σαγάνη 
που απέναντι από τον Ψαρρά σούταρε ωραία, 
με τον γκολκίπερ της Φλωριάδας να βγάζει 
δύσκολα σε κόρνερ.
Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι ήταν ανώ-
τεροι στο γήπεδο και έχασαν την ευκαιρία να 
μπουν στο ματς στο 46’, όταν μετά από ανα-
στάτωση της άμυνας, ο προωθημένος Κούσης 
πλάσαρε, όμως η μπάλα σταμάτησε στο αρι-
στερό δοκάρι του Ψαρρά. Οι γηπεδούχοι είχαν 
ευκαιρίες, οι φιλοξενούμενοι σκόραραν, στο 
60ο λεπτό, με το Γεωργιάδη με δύσκολο γυρι-
στό σουτ, σε στημένη φάση, να ολοκληρώνει το 
χατ-τρικ του, και την εξαιρετική του εμφάνιση, 
γράφοντας το 0-3.
Η ΑΕΜ κάπου εκεί, έπαιξε χωρίς άγχος δημι-
ουργώντας προϋποθέσεις για γκολ, με τον ΑΟΦ 
να μοιάζει κουρασμένος. Στο 64’ ο Τσιάτσος 
σέντραρε, ο Κότσιαλος έμεινε εντελώς αμαρ-
κάριστος απέναντι από τον Ψαρρά, την κεφα-
λιά του όμως έβγαλε ο γκολκίπερ του ΑΟΦ, ενώ 
στην επαναφορά ο Σπύρου πρόλαβε να βάλει 
την προβολή όμως η μπάλα έφυγε ψηλά. Στο 
68ο λεπτό ο Μπόκος πλάσαρε ψηλά, ενώ δύο 
λεπτά μετά, ο Σπύρου μπήκε από δεξιά, όμως 
το σουτ που επιχείρησε μέσα από την περιοχή 
έφυγε άουτ. Το 1-3 ήρθε το 80ο λεπτό, με τον 

Μπούντζα να βρίσκει τον Κότσιαλο που έσπασε 
το οφσάιντ και πλάσαρε τον εξερχόμενο Ψαρρά.

Aνατροπή καρδιάς για τον Ιωνικό!
Την πρώτη νίκη της σεζόν πέτυχε η ομάδα του 
Ιωνικού, η οποία επικράτησε με 2-1 της ΑΕΕΚ 
ΣΥΝΚΑ στο εξ αναβολής παιχνίδι της πρεμιέ-
ρας!
Ο Ιωνικός ήταν καλύτερος σε όλη την διάρκεια 
του αγώνα δημιουργώντας φάσεις , πρώτα με 
τον Κουιρουκίδη και εν συνεχεία με τον Πατσα-
τζόγλου(11 και 22 αντίστοιχα)  που όμως δεν 
βρήκαν στόχο ελέω του κίπερ Πονηρού που 
στην πρώτη περίπτωση  μπλόκαρε εύκολα τη 
μπάλα ,στη δεύτερη πραγματοποίησε εξαιρε-
τική επέμβαση.
Στον αντίποδα, οι Κρητικοί απείλησαν  με σουτ 
του Πετράκου και τον Μακρυωνίτη να διώχνει 
σε δύο χρόνους , αλλά στο 41  με τους ίδιους 
πρωταγωνιστές χαμογέλασε ο πρώτος, μιας και 
εκμεταλλεύτηκε το ότι ο κίπερ των Κυανόλευ-
κων ήταν εκτός εστίας και τον «κρέμασε» για 
το 0-1.
Στο β ημίχρονο, η κεφαλιά του Γκοτσούλια βρήκε 
το δοκάρι (κάθετο), αλλά στο 65 έγινε το 1-1. 
Υστερα από κόρνερ που εκτελέστηκε ,ο Κουι-
ρουκίδης  δεν μπόρεσε να σκοράρει αλλά οι 
αμυντικοί δεν έδιωξαν σωστά με συνέπεια η 
μπάλα να φτάσει στον Μαντζώρο που ψύχραιμα 
ισοφάρισε με πλασέ.
Πέντε λεπτά αργότερα, ο Παληγεώργος χρεώ-
θηκε με δεύτερη κίτρινη που σημαίνει κόκκινη  
με το γκολ για τον Ιωνικό να είναι θέμα χρόνου 
,αφού  οι Νικαιώτες έπαιρναν όλο και περισσό-
τερα μέτρα. Τελικά, στο 80 ο Κουιρουκίδης κέρ-
δισε πέναλτι ,αφού ανατράπηκε μέσα στην περι-
οχή και ο Καλλέργης, ψύχραιμα έκανε το 2-1.

Με οχτάρα στην επόμενη φάση το 
Καταστάρι!
Στα ορεινά στην όμορφη Βολίμα το πέρασμα 
του ΑΟΚ ήταν πάρα πολύ εύκολο απέναντι στην 
ομάδα του Ελατιακού που αγωνίζεται δύο κατη-
γορίες πιο κάτω από την ομάδα του ΑΟΚ Ζακύν-
θου.
Το ματς δεν χρίζει ιδιαίτερης κριτικής καθώς οι 
φιλοξενούμενοι επέβαλαν γρήγορα τον ρυθμό 
τους και κατάφεραν να πετύχουν μια εύκολη 
νίκη με 8-0.
Ο τεχνικός του ΑΟΚ Δημήτρης Νόλης έκανε 
μερικές αλλαγές στο βασικό σχήμα ενόψει του 
παιχνιδιού της Κυριακής με τον ΑΟ Υπάτου για 
την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Γ΄ 
Εθνικής κατηγορίας. Από την άλλη πλευρά για 
την ομάδα του Ελατιακού και για τον τεχνικό 
της Στράτο Κουρούμαλο, το ματς αυτό ήταν ένα 

πολύ καλό τεστ αφού σε λίγες ημέρες ξεκινά το 
πρωτάθλημα της Β΄ κατηγορίας της ΕΠΣ Ζακύν-
θου.

