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ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ
ΚΑΙ ΤΟ VAPING

Στην ζωή
σου να έχεις
πολλούς
γνωστούς,
λίγους
κολλητούς
και κανέναν
ανάγκη

Ε

υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,

σαν (στην μάνα τους!) να κάνει την δουλειά της και πως

Εύχομαι να σας βρίσκω καλά με υγεία και

ξέρουν αυτές τι κάνουν και να μην τους κολλάει! Άκου-

χαρά μαζί με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

σον, άκουσον, 14 ετών και να μην μπορείς να φωνάζεις

Σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σας ένα θέμα

στο παιδί σου και να φάμε και ξύλο στο τέλος. Ποιο; Το

που αρχίζει και παίρνει διαστάσεις με την νεολαία μας κι

σκατό του σκατού μου που έλεγε και η μανούλα μου η

αναφερόμαστε στο νέο σύστημα καπνίσματος το «ηλε-

Φωτεινή.

κτρονικό» τσιγάρο, γνωστό ως vaping.

Φίλοι μου, για απευθυνθείτε στους διευθύνοντες των

Λοιπόν, οι μάγκες οι δημιουργοί του το πλάσαραν για

σχολείων και βάλτε λίγο τις φωνές να προσέχουν και για

να κόψει λέει ο κόσμος το κάπνισμα και ότι κάνει καλό

τραβήξτε κανένα αυτί γιατί στα σχολεία με τις παρέες

στην υγεία. Δεν υπάρχει νικοτίνη κι ένα σωρό άλλες

αρχίζουν αυτά και πάμε στα χειρότερα… Οργανωθείτε

παπαριές για να πουλήσουν. Τελικά έχουν πεθάνει

λοιπόν, απευθυνθείτε στις οργανώσεις γονέων γιατί

καμιά δεκαριά από αυτό, αλλά έχει κυριεύσει πολλά

αυτή η μόδα βλέπω να κάνει πολλές ζημιές. Επαγρυ-

πιτσιρίκια 12-13-14 ετών, που έχουν προμηθευτεί το

πνείτε…

προϊόν και καπνίζουν μέσα στα σχολεία τους.
Προ ημερών, λοιπόν, ήρθε μια μητέρα στο γραφείο

Πάντα με υγεία,

μας να μας πει το πόνο της ότι έχει δύο κορίτσια 13 και

Ο φίλος σας Θανάσης Κουρτέσης

14 ετών κι ότι καπνίζουν αυτό το κατασκεύασμα. Όταν

Θανάσης Κουρτέσης

τους έβαλε τις φωνές και τους είπε για τα καταστροφικά αποτελέσματα αυτού του τσιγάρου της απάντη-
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11η Σεπτεμβρίου: Η ημέρα που άλλαξε ο κόσμος που
ξέραμε

Ό

ποιος κι αν ήταν, θαρρείς πως έπεφτε στο κενό ήσυχα, σαν να μην τον ένοιαζε η πτώση και ο βέβαιος θάνατος. Είχε επιλέξει να πηδήξει από τον φλεγόμενο
πύργο και να πεθάνει ακαριαία, από το να καεί ζωντανός μέσα στην κόλαση της φωτιάς.
Ήταν 11 Σεπτεμβρίου του 2001 και ο φωτογράφος του
Assosiated Press Ρίτσαρντ Ντριου, είχε φτάσει με πολλούς
άλλους συναδέλφους του στον τόπο της αποκάλυψης.
Εκεί όπου οι δίδυμοι πύργοι -το World Trade Center- έχοντας
χτυπηθεί από δύο επιβατικά αεροπλάνα, έγιναν παρανάλωμα
του πυρός, πριν καταρρεύσουν.
Χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν τότε, η σκόνη έπνιξε το Μανχάταν και ο Τζορτζ Μπους που επισκεπτόταν ένα δημοτικό σχολείο, άργησε να καταλάβει ότι η Αμερική είχε χτυπηθεί στην
καρδιά της.
Την ίδια στιγμή ο Ντριου φωτογράφισε τον «άνδρα που
πέφτει», έναν μόνο από τους χιλιάδες αθώους που χάθηκαν
στις 11/9 σε ένα εμβληματικό όσο και συγκλονιστικό κλικ.
Δεν ήταν ο μόνος που έφυγε, όταν άρχισε η αντίστροφη
μέτρηση ανάμεσα στην ζωή και το θάνατο στις εννιά παρά
τέταρτο, όταν το πρώτο από τα δύο αεροπλάνα της American
Airlines με 92 επιβαίνοντες προσέκρουσε στον βόρειο πύργο
του World Trade Center.
Η Νέα Υόρκη ξύπναγε απότομα και πριν οι κάτοικοι καταλάβουν
τι έχει συμβεί, το δεύτερο αεροπλάνο με 62 επιβάτες «καρφώνεται» στον Νότιο Πύργο.
Η στιγμή αποτυπώνεται στις τηλεοπτικές κάμερες που έχουν
ήδη σπεύσει στο σημείο μετά την πρώτη έκρηξη και η υφήλιος
συγκλονίζεται από τα πλάνα της επίθεσης.
Οι επόμενες ώρες περνούν βασανιστικά, η κατάρρευση των
δίδυμων πύργων μεταδίδεται ζωντανά και κάτω από τα συντρίμια τους θάβονται ζωντανοί άνθρωποι.
Είναι αυτοί που θα πεθάνουν αργά και βασανιστικά, παρά τις
προσπάθειες των σωστικών συνεργείων να βρουν επιζώντες
μέσα τόνους απο λιωμένο ατσάλι, γυαλιά και αντικείμενα.
Κάποιοι δεν ξεθάφτηκαν ποτέ από εκεί που σταμάτησε ο χρόνος στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001, εκεί όπου η Αμερική πληγώθηκε βαριά και κάποιες από τις πληγές της δεν έχουν κλείσει
ακόμη.
Δεκαοχτώ χρόνια μετά, χάσκουν ακόμη ανοιχτές κυρίως για
τις οικογένειες των περίπου τριών χιλιάδων θυμάτων, ανάμεσά
τους και ο άνδρας που πέφτει.
Πέφτει έχοντας θαρρείς μια στάση που παραπέμπει στο σταυροπόδι και ο Ρίτσαρντ Ντριου, μιλώντας για την απίστευτη αυτή
φωτογραφία, είπε ότι «είναι μια ήσυχη φωτογραφία. Δεν μοιάζει με τις άλλες βίαιες εικόνες που τραβάμε σε άλλες καταστροφές. Δεν υπάρχει ένταση, αίματα ή πανικός, όμως ο κόσμος

αντέδρασε γιατί κατάλαβε πως θα μπορούσε ο καθένας μας
να βρίσκεται στην ίδια θέση με τον άντρα αυτό και να κάνει την
ίδια επιλογή».
Η ταυτότητα του άνδρα που πέφτει δεν έγινε γνωστή αν και
κάποιοι συγγενείς του Τζόναθαν Μπράιλι, υποστηρίζουν ότι
είναι αυτός στην συγκλονιστική φωτογραφία.
Ο Τζόναθαν εργαζόταν ως σερβιτόρος στο εστιατόριο που λειτουργούσε στον 106ο όροφο του πύργου και παγιδεύτηκε εκεί
μετά την έκρηξη, περιμένοντας μια βοήθεια που δεν ήρθε ποτέ.
Αυτό που ένοιωσε να έρχεται ήταν η πύρινη κόλαση που έκαιγε
τα πάντα, οπότε επέλεξε να μην καεί ζωντανός, αλλά να πεθάνει
με μια ελεύθερη πτώση στο κενό την ημέρα που ο κόσμος δεν
θα ήταν ποτέ πια ίδιος...

Συγκλονιστικές μαρτυρίες όσων έχασαν δικούς
τους ανθρώπους πριν από 18 χρόνια

Δεκαοκτώ χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που άλλαξε τον
κόσμο. Εικόνες τρόμου με οσμή θανάτου από την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 και συγκλονιστικές μαρτυρίες όσων έχασαν
δικούς τους ανθρώπους την αποφράδα ημέρα βλέπουν σήμερα
το φως της δημοσιότητας.
Μπορεί να έχουν περάσει σχεδόν δύο δεκαετίες από τις τρομοκρατικές επιθέσεις με την υπογραφή της Αλ Κάιντα στους Δίδυ-

Οι επιθέσεις στους Δίδυμους
Πύργους και στο Πεντάγωνο
και οι αγωνιώδεις προσπάθειες
διάσωσης

μους Πύργους, όμως όσοι βίωσαν την τραγωδία δεν μπορούν
και δεν θέλουν να ξεχάσουν...
Η 42χρονη Ινδή ΜακΓκίντι και ο σύζυγός της Μάικ βρίσκονταν στον 99ο όροφο του Βόρειου Πύργου του Παγκόσμιου
Κέντρου Εμπορίου όταν χτύπησε το πρώτο αεροπλάνο.Η Γκίντι έχασε τον σύζυγό της και ως θαύματος η ίδια επέζησε.
«Φώναζα συνεχώς το όνομά του όμως δεν έπαιρνα καμία απάντηση»...
Ο Τζίμι Ντουν είναι διευθύνων σύμβουλος της επενδυτικής
τράπεζας Sandler O’Neill. Τότε τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονταν στον 104ο όροφο του νότιου πύργου του Παγκόσμιου
Κέντρου Εμπορίου. Από τους 83 ανθρώπους που πήγαν στη
δουλειά τους εκείνη την ημέρα, μόνο οι 17 επέζησαν της επίθεσης. Ο Ντουν δεν αισθανόταν καλά εκείνο το πρωί και δεν πήγε
στο γραφείο.
Το Ίδρυμα Υποστήριξης της επενδυτικής τράπεζας «Sandler
O’Neil» καταβάλλει τα σχολικά δίδακτρα των παιδιών των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα. Μέχρι
σήμερα έχει υποστηρίξει 67 παιδιά.
Την 11η Σεπτεμβρίου, η Σάλι Ρέγκενχαρντ, δικηγόρος στο επάγγελμα, έχασε τον μοναχοπαίδι της. Ο τότε 28χρονος γιος της,
Κριστιάν, εκπαιδευόταν ως πυροσβέστης στην Νέα Υόρκη.
Άφησε την τελευταία του πνοή όταν έπεσαν οι Δίδυμοι Πύργοι
στην προσπάθειά του να απεγκλωβίσει ανθρώπους.
Οι εορτασμοί της 11ης Σεπτεμβρίου με τις καθιερωμένες ομιλίες
και την ανάγνωση των ονομάτων των νεκρών κορυφώνονται σε
λίγες ώρες στο «Σημείο Μηδέν». Συγγενείς των θυμάτων αφήνουν λίγα λουλούδια και προσωπικά μηνύματα.
«Πολλοί λένε: «Γιατί έρχεστε εδώ, ξανά και ξανά; », λέει η Τσαντέρα Επς, αδελφή του Κρίστοφερ, του 11ου θύματος στο
Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. «Επειδή οι στρατιώτες μας εξακολουθούν να πεθαίνουν για την ελευθερία μας», τους απαντώ.
«Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε . Η ζωή δεν μας αφήσει να ξεχάσουμε», προσθέτει.
Η οικογένεια Σουέρθ από το Σαν Ντιέγκο πήγε σήμερα με τις
δύο κόρες του στο «Σημείο Μηδέν» για να πει στα παιδιά της τι
συνέβη την 11η Σεπτεμβρίου του 2001.
«Θέλαμε οι κόρες μας να δουν από κοντά το μνημείο για να
καταλάβουν τι συνέβη την 11η Σεπτεμβρίου και τον αντίκτυπο
που έχει στη χώρα μας και τις μελλοντικές γενιές», δήλωσε ο
πατέρας των κοριτσιών, Μπράιαν Σουερθ.
Τέσσερα πολιτικά αεροσκάφη καταλήφθηκαν από αεροπειρατές και τα τρία από αυτά οδηγήθηκαν στους Δίδυμους Πύργους
του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου και το Πεντάγωνο στις ΗΠΑ
όπου προσέκρουσαν, καταρρίπτοντας τα κτίρια και οδηγώντας
στον θάνατο περίπου 3.000 ανθρώπους, ενώ το τέταρτο συνετρίβη σε ανοιχτό χώρο στη νοτιοδυτική Πενσυλβάνια.
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Παρατείνεται έως το τέλος
Πράσινοι εναντίον Μαργαρίτη Σχοινά
Οκτωβρίου η εκδήλωση
ενδιαφέροντος για το 30% του
«Ελ. Βενιζέλος»

Μ

Η σχετική ανακοίνωση αναρτήθηκε
το απόγευμα της Πέμπτης στην
ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ

Π

αρατείνεται έως τις 29 Οκτωβρίου 2019 η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
πώληση του 30% της εταιρείας
«Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ».
Η σχετική ανακοίνωση αναρτήθηκε το
απόγευμα της Πέμπτης στην ιστοσελίδα
του ΤΑΙΠΕΔ.
Η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση
του 30% των μετοχών
του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών έχει ξεκινήσει από το ΤΑΙΠΕΔ
από τις 28 Ιουνίου, με
βάση τη σχετική μεταμνημονιακή δέσμευση
που έχει αναλάβει η προηγούμενη
κυβέρνηση.
Σημειώνεται ότι το ΚΥΣΟΙΠ αποφάσισε
χθες να συνεχιστεί άμεσα η διαδικασία
για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία έχει ξεκινήσει στις 28
Ιουνίου εφέτος. Η παράταση δίδεται για
να επιλυθεί το πρόβλημα με τη σύνθεση
του νέου διοικητικού συμβουλίου μετά
την πώληση του 30%. Με την υπογραφή
«Σύμβασης Παραίτησης», το Δημόσιο
θα κατέχει δύο θέσεις στο νέο διοικητικό συμβούλιο, εκ των οποίων ο ένας θα
είναι ο πρόεδρος, αντί για τρεις θέσεις
σήμερα.
Ως σίγουροι υποψήφιοι στον διαγωνισμό θεωρούνται η AviAlliance, που ελέγχεται από τον καναδικό όμιλο PSP (ελέγχει 40% του μετοχικού κεφαλαίου του
«Ελευθέριος Βενιζέλος»), και ο όμιλος
Κοπελούζου (κατέχει 5% στο αεροδρόμιο).
Σημειώνεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο
δεν έχει άμεση συμμετοχή στο μετοχικό
κεφάλαιο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, αλλά μόνο έμμεση: 30% μέσω του
ΤΑΙΠΕΔ και 25% μέσω του Υπερταμείου.

«Πράσινο φως» για 20 υδατοδρόμια στα νησιά του Αιγαίου

Σε συμφωνία για την δημιουργία 20 υδατοδρομίων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου,
προχώρησαν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
και οι εταιρείες Hellenic Seaplanes και Ελληνικά Υδατοδρόμια.
Το χρονοδιάγραμμα που τίθεται για την ολοκλήρωση της υποδομής των 20 υδατοδρομίων είναι 18 μήνες.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για οκτώ
ακόμη υδατοδρόμια στα νησιά Κάλυμνο,
Λέρο, Λειψούς, Σύρο, Πάρο, Νάξο, Μήλο
και Αμοργό, των οποίων οι
μελέτες είναι προχωρημένες
και αναμένεται να υποβληθούν προς αδειοδότηση μέχρι
το τέλος του έτους. Ακόμη, τέσσερα υδατοδρόμια έχουν προηγηθεί αυτοτελώς σε Ίο, Τήνο,
Σίφνο και Πάτμο, ενώ στο
δίκτυο θα προστεθεί προσεχώς και το υδατοδρόμιο της Κω, μετά από
συνεννόηση του νέου δημάρχου, Θεοδόση
Νικηταρά με τον περιφερειάρχη.
Αντικείμενο της σύμβασης ύψους 480.200
ευρώ, είναι η ανάδειξη αναδόχου για την
αδειοδότηση υδατοδρομίων ο οποίος αναλαμβάνει την διαδικασία του τεχνικού φακέλου που θα υποβληθεί αρμοδίως για την
αδειοδότηση είκοσι συνολικά υδατοδρομίων, 11 στα Δωδεκάνησα και 9 στις Κυκλάδες και συγκεκριμένα στα εξής νησιά: Ρόδος
(2 υδατοδρόμια), Χάλκη, Σύμη, Τήλος, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Αγαθονήσι, Νίσυρος, Αστυπάλαια, Κάσος, Μύκονος, Σαντορίνη, Κύθνος, Κέα, Άνδρος, Σίκινος, Σέριφος, Δονούσα και Ανάφη.
Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, ο πρόεδρος της
Hellenic Seaplanes, Νίκος Χαραλάμπους και
ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Ελληνικά Υδατοδρόμια, Τάσος Γκόβας.
Παρόντες στην υπογραφή της σύμβασης
ήταν επίσης ο Δρ Άγγελος Βλάχος, μέλος του
ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ και Συντονιστής του έργου
αδειοδότησης και ανάπτυξης του δικτύου
υδατοδρομίων, καθώς και ο δήμαρχος
Ρόδου, Αντώνης Καμπουράκης.