Τυπική διαδικασία η ρεβάνς για τον 
ΟΦΙ!
Την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλ-
λου της ΕΠΣ Λασιθίου κατάφερε να πάρει ο ΟΦ 
Ιεράπετρας, ο οποίος φιλοξένησε την Ελούντα 
στον επαναληπτικό μεταξύ τους αγώνα και επι-
κράτησε με 5-0.
Στο πρώτο ματς η ομάδα του Γιάννη Μάγγου 
είχε επικρατήσει με σκορ 8-4 εκτός και έτσι ο 
νεαρός προπονητής προτίμησε να δοκιμάσει 
άλλη εντεκάδα αλλά και να ξεκουράσει βασι-
κούς παίκτες.
Το ημίχρονο βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες με 
0-0 ενώ το 1-0 σημίωσε ο Κορομηλάς στο 51’ 
ενώ δέκα λεπτά περίπου αργότερα σημείωσε 
και δεύτερο τέρμα για το 2-0.
Στο 65’ ο Γιουκούδης ανέβασε το δείκτη του 
σκορ σε 3-0 και στο 70’ ο Καλημέρης βρήκε κι 
εκείνος δίχτυα, κάνοντας το 4-0.
Το τελικό 5-0 σημείωσε ο Κωνσταντίνου στο 79’ 
διαμορφώνοντας έτσι και το τελικό σκορ.

Εννιά “αστέρων” η Τρίγλια
Πολύ εύκολο έργο είχε η Τρίγλια για το Κύπελλο 
Χαλκιδικής, κερδίζοντας με το… εκκωφαντικό 
9-1 εντός έδρας τα Δουμπιά και παίρνοντας το 
εισιτήριο για τους “8” του θεσμού (αντίπαλος 
ο νικητής του ζευγαριού, Γαλάτιστα-Χανιώτη).
Η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη έπαιξε με πολ-

λές αλλαγές, με νεαρούς και “εφεδρείες”, αφού 
οι περισσότεροι βασικοί πήραν ανάσες ενό-
ψει πρωταθλήματος, την Κυριακή εντός με τον 
Μελιτέα Μελίτης (αμφίβολος ο Μουτζίκος).
Πρωταγωνιστές για την Τρίγλια ήταν ο Βασί-
λης Πάλλας, που πέτυχε τέσσερα γκολ, ο Άγγε-
λος Χότζα, που σημείωσε χατ τρικ και ο νεα-
ρός Κεχαγιάς, που βρήκε δίχτυα δυο φορές 
(το γκολ της τιμής για τους φιλοξενούμενους ο 
Τράκας).

Πρόκριση με ανατροπή τα Γιαννιτσά
Στους “8” του Κυπέλλου Πέλλας (εκεί βρίσκο-
νται και οι Εδεσσαϊκός και Αλμωπός Αριδαίας, 
άλλοι εκπρόσωποι στη Γ´ Εθνική) προκρίθηκαν 
τα Γιαννιτσά, που κέρδισαν με 3-1 εντός και με 
ανατροπή τον Ακρίτα Σωσάνδρας.
Για τους φιλοξενούμενους του Αντώνη Σαπου-
ντζή το σκορ άνοιξε με πέναλτι ο Βασιλόπουλος 
στο 22´. Στη συνέχεια οι “κυανόλευκοι”, που 
είχαν την υπεροχή σε όλη τη διάρκεια, ισοφάρι-
σαν στο 38´ με ωραίο τακουνάκι του Παντεκίδη, 
σε κόρνερ του Ζούρκου.
Ακολούθως, δυο γκολ πέτυχε ο έμπειρος μεσο-
αμυντικός, Χρήστος Ζαρογιάννης (στη φωτο), 
κάνοντας το 2-1 στο 57´ σε σέντρα του Ευθυ-
μιάδη και διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 στο 
62´ με καλοτραβηγμένο φάουλ.
Ο Δημήτρης Τομπάζης έδωσε ανάσες σε αρκε-
τούς βασικούς, αφού περιμένει το “3Χ3” την 
Κυριακή στην Ημαθία, στη δύσκολη έξοδο με 
την “ανεβασμένη” Νίκη Αγκαθιάς ( αμφίβολοι οι 
Καραγιάννης, Χουσεϊνογλου και Πέλκας).

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

Με απόλυτο πρωταγωνιστή 
τον Γκριζμάν και... βοηθό 
τον Μάζιτς, η Γαλλία έκανε 
την ανατροπή, νίκησε 2-1 τη 
Γερμανία και πήρε την πρωτιά 
στον όμιλο. Δεύτερη (!) σερί 
νίκη για Γιβραλτάρ, χάθηκαν οι 
ελπίδες για Κύπρο. 

Η 
Γαλλία είχε δυο πρόσωπα, 
αλλά έναν σταρ, τον Αντου-
άν Γκριζμάν! Οι Τρικολόρ 
του α’ μέρους ήταν κακοί, 

στην επανάληψη θύμισαν την ομάδα 
του Μουντιάλ και χάρη στα δυο γκολ 
του ηγέτη της Ατλέτικο επικράτησαν 
2-1 της Γερμανίας και κατέκτησαν την 
πρωτιά στον όμιλο. «Σύμμαχος» για 
τους γηπεδούχους ο διαιτητής Μά-
ζιτς, μιας το πέναλτι στον Ματουϊντί 
ήταν... ανύπαρκτο.
Οι Γερμανοί αν και βελτιωμένοι δεν 
μπόρεσαν να κάνουν τη διαφορά κι 
έμειναν για πρώτη φορά την τελευ-
ταία 20ετ ία χωρίς ν ίκη σε τέσσερα 
σερί επίσημα ματς. Η ομάδα του Λεβ 
ήταν ορεξάτη στο α’ μέρος, εξαιρε-
τ ική σ τ ις αν τεπιθέσεις και σ το 13’ 
κέρδισε πέναλτι, όταν η μπάλα από 
τη σέντρα του Σανέ βρήκε σ το χέρι 
του Κιμπέμπε. Ετσι, ο Κρόος από την 
άσπρη βούλα πέτυχε το πρώτο γκολ 
της Γερμανίας σ το Νations League. 
Oι φιλοξενούμενοι ε ίχαν τον από-
λυτο έλεγχο, αλλά σε δυο περιπτώ-
σεις, Σανέ, Γκίντερ δεν κατάφεραν να 
σφραγίσουν το τρίποντο. Διαφορε-
τικό σκηνικό στην επανάληψη, κινη-
τ ικοί οι Τρικολόρ, βρήκαν χώρους 
και στο 62’ από πάσα του Λούκας ο 
Γκριζμάν με εν τυπωσιακή κεφαλιά 
ισοφάρισε. Στο 80ο λεπτό ο Ματουι-
ντί... ξεγέλασε τον Μάζιτς στη μονο-
μαχία με τον Χούμελς και ο Γκριζμάν 
πέτυχε το 4ο γκολ κόντρα στους Γερ-
μανούς.
Γαλ λ ία  (Ν τ ιν τ ι έ  Ν τ εσάν) :  Γιορίς , 
Βαράν, Κιμπέμπε, Χερναντέζ, Παβάρ, 
Ματουιν τ ί,  Πογκμπά,  Καν τ έ (90’ 
Ν’Ζονζί), Ζιρού, Γκριζμάν (90’ Ντο-
μπελέ), Μπαπέ (86’ Ντεμπελέ)
Γερμανία (Γιοακίμ Λεβ): Νόιερ, Χού-

μελς, Σούλε, Γκίν τερ (83’ Μπραντ), 
Κίμιχ, Κέρερ, Κρόος, Σουλτς, Γκάμπρι 
(88’ Μίλερ), Βέρνερ, Σανέ (75’ Ντρά-
ξλερ)

League B: Πρωτιά γ ια Ου-
κρανία, Ουαλία
Αφεντικό στο Group1 είναι πλέον η 
Ουκρανία μετά τη νίκη με 1-0 εντός 
έδρας σε βάρος της Τσεχίας. Η ομάδα 
του Αν τρέ ι Σεβτσένκο επικράτησε 
χάρη σε γκολ του Μαλινόβσκι σ το 
43’ και έκανε το 3x3 καθαρίζον τας 
την πρώτη θέση. Πρωτιά στον όμιλο 
και για την Ουαλία, η οποία πέρασε 
από την έδρα της Ιρλανδία με γκολ 
στο φινάλε και πέτυχε την 2η νίκη της 
σε τρία μάτις, η οποία την έβαλε στην 
πρώτη θέση του ομίλου, πάνω ακαι 
από την Δανία.
Group1
1. Ουκρανία 9 (4-1)
2. Τσεχία 3 (3-4)
3. Σλοβακία (1-3)*
*Ματς λιγότερο
Group4
1. Ουαλία 6 (5-3)
2. Δανία 4 (2-0)*
3. Ιρλανδία 1 (1-5)
*Ματς λιγότερο

Φοβερό, ξανανίκησε αμέσως 
το Γιβραλτάρ.
Μέ χρι το περασμένο Σάββατο το 
Γιβραλτάρ δεν είχε νικήσει ποτέ στη 
σύν τομη ισ τορία του σε επίσημο 
ματς. Το έκανε παραδόξως, με διπλό 
σ την Αρμενία. Είχαν προηγηθεί 22 
στις 22 ήττες και τώρα συνέβη ξανά 
το απίθανο. Αμέσως μετά πήρε σειρά 
το Λίχ τ ε νσ τα ϊν,  με τα παιδιά του 
Βράχου να κάνουν μάλισ τα και την 
πρώτη ανατροπή στην ιστορία τους 
και να φτάνουν στο 2-1. Ετσι βρέθη-
καν σ τους έξ ι βαθμούς και μεταξύ 
σοβαρού κ ι  ασ τ ε ίου (προφανώς 
αστείου) διεκδικούν ακόμα και την 
πρόκριση.
League D (4ος όμιλος)
1. Σκόπια 9 (8-5)
2. Γιβραλτάρ 6 (3-5)
3. Αρμενία 6 (6-4)
4. Λίχτενσταϊν 3 (5-8)

Ανατροπή και πρωτιά για τη 
Γαλλία!

Στις 96 μέρες μετά τον ημιτελικό του 
Μουντιάλ, η Αγγλία εμφανίστηκε 
πολύ καλύτερη από αυτό που έδειξε σε 
ολόκληρη την πορεία της στα γήπεδα 
της Ρωσίας το καλοκαίρι! Το gazzetta.gr 
σχολιάζει τα 60 λεπτά γεμάτα δυναμισμό 
και τα 90 λεπτά σωστού πλάνου από την 
ομάδα του Σάουθγκεϊτ στο 3-2 επί της 
Ισπανίας.

Η 
νεότερη εθνική ομάδα της Αγγλίας 
από το 1959, πέτυχε τρία γκολ σε ένα 
ημίχρονο μετά από το ματς με τους 
Δανούς στη φάση των «16» του Πα-