ετά τα εγκώμια για τον Έλληνα
αντιπρόεδρο της Κομισιόν δεν
λείπουν και οι επιφυλάξεις για
τις αρμοδιότητές του. Ιδιαίτερα οι Πράσινοι ανησυχούν για μία «Ευρώπη-φρούριο» απέναντι στους μετανάστες,
μεταδίδει η Deutsche Welle στην ελληνική
της έκδοση. Γράφει η γερμανική εφημερίδα:
Σε ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες η αριστερή εφημερίδα «Tageszeitung» επισημαίνει: «Θα αντιμετωπίζει η Ε.Ε. μελλοντικά τους πρόσφυγες ως “απειλή για τον
ευρωπαϊκό τρόπο ζωής”; Αυτό το ερώτημα
έχει προκαλέσει σφοδρή διαμάχη ανάμεσα
στην επόμενη πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και στο Ευρωκοινοβούλιο. Πράσινοι και Σοσιαλδημοκράτες
ζητούν αλλαγές στις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ο νέος επίτροπος Μετανάστευσης

Μαργαρίτης Σχοινάς. Ιδιαίτερα οι Πράσινοι αντιδρούν έντονα. Σε συνεδρίαση της
κοινοβουλευτικής τους ομάδας, το βράδυ
της Τρίτης, πολλοί ευρωβουλευτές εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για το νέο χαρτοφυλάκιο που δημιούργησε η φον ντερ
Λάιεν για τον συντηρητικό Έλληνα. Ονομάζεται “Protecting our European way of life”,
δηλαδή “Προστατεύοντας τον ευρωπαϊκό
τρόπο ζωής” (...). Η επικεφαλής των Πρασίνων Σκα Κέλερ απηύθυνε επιστολή, στην
οποία αναφέρει ότι “προκαλεί φόβο” η διατύπωση της φον ντερ Λάιεν».
Σύμφωνα με την «Tageszeitung», «ο Σχοινάς
θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα αντιμετωπίσει προβλήματα στο Ευρωκοινοβούλιο, το
οποίο θα εξετάσει τους νέους επιτρόπους
από τα τέλη Σεπτεμβρίου και σίγουρα θα
απορρίψει κάποιον από αυτούς».
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«Έφυγε» από τη ζωή ο Αντώνης Λιβάνης

7

Λαυρέντης
Μαχαιρίτσας: Το
τελευταίο blues στου
Ζωγράφου

Σε ηλικία 94 ετών - Ήταν ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και υπήρξε ο μακροβιότερος και πιο έμπιστος
συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου

Έ

φυγε το βράδυ της Τετάρτης από
τη ζωή ο Αντώνης Λιβάνης, εκδότης και πρώην υπουργός του
ΠΑΣΟΚ, σε ηλικία 94 ετών.
Επί χρόνια ήταν ο πιο στενός και έμπισ τος συνεργάτης του ιδρυτή του
ΠΑΣΟΚ Αντρέα Παπανδρέου.
Όπως αναφέρει η wikipedia, ο Αντώνης Λιβάνης ήταν Έλληνας επιχειρηματίας, εκδότης και πολιτικός. Ήταν ο
δημιουργός του Εκδοτικού Οργανισμού Λιβάνη, μιας από τις μεγαλύτερες και πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις
στον κλάδο των εκδόσεων.
Ως πολιτικός, υπήρξε ο μακροβιότερος και πιο έμπιστος συνεργάτης του
Ανδρέα Παπανδρέου. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού (19811989) και Υπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ (1993-1996).
Ο Αντώνης Λιβάνης γεννήθηκε το 1925
στην Πάτρα. Ήταν γόνος εύπορης οικογένειας εμπόρων με καταγωγή από τα
Καλάβρυτα. Πολύ νέος αγωνίστηκε
στην Εθνική Αντίσταση και καταδικάστηκε σε θάνατο από τους Ναζί, αλλά
σώθηκε χάρη στην παρέμβαση ισχυρών συγγενών του.
Σπούδασε στην Ανώτατη Εμπορική
Σχολή (σημερινό Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και ασχολήθηκε με
τις επιχειρήσεις. Παράλληλα με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ο
Λιβάνης έγινε δραστήριος παράγοντας
της Πάτρας στην υπηρεσία του Γεωργίου Παπανδρέου, και ήταν στις αρχές
της δεκαετίας του 1960 ένας από τους
κομματάρχες του.
Οταν ο γιος του Γεωργίου Παπανδρέου
Ανδρέας γύρισε στην Ελλάδα το 1961
με πρόταση του τότε Πρωθυπουργού
Κωνσταντίνου Καραμανλή (για να αναλάβει το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών) και αποφάσισε το 1964 να μπει
στην πολιτική, ο Αντώνης Λιβάνης
έγινε Διευθυντής του Γραφείου του.
Κατά τη διάρκεια της Χούντας των
Συνταγματαρχών ο Αντώνης Λιβάνης συνελήφθη περνώντας συνολικά
5,5 χρόνια σε φυλακές και εξορία, με
μεσοδιαστήματα ελευθερίας. Την περίοδο εκείνη η οικογένεια Λιβάνη αναγκάστηκε να εκποιήσει τα περιουσιακά

της στοιχεία προκειμένου να επιβιώσει.
Μετά την επιστροφή του από την εξορία, το Πάσχα του 1972, δημιούργησε
τον Εκδοτικό Οργανισμό Λιβάνη, που
εξελίχθηκε σε μία από τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις της Ελλάδας στο
χώρο των εκδόσεων. Συμμετείχε στην
προετοιμασία και τη διεξαγωγή της
Εξέγερσης του Πολυτεχνείου, κάτι που
οδήγησε σε ανελέητο κυνηγητό από
τις μυστικές υπηρεσίες της Χούντας με
εντολή να συλληφθεί πάση θυσία. Ο
Λιβάνης, όμως, κατάφερε να διαφύγει
στη Ρώμη.
Παρά την παρουσία του δίπλα στον
Ανδρέα Παπανδρέου, στο ΠΑΣΟΚ
ουσιαστικά η ενεργός παρουσία του
άρχισε το 1977, όταν έγινε η στροφή
προς το Κέντρο εν όψει των εκλογών.
Κατά την προεκλογική περίοδο του
1981, ο Αντώνης Λιβάνης κινητοποιή-

θηκε για να εκλεγεί ο Γιώργος Παπανδρέου βουλευτής Αχαΐας, όπως είχε
κάνει με τον Ανδρέα Παπανδρέου το
1964. Πράγματι, ο νεαρός τότε Γιώργος
Παπανδρέου εξελέγη πρώτος, ξεπερνώντας σε σταυρούς ακόμη και τον
Μένιο Κουτσόγιωργα
Με τη νίκη του ΠΑΣΟΚ το 1981, ανέλαβε Γενικός Διευθυντής του Πολιτικού
Γραφείου του Πρωθυπουργού και Γενικός Διευθυντής της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας του ΠΑΣΟΚ (χωρίς ο ίδιος να
είναι βουλευτής) στην οποία επέβαλλε
σκληρή πειθαρχία. Κράτησε αυτές τις
θέσεις ως την πτώση της κυβέρνησης
του ΠΑΣΟΚ το καλοκαίρι του 1989. Δεν
δέχθηκε ποτέ να μπει στην επίσημη
πολιτική και να γίνει βουλευτής.
Ο Αντώνης Λιβάνης είναι ο δημιουργός του Πρωθυπουργικού Γραφείου

ως αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας (νόμος 1299/1982) και ο ρόλος
του ήταν ο γενικός συντονισμός και η
επίβλεψη των Υπουργών. Ο Αντώνης
Λιβάνης είχε ένα δικό του επιτελείο για
να χειρίζεται σημαντικές υποθέσεις και
να επιτηρεί τα Υπουργεία, ενώ είχε και
το γενικό κουμάντο σε ότι αφορούσε
τις υπηρεσίες που υπάγονταν απευθείας στον Πρωθυπουργό. Οι σχέσεις
του με τις κομματικές οργανώσεις του
ΠΑΣΟΚ ήταν εχθρικές, και υπήρξαν
κόντρες με τα στελέχη που ήλεγχαν το
κόμμα και τη νεολαία, όπως ο Γιώργος
Γεννηματάς, καθώς και με το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο δέσποζε ο
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Μένιος
Κουτσόγιωργας.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της δραστηριότητάς του ήταν ότι διατηρούσε
πάντα δίαυλους επαφής με τις άλλες
πολιτικές δυνάμεις. Με όλα αυτά, ο
Αντώνης Λιβάνης δημιούργησε σχολή,
αξεπέραστη μέχρι σήμερα.
Όταν το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε στην εξουσία το 1993, διορίστηκε Υπουργός
παρά τω Πρωθυπουργώ και έγινε ο
βασικός χειριστής όλων των ενδοκυβερνητικών υποθέσεων. Την παλιά
θέση του Αντώνη Λιβάνη στο Πολιτικό
Γραφείο Πρωθυπουργού ανέλαβε η
Δήμητρα Λιάνη, με την οποία συγκρούστηκε αλλά τελικά συμβιβάστηκε.
Ο Κώστας Σημίτης τού πρότεινε θέση
στο Υπουργικό Συμβούλιο το 1996,
αλλά δεν τη δέχτηκε.
Ο Αντώνης Λιβάνης ήταν νυμφευμένος
με την Κατερίνα Κατέχου και είχε δύο
παιδιά, τον Ηλία (που σήμερα διευθύνει τον εκδοτικό οίκο) και την Γιώτα.
Ο Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη που
δημιούργησε ο Αντώνης Λιβάνης είναι
μία από τις πιο πετυχημένες επιχειρήσεις στον κλάδο των εκδόσεων. Στα πιο
γνωστά μπεστ σέλερ του συμπεριλαμβάνονται τα «Εκατό Χρόνια Μοναξιά»
(Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες), ο «Κώδικας Ντα Βίντσι» (Νταν Μπράουν), «Ο
Αλχημιστής» (Πάουλο Κοέλιο) κτλ. Από
τις εκδόσεις Λιβάνη συνήθως κυκλοφορούν και τα βιβλία Ελλήνων πολιτικών, Υπουργών και δημοσιογράφων,
ακόμη και αυτών που δεν ανήκουν
πολιτικά στο ΠΑΣΟΚ.

Π

ολύ γρήγορα την ζήτησες αυτή την ευκαιρία να
πας στον Παράδεισο ρε Λαυρέντη» μονολογούσε ένας απλός άνθρωπος με βουρκωμένα
μάτια έξω από το κοιμητήριο στου Ζωγράφου.
Εκεί όπου ένα μέγα πλήθος, δεκάδες καλλιτέχνες, μουσικοί, η οικογένεια του και ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης αποχαιρέτησαν τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα
με δάκρυα και πόνο.
Το τελευταίο αντίο στον άνθρωπο που τραγούδαγε
«ρίξε κόκκινο στη νύχτα» συγκέντρωσε μια πολύ
μεγάλη παρέα, ανθρώπους που τον αγάπησαν κι ας μην
τον ήξεραν προσωπικά, ανθρώπους που ερωτεύθηκαν με τα τραγούδια του, ανθρώπους που έπεσαν στα
πατώματα με τις συνθέσεις του για έναν έρωτα.
Η σύζυγός του Ελένη και η κόρη του Μαρία Κλάρα να
στέκουν βουβές, ανήμπορες ακόμη να διαχειριστούν
την απώλεια του Λάρι όπως τον φώναζαν κάποιοι φίλοι
του.
Οι μουσικοί του αμίλητοι, το ίδιο και οι κολλητοί του
από τον καλλιτεχνικό χώρο όπως ο Γιάννης Ζουγανέλης
που τον «πείραζε» για το μελαγχολικό του ύφος στην
σκηνή όταν εμφανίζονταν μαζί.
Ήταν όλοι εκεί για το τελευταίο μπλουζ του Λάρι, ένα
πένθιμο μπλουζ στου Ζωγράφου, απομεσήμερο Τετάρτης με τον ήλιο να καίει και τις καρδιές να σπαράζουν.
Ο Νίκος Πορτοκάλογλου έσπασε μιλώντας για τον φίλο
του μέσα στην εκκλησία: «Χτες το βράδυ αντί να τραγουδάμε στο Ηρώδειο έπρεπε να καθίσω να γράψω
αυτό τον αποχαιρετιστήριο λόγο. Μπήκες την πρώτη
μέρα θυμάμαι στο στούντιο φουριόζος αλλά μετά έσκασες ένα μεγάλο χαμόγελο και κατάλαβα ότι έχω να κάνω
με έναν χρυσό άνθρωπο . Από τη πρώτη στιγμή που
βρεθήκαμε στη σκηνή ήταν σαν να είμαστε μαζί για
χρόνια . Ο τίτλος μας είναι 40 χρόνια επιτυχία . Είχες το
χάρισμα της επικοινωνίας με τον κόσμο. Ο Λαυρεντης ,
ο Μελωδός μου, έλεγα . Σαν κεραυνός έπεσε στα κεφάλια μας το τραγικό νέο και θρηνούμε όλοι το δικό μας
άνθρωπο. Μοιραστηκαμε τα πάντα σαν αδέρφια . Μου
μιλούσε για τις μεγάλες του αγάπες τη σύντροφο του
Ελένη , την κόρη του Κλάρα , τον αδερφό του και τους
φίλους του . Η τελευταία μας συναυλία ήταν την Παρασκευή και μου είπε :Τι άλλο θέλουμε Νικολάκη μου, δεν
μας βαρέθηκαν τόσα χρόνια. Ο κόσμος έρχεται κι ακούν
τα τραγουδάκια μας . Έφυγε χαρούμενος. Καλό σου
ταξίδι , φίλε μου».
«Θα μου λείψεις. Σ’ αγαπάω Λάρι» είπε μεταξύ άλλων
ο Διονύσης Τσακνής, ενώ ο κόσμος που είχε γεμίσει
ασφυκτικά την εκκλησία και τον προαύλιο χώρο χειροκροτούσε δακρυσμένος.
Η θλίψη περίσσευε γι’ αυτόν τον τραγουδοποιό που
μεγάλωσε δυο γενιές τουλάχιστον με τα μουσικά του
διαμάντια, αυτά που έγραψαν την δική τους ιστορία στο
ελληνικό τραγούδι.

8

επικαιρότητα

13 Σεπτεμβρίου 2019
www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Στην κορυφή του Sports Illustrated Λέρος: «Έσπασε» ο ένας ύποπτος για
ο Αντετοκούνμπο
την κλοπή στη ναυτική βάση

Σύμφωνα με το διάσημο Sports Illustrated το οποίο δημοσίευσε το ΤΟΡ-100
των παικτών του ΝΒΑ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην κορυφή της
λίστας, αφήνοντας στην 2η θέση τον Καουάι Λέοναρντ

Ο

Έλληνας σούπερ σ ταρ του
καλύτερου πρωταθλήματος
στον πλανήτη «σκαρφάλωσε» σ την πρώτη θέση του
ΤΟΡ-100 και εκθρόνισε από την κορυφή για πρώτη φορά ύστερα από 6 χρόνια τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.
Μά λισ τ α ο «β α σ ιλιά ς» τ ο υ Ν ΒΑ
«έπεσε» στην 3η θέση, αφού στην 2η
θέση βρέθηκε ο πρωταθλητής με τους
Ράπτορς και νέος παίκτης των Κλίπερς,
Καουάι Λέοναρντ.
Για τον Γιάν νη Αν τ ε τοκούνμπο, το
Spor t s Illustrated έ γραψ ε με ταξύ
άλλων: «Κανένας σταρ δεν επενδύει
περισσότερο σε κάθε κατοχή της μπάλας όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Είναι ένας αδικαιολόγητα αθλητικός
7 footer με πραγματική εφευρετικότητα. Τα όσα προσφέρει δεν αποτυπώνονται στην στατιστική. Και αυτό τον
κάνει ακόμα πιο επικίνδυνο. Διαθέτει
ισχυρό αμυντικό ριμπάουντ με συνέπεια να διασχίσει αμέσως ολόκληρο
το γήπεδο και να βρίσκει τρόπο να
φτάνει στο καλάθι, ακόμα και αν έχει
απέναν τί του ολόκληρο τείχος παικτών. Είναι πολύ συνεπής μέσα από
το ζωγραφιστό κάτι που φαίνεται από
τις 567 προσπάθειες που είχε τη διάρ-

κεια της περσινής σεζόν. Όταν κρατάει τη μπάλα στα χέρια, καθαρίζει το
μονοπάτι για να φτάσει στο αντίπαλο
καλάθι. Μπορεί ακόμα να μην έχει αξιόπιστο σουτ, αλλά μπορεί να βάλει τη
μπάλα στο παρκέ και να σουτάρει τρίποντο».
Και συνέχισε: «Υπό την ηγεσία του, οι
Μπακς ήταν δεύτεροι σ τα ποσοσ τά
στα δίποντα και τρίτη στα πλέι οφ. Ο
Γιάννης είχε 27,7 πόντους κατά μέσο
όρο σ την regular season και άλλους
25,5 σ την postseason. Τι περισσότερο θα θέλατε; Δεν υπάρχει ερώτηση
για το αν θα γίνει καλύτερος, αλλά με
ποιον τρόπο. Πολλοί ΤΟΡ παίκτες του
πρωταθλήματος είναι ολοκληρωμένοι.
Αυτός είναι μόλις 24 ετών και ακόμα
μαθαίνει. Είναι τρομακτικό όταν τον
βλέπεις να έχει τη μπάλα και να σκέφτε ται την επόμενη κίνησή του. Ο
Αντετοκούνμπο προέρχεται από την
καλύτερη σεζόν του σ τη συγκομιδή
των ριμπάουντ και σ τις ασίσ τ. Είναι
εργατικός και πάντα θα βρίσκει τρόπους για να γίνεται καλύτερος. Μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι και σίγουρα
έ χει πολ λά περιθώρια βε λτ ίωσης.
Αυτός είναι το μέλλον. Είναι ο κόσμος
του Γιάννη».