γκοσμίου Κυπέλλου του 2002 που είχε διεξα-
χθεί σε Ιαπωνία και Κορέα, ενώ, η Ισπανία δέ-
χθηκε τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο σε εντός 
έδρας παιχνίδι για πρώτη φορά από το 1963, 
όταν τότε οι Σκωτσέζοι είχαν φτάσει στο εκπλη-
κτικό 6-2 στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου»!
Η ομάδα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ πραγματοποί-
ησε εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Δεν την 
ένοιαζε που είχε κατοχή της μπάλας 
σε ποσοστό που δεν ξεπέρασε το 
35%. Δεν την ένοιαξε καν που οι 
τρεις πρώτες τελικές της προ-
σπάθειες στο παιχνίδι με τους 
Ισπανούς κατέληξαν και οι 
τρεις στα δίχτυα του Νταβίντ 
Ντε Χέα! Ο διεθνής τερματοφύ-
λακας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
είχε να το πάθει αυτό από το Μουντιάλ 
της Ρωσίας, αφού βίωσε και πάλι βραδιά που... 
ό,τι πήγαινε μέσα, έγραφε! Τον «εκτέλεσε» 
δυο φορές ο Ραχίμ Στέρλινγκ και μια ο Μάρ-
κους Ράσφορντ. Ο φορ της Μάντσεστερ Σίτι 
σκόραρε με τη φανέλα με το εθνόσημο έπειτα 
από τρία χρόνια και το έκανε δις σε διάστημα 
22 λεπτών, με το πρώτο από τα δύο του τέρ-
ματα στη Σεβίλλη, να είναι τρομερό από άποψη 
τελειώματος, αφού κεραυνοβόλησε την εστία 
των Ιβήρων σε μια από τις καλύτερες φάσεις 
που έχει να επιδείξει ιστορικά η εθνική ομάδα 
της Αγγλίας με 16 πάσες και σωστή κυκλοφο-
ρία μέχρι να εκφραστεί αριστουργηματικά η 
επίθεση και να φτάσει σε θέση βολής ο Ραχίμ 
Στέρλινγκ για το 1-0.
Ο Χάρι Κέιν είχε συμμετοχή και στα τρία γκολ 
των «τριών λιονταριών». Ήταν ο άνθρωπος 
που βρίσκει τον Μάρκους Ράσφορντ διαγώ-
νια μετά τη μακρινή μπαλιά του Πίκφορντ, κρά-
τησε, περιστράφηκε, σήκωσε κεφάλι κι έκανε 
εξαιρετική ασίστ στον δημιουργό του πρώτου 
γκολ όταν η Αγγλία διπλασίασε τα τέρματά του 
και στο 3-0 είναι εκείνος που παίρνει τη λόμπα 
στη διαλυμένη ισπανική άμυνα για να κάνει την 
πάσα πάρε – βάλε στον Στέρλινγκ.

Ο Τζόρνταν Πίκφορντ μπορεί να δέχθηκε δύο 
γκολ όμως ξεχώρισε κυρίως για τον τρόπο που 
άρχισε να εκφράζεται με τον χειρισμό της μπά-
λας με τα πόδια. Στη φάση του πρώτου γκολ η 
μπάλα γυρίζει σ’ εκείνον και παίζει ρόλο στη 
δημιουργία για το 1-0, ενώ, ακόμα και στη 
στιγμή που κάνει τη γκάφα με τη ντρίμπλα του 
Κρόιφ μπροστά από τον Ροντρίγκο, τα δίνει όλα 
για να μη δεχθεί το γκολ, κυνηγάει και πέφτει με 
αυτοθυσία βρίσκοντας τη μπάλα. Κι ας φωνά-
ζουν οι Ισπανοί για πέναλτι... Ο πορτιέρε της 
Έβερτον δεν έχει κάποια ιδιαίτερη ευθύνη στα 
δυο γκολ που δέχεται, η κεφαλιά του Αλκάθερ 
δεν πιάνεται και αυτή του Ράμος στο φινάλε 
είναι ξεκάθαρη έλλειψη δύναμης και καθαρού 
μυαλού στα μετόπισθεν όταν πλέον το ματς είχε 
φτάσει στο... 90’ + 8’.
Μάλιστα, ο τρόπος που τόσο ο Ντάιερ, όσο 
και ο Μαγκουάιρ σε προχωρημένο χρονικά 
σημείο του αγώνα, έπεσαν στα πόδια των αντι-
πάλων τους με πάθος και δύναμη, επιδεικνύο-
ντας την ψυχοσύνθεση και την έλλειψη φόβου 

από πλευράς Αγγλίας – αδιανόητες οι 
αποφάσεις για τις κίτρινες κάρτες 

που δέχθηκαν στα ολόσωστα 
μαρκαρίσματα – ήταν ακόμα 
μια απόδειξη της μεγάλης δια-
φοράς που ήταν ευδιάκριση σε 
πολλά χαρακτηριστικά του παι-
χνιδιού του συνόλου του Σάου-

θγκεϊτ.
Η Αγγλία είχε δύναμη να υπερα-

σπιστεί την κατάσταση στο «Μπενίτο 
Βιγιαμαρίν» όπως εκείνη ήθελε, μέχρι και το 
60’-65’. Τότε είναι που η κόπωση άρχισε να 
κάνει την εμφάνισή της και μάλιστα, όταν στο 
68’ ο Πάκο Αλκάθερ με τρομερή κεφαλιά μεί-
ωσε προσωρινά σε 3-1 αλλάζοντας και το κλίμα 
στις εξέδρες του γηπέδου, τότε υπήρξε ανη-
συχία για την εξέλιξη της αναμέτρησης, όμως 
τα «τρία λιοντάρια» τα κατάφεραν και ο ομο-
σπονδιακός κόουτς ήξερε ακριβώς τι έπρεπε να 
κάνει. Μπορεί να έγιναν 20 τελικές από πλευ-
ράς Ιβήρων, όμως η αγγλική άμυνα ελάχιστες 
φορές διέτρεξε σοβαρό κίνδυνο (στην κυρι-
ότερη από αυτές ο Τζο Γκόμες ήταν εκεί που 
έπρεπε για να κοντράρει ένα σουτ του Ασέν-
σιο) ενώ, σταδιακά, με την είσοδο του Αλεξά-
ντερ - Άρνολντ στο 76’ και του Τρίπιερ στο 85’, 
όταν πλέον το ρολόι... έδειχνε να έχει κολλή-
σει, η άμυνα γύρισε σε πεντάδα, με τους Ντά-
ιερ και Γουίνκς να παραμένουν στα χαφ και από 
τους τρεις μπροστά (Ράσφορντ, Κέιν, Στέρλινγκ) 
όλοι να βοηθούν στην αμυντική λειτουργία. 
Ειδικά ο σκόρερ των δύο εκ των τριών γκολ, 
έκανε σωστά και αυτή τη δουλειά πέρα από την 
αποτελεσματικότητα του πρώτου ημιχρόνου 
μπροστά από την εστία του Ντε Χέα.

Δυνατή για 60’, μυαλωμένη για 
90’ η Αγγλία 
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Ισόπαλος 1-1 τέλειωσε ο αγώνας της Εθνική Ελπίδων με την αντί-
στοιχη της Μάλτας στο «Centenary Stadium».Ο αγώνας αφο-
ρούσε την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήμα-
τος U21.

Η ομάδα μας μπήκε με ξεκαθάρο προσανατολισμό. Το αποτέλεσμα της 
νίκης και κυνήγησε από την αρχή το γκολ.
Στο 35ο λεπτό μετά από εκτέλεση κόρνερ του Φράγκου από κοντά ο 
Χρήστος Γουήλερ άνοιξε το σκορ για την Εθνική μας.
Γενικότερα στο πρώτο ημίχρονο οι λίγες καλές φάσεις έγιναν από την 
ομάδα μας που πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι διεθνείς μας προσπάθησαν να ελέξγουν τον 
αγώνα και για μεγάλο χρονικό διάστημα τα κατάφεραν.
Οι Μαλτέζοι έγιναν πολύ επικίνδυνοι μετά το 75ο λεπτό. Πρώτα ο 
Ανδρέας Χριστοδούλου (82’)  πραγματοποίησε εξαιρετική από-
κρουση και διατήρησε το 1-0 και λίγα λεπτά αργότερα (82’) η Μάλτα 
είχε δοκάρι.
Στο 90+ η Μάλτα ισοφάρισε σε 1-1.
Κύπρος: Χριστοδούλου, Ψάλτης, Κυπριανού, Σωτηρίου, Κορρέα, 
Φράγκου (66’ Μ. Ηλία), Γουήλερ (84’ Μαλεκκίδης), Σιόν, Μ. Σπόλια-
ριτς (73’ Παπαγεωργίου), Πίττας, Χατζηπασχάλης.
Μάλτα: Γκαλέα, Μπόργκ, Ζάμιτ, Μικάλεφ, Βέλα, Γκουιλομέρ, Νουόκο, 
Ντεγκραπριέλ, Μπίρμαν (89’ Μερσιέκα), Σανσόνε, Σκέρι(69’ Μπου-
σουτίλ)

“Είμαι πολύ λυπημένος, τρίτο παιχνίδι που γίνεται αυ-
τό”
Οι ευχαριστίες του Νίκου Ανδρονίκου και οι ευχές του για την Εθνική 
μας στη Σλοβενία.
Ο Νίκος Ανδρονίκου παρουσιάστηκε λυπημένος για την κατάληξη του 
αγώνα στη Μάλτα από τη διαμόρφωση της ισοπαλίας (1-1) στο 90+2.
«Είμαι λυπημένος για την απώλεια της νίκης στις καθυστερήσεις. Ήταν 
το τρίτο παιχνίδι αυτής της προκριματικής φάσης που δεχόμαστε γκολ 
στις καθυστερήσεις και χάσαμε πολύτιμους βαθμούς, που σήμερα θα 
μας έδιναν καλύτερο απολογισμό.
Είμαι πολύ λυπημένος που χάσαμε τη νίκη με αυτό τον τρόπο. Τα παι-
διά πάλεψαν και δεν έχω παράπονο. Τους ευχαριστώ για τη μεγάλη 
προσπάθεια που κατέβαλαν και τους εύχομαι καλή συνέχεια. Ο τελι-
κός απολογισμός από τη συμμετοχή μας στην προκριματική φάση 
σίγουρα μας αδικεί όμως δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό που 
πέρασε».
Συνεχίοντας ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής της Εθνικής Ελπίδων 
τόνισε:
«Όλα τα δεδομένα από τη συμμετοχή μας στην προκριματική φάση 
θα αξιολογηθούν από την Ομοσπονδία και οι διαπιστώσεις από τη 
διαδρομή των δέκα αγώνων είμαι βέβαιος πως θα βοηθήσουν για να 
ενισχυθούν οι προϋποθέσεις προς την κατεύθυνση της βελτίωσης. Η 
ΚΟΠ με τους σχεδιασμούς της ενισχύει συνεχώς την προσπάθεια για 
να παρουσιάσουμε καλύτερο πρόσωπο και αυτά τα διδάγματα θα 
έχουν τη δική τους χρησιμότητα».
Καταλήγοντας ο Νίκος Ανδρονίκου ευχήθηκε τα καλύτερα στην απο-
στολή της Εθνικής Ανδρών που σε λίγο θα αντιμετωπίσει τη Σλοβενία.
“Εύχομαι καλή επιτυχία στην ομάδα μας και η παρουσία της μέσα από 
προηγούμενους αγώνες μας έχει δώσει το δικαίωμα της αισιοδοξίας», 
το καταληκτικό σχόλιο του προπονητή της Εθνικής Ελπίδων.

Ισόπαλο έληξε το παιχνίδι της Εθνικής μας 
στη Λιουμπλιάνα απέναντι στη Σλοβενία.

Γ
ια δεύτερο σερί παιχνίδι οι διεθνείς μας προ-
ηγήθηκαν επί του αντιπάλου τους στο πρώτο 
μέρος, αλλά στην επανάληψη έμειναν με παί-
χτη λιγότερο και δεν κατάφεραν να διαχειρι-

στούν σωστά το υπέρ τους προβάδισμα.
Ακολούθησαν άλλες δύο αποβολές στα τελευταία 
λεπτά αλλά αυτές δεν ήταν αρκετές για να επηρεά-
σουν την εξέλιξη του αγώνα.