Ρ

αγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της κλοπής οπλισμού και πυρομαχικών από τη ναυτική βάση στη
Λέρο. Την Πέμπτη, έπειτα από συνεχιζόμενη ανάκριση, μόνιμο στέλεχος του
Πολεμικού Ναυτικού που είχε μέχρι πρότινος την ευθύνη για τη φύλαξη της αποθήκης
πυρομαχικών στην Υπηρεσία Ναυτικών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Λέρου (ΥΝΤΕΛ) ομολόγησε ότι τον Οκτώβριο του 2018 έδωσε το κλειδί της αποθήκης στον υπαξιωματικό που ήταν ο προηγούμενος διαχειριστής
της αποθήκης πυρομαχικών.
Ασφαλείς πληροφορίες του protothema.
gr αναφέρουν πως ο υπαξιωματικός που
«έσπασε» και μίλησε για την απώλεια πυρομαχικών ανέφερε ότι τον Οκτώβριο του
2018, ο προκάτοχός του διαχειριστής της
αποθήκης ζήτησε τα κλειδιά για τον θάλαμο
όπου φυλασσόταν ο φόρτος μάχης για τους
βατραχανθρώπους των Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών. Ο νέος
διαχειριστής της αποθήκης είχε αναλάβει καθήκοντα στις 3 Σεπτεμβρίου του
2018, περίπου ένα μήνα
πριν το αίτημα του συναδέλφου του να του δώσει
τα κλειδιά.

Πώς μετέφεραν τα
πυρομαχικά εκτός
της φυλασσόμενης αποθήκης

Σύμφωνα με την εκδοχή αυτή, ο υπαξιωματικός έδωσε τα κλειδιά στον προκάτοχό
του αφού -όπως είπε- πείστηκε ότι ο προηγούμενος (τον Οκτώβριο του 2018) διαχειριστής της αποθήκης πυρομαχικών ήθελε
να μπει στο χώρο με δύο βατραχανθρώπους για να αφήσουν δικά τους υλικά. Στο
ερώτημα των διενεργούντων την προανάκριση γιατί έδωσε τα κλειδιά της αποθήκης
σε πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα, ο υπαξιωματικός που ομολόγησε ότι έδωσε τα κλειδιά, απάντησε ότι λειτούργησε βάσει εμπιστοσύνης με τον συνάδελφό του.
Στην ομολογία του, ο προηγούμενος διαχειριστής της αποθήκης υποστήριξε ότι ο
υπαξιωματικός που απέσπασε τα κλειδιά
μαζί με τους δύο βατραχανθρώπους των
ΟΥΚ μπήκαν στον ελεγχόμενο χώρο της
αποθήκης σε τουλάχιστον δύο διαφορετικές περιπτώσεις το 2018. Όπως ισχυρίζεται
ο υπαξιωματικός που «έσπασε» και παραδέχθηκε ότι ενεχείρισε τα κλειδιά της απο-

θήκης σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα,
οι δύο ΟΥΚάδες με τον συνεργό τους έμπαιναν στην αποθήκη με μαύρες σακούλες και
έβγαιναν κρατώντας τις ίδιες μαύρες προφανώς γεμάτες με τα δύο αντιαρματικά, τις
δύο νάρκες κατά προσωπικού, τις οπλοβομβίδες, τις χειροβομβίδες, τς σφαίρες και το
βραδύκαυστο φιτίλι που αφαιρέθηκαν από
την φυλασσόμενη αποθήκη.

«Καταστράφηκα, αγαπάω την Ελλάδα»

Μετά την ομολογία του, σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ο υπαξιωματικός που
παραδέχθηκε τη βαριά αμέλειά του να
δώσει τα κλειδιά αποθήκης πυρομαχικών
σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μονολογούσε: «Καταστράφηκα, θα καταστραφώ,
εγώ αγαπάω την Ελλάδα».
Την ίδια ώρα, εντύπωση προκαλεί στους
διενεργούντες την προανάκριση η στάση
τ ο υ υ π α ξ ι ω μ α τ ικο ύ
που κατηγορείται από
τον συνάδελφό του ότι
ζήτησε και πάρει τα κλειδιά της αποθήκης. Ο
υπαξιωματικός Ι.Κ. που
σήμερα υπηρε τ εί σε
μονάδα του Πολεμικού
Ναυτικού σ τη Βόρεια
Ελλάδα και μεταφέρθηκε
στο Λακκί της Λέρου για
τις έρευνες, φαίνεται «καλά διαβασμένος»
-κατά την έκφραση προσώπου που γνωρίζει λεπτομέρειες της υπόθεσης- και αρνείται
επίμονα την εμπλοκή του στην υπόθεση της
κλοπής των πυρομαχικών αλλά και τις κατηγορίες που του αποδίδονται.
Οι ανακριτές συνεχίζουν την έρευνα επιδιώκοντας ακόμη μια κατάθεση που να τεκμηριώνει την ομολογία του πρώην διαχειριστή της αποθήκης πυρομαχικών, ενώ προσπαθούν να αποσπάσουν την ομολογία του
στρατιωτικού που κατηγορείται ότι ζήτησε
και έλαβε τα κλειδιά.
Την ίδια ώρα, είναι άγνωστο τι έχει συμβεί
με τον κλεμμένο οπλισμό και τα πυρομαχικά
που προορίζονταν για τους βατραχανθρώπους του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ αναζητούνται οι δύο ΟΥΚάδες. Οι βατραχάνθρωποι που κατονομάστηκαν ως τα πρόσωπα
που μετέφεραν το κλεμμένο στρατιωτικό
υλικό έξω από τη βάση κατά πληροφορίες
δεν ανήκουν πλέον στη δύναμη του Πολεμικού Ναυτικού.

επικαιρότητα
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Βουλή: Σχεδόν 17 εκατ. ευρώ Τραγωδία στα Γλυκά Νερά:
το κόστος των μετακλητών
«Βγήκα και είδα το ροτβάιλερ
στο Μαξίμου επί ΣΥΡΙΖΑ
να έχει στο στόμα του το
μωρό»!

Έγγραφο του υπουργού Επικρατείας
δείχνει το κόστος των υπαλλήλων
που υπηρετούσαν στα γραφεία του
Μεγάρου Μαξίμου από το 2015 έως
το 2019 – Μόνο 1,896 εκατ. ευρώ
το κόστος του γραφείου του Γιάννη
Δραγασάκη

Τ

ο ποσό των σχεδόν 17 εκατομμυρίων ευρώ κόστισαν στους Έλληνες
φορολογούμενους οι μετακλητοί
που υπηρετούσαν μόνο στο Μέγαρο
Μαξίμου επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή από το 2015 έως το α’ εξάμηνο του 2019.
Στη Γενική Γραμματεία του πρωθυπουργού
το κόστος έφτασε τα 8.977.434,53 ευρώ,
σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού
Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη, σε ερώτηση του Κινήματος Αλλαγής και που ανήρτησε ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Οδυσσέας
Κωνσταντινόπουλος.
Σύμφωνα με το έγγραφο, οι μετακλητοί και
σύμβουλοι στο γραφείο του τότε Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασάκη

κόστισε 1.896.463,10 ευρώ.
Παράλληλα, για τη στελέχωση των υπηρεσιών των γραφείων του Δημήτρη Τζανακόπουλου και του Αλέκου Φλαμπουράρη , το
κόστος της μισθολογικής δαπάνησ έφτασε
τα 2.001.000 και 1.291.000 αντίστοιχα.
Αναλυτικά, με βάση το έγγραφο προκύπτει
ότι συνολικά η μισθολογική δαπάνη ήταν
η εξής:
ªª Γενική Γραμματεία πρωθυπουργού,
8.977.434,53
ªª Γραφείο Αντιπροέδρου της κυβέρνησης 1.896.463,10
ªª Γραφε ίο υπουργού Επικρα τ ε ίας
2.001.028,98
ªª Γραφείο υφυπουργού στον πρωθυπουργό και Γραφείο Υπουργού Επικρατείας
1.488.470,99
ªª Γραφε ίο Υπουργού Επικρα τ ε ίας
1.291.690,62
ªª Γραφείο υφυπουργού στον πρωθυπουργό 1.258.562,12
Τα ποσά δεν αφορούν στο σύνολο των
μετακλητών επί της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά μόνον το Μέγαρο Μαξίμου.

ΔΝΤ: Πάντα υποστηρίζαμε ότι
το πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%
φρέναρε την ανάκαμψη της Ελλάδας

Π

άν τα υποσ τηρίζαμε ότι το
πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%
του ΑΕΠ είναι φιλόδοξο και
ότι οι υψηλοί στόχοι έχουν
φρενάρει την ανάκαμψη της Ελλάδας».
Την επισήμανση αυτή έκανε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου (ΔΝΤ) Τζέρι Ράις κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των δημοσιογράφων.
Παράλληλα, προανήγγειλε ότι τα στελέχη του διεθνούς οργανισμού, υπό
τον Πίτερ Ντόλμαν, θα πιάσουν δουλειά
στην Αθήνα, για να συντάξουν την ετήσια έκθεσή τους, τη μεθεπόμενη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου, δηλαδή παράλληλα με τους τεχνοκράτες των ευρωπαϊκών θεσμών.
«Έχουμε υποστηρίξει την ανάγκη χαμηλότερου πρωτογενούς πλεονάσματος

στο παρελθόν. Το σημαντικότερο για
την Ελλάδα είναι να εφαρμόσει αξιόπιστες πολιτικές, συμβατές με την υψηλότερη ανάπτυξη για όλους» προσέθεσε
ο κ. Ράις, κληθείς να σχολιάσει τις πρόσφατες δηλώσεις της τέως επικεφαλής
του ΔΝΤ και μέλλουσας προέδρου της
ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, ότι ο στόχος
για τα πρωτογενή πλεονάσματα στην
Ελλάδα ήταν υπερβολικά υψηλός και θα
έπρεπε να μην ξεπερνά το 1,5%-2% του
ΑΕΠ.
Ο εκπρόσωπος του Ταμείου ρωτήθηκε
επίσης για τα μέτρα και τις φοροελαφρύνσεις που έχει ανακοινώσει η ελληνική κυβέρνηση, αλλά αρκέστηκε να
απαντήσει ότι θα εξεταστούν προσεκτικά στο πλαίσιο των συζητήσεων για
την έκθεση του ΔΝΤ για τη χώρα μας, με
βάση το άρθρο 4 του καταστατικού του.

Έσκισε τη σίτα, άρπαξε το
μωρό, το έσυρε στο μπαλκόνι
και άρχισε να το δαγκώνει Σε κατάσταση σοκ η 35χρονη
μητέρα - Υποβασταζόμενη
αποχώρησε από το αστυνομικό
τμήμα - Η συγκλονιστική
κατάθεσή της στην αστυνομία

Τ

ο ροτβάιλερ έσκισε τη σίτα της
μπαλκονόπορτας, άρπαξε το
μωρό από το καρεκλάκι του
και το έσυρε στο μπαλκόνι, όπου το δάγκωνε ασταμάτητα!
Αυτή είναι η τ ραγ ική αλ ληλουχ ία
τ ων γε γονότ ων, όπως
τα κατέθεσε η 35χρονη
μητ έ ρα σ τ ην ασ τυνο μία, το απόγευμα τ ης
Πέμπτ ης, όταν κατόρθωσε να συνέ λθει γ ια
λίγο από το σοκ.
Η γυναίκα είναι συν τετ ριμμ έ ν η και απ οχώ ρησε υποβασταζόμενη από το αστυνομικό τμήμα των Γ λυκών Νερών,
όπου οδηγήθηκε με την κατηγορία
της αμέλειας και έκθεσης ανηλίκου σε
κίνδυνο.
Καθόλη τη διάρκεια της παραμονής
της εκεί είχε τη βοήθεια ψυχιάτρου
και ψυχολόγου της ΕΛΑΣ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, είπε: «Ήμουν
σ το σπίτι και καθάριζα το μπάνιο.
Είχα αφήσει το μωρό σ το καλαθάκι
του στο σαλόνι. Άκουσα κλάματα και
βγήκα. Το σκυλί είχε σκίσει τη σίτα της
μπαλκονόπορτας και είχε στο στόμα
του το μωρό»!

Νεκρό το μωρό απο το Ροντβάιλερ

Η μητέρα είπε ακόμα ότι το σκυλί ήταν
περιορισμένο μόνο του στο μπαλκόνι
του σπιτιού με την μπαλκονόπορτα
ανοικτή και μια σίτα να εμποδίζει την
είσοδο του στο εσωτερικό - το σκυλί
κατάφερε να την ξεσκίσει, να εισέλθει
στο σαλόνι και να επιτεθεί στο παιδί.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως όλα
έγιναν σε ελάχισ το χρόνο και μέχρι
η μητέρα να προλάβει να παρέμβει,
ήταν ήδη αργά...
Ο φακός αποτύπωσε την 35χρονη
μητέρα να βγαίνει υποβασταζόμενη
από φί λο της οικογέ νειας, χαμέ νη
στον ανείπωτο πόνο της.
Όπως δήλωσε νωρίτερα η γιαγιά του
παιδιού, η γυναίκα που έ χει άλ λα
τρία αγοράκια, ήθελε πολύ ένα κοριτσάκι και προσπάθησε πάρα πολύ για
να το αποκτήσει. Μάλισ τα, μετά τη
γέννα, χρειάστηκε να κάνει αφαίρεση
μήτρας.
Φίλη της οικογένειας δήλωσε πως το
ρον τ βάιλε ρ εκδήλωνε
ζήλεια προς το βρέφος
από την στιγμή της γέννησής του και γι’ αυτό το
είχαν πάν τα σ το μπαλκόνι.
Όταν η μητέρα κατάλαβε
τι έχει γίνει άρπαξε το
παιδί της κι έφυγε όσο
πιο γρήγορα μπορούσε για το Παίδων
Πεν τέλης. Εκεί όμως διαπισ τώθηκε
πως το μωρό ήταν νεκρό και παρά τις
προσπάθειες των γιατρών δεν έγινε
δυνατόν να επανέλθει. Η ανακοίνωση
του νοσοκομείου άλλωστε αναφέρει
πως το παιδί έφερε εκχυμώσεις και
εκδορές σε όλο του το σώμα: «Σήμερα
το πρωί στις 09.40 πμ, βρέφος θήλυ 2
μηνών, μεταφέρθηκε νεκρό στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου μας
από τη μητέρα του. Κατά την αντικειμενική εξέταση δεν είχε αναπνοές,
ούτε καρδιακή λειτουργία, δεν αντιδρούσε σε ερεθίσματα και δεν είχε
επαφή με το περιβάλ λον. Έφερε σε
όλο τον κορμό αιματηρές εκδορές και
εκχυμώσεις. Αμέσως μετά την εισαγωγή του στα Εξωτερικά Ιατρεία έγινε
καρδιοαναπνευστική ανάνηψη διάρκειας περίπου 30 λεπτών χωρίς αποτέ λεσμα. Η μητέρα υποσ τήριξε ότι
ο σκύλος του σπιτιού επιτέθηκε στο
βρέφος. Η σωρός μεταφέρεται στην
Ιατροδικαστική Υπηρεσία».

10 επικαιρότητα
Ο εισαγγελέας Αγγελής
δείχνει «Ρασπούτιν»

Κατάθεση «ποταμό» που
«φωτογραφίζει» αλλά δεν
κατονομαζει τον περιβόητο
«Ρασπούτιν» έδωσε ο
αντεισαγγελέας του Αρείου
Πάγου Ιωάννης Αγγελής ο οποίος
είχε παραιτηθεί με... βροντερες
καταγγελίες για παρεμβάσεις, από
την εποπτεία της έρευνας για τη
Novartis.