Α’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Μουδιασμένα μπήκε στο παιχνίδι η Εθνική μας 
ομάδα, με τους Σλοβένους να αναλαμβάνουν από 
νωρίς τον έλεγχο των κινήσεων και την κατοχή της 
μπάλας δημιουργώντας στα πρώτα λεπτά δύο ευκαι-
ρίες.
Στο 3’ ο Ίλισιτς και στο 5’ ο Ζαλτς με δύο αντίστοιχα 
σουτ επιχείρησαν να ανοίξουν το σκορ με τον πρώτο 
να βρίσκεια σε ετοιμότητα τον Παναγή και τον δεύ-

τερο να στέλνει την μπάλα ψηλά άουτ.
Ακολούθως οι διεθνείς μας πήραν βήματα μπροστά 
στο γήπεδο και προσπάθησαν να ισορροπήσουν την 
αναμέτρηση, αλλά δυσκολεύτηκαν στο να δημιουρ-
γήσουν τις προϋποθέσεις για γκολ.
Οι Σλοβένοι συνέχισαν μέχρι και το ημίωρο να δημι-
ουργούν ευκαιρίες και να φλερτάρουν με το γκολ, με 
την μεγαλύτερη αυτή του Ίλισιτς στο 19’ με δυνατό 
σουτ από το ύψος του πέναλτι.
Στο 38’ ο Φώτης Παπουλής μετά από κάθετη μεταβί-
βαση από τον Μαργκάσα βγήκε φάτσα με τον Μπέ-
λετς και κόντρα στη ροή του αγώνα πλάσαρε ιδανικά 
και σημείωσε το 0-1 για την ομάδα μας.
Το γκολ έδωσε νέα ώθηση και ψυχολογία στους διε-
θνείς μας, οι οποίοι κατάφεραν να διατηρήσουν το 
υπέρ τους προβάδισμα μέχρι το τέλος του ημιχρό-
νου, παρά την πίεση που άσκησαν οι γηπεδούχοι.

Β’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Από εκεί που έμεινε ξεκίνησε το β’ μέρος του αγώνα 
με τους Σλοβένους να πιέζουν ψηλά για την ισοφά-
ριση και την Εθνική μας να αμύνεται και να περιμένει 

το λάθος για την αντεπίθεση.
Στο 55’ ο Τζόκιτς με δυνατό σουτ εντός 
περιοχής έστειλε την μπάλα μόλις άουτ, 
ενώ στο 63’ ο Σέρμικοχ βρήκε με σουτ σε 
ετοιμότητα τον Παναγή.
Ενδιάμεσα θα μπορούσαμε να κάνουμε 
το 0-2 αν ο Αρτυματάς ευστοχούσε με 
δυνατό σουτ εκτός περιοχής, μετά από 
ένα-δύο του Πιέρου με τον Μαργκάσα.
Στο 66’ του αγώνα οι αριθμητικές ισορ-
ροπίες άλλαξαν με τον Γρηγόρη Κάστανο 
να δέχεται δεύτερη κίτρινη και να απο-
βάλλεται από το παιχνίδι.
Από εκείνο το σημείο η Σλοβενία αύξησε 
την πίεση στα μετόπισθεν της εθνικής 
μας ομάδας που επιδίωξε τα κάνει την 
ζημιά με το στοιχείο του αιφνιδιασμού.
Η Εθνική μας άντεξε μέχρι το 83’ όταν ο 
Σκούμπιτς με πλασέ στην κίνηση εντός 
περιοχής ισοφάρισε σε 1-1.
Στα τελευταία λεπτά οι δύο ομάδες αγω-
νίζονταν σε… τεντωμένο σχοινί με την 
Κύπρο και την Σλοβενία να κυνηγούν 
το γκολ της νίκης που δεν ήρθε ποτέ 
και το 1-1 να παραμένει μέχρι το τελευ-
ταίο σφύριγμα του Mads-Kristoffer 
Kristoffersen.
ΚΥΠΡΟΣ: Παναγή, Μερκής, Σιέλης, 
Δημητρίου, Βασιλείου (90’+3’ Ιωάν-
νου), Αρτυματάς, Κούσουλος, Κάστανος, 
Παπουλής (72΄ Αβραάμ), Μαργκάσα (86’ 
Χριστοφή), Σωτηρίου

αθλητικά
Σλοβενία-Κύπρος 1-1

Ψυχωμένη μέχρι το τέλος… 
Μάλτα-Κύπρος 1-1
Xάσαμε την νίκη στις 
καθυστερήσεις…
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αθλητικά
ΑΕΚ - Χάποελ Ιερουσαλήμ 75-79

Απάντησε με... 100άρα στο γερμανικό «χαστούκι»!

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να συνέλθει γρήγορα από την ήττα στο Μόναχο και απέναντι 
στην Γκραν Κανάρια έκανε το... καθήκον του κερδίζοντας στο ΟΑΚΑ με 102-87. Καλύτεροι 
Παπαπέτρου και Λεκαβίτσιους. 

Α
ποδεδειγμένα τα τελευταία χρόνια, στο ΟΑΚΑ 
είναι... αλλιώς για τον Παναθηναϊκό. Χάρη στην 
έδρα του κατάφερε να πάρει πλεονέκτημα πέρυ-
σι και πρόπερσι και όπως δείχνουν τα πράγμα-

τα θα αποτελέσει και φέτος την μεγάλη του δύναμη στην 
EuroLeague. Μπορεί εκτός έδρας να αντιμετωπίσει προ-
βλήματα, αλλά αν συνεχίσει να εκμεταλλεύεται το ΟΑΚΑ 
μπορεί και πάλι να πετύχει τον στόχο του.
Oι «πράσινοι» δεν αντιμετώπισαν προβλήματα από την 
Γκραν Κανάρια και η νίκη με 102-87 ήρθε στο... ρελαντί. 
Μια νίκη που θα του φέρει ηρεμία μετά το «χαστούκι» 
στο Μόναχο και θα μπορεί ο Πασκουάλ να δουλέψει 
ακόμα καλύτερα ενόψει των αγώνα με Ζάλγκιρις (εντός) 
και Μπουντούτσνοστ (εκτός) τα οποία είναι Must Win παι-
χνίδια.
Ο Ιωάννης Παπαπέτρου μπορεί να μην είχε καλές βραδιές 
κόντρα σε Μακάμπι και Μπάγερν, αλλά σε αυτό το 
ματς ήταν ο καλύτερος των «πρασίνων» όντας 
και εκείνος που άλλαξε τον ρου του αγώνα 
μετά την είσοδό του στο παρκέ. Ο Λούκας 
Λεκαβίτσιους ήταν εξαιρετικός πραγμα-
τοποιώντας μία από τις καλύτερες εμφα-
νίσεις του με τη φανέλα του Παναθηναϊ-
κού κάνοντας ρεκόρ πόντων (16π.) με τα 
«πράσινα», ενώ ουσιαστικοί ήταν οι Λάν-
γκφορντ (16π.) και Τόμας (12π.)
Όπως φάνηκε, το μυαλό των παικτών του 
Παναθηναϊκού είχε μείνει στο... Μόναχο 
λίγο μετά το ξεκίνημα και του αγώνα στο ΟΑΚΑ. 
Η νωθρότητα είχε συναντήσει την αστοχία και η Γκραν 
Κανάρια φρόντισε να το εκμεταλλευτεί και να προηγη-
θεί με 12-6 στο πεντάλεπτο. Το σχήμα με τον Θανάση 
Αντετοκούνμπο στο «τρία» δεν είχε «βγει» για τον Τσάβι 
Πασκουάλ και αμέσως έσπευσε να κάνει τις απαραίτητες 
διορθωτικές κινήσεις. Ο Παπαπέτρου πέρασε στο παρκέ, 
ενώ και ο Παπαγιάννης πήρε τη θέση του Γκιστ. Η συνέ-
χεια έμελλε να ήταν τελείως διαφορετική. Ο 24χρονος 
φόργουορντ έδωσε ενέργεια, ταχύτητα και «σιγουριά» σε 
ριμπάουντ και επίθεση με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να 
πραγματοποιήσει ένα σερί 8-0 και να προηγηθεί με 14-12, 
το οποίο έγινε επιμέρους 15-2 μέχρι τη λήξη του πρώτου 
δεκαλέπτου (21-14).
Στο δεύτερο μισό του πρώτου δεκαλέπτου ο Ιωάννης 
Παπαπέτρου είχε πετύχει 7 πόντους και ήταν εκείνος που 
άλλαξε άρδην την εικόνα του Παναθηναϊκού ως προς το 
καλύτερο. Στην άμυνα, ο Παπαγιάννης «γέμισε» τη ρακέτα 
και δεν έδωσε εύκολα καλάθια στην Γκραν Κανάρια, η 
οποία προσπαθούσε... μάταια να απειλήσει απ’ έξω. Αντί-
θετα, οι «πράσινοι» συνέχισαν να παίζουν στοχευμένο 

μπάσκετ και στην δεύτερη περίοδο. Ο Νικ Καλάθης ήταν 
και πάλι μακριά από τον καλό του εαυτό στο πρώτο μισό 
του αγώνα, αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ο 
Λούκας Λεκαβίτσιους έκανε και πάλι καλά τη δουλειά του.
Μαζί με τον Παππά, τον Παπαπέτρου, τον Τόμας και τον 
Λάσμε αποτέλεσαν το σχήμα που έκανε την διαφορά στο 
ματς. Λέκα και Τόμας πέτυχαν τους 19 από τους 29 πόντους 
του Παναθηναϊκού στην δεύτερη περίοδο και μάλιστα με... 
σωστό μπάσκετ. Ο Τόμας άφησε στην άκρη τα σουτ από 
την περιφέρεια και πέτυχε 10 πόντους από το χαμηλό post, 
ενώ ο Λεκαβίτσιους εκμεταλλεύτηκε τον αριστερό διά-
δρομο που του «άνοιγαν» οι συμπαίκτες του και μπόρεσε 
να πετύχει εννέα... ξεκούραστους πόντους. Αποτέλεσμα; Η 
διαφορά να φτάσει στους 16 πόντους (47-31 στο 18’) και 
τον Παναθηναϊκό να είναι το απόλυτο αφεντικό του αγώνα!
Το ορθόδοξο του πράγματος αποτυπώθηκε στη γλώσσα 

των αριθμών. Ο Παναθηναϊκός είχε 17/29 δίποντα 
και μόλις 2/4 τρίποντα ενώ τα πήγε περίφημα 

από τη γραμμή των βολών με 10/11. Επί-
σης κυριάρχησε στα ριμπάουντ (18 έναντι 
10) με μοναδικό ψεγάδι τον τομέα που 
είναι πολύ δυνατός, αυτόν της δημιουρ-
γίας (μόλις 7 ασίστ στο α’ ημίχρονο). 
Στον αντίποδα η Γκραν Κανάρια δεν 
έβρισκε ελεύθερο πεδίο από την καλή 

άμυνα των «πρασίνων» και αναλώθηκε 
σε πολλά σουτ (3/12 τρίποντα) ενώ υπέ-

πεσε και σε 8 λάθη.
Από τη στιγμή που είχε μπει το νερό στο αυλάκι, 

η συνέχεια αποτέλεσε... τυπική διαδικασία. Η ισπανική 
ομάδα ουδέποτε μπόρεσε να ξαναμπεί στο ματς, ενώ και 
ο Παναθηναϊκός έπαιζε όσο... έπρεπε προκειμένου να δια-
τηρήσει την διαφορά σε υψηλά επίπεδα τα οποία έφτασαν 
και στους 18 πόντους (58-40 στο 22’, 64-46 στο 24’, 68-50 
στο 26’, 72-54 στο 28’). Ο Κιθ Λάνγκφορντ ήταν εκείνος 
που είχε πάρει τη σκυτάλη στο σκοράρισμα έχοντας πετύ-
χει 10 πόντους σε αυτό το διάστημα! Ο Νικ Καλάθης μοί-
ραζε ασίστ σαν... στραγάλια (σ.σ. είχε 9 μέχρι το 30’ και δη 
σε 17’ συμμετοχής) ενώ στα αξιοσημείωτα η φοβερή απο-
θέωση που γνώρισε όταν έκανε λάθος alley oop πάσα (σ.σ. 
δεν υπολόγισε σωστά) στον Τζέιμς Γκιστ. Μάλιστα ο Αμε-
ρικανός ήταν εκείνος που έδωσε το έναυσμα για να ξεση-
κωθεί ο κόσμος μετά το λάθος του αρχηγού.
Στην τελευταία περίοδο, ο Πασκουάλ επανέφερε τον εξαι-
ρετικό Λεκαβίτσιους και η διαφορά ξεπέρασε και τους 20 
πόντους (80-57 στο 32’)! Απλούστατα στα τελευταία λεπτά 
η Γκραν Κανάρι ευστόχησε σε όσα σουτ είχε... αστοχήσει 
σε όλο το ματς και έτσι η διαφορά «έπεσε» στους 15 με τη 
λήξη του αγώνα.