Ε

πί περίπου 5 ώρες ο κ. Αγγελής περιέγραφε λεπτομερώς το πολιτικό-δικαστικό παρασκήνιο που υποστηρίζει ότι υπήρχε στην έρευνα για τη Novartis, με κεντρικό πρόσωπο
τον αποκαλούμενο «Ρασπούτιν» ο οποίος,
σύμφωνα με τον Αντώνη Σαμαρά δεν ειναι άλλος από τον πρωην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο.
Ο κ. Αγγελής «έδειξε» εμμέσως πλην
σαφώς τον κ. Παπαγγελόπουλο πως ήταν
εκείνος που «έλυνε κι έδενε» στη Δικαιοσύνη. Επικαλούμενος τα λόγια συναδέλφων του ο πρώην εποπτεύων της έρευνας
για την υπόθεση της Νovartis έθεσε στο
«κάδρο» τον κ. Παπαγγελόπουλο, σηματοδοτωντας εξελίξεις και νέο γύρο μαρτυρικων καταθέσεων.
Αν και το όνομα του κ. Παπαγγελόπουλου δεν αναφέρεται πουθενά στο κείμενο
της κατάθεσης του κ. Αγγελή, διαχέεται σε
κάθε φράση του, καταδεικνοντας, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, τη δύναμη
και την εξουσία που ασκούσε στα τεκταινόμενα ενώπιον της Δικαιοσυνης.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Αγγελής αν
και απέφυγε ρητά να πει δεν ποιό πρώην
κυβερνητικό στέλεχος βρίσκεται πίσω από
τον περίφημο «Ρασπούτιν», επανέλαβε
αυτό που ήδη είχε προ μηνών σημειώσει
με νόημα αναφορά του, ότι δηλαδή «όλοι
τον ξέρουν αλλά όλοι τον φοβούνται».
Ο κ. Αγγελής υπενθύμισε άλλωστε, πως η
ίδια η τέως Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Ξένη Δημητρίου που είχε πεί ποιός είναι ο
«Ρασπούτιν».
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Αγγελής
προσθεσε ότι το ονομα του «Ρασπούτιν»
το ξέρουν πολύ καλά η Ξένη Δημητρίου,
ο Μιχάλης Καλογήρου και η Μαρία Παπασπύρου. Φέρεται να αναφέρθηκε δε σε
συναντήσεις που είχε ο ιδιος και με τους
τρείς ( Καλογήρου, Δημητρίου και Παπασπύρου) όπου συμφωνήθηκε να απομα-

κρυνθεί η Τουλουπάκη για να σταματήσει
η επιρροή που είχε πάνω της ο «Ρασπούτιν».Τότε όμως ο πρώην υπουργός φέρεται
να είχε πει, κατά τους ισχυρισμούς Αγγελή
πως «θα έπρεπε για αυτό να ενημερώσει
πιο πάνω...».
Ο πρώην εποπτεύων της έρευνας υποστήριξε πως έχει καλές σχέσεις με όλους τους
συναδέλφους του (Δημητρίου και λοιποί)
αλλά προέχει για αυτόν η αλήθεια. « Φίλη
η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, φίλοι
οι εισαγγελείς, αλλά φιλτάτη η αλήθεια»,
φέρεται να είπε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα ο κ. Αγγελής εμφανίστηκε
να υποστηρίζει ότι «η συμπεριφορά της
κυρίας Τουλουπάκη έδειχνε ότι υπήρχε
άτομο του οποίου ακολουθούσε τις εντολές του ο οποίος ήταν ισχυρότερος από την
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αλλά και από
τον ίδιο που ήταν ο επόπτης της ερευνας.
«Κουμάντο» δεν έκαναν στην Εισαγγελία Διαφθοράς οι Εισαγγελείς αλλά ο
«Ρασπούτιν»., ισχυρίστηκε σύμφωνα με
δικαστικές πηγές.
Ο κ. Αγγελής φέρεται να προσκόμισε
έγγραφα προς απόδειξη των ισχυρισμών
του ειδικότερα έγγραφο που του είχε αποστείλει η Μαρία Παπασπύρου σύμφωνα
με τα οποία την απείλησε η κυρία Τουλουπάκη για να ολοκληρώσει την έρευνα.
Επίσης αναφέρθηκε πέραν της Novartis και
σε άλλες υποθέσεις για τις οποίες κατήγγειλε παρεμβάσεις από τον αποκαλούμενο
«Ρασπούτιν», ενώ φέρεται να υποστήριξε,
ότι από το 2013 υπήρχαν δικογραφίες στην
Εισαγγελία Διαφθοράς που δεν είχαν κινηθεί καθόλου, ενώ για άλλες που μπήκαν
στο αρχείο φέρεται να είπε «ότι αν γίνει
έρευνα κάποιοι θα τρίβουν τα μάτια τους».
Επιπλέον ο κ. Αγγελής επικαλέστηκε δέκα
λόγους που κατ΄εκείνον αποδεικνύουν
παρέμβαση «Ρασπούτιν» στην Εισαγγελία
Διαφθοράς.
Προς επίρρωση των ισχυρισμών του έκανε
ιδιαίτερη μνεία στις καταγγελίες της πρώην
επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς
Ελένης Ράικου, προσθέτοντας ότι οι καταγγελίες Ραίκου και του ίδιου κινούνται στο
ίδιο μήκος κύματος.
Τέλος επιβεβαίωσε ενώπιον του κ. Ευ.
Ζαχαρή όλες τις μέχρι τώρα αναφορές
του στον Αρειο Πάγο και επανέλαβε ,ότι
είχε υπήρξε προειλημμένη απόφαση της
κυρίας Τουλουπάκη, να ασκήσει στο τέλος
του 2018, ποινική δίωξη χωρίς στοιχεία
κατά τριών πολιτικών στην υπόθεση της
Νοvartis.
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«Ίδρυμα» διευκόλυνσης ληστών οι
φυλακές Τίρυνθας

Φ

υλακή «ίδρυμα» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το
σωφρονιστικό κατάστημα
στο Ναύπλιο, όπου τον τελευταίο καιρό σημειώνονται απανωτές αποδράσεις. Αυτήν τη φορά όμως
ο… «αγρότης» κρατούμενος το… παράκανε και δεν δίσταζε να κάνει ένοπλες ληστείες στις γύρω περιοχές. Δεν
ήταν βέβαια και κάποιο τυχαίο πρόσωπο, καθώς είχε καταδικαστεί για την
απαγωγή του εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου σε 15 χρόνια κάθειρξη.
Μια πολυτάραχη ζωή, παντρεμένος
και χωρισμένος με μακιγιέζ, της οποίας τα χέρια εμπιστευόταν όλη η εγχώρια showbiz, αλλά και με ένα παιδί που
απέκτησε μαζί της. Μετά τη σύλληψή
του για την απαγωγή Παναγόπουλου,
η νεαρή κοπέλα περιέγραφε την ψυχική και σωματική κακοποίηση που είχε
περάσει τα χρόνια που ήταν μαζί με τον
αποκαλούμενο «ωραίο Τζωρτζ».
Ο 39χρονος Γιώργος Κατσαγάνης είχε
συνεργούς, οι οποίοι σύμφωνα με
τις διωκτικές αρχές δεν τον βοηθούσαν μόνο εκτός φυλακής αλλά και για
να… βγει από αυτήν. Οι συνεργοί του
σε δύο ληστείες αναζητούνται, αλλά τι
να πει κανείς για τους σωφρονιστικούς
υπαλλήλους, καθώς, όπως αναφέρει
το δελτίο Τύπου της αστυνομίας, «για
τον τρόπο εξόδου και επανόδου του
σ το Κατάσ τημα Κράτησης, σ τις δύο
παραπάνω περιπτώσεις και για τη διαφαινόμενη εμπλοκή σωφρονιστικών
υπάλληλων διενεργείται προκαταρκτική εξέταση, μετά από παραγγελία
της αρμόδιας Εισαγγελίας. Στο πλαίσιο

της προκαταρκτικής εξέτασης διακριβώθηκαν τηλεφωνικές του επικοινωνίες με τρεις σωφρονιστικούς υπαλλήλους συγκεκριμένου Καταστήματος
Κράτησης. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα
και κάρτες sim, ενώ στην οικία ενός
εξ αυτών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι και 65 φυσίγγια, τα οποία
κατείχε παράνομα και συνελήφθη». Με
απλά λόγια, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, σύμφωνα με τις Αρχές, έκαναν
τα «στραβά μάτια», άνοιγαν την πόρτα
στον βαρυποινίτη για να βγει, να κάνει
τις ληστείες και να επιστρέψει χωρίς να
συμβαίνει τίποτα. Μάλιστα, σύμφωνα
με πληροφορίες, η έρευνα σε βάρος
τους θα αναζητήσει αν υπήρχε και
οικονομική συναλλαγή, του «λύκου»
με τα «πρόβατα».
Όσον αφορά στις ληστείες που κατηγορείται ότι έκανε ο 39χρονος, η πρώτη
ήταν σ τα ΚΤΕΛ Πατρών σ τις 27 του
περασμένου Φεβρουαρίου, όταν δύο
άγνωστοι, οι οποίοι φορούσαν κράνη
και μπουφάν που παρέπεμπαν σε
αυτά των πυροσβεστών, άρπαξαν τις
εισπράξεις από τα ταμεία και διέφυγαν.
Στη δεύτερη περίπτωση, στις 24 Μαρτίου, οι δράστες με την απειλή όπλων
απέσπασαν τα χρήματα από πρακτορείο ΟΠΑΠ στο Ναύπλιο και εξαφανίστηκαν. Σε λίγα λεπτά, ο 39χρονος επέστρεψε στην «ασφάλεια» των αγροτικών φυλακών, ενώ αστυνομικοί έκαναν αναζητήσεις σε όλη την περιοχή
για να εντοπίσουν πού είχαν κρυφτεί
οι ληστές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ,
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ.

= EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ
Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας

Ρούλα Μαργαρώνη
1414 King Street East, Unit 26

(289) 316-0568

rmargaronis@allstate.ca
1032E_DN175294_11/17
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εδώ Κύπρος

15

Σειρά εκρήξεων
σε στρατιωτική
περιοχή στα
κατεχόμενα – Δεν
υπάρχουν θύματα

Ο Γενικός Ελεγκτής θέτει θέμα για τη μεθοδολογία της
γενικής εκτίμησης της κρατικής ακίνητης περιουσίας
Ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας
Μιχαηλίδης έθεσε θέμα για
τη μεθοδολογία της γενικής
εκτίμησης των κρατικών
ακινήτων, μιλώντας ενώπιον
της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Ελέγχου της
Βουλής.

Α

πό την πλευρά του, ο Διευθυντής του Τμήματος
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Ανδρέας Σωκράτους ανέφερε ότι πιθανότατα έγινε λάθος στη γενική εκτίμηση του
κρατικού τεμαχίου απέναντι από το
πρώην Χίλτον (φιλέτο Κατάρ) ζήτησε πίστωση χρόνου 15 ημερών για
το συγκεκριμένο τεμάχιο ώστε να
ολοκληρωθεί η επανεξέταση της
εκτίμησης με την απαιτούμενη τεκμηρίωση.
Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη
Χαραλαμπίδου δήλωσε ότι την
Παρασκευή το κόμμα της με το
ΔΗΚΟ, την ΕΔΕΚ και τους Οικολόγους καταθέτουν πρόταση νόμου,
προς ταχεία ψήφιση, με στόχο να
καταργηθεί το άρθρο 4 στο νόμο
για την αποξένωση της κρατικής
περιουσίας, με τον οποίο εξαιρείται από τον νόμο το εν λόγω τεμάχιο. Η Ελεγκτική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε δειγματοληπτικό έλεγχο των Γενικών
Εκτιμήσεων της κρατικής ακίνητης
περιουσίας.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Ζαχαρίας Κουλίας ζήτησε από
τους λειτουργούς του Κτηματολογίου να εξηγηθεί με κατανοητούς
λόγους η κατακόρυφη πτώση της
εκτίμησης της κρατικής ακίνητης
περιουσίας.
Ο κ. Σωκράτους είπε πως δεν θα
απαντήσει ερωτήσεις για το φιλέτο
του Κατάρ, προσθέτον τας ότι
δόθηκαν οδηγίες και ερευνάται η
εκτίμηση.

Αφού διευκρίνισε πως η εκτίμηση
του 2018 γίνεται με εκτιμητές του
ιδιωτικού τομέα, ανέφερε πως η
διαδικασία γενικής εκτίμησης ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους και
ότι στο μεσοδιάστημα ο ιδιοκτήτης ή όποιος έχει έννομο συμφέρον
μπορεί να υποβάλει ένσταση.
Ο κ. Σωκράτους ανέφερε επίσης
ότι η περίπτωση της εκτίμησης του
συγκεκριμένου τεμαχίου είναι μία
περίπτωση μεταξύ εκατομμυρίων
και δεν μπορεί από αυτήν να κριθεί η ποιότητα της δουλειάς που
έγινε στις γενικές εκτιμήσεις. Στη
δήλωση του μετά τη συνεδρία ο
κ. Σωκράτους υπεραμύνθηκε της
ορθότητας της γενικής εκτίμησης
που διενήργησε το Τμήμα του λέγοντας ότι έγινε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και προσθέτοντας ότι
εκτιμήθηκαν 2 εκ.
ακίνητα. Ερωτηθείς
σχετικά είπε πως
δεν μπορεί να γίνει
επανεκτίμηση των
κρατικών ακινήτων
καθώς το σύστημα
με το οποίο έγινε η
εκτίμηση δεν διαχωρίζει τα τεμάχια με βάση τον ιδιοκτήτη τους.
Πρόσθεσε πως πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι η γενική εκτίμηση, η αγοραία αξία και η τιμή πώλησης είναι
εντελώς διαφορετικοί όροι και
δεδομένα.
Η υποδιευθύντρια του Κτηματολογίου Έφη Σαββίδου είπε στην Επιτροπή Ελέγχου ότι η μεθοδολογία
της γενικής εκτίμησης του 2013 αξιολογήθηκε από το ΔΝΤ και κρίθηκε
αξιόπιστη. Είπε στην Επιτροπή πως
για σκοπούς μνημονίου έγιναν
εκτιμήσεις σε 45.000 κρατικά ακίνητα με σκοπό να μπουν σε καταλόγους για πώληση και σε αυτά δινόταν αυξημένη γενική εκτίμηση.
Είπε επίσης ότι στη γενική εκτίμηση η αξία εκτιμήθηκε με βάση τις

πολεοδομικές ζώνες και λαμβανομένου υπόψη ότι το κράτος πληρώνει αποχετευτικά και άλλα τέλη για
τα ακίνητα του.
Η Σώτια Χατζησπύρου η οποία
εκπροσωπούσε το Υπουργείο
Οικονομικών είπε πως το Υπουργείο θα αναμένει μέχρι το τέλος του
χρόνου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκτίμησης και θα αναλυθούν οι
επιπτώσεις που θα έχει στην οικονομία.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων
Κύπρου Κυριάκος Ταλατίνης αφού
διατύπωσε ευαρέσκεια για το γεγονός ότι μέλη του συνδέσμου συμμετείχαν στη τελευταία διαδικασία
της γενικής εκτίμησης (αντικειμενική αξία), είπε πως ο εκτιμητής δεν
πάει να δει το ακίνητο, αλλά η εκτίμηση γίνεται από
τον χάρτη στο γραφείο για αυτό η εκτίμηση δεν αποτελεί
την αγοραία αξία.
Εξ ήγ η σ ε π ω ς η
αξία ενός ακινήτου
καθορίζεται από τη
ζώνη και τα κρατικά
τεμάχια είναι για δημόσια χρήση
και έχουν χαμηλότερο συντελεστή για αυτό και η μεγάλη διαφορά
στη γενική εκτίμηση. Οι συντελεστές του αστικού κέντρου έχουν
βάση 250% και με τα πολεοδομικά μέτρα ένα τεμάχιο μπορεί να
φτάσει 450%. Ανέφερε ακόμα ότι
στο τεμάχιο παρά το πρώην Χίλτον
για γενική εκτίμηση 5 εκ, σίγουρα
υπάρχει λάθος.
Ο Γενικός Ελεγκτής ανέφερε μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου ότι «δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι η γενική εκτίμηση είναι
μόνο για τον φόρο στα αποχετευτικά, αλλά αυτή θα πρέπει να είναι
κοντά στην αξία όπως προβλέπει ο
νόμος».
Ο κ. Μιχαηλίδης επικαλέστηκε τις

εκτιμήσεις για την ανταλλαγή γης
στη Βάσα Κοιλανίου, λέγοντας ότι
«ναι, αμφισβητούμε την αξιοπιστία
της διαδικασίας, όσο ελέγχουμε και
βρίσκουμε ότι η γενική εκτίμηση
είναι οτιδήποτε».
Ο λειτουργός της Ελεγκτικής
Υπηρεσίας Μάριος Πετρίδης σε
δήλωση μετά τη συνεδρία της Επιτροπής είπε ότι από αριθμό περιπτώσεων του συζητήθηκαν στην
Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής και
απασχόλησαν την ελεγκτική υπηρεσία προκύπτει ότι οι γενικές
εκτιμήσεις ήταν πολύ διαφορετικές από την αξία του ακινήτου που
προκύπτει μετά από ειδική εκτίμηση, ενώ ο νόμος επιτάσσει όπως
αυτές οι δύο εκτιμήσεις είναι κατά
το δυνατόν ταυτόσημες και ως εκ
τούτου «θέσαμε θέμα αξιοπιστίας
της μεθόδου του τμήματος Κτηματολογίου για τον προσδιορισμό της
αξίας με βάση τη γενική εκτίμηση».
Ο κ. Πετρίδης ανακοίνωσε ότι θα
γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος,
καθώς έχουν εντοπιστεί και άλλα
λάθη και προς τούτο θα εκδώσει
σχετική έκθεση που συζητηθεί
στην Επιτροπή Ελέγχου.
Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής
εκ μέρους του Γραφείο Γενικού
Ελεγκτή ο Στέφανος Ιωάννου για
τον έλεγχο αναφορικά με τις εκτιμήσεις για το φιλέτο του Κατάρ,
είπε ότι η ειδική εκτίμηση που
έγινε στις 9.7.2010 για το τεμάχιο
ήταν 143 εκ. και εισήγηση του Κτηματολογίου για έναρξη διαπραγμάτευσης για την πώληση του
στους επενδυτές του Κατάρ στα
160 εκ. Πρόσθεσε ότι το 1.1. 2013
η γενική εκτίμηση του τεμαχίου
ήταν 92,5 εκ. και ότι το 2014 έγινε
ειδική εκτίμηση με την αξία του
τεμαχίου τα 70 εκ. Ανέφερε περαιτέρω ότι την 1.1.2018 η γενική εκτίμηση για το τεμάχιο ήταν 5,3 εκ.
και ότι ανοίχτηκε φάκελος διόρθωσης λάθους.

Σ

ειρά εκρήξεων σημειώθηκαν σε σ τ ρατιωτική περιοχή στα κατεχόμενα γύρω στις 2 το
πρωί σήμερα. Όπως μεταδίδεται
από τα κατεχόμενα, οι εκρήξεις
σημειώθηκαν σε περιοχή κοντά
στο Ξενοδοχείο “Ακαπούλκο”.