Ο καλός ο Μίλου, όλα τα 
αλέθει!

Ο 
Ολυμπιακός έκα -
νε το 2/2 αφού με-
τά τη Μόσχα πέρα-
σε νικηφόρα και α-

πό την Βιτώρια επικρατώντας 
της Μπασκόνια με 80-85. Για 
τρία δεκάλεπτα οι «ερυθρό-
λευκοι» έπαιζαν εκπληκτικό 
μπάσκετ, στο τέλος όμως έχα-
σαν τη συγκέντρωσή τους βά-
ζοντας τους Βάσκους στο παι-
χνίδι ενώ ήταν μπροστά με 19 
πόντους (47-66, 29’).
Βασ ί λης  Σπανούλης  (11π., 
8ασ.) και Νίκολα Μιλουτίνοφ 
με ρεκόρ καριέρας (23π. 11ρ.), 
χάρισαν τη ν ίκη σ την ομάδα 
τους.
Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον 
Ουίλιαμς Γκος να κάνει δύο 
φάουλ σε ελάχιστα δευτερόλε-
πτα και τον Σπανούλη να μετα-
φέρεται στη θέση του «άσου». 
Οι δύο ομάδες να συμβα-
δίζουν στο σκορ (11-11, 6’). 
Οι αλλαγές του Μπλατ άλλα-
ξαν τον ρυθμό προς το καλύ-
τερο και με τους Στρέλνιεκς 
και Μπόγρη να δημιουργούν 
πολλά προβλήματα στον αντί-
παλο, οι Πειραιώτες βρέθηκαν 
στο +8 (19-27, 10’).
Οι κακέ επιλογές σ την επί-
θεση των παικτών του Ολυ-
μπιακού δημιούργησαν πρό-
βλημα και φυσικά η Μπασκό-
νια δεν το άφησε ανεκμετάλ-
λευτο. Με πρωταγωνιστή τον 
Σενγκέλια (δεν είχε αντίπαλο) 
οι Βάσκοι μείωσαν σε 26-27 
(14’). Το τάιμ άουτ του Μπλατ 
λειτούργησε ευεργετικά και 
με τους Μιλουτίνοφ (7 σερί 
πόντους) και Τουπάν το σκορ 
έγινε 36-45 (19’).
Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Ολυμπι-
ακός έπαιζε με τον ίδιο ακρι-
βώς ρυθμό όπως πήγε σ τα 
αποδυτήρια για την ανάπαυλα. 
Γκος και Μιλουτίνοφ σκόρα-
ραν με ευκολία την ώρα που 
πίσω μάζευαν τα αμυν τ ικά 
ριμπάουντ. Με πλουραλισμό 
στην παραγωγική διαδικασία, 
ο Ολυμπιακός βρέθηκε ακόμη 
και στο +19 (47-66, 29’).
Το τυχερό τρίποντο του Γκρέ-
ιν τζερ σ το τέλος της τρίτης 

περιόδου άλλαξε το ρυθμό 
του αγώνα και με τον Πουα-
ριέ και τον Τζάνινγκ μείωσαν 
οι γηπεδούχοι σε 64-72 (36’). 
Οι Πειραιώτες είχαν χάσει το 
σ τόχο τους, ε ίχαν χάσει τη 
συγκέντρωσή τους, βιάζονταν 
στην επίθεση και ο Σενγκέλια 
σ την άλλη πλευρά σκόραρε 
κατά ριπάς (71-75, 38’). Το 
ματς έγινε ντέρμπι με τον Γκρέ-
ιντζερ να μη χάνει σουτ πίσω 
από τα 6.75, όμως στο τέλος 
οι ασίστ του Σπανούλη και τα 
καλάθια του Μιλουτίνοφ χάρι-
σαν το 2/2 στην ομάδα τους.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Ολυμπιακός 
έπαιξε καταπληκτικά για τρία 
δεκάλεπτα χτίζοντας διαφορά 
19 πόντων.
Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά 
ήταν ανώτερος σε δίπον τα 
(51.4%-62.2%) και ασίστ (14-
19).
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Νίκολα 
Μιλουτίνοφ σε 30:24 έκανε 
ρεκόρ καριέρας σε πόντους 
αφού είχε 23 (9/13δ., 5/6β.), 
11 ριμπάουντ, μία ασίσ τ, 2 
κλεψίματα κι ένα λάθος.
Σπ ο υδ α ία  α π ό δ ο σ η  α π ό 
τον Βασίλη Σπανούλη με 11 
πόντους, 8 ασίστ, 3 λάθη κι 
ένα κλέψιμο.
ΠΕΡΑ ΣΕ  Κ Α Ι  ΔΕΝ ΑΚΟΥ-
ΜΠΗΣΕ: Ο Γιοχάνες Φόιγκτμαν 
σε 21΄ είχε 2 πόντους με 1/6 
σουτ και 4 ριμπάουντ.
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Στο τελευ-
ταίο λεπτό Σπανούλης και 
Μιλουτίνοφ συνεργάστηκαν 
δύο φορές κρατώντας τη δια-
φορά στους 5 πόντους.
ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Ο Γιάνις 
Στρέλν ιεκς είχε 10 πόντους 
ενώ ο Άξελ Τουπάν τελείωσε 
με 11, 5 ριμπάουντ και σπου-
δαία άμυνα.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Μπασκόνια τους 
τραυματισμούς των Σιλντς και 
Χίλιαρντ. Ο Ολυμπιακός την 
τέταρτη περίοδο. 
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το τρί-
ποντο του Γκρέιντζερ από το 
κέν τρου του γηπέδου σ το 
τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.
Τα δεκάλεπτα: 19-27, 39-50, 
52-67, 80-85
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