Η “αστυνομία” σε ανακοίνωσή
της, αναφέρει ότι οι εκρήξεις
σημειώθηκαν σε αποθήκη πυρομαχικών κοντά στη συμβολή
Ακαπούλκο μετά από φωτιά που
ξεκίνησε γύρω στις 1.30πμ. Ανέφερε ότι όλα τα μέτρα ασφαλείας
και τροχαίες διευθετήσεις έχουν
ληφθεί και έκλεισαν δρόμοι.
Επίσης κάλεσε το κοινό να μην
μεταβαίνει στην περιοχή και αν
δουν ο,τιδήποτε που μοιάζει με
εκρηκτική ύλη να μην το αγγίξουν και να ενημερώσουν τις
«αρχές».
Στην περιοχή μετέβησαν ο “πρόεδρος” Μουσταφά Ακιντζί ο
“πρωθυπουργός” Ερσίν Τατάρ
και ο «υπουργός εξωτερικών»
Κουντρέτ Οζερσάι.
Μίλησαν με τους τουρίστες και
τους κάλεσαν να μην πανικοβάλλονται “γιατί όλα τα μέτρα έχουν
ληφθεί”.
Όπως δήλωσε ο κ. Ακιντζί στον
παράνομο «Μπαϊράκ», οι εκρήξεις άρχισαν γύρω στις 2 το πρωί
απέναντι από το ξενοδοχείο
«Ακαπούλκο».
Είπε ότι οι πυροσβεστικές «υπηρεσίες» όπως και ομάδες της
πολιτικής άμυνας βρίσκονται
στην περιοχή και όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα λαμβάνονται.
Δεν υπάρχουν θύματα. Ωστόσο
υπάρχουν μικροτραυματισμοί,
αφού ένας τουρίστας τραυματίστηκε από θραύσματα και υλικές
ζημιές.
Ο κ. Ακιντζί είπε ότι αναμένεται
σήμερα να διαφανούν οι λόγοι
πρόκλησης της πυρκαγιάς αλλά
και της φωτιάς.
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ΠΕΟ: Το κράτος να προχωρήσει σε
εναλλακτικά σχέδια κάλυψης των
νοικoκυριών που θα βρεθούν εκτός
σχεδίου ΕΣΤΙΑ
Περίπου 4.500 Κύπριοι
έχουν ζητήσει άδεια
διαμονής στο Ηνωμένο
Βασίλειο ενόψει Brexit

Π

ερίπου 4.500 Κύπριοι έχουν υποβάλει αίτηση για απόκτηση
του καθεστώτος του «εγκατεστημένου» κατοίκου, που θα τους
εξασφαλίζει την παραμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το
Brexit, σε σύνολο περίπου 1.340.000 πολιτών χωρών μελών
της ΕΕ που το έχουν πράξει.
Τα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από το αρμόδιο
Υπουργείο Εσωτερικών αφορούν την περίοδο έως τις 31 Αυγούστου.
Μέχρι τότε 1.151.000 πολίτες είχαν λάβει θετική απάντηση στην αίτησή
τους.
Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου υποβλήθηκαν σχεδόν 300.000 νέες
αιτήσεις. Η αξιολόγηση κάθε αίτησης απαιτεί από μία έως τέσσερις ημέρες.
Συνολικά 4.500 Κύπριοι έχουν υποβάλει αίτηση, εκ των οποίων 800 τον
Αύγουστο. Επίσης, 29.900 Έλληνες υπήκοοι έχουν υποβάλει αίτηση, εκ
των οποίων 5.500 τον Αύγουστο.
Οι περισσότερες αιτήσεις, 240.000, έχουν υποβληθεί από Πολωνούς
υπηκόους, εκ των οποίων 60.000 τον Αύγουστο, διπλάσιες σε σχέση με
τον Ιούλιο.
Ακολουθούν οι αιτήσεις από Ρουμάνους (188.000), Ιταλούς (151.000),
Πορτογάλους (117.000) και Ισπανούς (86.000).
Ο αρμόδιος Υφυπουργός Μπράντον Λιούις δήλωσε: «Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι οι πολίτες της ΕΕ είναι φίλοι μας και γείτονες και θέλουμε να μείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο».
Ωστόσο, η οργάνωση ‘The 3 Million’ που υπερασπίζεται τα δικαιώματα
των Ευρωπαίων κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου επισημαίνει μια
σειρά ανησυχιών.
Κατ’ αρχάς τονίζει ότι η αύξηση των αιτήσεων τον Αύγουστο οφείλεται στην αναγγελία προθέσεων της κυβέρνησης Τζόνσον να τερματίσει
άμεσα στις 31 Οκτωβρίου το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης πολιτών
της ΕΕ προς το Ηνωμένο Βασίλειο, έστω και αν αργότερα η πολιτική αυτή
μετριάστηκε.
Σημειώνεται επίσης ο μεγάλος αριθμός (189.000) των εκκρεμών αιτήσεων που δεν έχουν εξεταστεί εντός λίγων ημερών, όπως διακηρύσσει
το υπουργείο, καθώς και τον αριθμό των αιτήσεων που απορρίπτονται
χωρίς προφανή λόγο.
Επιπλέον, τονίζεται ότι ένα ποσοστό γύρω στο 40% των εγκεκριμένων
αιτήσεων αφορά χορήγηση του υποδεέστερου καθεστώτος του «προ-εγκατεστημένου κατοίκου», που αφορά πολίτες που ζουν στο Ηνωμένο
Βασίλειο επί λιγότερο από πέντε χρόνια.
Η οργάνωση υποστηρίζει ότι το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο από
εκείνο που θα έπρεπε να είναι, κάτι που γεννά ερωτήματα αναφορικά με
την επάρκεια των ελέγχων που γίνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών
για τη διάρκεια της μέχρι τώρα διαμονής των αιτούντων στη χώρα.
Σε κάθε περίπτωση, η οργάνωση ζητά να χορηγείται σε όλους τους δικαιούχους το πιο ασφαλές για το μέλλον καθεστώς του εγκατεστημένου
κατοίκου. Το γενικότερο αίτημα της οργάνωσης παραμένει η μετατροπή
του συστήματος «αιτήσεων» για διαμονή στη χώρα σε σύστημα «εγγραφής».
Ζητά επίσης την εγγραφή σε νόμο της εξασφάλισης των δικαιωμάτων των
Ευρωπαίων κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου.
Η διαδικασία υποβολής αίτησης γίνεται αρχικά μέσω εφαρμογής έξυπνων κινητών τηλεφώνων και απαιτεί την απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας, την απόδειξη διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη δήλωση
ενδεχομένων καταδικών για αδικήματα.

Ό

σο πιο εμφανής και συμπαγής είναι η ομάδα των ευάλωτων νοικοκυριών που θα
μείνει εκτός του σχεδίου ΕΣΤΙΑ, τόσο πιο
ισχυρή, δυναμική και αποτελεσματική θα
είναι η απαίτηση από το κράτος να προχωρήσει σε
εναλλακτικά σχέδια κάλυψης αυτών των ευάλωτων
νοικοκυριών με στόχο να μην βρεθεί κανένας στο
δρόμο.
Τη θέση αυτή διατύπωσε η συντεχνία ΠΕΟ, επισημαίνοντας ότι το ΕΣΤΙΑ που άρχισε να εφαρμόζεται τις
τελευταίες μέρες θεωρητικά έχει τον στόχο, να στηρίζει τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και να έρθει
αρωγός σε εκείνες τις ομάδες του πληθυσμού που
χρήζουν της μεγαλύτερης βοήθειας και προστασίας.
Στην πράξη ωστόσο, δεν συμβαίνει αυτό, αναφέρει,
προσθέτοντας ότι «είναι προφανές από όλη τη δημόσια συζήτηση που διεξήχθη κατά την εκπόνηση του
σχεδίου όπως και από τις πρόνοιες του σχεδίου που
εφαρμόζεται ότι το σχέδιο Εστία κατά βάση είναι τις
τράπεζες που βοηθά και σε ελάχιστο βαθμό άτομα
από τις ευάλωτες ομάδες όπως άνεργους και λήπτες
επιδομάτων.»

Κατά τη ΠΕΟ, όπως «όλοι παραδέχονται υπάρχει
και η δυνατότητα στο σχέδιο να παρεισφρήσουν και
στρατηγικοί κακοπληρωτές. Επιπρόσθετα το σχέδιο σε καμία περίπτωση υποχρεώνει τις τράπεζες να
προχωρήσουν στην ουσιαστική μείωση – κούρεμα
των δανείων τουλάχιστον με ένα ποσό που να αντανακλά τις υπέρμετρες χρεώσεις και τα πανωτόκια που
επέβαλλαν διαχρονικά στους δανειολήπτες αξιοποιώντας παράνομες καταχρηστικές ρήτρες».
Παρά τις εμφανείς αδυναμίες του, η Κοινωνική Συμμαχία ‘Στέγη για Όλους’ σημειώνει την ανάγκη οι εν
δυνάμει δικαιούχοι να προχωρήσουν σε αιτήσεις.
Με αυτό τον τρόπο, συμπληρώνει, θα διαφανούν
οι αδυναμίες του σχεδίου και ο πραγματικός αριθμός των ευάλωτων δανειοληπτών που δεν εμπίπτουν
στο σχέδιο. Όσο πιο εμφανής και συμπαγής είναι
η ομάδα των ευάλωτων νοικοκυριών που θα μείνει
εκτός σχεδίου τόσο πιο ισχυρή, δυναμική και αποτελεσματική θα είναι η απαίτηση μας από το κράτος να
προχωρήσει επιτέλους σε εναλλακτικά σχέδια κάλυψης αυτών των ευάλωτων νοικοκυριών με στόχο να
μην βρεθεί κανένας συμπολίτης μας στο δρόμο».

Τον 16χρονο που κατέβασε την τουρκική
σημαία στη Λύση αναζητεί το κατοχικό
καθεστώς

Τ

ον 16χρονο Ελληνοκύπριο που φέρεται
να κατέβασε την τουρκική σημαία από το
Δημοτικό Σχολείο Λύσης αναζητούν οι κατοχικές αρχές. Ο Ελληνοκύπριος έφηβος
που φέρεται να κατέβασε την τουρκική σημαία
προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στα κατεχόμενα,
όπως μεταδίδουν τα τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης.
Η ανασ τάτωση προκλήθηκε την περασμένη
Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου όταν οι πρόσφυγες
κάτοικοι της Λύσης μετέβησαν στην κατεχόμενη
κωμόπολη και έκαναν την πρώτη λειτουργία της
εκκλησίας της Παναγίας 45 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή.
Το CNN Turk μετέδωσε ότι όπως κατέγραψε κλεισ τό κύκλωμα πρακολούθησης την τουρκική
σημαία κατέβασε από το δημοτικό σχολείο της
Λύσης ένας 16χρονος που μετέβη στην κατεχόμενη κωμόπολη με τους συγχωριανούς του. Ο

16χρονος, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα μπήκε
στην αυλή του δημοτικού, που σήμερα ονομάζεται Φαζίλ Κουτσιούκ, και αφαίρεσε τη σημαία. Το
δημοτικό βρίσκεται γύρω στα 150 μέτρα από την
εκκλησία της Παναγίας.
Τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο 16χρονος πριν
κατεβάσει την τουρκική σημαία από την αυλή,
μπήκε σε αίθουσα του σχολείου και πήρε μια
φωτογραφία του Ραούφ Ντενκτάς.
Με το θέμα ασχολήθηκαν σε έκταση τα τουρκοκυπριακά και τουρκικά μέσα ενημέρωσης ενώ έκαναν δηλώσεις ο λεγόμενος “πρωθυπουργός” των
κατεχομένων και το Κόμμα των Γκρίζων Λύκων
στα κατεχόμενα.
Για το θέμα ο Δήμαρχος Λύσης Ανδρέας Καουρής
δήλωσε ότι δεν μπορεί με κανένα τρόπο να επισκιαστεί από το οποιοδήποτε μεμονωμένο περιστατικό, «που συνέβη με έναν 16χρονο» η αγάπη
των Λυσιωτών για τη γενέθλια γη.

διεθνή νέα
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Ο κατάσκοπος που γύρισε από Γερμανία: Ποινικό αδίκημα το
«upskirting»
τη Μόσχα

Η CIA αναγκάστηκε να αποσύρει
σπουδαίο κατάσκοπο από τη
Μόσχα, εν μέσω φόβων ότι ήταν σε
άμεσο κίνδυνο να αποκαλυφθεί.

Ο

αμερικανικός Κεντρικός Οργανισμός Πληροφοριών απέσυρε «μία από τις κρυφές πηγές
σε ανώτατο επίπεδο» στο εσωτερικό της ρωσικής κυβέρνησης το 2017,
όπως αρκετοί αξιωματούχοι της διακυβέρνησης Trump δήλωσαν στο CNN, προσθέτοντας πως «έχουν άμεση γνώση της
κατάστασης».
Σύμφωνα με ανώνυμες πηγές, τότε ο
διευθυντής της CIA, Μάικ Πομπέο, είπε
στους αξιωματούχους της κυβέρνησης ότι
εκείνη την εποχή διέρρεαν πάρα πολλές
πληροφορίες οι οποίες υπήρχε ο κίνδυνος
να ανακαλύψουν την ταυτότητα του πράκτορα, κάτι που οδήγησε στην απόφαση
να τον απομακρύνει από τη Ρωσία.
Ο κατάσκοπος της CIA, τον οποίο η υπηρεσία πληροφοριών των ΗΠΑ φέρεται να
απέσυρε από τη Ρωσία το 2017, προσελήφθη πριν από δεκαετίες, όπως δημοσίευσαν οι «New York Times» τη Δευτέρα.
Ο κατάσκοπος στρατολογήθηκε ενώ ήταν
ακόμα «μεσαίο σ τέ λε χος», αναφέρεται στις αποκαλύψεις. Μία από τις πηγές
δήλωσε ότι ο κατάσκοπος, που λέγεται
ότι είναι Ρώσος υπήκοος, απομακρύνθηκε
υπό τον φόβο ότι η κυβέρνηση Trump θα
μπορούσε να τον (ή την) εκθέσει τυχαία με
την κακή χρήση πληροφοριών διαβαθμισμένης κλίμακας.
Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου
Στεφανία Γκρίσαμ απέρριψε την ιστορία
του CNN, λέγοντας ότι «η αναφορά δεν
είναι μόνο εσφαλμένη», αλλά «έχει τη
δυνατότητα να θέσει σε κίνδυνο ζωές».
Ο διευθυν τής Δημόσ ιων Υποθέσεων
της CIA Brittany Bramell αποκάλεσε την
έκθεση «ψευδή».
Το CNN ανακοίνωσε ότι είχε αποκρύψει
«πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τον (ή
την) κατάσκοπο για να μειώσει τον κίνδυνο αποκάλυψης» της ταυτότητάς του.
Οι ανησυχίες των Αμερικανών αξιωματούχων σχετικά με το μοίρασμα πληροφοριών και άλλα «περιουσιακά στοιχεία των
ΗΠΑ στη Ρωσία» πηγαίνουν πίσω στην
εποχή της διακυβέρνησης του Μπαράκ
Ομπάμα, δεδομένου του χρόνου συνεργασίας των κατασκόπων με τις Ηνωμένες

Πολιτείες, δήλωσε ένας αξιωματούχος.
Λίγο μετά τη στρατολόγησή του, ο κατάσκοπος άρχισε να «προωθείται» γρήγορα
μέχρι να «προσγειωθεί» σε «θέση επιρροής» με «πρόσβαση στο υψηλότερο επίπεδο του Κρεμλίνου».
Η πηγή κινδύνευσε να βγει στο προσκήνιο, όταν τα κύρια μέσα ενημέρωσης στις
ΗΠΑ ξεκίνησαν να ψάχνουν για τη δήθεν
εμπλοκή της Ρωσίας σ τις προεδρικές
εκλογές των ΗΠΑ το 2016. Τότε τα αμερικανικά Μέσα άρχισαν να «ανακαλύπτουν
λεπτομέρειες για τις πηγές της CIA στο
Κρεμλίνο».
Ήταν τότε πρώτη η «Washington Post»
η οποία είχε δημοσιεύσει το 2017 ότι τα
συμπεράσματα της CIA βασίστηκαν σε
«πληροφορίες βαθιά μέσα από τη ρωσική
κυβέρνηση», ενώ οι «New York Times»
δημοσίευσαν αργότερα κι άλλες λεπτομέρειες για την πηγή.
Σύμφωνα με τους «Ν.Υ. Times», η πρόσληψη κατασκόπων στο Κρεμλίνο είναι
εξαιρετικά δύσκολη λόγω της αποτελεσματικής αντικατασκοπείας της Ρωσίας.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο
οποίος έχει διατελέσει αξιωματικός πληροφοριών, εμπιστεύεται μόνο πολύ στενό
κύκλο έμπιστων ατόμων και αποφεύγει
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
Η κατάργηση της κατασκοπευτικής αυτής
πηγής προκάλεσε σημαντικό πλήγμα στην
αντικατασκοπεία, αναφέρει το δημοσίευμα των «Ν.Υ. Times». Όχι μόνο τελείωσε
την καριέρα κατασκοπείας του ανθρώπου,
αλλά και κατέστησε τυφλή την κατασκοπεία για δραστηριότητες στο Κρεμλίνο,
ενώ ταυτόχρονα έκανε πολύ πιο δύσκολη
τη μελλοντική στρατολόγηση κατασκόπων.
Το όνομα της πηγής και η τρέχουσα τοποθεσία όπου βρίσκεται είναι άκρως απόρρητο
μυστικό. Έτσι, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αρχίσει δικές τους έρευνες.
«Η εποχή του Stierlitzes [πρωταγωνιστικός χαρακτήρας σε δημοφιλές σοβιετικό
μυθιστόρημα και ταινία για την κατασκοπεία τη σοβιετική εποχή] φαινομενικά έχει
περάσει ανεπιστρεπτί. Αυτό σημαίνει πως
δεν μπορεί κατ’ αρχάς να υπάρχει κάποιος
πληροφοριοδότης των ΗΠΑ που θα μπορούσε να εργασ τεί μέσα σ τη ρωσική
κυβέρνηση» έγραψε σ το Facebook ο
Klintsevich, μέλος της επιτροπής άμυνας και ασφάλειας της ρωσικής ανώτερης
αρχιτεκτονικής.

Η

κακόβουλη πρακτική όσων βγάζουν κρυφά φωτογραφίες κάτω
από τις φούστες των γυναικών θα
τιμωρείται αυστηρά στη χώρα της
Μέρκελ, όπως επισημαίνουν τα γερμανικά ΜΜΕ.
Σήμερα, η Σοσιαλδημοκράτισσα υπουργός Δικαιοσύνης, Κριστίν Λάμπρεχτ ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει προς ψήφιση
νομοσχέδιο το οποίο θα ποινικοποιεί την
κρυφή φωτογράφηση κάτω από τα γυναικεία φορέματα.
«Όποιος φωτογραφίζει γυναίκες και κορίτσια κρυφά κάτω από τη φούστα τους,
παραβιάζει την ιδιωτική τους ζωή και το
δικαίωμά τους στην ιδιωτική ζωή», δήλωσε
η Γερμανίδα υπουργός Δικαιοσύνης.
Στη Βρετανία, όπως και την Γαλλία, το

«upskirting» θεωρείται ήδη ποινικό αδίκημα», όπως σχολιάζει το γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel».
Η πρώτη ευρωπαική χώρα που ενέκρινε
νομοσχέδιο που προβλέπει την τιμωρία
για το upskirting ήταν η Βρετανία. Πριν από
μερικούς μήνες, οι Βρετανοί βουλευτές
ενέκριναν νόμο σύμφωνα με τον οποίο, οι
παραβάτες θα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης δύο ετών.
Η εκστρατεία που διεξήγαγε η Τζίνα Μάρτιν,
μια 27χρονη Βρετανή που υπήρξε θύμα της
κακόβουλης αυτής πρακτικής βρίσκει απήχηση στην Ευρώπη. Δύο άνδρες τράβηξαν
μια φωτογραφία κάτω από την φούστα της,
κατά τη διάρκεια ενός φεστιβάλ στο Λονδίνο το 2017 και κατόπιν έστειλαν τη φωτογραφία σε άλλους.

ΗΠΑ: Συνελήφθη άνδρας που
παρήγαγε ατμοποιητές ηλεκτρονικού
τσιγάρου με έλαιο μαριχουάνας

Έ

νας άνδρας από το Wisconsin των
ΗΠΑ κατηγορείται για παράνομη
επιχείρηση που απασχολούσε 10
εργαζόμενους και παρήγαγε, κάθε μέρα για σχεδόν δύο χρόνια, χιλιάδες
πλαστούς ατμοποιητές ηλεκτρονικού τσιγάρου προγεμισμένους με έλαιο μαριχουάνας (THC), ανέφεραν οι αρχές.
Οι εισαγγελείς της κομητείας Kenosha
δήλωσαν ότι ο 20χρονος Tyler Huffhines
είχε εργαζόμενους για να συσκευάζουν
με «επαγγελματικό» τρόπο τους ατμοποιητές. Οι αρχές δήλωσαν ότι οι εργαζόμενοι συσκεύαζαν περίπου 3.000 έως 5.000
προγεμισμένους ατμοποιητές την ημέρα,
οι οποίοι πωλούνταν προς 16 δολάρια το
πακέτο.
«Με βάση τον τρόπο με τον οποίο είχε
στηθεί, αυτή ήταν μια hi-tech επιχείρηση
που λειτουργούσε για αρκετό καιρό»,
δήλωσε ο Andrew Burgoyne, βοηθός
εισαγγελέα της επαρχίας Kenosha County,
κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας τη Δευτέρα. Η αστυνομία δήλωσε
ότι η επιχείρηση ξεκίνησε τον Ιανουάριο
του 2018.
Η αστυνομία συνέλαβε τον Huffhines την
Πέμπτη. Έχει προφυλακιστεί με εγγύηση

αξίας 500.000 δολαρίων, ενώ περιμένει
να του υποβληθούν κατηγορίες. Το δικαστήριο ήταν την Παρασκευή. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, Mark Richards,
δεν απάντησε σε κανένα ηλεκτρονικό ή
τηλεφωνικό μήνυμα.
Οι οργανισμοί δίωξης ναρκωτικών του
Kenosha εκτέλεσαν εντάλματα έρευνας σε
δύο σπίτια. H εφημερίδα Kenosha News
αναφέρει ότι οι αρχές κατάσχεσαν 85
κιλά μαριχουάνας, ελαίου THC, 8 πυροβόλα όπλα και περίπου 20.000 δολάρια
σε μετρητά.
Οι αρμόδιες αρχές Υγείας προειδοποίησαν να μην αγοράζουν οι πολίτες πλαστούς προγεμισμένους ατμοποιητές. Δεν
είναι γνωστό εάν η συγκεκριμένη παράνομη επιχείρηση του Wisconsin έχει συνδεθεί με οποιεσδήποτε ασθένειες που
έχουν ξεσπάσει.
Καμία συγκεκριμένη συσκευή ατμίσματος, υγρό αναπλήρωσης ή συστατικό δεν
έχει συνδεθεί με τις πνευμονοπάθειες
που έχουν ξεσπάσει. Αλλά τελευταία η
προσοχή όλων στρέφεται σε συσκευές,
υγρά, και επαναγεμιζόμενους ή μη ατμοποιητές που δεν πωλούνται στα καταστήματα.
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Pop Art και η «μπανάνα» με τον
Ερντογάν

ΗΠΑ: Εκτος θάνατος
αποδιδόμενος στο ηλεκτρονικό
τσιγάρο

Έ

νας κάτοικος του Κάνσας είναι ο έκτος άνθρωπος που έχασε τη ζωή
του στις Ηνωμένες Πολιτείες από
τη μυστηριώδη πνευμονική ασθένεια που σχετίζεται με το άτμισμα, όπως ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι της Πολιτείας, την ώρα που οι υπηρεσίες υγείας
προσπαθούν να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν αυτό το πανεθνικό πρόβλημα.
«Ήρθε η ώρα να σταματήσετε το άτμισμα.
Αν εσείς ή κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο, σας
παρακαλούμε, σταματήστε», τόνισε ο επικεφαλής των υπηρεσιών υγείας του Κάνσας, Δρ. Λι Νόρμαν, σε ανακοίνωση που
εξέδωσε.
Οι υγειονομικές αρχές εξετάζουν 450
κρούσματα αυτής της ασθένειας των πνευμόνων σε 33 Πολιτείες των ΗΠΑ και σε ένα
συνδεδεμένο έδαφος. Η έρευνα που διεξάγεται από κοινού από τα Κέντρα Ελέγχου
και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) και την
Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA)
δεν έχει συνδέσει την ασθένεια με κάποιο
συγκεκριμένο προϊόν που χρησιμοποιείται
στα ηλεκτρονικά τσιγάρα.
Κάποιοι από τους ασθενείς είχαν χρησιμοποιήσει προϊόντα κάνναβης που περιέχουν ένα έλαιο που παράγεται από τη
βιταμίνη Ε και μπορεί να είναι επικίνδυνο

αν εισπνευστεί. Η βιομηχανία του ατμίσματος κατηγορεί ως υπεύθυνα τα προϊόντα που πωλούνται στη μαύρη αγορά.
«Συμφωνούμε με την FDA. Αν δεν θέλετε
να πεθάνετε ή να καταλήξετε στο νοσοκομείο, σταματήστε να ατμίζεται παράνομα
έλαια THC αμέσως», ανέφερε ένας εκπρόσωπος της Αμερικανής Ένωσης Ατμίσματος (AVA). «Αν είστε ενήλικας καπνιστής
ή πρώην καπνιστής που ατμίζει προϊόντα
νικοτίνης αγορασμένα σε κατάστημα, μην
ακούτε τους ακτιβιστές που θα προτιμούσαν να εισπνέετε θανατηφόρο καπνό παρά
να ατμίζετε», πρόσθεσε.
Τα συμπτώματα της ασθένειας περιλαμβάνουν δύσπνοια, πυρετό, βήχα και εμετούς.
Κάποιοι έχουν επίσης αναφέρει πονοκεφάλους, ζάλη και πόνους στο στήθος.
Ο έκτος άνθρωπος που πέθανε στο Κάνσας ήταν άνω των 50 ετών και έπασχε από
κάποιο υποκείμενο νόσημα. Δεν έχουν
δοθεί άλλες πληροφορίες για τον θάνατό
του.
Ο Αμερικανικός Ιατρικός Σύλλογος κάλεσε
την Δευτέρα του Αμερικανούς να σταματήσουν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά
τσιγάρα οποιουδήποτε είδους μέχρι να
μπορέσουν οι επιστήμονες να διαχειριστούν καλύτερα αυτή τη μυστηριώδη
ασθένεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ,
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Έξαλλοι οι Τούρκοι διπλωμάτες,
το περιβάλλον της τουρκικής
προεδρίας και ο ίδιος ο Ερντογάν με
την καλλιτεχνική δημιουργία του
Γερμανού Thomas Baumgärtel, η
οποία προγραμματίζεται να εκτεθεί σε
έκθεση Pop Art στην Κολωνία.

Μ

ε τον τίτλο «Ο Τούρκος Δικτάτορας» ο καλλιτέχνης απεικονίζει τον πρόεδρο της Τουρκίας γυμνό από τη μέση και κάτω, σκυμμένο, και μία «επιθετική» μπανάνα.
Προφανώς, ο Γερμανός καλλιτέχνης γνωρίζει
την παλαιότατη και «δημοφιλέστατη» ρήση
από την Ανατολία «YORGANSIZ YATARIM,
OGLANSIZ YATMAM».
Θα ήταν νομικά και ηθικά
ανεπίτρεπτη η μετάφρασή
της στα ελληνικά, αφού
θα παραβίαζε βάναυσα τη
νομοθεσία περί Ασέμνων.
Η πρόθεση των διοργανωτών της έκθεσης να συμπεριλάβουν το συγκεκριμένο
έργο, που αποτελεί τμήμα
μίας απεικονίσεως που τιτλοφορείται «Despots Series», έχει προκαλέσει τις εντονότατες αντιδράσεις της Άγκυρας.
Στην ίδια σειρά εκθεμάτων γελοιοποιούνται
και άλλες διεθνείς προσωπικότητες, όπως ο
Βορειοκορεάτης δικτάτωρ Κιμ, ο εξαιρετικά
αμφιλεγόμενος Ντόναλντ Τραμπ κ.ά. Ο Αμερικανός πρόεδρος απεικονίζεται στο καρτούν ως πίθηκος με μία μπανάνα στο στόμα,
ενώ ο Κιμ να «ιππεύει» μπανάνα - βαλλιστικό
πύραυλο.
Το ίδιο έργο είχε αναρτηθεί σε έκθεση στην
Καρλσρούη το 2018 προκαλώντας ανάλογες
αντιδράσεις.
Ο Thomas Baumgärtel με ανάρτησή του στο
Twitter είχε ανακοινώσει πως το καρτούν
με τον Ερντογάν κατέβηκε από την Έκθεση
χωρίς να ενημερωθεί ο ίδιος. Προφανώς,
υπήρξαν ανωτέρου επιπέδου παρεμβάσεις.
Οι διπλωματικές αντιδράσεις της Άγκυρας
έλαβαν διαστάσεις μετά τη δημοσίευση σχολίου στη γερμανική έκδοση της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας «Sabah» με την επισήμανση πως πρόκειται για ρατσιστική και
χυδαία επίθεση εναντίον του προέδρου της
Τουρκίας.
Ο ιδιοκτήτης του εκθεσιακού χώρου της
Καρλσρούη είχε δηλώσει πως το έργο κατέβηκε για να μην υπάρξουν προβλήματα
ασφαλείας και για να αποφευχθούν πολύ-

πλοκες καταστάσεις. Ωστόσο, τελικά το καλλιτεχνικό πόνημα επωλήθη έναντι 5.900
ευρώ.
Ο Thomas Baumgärtel είναι γνωστότερος
στη Γερμανία ως «Banana Sprayer», δηλαδή
«Ο ψεκαστήρας της μπανάνας», αφού προκαλεί με τις απεικονίσεις και τα καρτούν του
που πάντα επικεντρώνονται στο γνωστό
πρώην εξωτικό και άκρως φαλλικό φρούτο.

Ασύδοτος ο Ερντογάν: «Ενοχλήθηκε» και από τις περιπολίες για τη
φύλαξη των θαλασσίων συνόρων

Ο Τούρκος πρόεδρος γίνεται όλο και πιο
θρασύς απέναντι σε μία αμήχανη Ευρώπη.
Εκτός του μεταναστευτικού και της πίεσης
που ασκεί στην Αθήνα και κατ’ επέκταση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το άνοιγμα της
σ τ ρό φιγ γας που εκ το ξεύει τις μεταναστευτικές
ροές στα ελληνικά νησιά,
η Άγκυρα μοιάζει αποφασισμένη να κλιμακώσει σε
όλα τα επίπεδα. Ο Μεβλούτ
Τσαβούσογλου ανακοίνωσε
ότι η χώρα του προτίθεται
να ανοίξει «προξενείο» στην
Αμμόχωσ το κατ’ εν τολή
Ερντογάν, ώστε να μην πηγαίνουν οι Τούρκοι πολίτες της περιοχής της Καρπασίας στην
Λευκωσία για την διεκπεραίωση προξενικών υποθέσεων.
«Έχει καθορισθεί και το μέρος», είπε, χωρίς
να το ανακοινώσει, ενώ ανέφερε ότι «πρόξενος» θα είναι ο Κασίμ Καμπάν. «Θα γίνει
ό,τι χρειάζεται για την ανάπτυξη της περιοχής της Καρπασίας. Προξενείο σε άλλο κράτος εγκαθιδρύουν κράτη με συνεννόηση και
στη βάση του διεθνούς δικαίου». Στη συγκεκριμένη περίπτωση, βέβαια, πρόκειται για
προξενείο σε κατεχόμενη περιοχή, σε ψευδοκράτος, το οποίο δεν αναγνωρίζεται από
κανένα άλλο κράτος, εκτός της Τουρκίας. «Τι
είναι; Άντρο παρανομίας και επίδειξη βαρβαρότητας, ίσως;» απάντησε η Λευκωσία,
μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου της
Πρόδρομου Προδρόμου.
Εκτός από την Κύπρο, η Τουρκία στοχοποιεί
και την Ελλάδα, θέτοντας ζήτημα γκιουλενιστών φυγάδων. Επικρίνει για μία ακόμα
φορά την Ελλάδα ότι προσφέρει καταφύγιο σε «τρομοκράτες» κι ότι «απωθεί βιαίως
μετανάστες και πρόσφυγες» πίσω στην
Τουρκία. Προφανώς, η Άγκυρα αναφέρεται
στο ότι οι ελληνικές αρχές προσπαθούν να
φυλάξουν τα σύνορα και να αποτρέψουν τις
παράνομες εισόδους.
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Brexit: Οι βουλευτές ετοιμάζονται
να σύρουν στα δικαστήρια τον
Μπόρις Τζόνσον

Γ

ια δικαστική μάχη κατά του Μπόρις
Τζόνσον ετοιμάζονται βουλευτές, σε
περίπτωση που ο πρωθυπουργός της
Βρετανίας αποφασίσει να αγνοήσει
την ψήφο τους και να μην ζητήσει νέα παράταση στην ημερομηνία εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βουλευτές που αντιτίθενται σε ένα Brexit
χωρίς συμφωνία φέρονται ότι έχουν λάβει
διαβεβαιώσεις από ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι το αίτημά τους για τρίμηνη
καθυστέρηση θα εγκριθεί.
Σύμφωνα με τα ισχύοντα, το Brexit αναμένεται στις 31 Οκτωβρίου. Όμως με βάση το
νομοσχέδιο, ο πρωθυπουργός καλείται να
ζητήσει παράταση μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2020.

Πάντως, οι πληροφορίες που θέλουν τους
Ευρωπαίους ηγέτες να έχουν δώσει συναίνεση σε παράταση έχουν εξοργίσει τους
βουλευτές του συντηρητικού κόμματος που
τάσσονται υπέρ του Brexit, καθώς υποστηρίζουν ότι αποτελεί απόδειξη της παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εσωτερικές υποθέσεις της Βρετανίας.
Πάντως, την Παρασκευή ο Τζόνσον ανέφερε ότι δεν θα ζητήσει περαιτέρω παράταση από τις Βρυξέλλες, εάν δεν υπάρξει
συμφωνία μέχρι τις 19 Οκτωβρίου. «Δεν
θα ζητήσω. Δεν θέλω καθυστέρηση» είπε.
Ωστόσο, κάτι τέτοιο δημιουργεί επικίνδυνο
προηγούμενο, καθώς θεωρείται πρωτοφανές ένας πρωθυπουργός να παραβιάσει τον
νόμο.

Με πολλές εκπλήξεις και
αναβαθμισμένο ρόλο για την
Ελλάδα η νέα Κομισιόν
Αντιπρόεδρος ο Μαργαρίτης Σχοινάς - Οι... επικίνδυνες ισορροπίες και τα
πρόσωπα που συγκεντρώνουν τα περισσότερα ερωτήματα

Μ

ια Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πολλές εκπλήξεις και αναβαθμισμένο ρόλο για την Ελλάδα, καθώς ο
Μαργαρίτης Σχοινάς αναλαμβάνει αντιπρόεδρος της Κομισιόν, παρουσίασε
στις Βρυξέλλες η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Δεκατέσσερις άνδρες και δεκατρείς γυναίκες
συνθέτουν το προτεινόμενο Κολέγιο των Επιτρόπων, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί και
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφού προηγηθούν οι ακροάσεις των προτεινόμενων
Επιτρόπων στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές
επιτροπές.
Η εκλεγείσα πρόεδρος Φον ντερ Λάιεν προσπάθησε να δώσει την απάντηση σε ένα
δύσκολο γρίφο, καθώς έπρεπε να βρει τις
απαραίτητες γεωγραφικές ισορροπίες (βορράς, νότος, ανατολική και δυτική ΕΕ), να λάβει
υπόψη της τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να μοιράσει τα χαρτοφυλάκια, δυσαρεσ τώντας όσο το δυνατόν λιγότερα κράτη-μέλη. Σε αυτό
το πλαίσιο, η Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν όρισε έναν
Ιρλανδό υπεύθυνο για το
εμπόριο στην μετά Brexit
εποχή, έναν Ιταλό στην Οικονομία, ο οποίος θα πρέπει να
διασφαλίζει ότι η Ρώμη θα
σέβεται τους ευρωπαϊκούς κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, έναν
Ούγγρο υπεύθυνο για τη διερεύνηση της
ΕΕ (δυτικά Βαλκάνια, αλλά και Τουρκία) και
έναν Έλληνα υπεύθυνο για τη προστασία του
«ευρωπαϊκού τρόπου ζωής».
Η προταθείσα Επιτροπή της πρόεδρου Ντερ
Λάιεν περιλαμβάνει ακόμα και μια «υπέρ-Επίτροπο», καθώς η Γαλλία Σιλβί Γκουλάρ αναλαμβάνει τα χαρτοφυλάκια της Βιομηχανίας,
αλλά και της Άμυνας και της Διαστημικής πολιτικής. Η απόφαση της προέδρου Ντερ Λάιεν
να δημιουργήσει ένα νέο χαρτοφυλάκιο για
την Άμυνα σημαίνει ότι θα συσταθεί και μια
Γενική Γραμματεία Άμυνας, που θα πρέπει να
διαχειριστεί τα περισσότερα από 500 εκατ.
ευρώ για κοινά ευρωπαϊκά έργα στον τομέα
της άμυνας και της βιομηχανίας, κάτι που επιθυμούσαν τόσο το Παρίσι όσο και το Βερολίνο.
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα γίνει ποτέ μια
στρατιωτική συμμαχία» δήλωσε η Φον ντερ

Λάιεν. «Όμως, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ειπωθεί επανειλημμένα πως
οι κοινές προμήθειες για τις ένοπλες δυνάμεις τους είναι πρωταρχικής σημασίας». Η
Φον ντερ Λάιεν, πρώην υπουργός Άμυνας της
Γερμανίας, δήλωσε πως τα σχέδια θα ωφελήσουν την υπό τις ΗΠΑ συμμαχία του ΝΑΤΟ,
στην οποία ανήκουν πολλές χώρες της ΕΕ,
και συμπλήρωσε: «Το ΝΑΤΟ θα είναι πάντα η
συλλογική άμυνά μας».
Η εκλεγείσα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα εμπιστευθεί τρεις εκτελεστικούς
αντιπροέδρους οι οποίο θα αναλάβουν να
εφαρμόσουν τα βασικά της πολιτικά σχέδια για τα επόμενα πέντε χρόνια. Πρόκειται
για τον Φρανς Τίμερμανς από την Ολλανδία
που θα συντονίζει τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, την Μαργρέτε Βεστάιερ από τη Δανία, υπεύθυνη για
την ψηφιακή αλλαγή και τον ανταγωνισμό και
τον Βάλντις Ντομπρόβσκις
από τη Λετονία ο οποίος θα
συντονίζει τις εργασίες σχετικά με την οικονομία.
Με σκοπό να καταφέρει να
βρει τις απαραίτητες ισορροπίες, η Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν δημιούργησε
τις θέσεις τεσσάρων ακόμα
αν τιπροέδρων (συν τον
Ισπανό Γιοζέπ Μπορέλ που αναλαμβάνει την
Εξωτερική πολιτική και την πολιτική προστασίας, για τον οποίον είχαν ήδη συμφωνήσει οι
αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων), προερχομένων από τις τρεις μεγαλύτερες πολιτικές
ομάδες, ήτοι Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλδημοκράτες και Φιλελεύθερους.
Πρόκειται για τους Βέρα Γιούροβα (Τσεχία
Αξίες και Δικαιώματα), Μάρος Σέφτσοβιτς
(Σλοβακία -Διοργανικές σχέσεις και προβλέψεις), Ντούμπραβκα Σούιτσα (Κροατία,
Δημοκρατία και Δημογραφία) και τον Μαργαρίτη Σχοινά, που αναλαμβάνει υπεύθυνος
για την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου
ζωής. Μπορεί το χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου από την Ελλάδα να ακούγεται «οργουελικό», ωστόσο ο κ. Σχοινάς θα πρέπει να
συντονίσει την Κομισιόν σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η μετανάστευση, η στήριξη των
χωρών καταγωγής των μεταναστών, η ορθή
λειτουργία των εξωτερικών συνόρων και η
εκπαίδευση.
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ
Παιδικοί εφιάλτες:
πώς αντιδράμε;
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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

Μερικές Αλήθειες για την
Ανατροφή των Παιδιών
Ποια είναι τα σημαντικά πράγματα που πρέπει να ξέρουμε ως γονείς για την ανατροφή των παιδιών;

Τι θα πρέπει να κάνεις όταν το μικρό
σου βλέπει εφιάλτες;

1. Κατ ‘αρχάς, τι δεν πρέπει να
κάνεις
Ό,τι τακτική και αν ακολουθείς, μην
αγνοείς τις φωνές του σ τη μέση της
νύχ τας. Αν αισθάνεσαι θυμό, απογοήτευση, ή εκνευρισμό επειδή σε
ξύπνησε, καλύτερα να πάρεις μερικές βαθιές αναπνοές και να ηρεμήσεις πριν πας σ το δωμάτιο του παιδιού. Το μόνο πράγμα που δεν θέλεις
το παιδί να αισθανθεί σε αυτή την κρίσιμη στιγμή είναι οποιοδήποτε είδος
θυμού, απογοήτευσης ή άλλης έλλειψης υποστήριξης από εσένα.

2. Πήγαινε στο παιδί αμέσως

Να είσαι σε ετοιμότητα για τρομοκρατημένα ξυπνήματα σ τη μέση της
νύχτας. Αυτό θα γίνει πιο εύκολα αν η
κρεβατοκάμαρά σας είναι κοντά στο
παιδικό δωμάτιο, αλλιώς μπορείς να
εγκαταστήσετε μια οθόνη παρακολούθησης. Μόλις καταλάβεις ότι το παιδί
ξύπνησε φοβισμένο, πήγαινε χωρίς
καθυστέρηση για να το καθησυχάσεις
με παρηγορητικά λόγια, όπως θα έκανες αν το τρομοκρατούσε ένα γεγονός
κατά τη διάρκεια της ημέρας.

3. Κάνε το παιδί να νιώσει άνετα και να ηρεμήσει

Αγκάλιασε το παιδί. Χάιδεψε απαλά
το κεφάλι και την πλάτη του. Άκουσε
τους φόβους του παιδιού με υπο μονή, κατανοώντας ότι οι φόβοι του
είναι απολύτως πραγματικοί και δεν
θα πρέπει να αποκλειστούν σε καμία
περίπτωση. Αν το παιδί έχει ανάγκη να
συζητήσει τον εφιάλτη, ενθάρρυνέ το
όσο μπορείς. Στη συνέχεια, προσφέρε
του σιγουριά και ασφάλεια, έως ότου
το παιδί να έχει ηρεμήσει αρκετά για
να ξανακοιμηθεί. Αν το παιδί φοβάται να ξανακοιμηθεί, αυτό μπορεί
να απαιτήσει την παραμονή σου στο

δωμάτιο για λίγη ώρα. Αν είναι πολύ
φοβισμένο, ενδεχομένως η ανάγνωση
μιας ιστορίας ή ένα νανούρισμα να του
αποσπάσουν την προσοχή. Ίσως χρειαστεί να ξαπλώσεις με το παιδί ή να
το πάρετε σ το κρεβάτι σας. Ίσως να
φανεί χρήσιμο να υπάρχει ένα μικρό
φως νύχτας στο δωμάτιο, αλλά σιγουρέψου ότι δεν δημιουργεί τρομακτικές σκιές καθώς έτσι θα ανέτρεπε το
σκοπό της τοποθέτησής του.

4. Υπενθύμησε στο παιδί ότι
ήταν μόνο ένα όνειρο
Να θυμάσαι ωσ τόσο πως όταν λέμε
σε ένα πολύ μικρό παιδί, “Ήταν μόνο
ένα όνειρο,” είναι απίθανο να βοηθήσει, καθώς τα μικρά παιδιά δεν έχουν
ακόμα καταλάβει ότι τα όνειρα δεν
είναι πραγματικά. Αν τα παιδιά είναι
3-4 ετών, μπορεί να είναι χρήσιμο να
το υπενθυμίσεις, παρόλο που υπάρχει
δυσκολία στην κατανόηση της φύσης
των ονείρων.

5. Βοήθησε το παιδί να μάθει να διαχειρίζεται τα όνειρά του

Παρότρυνε το παιδί να σκεφτεί παρηγορητικές σκέψεις για να ηρεμεί τον
εαυτό του. Πρότεινε του, για παράδειγμα, να φαν τασ τεί ότι το εφιαλτικό όνειρο καταλήγει σε ένα ευχάριστο τέλος. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί επίσης να βοηθήσει να αναπτύξει
αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση και μια
αίσθηση ενεργητικού ελέγχου πάνω
σ τις αν τιδράσεις του σε θέματα της
καθημερινής ζωής. Όποια και αν είναι
η μέθοδος που ακολουθούμε, αξίζει
να δούμε τους εφιάλτες σαν μια ευκαιρία για να βοηθήσουμε τα παιδιά να
μάθουν να χρησιμοποιούν τα έμφυτα
εργαλεία που διαθέτουν, στην ανάλυση
των φόβων τους και σ την ανάπτυξη
ικανότητας να αντιμετωπίζουν τα τρομακτικά γεγονότα της ζωής – τόσο στον
ύπνο όσο και στην καθημερινότητα.

Το έργο του γον ιού δε γ ίνε ται ποτ έ
βαρετό. Πάντοτε υπάρχει κάτι καινούργιο να το εφαρμόσεις και να χαρείς με το
αποτέλεσμα ή κάποια καινούργια περίπτωση να την αντιμετωπίσεις. Και καθώς
οι καταστάσεις αλλάζουν πάντοτε από το
ένα στάδιο της ζωής του παιδιού σας στο
άλλο, υπάρχουν τρεις αλήθειες σχετικά
με την ανατροφή του που παραμένουν
σταθερά οι ίδιες. Πρώτον, η ανατροφή
των παιδιών είναι να πλάσεις την ψυχή
τους. Δεν είναι απλά να καταφέρεις εξωτερικά να είναι υπάκουο, αλλά να καλλιεργήσεις τον εσωτερικό του κόσμο. Δεύτερον, η ανατροφή των παιδιών απαιτεί
προσευχή, υπομονή και επιμονή. Τρίτον,
η ανατροφή είναι μια σχέση που στηρίζεται σε κανόνες. Αν δεν υπάρχουν κανόνες
ή αν δεν υπάρχει σχέση τότε θα καταλήξεις σε ανταρσία.

Επικοινωνία στο Γάμο: Μέθοδος
Κινέζικου Φαγητού
Τι σχέση έχει το Κινέζικο φαγητό με το
γάμο; Πρόκειται για το γλυκό και το ξινό.
Όταν μιλάς στον άντρα σου ή στη γυναίκα
σου χρησιμοποιείς λόγια γλυκά και ενθαρρυντικά; Ή κριτικάρεις και μιλάς κάθε άλλο
παρά γλυκά; Οι πιο πολλοί από μας είμαστε πολύ γενναιόδωροι να χρησιμοποιούμε στο γάμο τα ξινά συστατικά. Όταν ο
άντρας μας ή η γυναίκα μας τα κάνει μούσκεμα, είμαστε έτοιμοι να τον/την κριτικάρουμε. Όταν όμως κάνει κάτι καλό, δε λέμε
έναν καλό λόγο. Κρατάμε τα γλυκόλογα για
κάποια ειδική περίπτωση. Στους πιο πολλούς αντιστοιχεί μια καλή κουβέντα σε
κάθε έξη πικρές κουβέντες. Στο γάμο σου,
όπως ακριβώς στη μαγειρική, τα συστατικά που βάζεις στην κατσαρόλα δίνουν τη
νοστιμιά. Αν λοιπόν θέλεις γλυκό αποτέλεσμα, φρόντισε να είσαι γλυκομίλητος/η.

Πράγματα που δεν Πρέπει να Αναβάλεις
Μήπως είσαι από εκείνους που αναβάλ-

Πώς μπορείς να γίνεις πρότυπο λουν;
για το παιδί σου;
Τα καθήκοντα του γονέα φαίνονται αρκετά
Ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορείς να κάνεις ως γονιός είναι να προσπαθείς να ζήσεις έτσι που να αξίζει το παιδί
σου να ακολουθήσει το πρότυπο που του
χάραξες.Εδώ παραθέτουμε τρεις τρόπους που οι γονείς μπορούν να γίνουν
πρότυπα για τα παιδιά τους. Πρώτον,
να υπάρχει συνέπεια στη συμπεριφορά
του πατέρα/της μητέρας. Το παιδί πρέπει να σε δει ότι είσαι το ίδιο άτομο με
όποιον κι αν είσαι. Δεύτερον, να υπάρχει έλεγχος στα λόγια μας. Τα λόγια έχουν
μεγάλη σημασία. Να φροντίζεις τα λόγια
που ξεστομίζεις στον άντρα σου ή στη
γυναίκα σου , ή στο παιδί σου , και στους
άλλους να δείχνουν σεβασμό και ευγένεια. Τρίτον, να προσέχεις ό,τι κάνεις. Το
παιδί σου σε παρακολουθεί κάθε στιγμή.
Αυτά που κάνει το παιδί αντικατοπτρίζουν πολλές φορές τις δικές σου πράξεις.

απλά εκ πρώτης όψεως... να πάει το αυτοκίνητο για αλλαγή λαδιών, να φροντίσει
ώστε το παιδί να τελειώσει τις εργασίες
του για το σχολείο, και να δει τις ανάγκες
της συντήρησης του σπιτιού. Κατά κάποιον
τρόπο όμως βρίσκεσαι κάτω από πίεση
σαστισμένος /η τελευταία στιγμή για καταστάσεις που θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Η αναβολή έχει το τίμημά της. Υπάρχουν μερικοί τρόποι για να μην πληρώσεις
ακριβά αυτό το τίμημα. Σημείωσε στο ημερολόγιο πότε χρειάζεται συντήρηση το
αυτοκίνητο. Να σημειώσεις πότε πρέπει να
παραδώσει το παιδί σου τις εργασίες του
στο σχολείο και να το φροντίσεις όπως επίσης και ό,τι άλλο χρειάζεται. Επίσης προγραμμάτισε τον έλεγχο του κλιματιστικού
μια φορά το χρόνο. Όπως λέει κι η παροιμία, «καλύτερα να προλαβαίνεις παρά να
θεραπεύεις.»

Όταν η πρώτη σου προτεραιότητα είναι η
οικογένειά σου, τότε είσαι στο σωστό δρόμο,
στο δρόμο που οδηγεί σ’ έναν ακλόνητο γάμο
και σε μια ευτυχισμένη οικογένεια

υγεία
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H διάρκεια του μεσημεριανού
ύπνου που μειώνει κατά 48%
τον κίνδυνο για την καρδιά
Η κατανάλωση
καφέ συνδέεται
με μειωμένο
κίνδυνο
χολολιθίασης

Α

νάμεσα σ τα άλ λα απροσδόκητα οφέλη του
καφέ για την υγεία, αυτός φαίνεται να προλαμβάνει τη δημιουργία επίπονων
χολόλιθων (σ.τ.σ: λίθων στον αυλό
της χοληδόχου κύστης ή των εξωηπατικών χοληφόρων που μπορεί
να περιέχουν χοληστερόλη, χολερυθρίνη, ασβέστιο και βλέννα),
σύμφωνα με νέα έρευνα.
Η μελέτη αυτή που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «Journal of International
Medicine», έδειξε ότι αυτοί που
πίνουν έξι κούπες καφέ ημερησίως μειώνουν των κίνδυνο
εμφάνισης χολόλιθων κατά 23%.
«Τα υψηλά επίπεδα κατανάλωσης
καφέ σχετίζονται με χαμηλά επίπεδα χολολιθίασης», τονίζει η Αν
Τύμπαεργκ – Χάνσεν, επικεφαλής γιατρός κλινικής βιοχημείας
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
της Κοπεγχάγης. Η ίδια, μάλιστα,
προσθέτει ότι πρόκειται για ιδιαίτερα καλά νέα για τους δανούς
πολίτες, το 6% των οποίων, πίνει
πράγματι, πάνω από 6 κούπες
καφέ την ημέρα.
Τα αποτελέσματα της έρευνας
είναι ελπιδοφόρα και για αυτούς
που καταναλώνουν μικρότερες ποσότητες καφέ. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι όσοι
καταναλώνουν μια κούπα καφέ
την ημέρα μειώνουν τον κίνδυνο δημιουργίας χολόλιθων
κατά 3% συγκριτικά με εκείνους
που απέχουν από το συγκεκριμένο ρόφημα. Το ποσοστό όμως
αυτό είναι 17% για τα άτομα που
πίνουν τρεις με έξι κούπες καφέ
την ημέρα.
Οι λόγοι για τους οποίους ο καφές
συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο
χολολιθίασης είναι ακόμα άγνωσ τοι, σύμφωνα όμως με την
Τύμπαεργκ – Χάνσεν, μπορούν να
γίνουν ορισμένες υποθέσεις.
Μια πιθανότητα είναι ότι η σχέση
αυτή οφείλεται στο ότι ο καφές
μειώνει την ποσότητα της χολησ τερόλης που βρίσκεται σ τη
χολή, δεδομένου ότι η ανάπτυξη
χολόλιθων επηρεάζεται από την
ισορροπία ανάμεσα στη χοληστερόλη και τα οξέα της χολής.

Η ορμόνη που φρενάρει τη
γήρανση

Α

υτοί που παίρνουν έναν υπνάκο κατά τη διάρκεια της ημέρας μια
ή δύο φορές την εβδομάδα διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου ή
καρδιακής προσβολής, σύμφωνα με νέα έρευνα.
Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης, που δημοσιεύτηκαν στο Heart, έδειξε ότι
αυτοί που κοιμούνταν μια με
δύο φορές την εβδομάδα
για λίγο κατά τη διάρκεια
της ημέρας είχαν τις μισές
πιθανότητες να βρεθούν
αντιμέτωποι με περιστατικά που θέτουν
σε κίνδυνο τη ζωή,
όπως εγκεφαλικό
επεισόδιο και καρδιακή προσβολή.
Οι μελετητές επιχείρησαν
να βρουν τη σύνδεση ανάμεσα στη συχνότητα και
τη διάρκεια του μεσημεριανού ύπνου και
την πιθανότητα θανατηφόρων ή μη θανατηφόρων επεισοδίων καρδιακών νόσων σε 3.462
κατοίκους της Λωζάνης
στην Ελβετία.
Στην έρευνα CoLaus,
η οποία εξέταζε τους
παράγον τες πίσω από
την ανάπτυξη καρδιαγγειακών ασθενειών, συμμετείχαν άτομα που στην αρχή
της μελέτης (2003-2006) ήταν
35 -75 ετών. Οι πρώτες ιατρικές εξετάσεις έγιναν μεταξύ του
2009 και του 2012 αφού πρώτα
οι ερευνητές είχαν παρατηρήσει
τις συνήθειες ύπνου της περασμένης εβδομάδας των συμμετεχόντων. Η υγεία όσων έλαβαν
μέρος παρακολουθήθηκε για τα
επόμενα 5 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτή καταγράφηκαν 155
περιστατικά θανατηφόρων και
μη καρδιαγγειακών καταστάσεων.
Πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες (58%) δεν είχαν κοιμη-

θεί κατά τη διάρκεια της ημέρας την προηγούμενη εβδομάδα των εξετάσεων, ένας στους
πέντε (19%) είχε πάρει έναν ή
δυο μεσημεριανούς ύπνους,
ένας στους 10 (12%) είχε κοιμηθεί μέσα στη μέρα τρεις με πέντε
φορές και το 11% δήλωσε ότι
πήρε έναν μεσημεριανό υπνάκο
έξι με επτά φορές.
Διαπιστώθηκε ότι αυτοί που
συνήθιζαν να παίρνουν έναν
μεσημεριανό ύπνο διαστήματος από πέντε έως 60
λεπτά, μία με δύο φορές
την εβδομάδα είχαν 48%
λιγότερες πιθανότητες
να προσβληθούν από
εγκεφαλικό, καρδιακή
προσβολή ή καρδιακή ανεπάρκεια συγκριτικά με
εκείνους που δεν κοιμού ν τα ν κα θ όλου.
Ωσ τόσο, οι άνθρωποι που κοιμούν ταν
πάνω από αυτό το επίπεδο είχαν αυξημένες πιθανότητες τέτοιων επεισοδίων
και μάλιστα όσο περισσότερο (πιο συχνά) κοιμούνταν τόσο ο κίνδυνος αυξανόταν. Αυτό ίσως
οφείλεται στο ότι από μόνη
της η ανάγκη του να κοιμάται κανείς περισσότερο
ενδέχεται να υποκρύπτει
κάποιο πρόβλημα υγείας.
Αυτή όμως η αύξηση κινδύνου, με ύψος 67%, εξαφανίστηκε όταν διερευνήθηκαν και
άλλοι δυνητικά βλαβεροί παράγοντες.
Η ωφέλιμη επίδραση του μεσημεριανού ύπνου διατηρήθηκε
ακόμα και όταν οι ερευνητές
έλαβαν υπόψη τους και άλλους
παράγον τες που μπορεί να
αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακών επεισοδίων, όπως το κάπνισμα ή υψηλή χολησ τερόλη.
Παρόλα αυτά, η μεγάλη ηλικία
(65+) και η σοβαρή άπνοια κατά
τον ύπνο επηρέαζαν μερικώς τη
σχέση μεσημεριανού ύπνου και
καρδιαγγειακών επεισοδίων.

Τ

ο σώμα μας παράγει ουσίες που μπορούν να εμποδίσουν ή να επιταχύνουν τη γήρανση.
Ας πάρουμε ως παράδειγμα την κορτιζόλη, η οποία ενεργοποιεί
την προγραμματισμένη γήρανση αυξάνοντας την ταχύτητα φθοράς των οργάνων.
Η κορτιζόλη είναι μία από τις κυριότερες ορμόνες του στρες. Εκκρίνεται από τα επινεφρίδια, δυο αδένες που βρίσκονται πάνω από τα νεφρά.
Όταν βρίσκεστε σε κίνδυνο τα επινεφρίδια εκκρίνουν κορτιζόλη, που μας
κρατά σε εγρήγορση ώστε να αντιμετωπίσουμε την απειλή. Ωστόσο, ο
σύγχρονος άνθρωπος βιώνει πολύ πιο συχνά καταστάσεις στρες που δεν
σχετίζονται τόσο με κάποια απειλή για τη ζωή του, όσο με επαγγελματικούς και κοινωνικούς «κινδύνους» ή με προσωπικά προβλήματα. Αυτό
το χρόνιο ή κοινωνικό στρες μπορεί να επηρεάσει την άμυνα του ανοσοποιητικού συστήματος.
Αντιθέτως, η καθημερινή φυσική άσκηση, που βοηθά στην έκκριση
ουσιών όπως η ιρισίνη, φρενάρει τη γήρανση. Επιπλέον η ιρισίνη φαίνεται ότι συνδέεται με την μετατροπή του λευκού λιπώδους ιστού σε καφέ
λιπώδη ιστό. Ο τελευταίος – που αφθονεί στα μωρά αλλά εντοπίζεται
και στους ενήλικες – εμπλέκεται στη θερμογένεση, επομένως και στην
καύση θερμίδων.
Η ιρισίνη εκκρίνεται από το μυϊκό ιστό και όχι από το λιπώδη. Τα δε επίπεδα της αυξάνονται με την άσκηση. Ίσως αυτή να είναι ο λόγος που όσοι
αθλούνται συστηματικά μπορούν να ελέγξουν καλύτερα την όρεξή τους,
ενώ διατηρούν και την νεανικότητά τους!
Επομένως η δυνατότητα είτε να παραμένουμε νέοι, είτε να γερνάμε όλο
και πιο γρήγορα ενυπάρχει μέσα μας.
Κοιτάξτε γύρω σας. Θα δείτε άτομα που στην ίδια ηλικία με σας μοιάζουν
νεότεροι ή πολύ μεγαλύτεροι.

Οι δραστήριοι σωματικά άνθρωποι
έχουν καλύτερο εγκέφαλο

Σ

ε μια μεγάλη μελέτη, Γερμανοί επιστήμονες έδειξαν ότι η
φυσική κατάσταση συνδέεται
με καλύτερη δομή και λειτουργία
του εγκεφάλου στους νέους ενήλικες. Αυτό ανοίγει την πιθανότητα η
αύξηση των επιπέδων φυσικής κατάστασης να μπορεί να οδηγήσει σε
βελτιωμένες γνωστικές ικανότητες,
όπως η μνήμη και η επίλυση προβλημάτων, καθώς και σε βελτιωμένες δομικές αλλαγές στον εγκέφαλο.
Ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, ο Δρ. Jonathan Repple από το
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του
Μονάχου, της Γερμανίας, δήλωσε:
«Η μεγάλη δύναμη αυτής της μελέτης είναι το μέγεθος της βάσης δεδομένων. Κανονικά όταν ασχολείσαι με τη μαγνητική τομογραφία,
ένα δείγμα 30 ατόμων είναι αρκετά
καλό, αλλά η ύπαρξη αυτής της
μεγάλης βάσης δεδομένων MRI μας

επέτρεψε να εξαλείψουμε ενδεχομένως παραπλανητικούς παράγοντες
και να ενισχύσουμε σημαντικά την
ανάλυση».
Οι δοκιμές ήταν σε θέση να δείξουν
δύο βασικά σημεία: η καλύτερη
επίδοση σε μια δοκιμή βάδισης 2
λεπτών σε νεαρούς υγιείς ενήλικες
σχετίζεται με καλύτερη γνωστική
απόδοση και δομική ακεραιότητα
της λευκής ουσίας στον εγκέφαλο. Η
υγιής λευκή ουσία είναι γνωστό ότι
βελτιώνει την ταχύτητα και την ποιότητα των νευρικών συνδέσεων στον
εγκέφαλο.
Ο Repple είπε: «Με εκπλήσσει το
γεγονός ότι ακόμη και σε έναν νεαρό
πληθυσμό οι γνωσιακές επιδόσεις
μειώνονται όσο μειώνονται τα επίπεδα της φυσικής κατάστασης. Αυτό
μας οδηγεί στο να πιστέψουμε ότι η
άσκηση είναι ένας παράγοντας για
την υγεία του εγκεφάλου».
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Αριστείδης Στεργιάδης

Ο αμφιλεγόμενος και (μοιραίος) ύπατος της Σμύρνης

Γ

ια τη μικρασιατική εκστρατεία-καταστροφή έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Σίγουρα υπάρχουν πρόσωπα και γεγονότα που μέχρι σήμερα δεν έχουν φωτιστεί επαρκώς.
Ανάμεσά τους… περίοπτη θέση κατέχει αναμφίβολα ο ύπατος της Σμύρνης Αριστείδης Στεργιάδης, ο οποίος κατάφερε,
γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, να στρέψει εναντίον του
τους Έλληνες και τους άλλους Χριστιανούς της Ιωνίας, ενώ φαίνεται ότι η συμπεριφορά του απέναντι στους Μουσουλμάνους
κάθε άλλο παρά εχθρική ήταν.
Εκτός από όλα τ’ άλλα κατάφερε να διχάσει και τους ιστορικούς,
ορισμένοι από τους οποίους τον επικρίνουν σφοδρά και άλλοι
τον επαινούν.
Στο σημερινό μας άρθρο θα παρουσιάσουμε εκτενώς την προσωπικότητα του Αριστείδη Στεργιάδη κυρίως μέσα από άγνωστα περιστατικά τα οποία δείχνουν τον χαρακτήρα του.

Ο Αριστείδης Στεργιάδης ως τον διορισμό του
στη Σμύρνη

Η οικογένεια του Αριστείδη Στεργιάδη καταγόταν από τη
Μακεδονία. Ο παππούς του ονομαζόταν Στέργιος Σπάρτας. Για
άγνωστο λόγο ο Γεώργιος Στεργιάδης, πατέρας του Αριστείδη,
άλλαξε το επώνυμό του και εγκαταστάθηκε μαζί με τη σύζυγό
του Ασπασία στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Ο Αριστείδης Στεργιάδης γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1861, απ’ όπου έφυγε για να σπουδάσει νομικά στην Αθήνα. Μετά το τέλος των
σπουδών του ταξίδεψε στη Γαλλία, τη Γερμανία,
την Αυστρία και την Ιταλία. Το 1889 επέστρεψε
στο Ηράκλειο, όπου άρχισε να εργάζεται ως
δικηγόρος. Οι Τούρκοι κατά την επανάσταση
του 1898 σκότωσαν δύο αδέλφια του: τον
Ιωάννη, που ήταν γιατρός και τον Θρασύβουλο,
που ήταν δικηγόρος. Και οι δύο πριν λίγες μέρες
είχαν επιστρέψει από το Παρίσι. Ο Αριστείδης
Στεργιάδης είχε δύο ακόμα αδέλφια: τον Μηνά,
ο οποίος ήταν έμπορος και έμενε στην Αθήνα
και την Ειρήνη (μετέπειτα Γερωνυμάκη). Το 1905
πήρε μέρος στην επανάσταση του Θέρισου,
στην οποία είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Εκεί
γνώρισε τον Ελευθέριο Βενιζέλο, με τον οποίο
συνδέθηκε με στενή φιλία. Στη συνέχεια φυλακίστηκε για 12 μήνες από τους Βρετανούς, που
επιτηρούσαν τότε την Κρήτη. Διετέλεσε πρόεδρος του μεικτού ελληνοτουρκικού Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου εκτός από μερικές
μέρες, το καλοκαίρι του 1908. Λέγεται ότι ήταν μέλος της τεκτονικής στοάς ‘’Αθηνά’’ και πως μύησε σ’ αυτή και τον Ελευθέριο
Βενιζέλο.
Μετά την ανάληψη της προεδρίας της ελληνικής κυβέρνησης
από τον Βενιζέλο ο Στεργιάδης συνέχισε να συνεργάζεται μαζί
του, συμμετέχοντας σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, οι
οποίες κατάρτιζαν νομοσχέδια. Το 1917 διορίστηκε Γενικός
Διοικητής Ηπείρου. Εκεί αναμφίβολα είχε να παρουσιάσει
εξαιρετικό έργο. Οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες κυρίως
λόγω των διεκδικήσεων των Ιταλών και των Αλβανών, αλλά
και των ληστών ,που ταλάνιζαν με τη δράση τους την ακριτική
περιοχή.
Από την αρχή των διαπραγματεύσεων με την Αντάντ (Φεβρουάριος 1919) για την ελληνική απόβαση στη Σμύρνη ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε αποφασίσει να αναθέσει στον Στεργιάδη
την πολιτική διοίκηση της περιοχής. Εκείνος όμως απαντούσε
αρνητικά προφασιζόμενος λόγους υγείας. Πραγματικός λόγος
της άρνησής του όμως ήταν η πεποίθησή του ότι η ελληνική
επιχείρηση στη Μικρά Ασία με τις ‘’ευλογίες’’ των Συμμάχων
επρόκειτο να εξελιχθεί σε πόλεμο εξόντωσης με την Τουρκία
από τον οποίο η Ελλάδα θα έβγαινε βαρύτατα πληγωμένη.
Τα αιματηρά γεγονότα όμως κατά την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη και οι πιέσεις του Βενιζέλου από το
Παρίσι έκαναν τον Στεργιάδη ν’ αλλάξει γνώμη και να μεταβεί
τελικά στη Σμύρνη (19 Μαΐου 1919). Η απόφαση Βενιζέλου
προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Κόμμα του (των Φιλελευθέρων), καθώς δινόταν ένα τόσο σημαντικό αξίωμα σε κάποιον
που δεν ήταν υψηλό κομματικό στέλεχος. Ωστόσο, με την ανά-

ληψη των καθηκόντων του ο Στεργιάδης έγινε ευμενώς δεκτός
τόσο από τον Τύπο όσο κι από την κοινή γνώμη. Οι εντολές του
Βενιζέλου ήταν ξεκάθαρες: όλοι έπρεπε να υπακούν στις οδηγίες και τις διαταγές του Στεργιάδη. Ο Υπουργός Εξωτερικών
Διομήδης τον σύστηνε με τα καλύτερα λόγια στους αντιπροσώπους των Συμμάχων. Οι ανταποκριτές των ξένων εφημερίδων
εκφράζονταν με θετικά σχόλια για την αμεροληψία του Έλληνα
Ύπατου Αρμοστή.
Σταδιακά όμως τα πράγματα άρχισαν ν’ αλλάζουν. Ο Στεργιάδης έδειξε ότι ήταν αποφασισμένος να διοικήσει χωρίς
παρεμβάσεις από την Αθήνα ή τη Σμυρνέικη Δημογεροντία. Η
συμπεριφορά του προς τους κληρικούς, όπως τον Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο, ήταν σκαιά και απαράδεκτη χωρίς
ίχνος σεβασμού. Στην πρόσοψη του κτιρίου της Ύπατης Αρμοστείας κυμάτιζαν ταυτόχρονα η ελληνική αλλά και η τουρκική
σημαία. Διατήρησε Τούρκους υπαλλήλους σε κατώτερες διοικητικές θέσεις υπάγοντάς τους στον διοικητικό μηχανισμό της
ελληνικής Ύπατης Αρμοστείας, σε ένα από τα 14 τμήματα της
οποίας, στο τμήμα μουσουλμανικών υποθέσεων, τοποθέτησε
Μουσουλμάνο επικεφαλής, τον Τουρκοκρητικό, προσωπικό
φίλο του Ε. Βενιζέλου Αλή Ναΐπ Ζαδέ, άλλοτε νομάρχη Δράμας
και Καβάλας.
Σύντομα ο Στεργιάδης ήρθε σε ρήξη και με τον αρχηγό του

των Γάλλων και του νέου σοβιετικού καθεστώτος ενώ η χώρα
μας μετά τις εκλογές και το δημοψήφισμα του 1920 απομονώθηκε διεθνώς.
Βλέποντας την κατάσταση να δυσκολεύει, οι Έλληνες της
Μικράς Ασίας πρότειναν τη δημιουργία της Μικρασιατικής
Άμυνας, ενός αυτονομιστικού κινήματος και ζήτησαν από τον
Στεργιάδη να ηγηθεί του κινήματος αυτού. Εκείνος όμως αρνήθηκε και έμοιαζε να συμφωνεί με την «πολιτική της εκκένωσης
της Ιωνίας», του Γούναρη.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, ακόμα και η φιλοβενιζελική εφημερίδα «Εμπρός», να κατηγορεί τον Στεργιάδη ότι αντίθετα
με τις προβλέψεις, εκπλήσσοντας και απογοητεύοντας όλους
εκείνους που πίστευαν στην ωριμότητα και την ευρύτητα «των
εθνικών και πολιτικών του οριζόντων και πολλάς ελπίδας εστήριζαν κατά τας σκληράς ταύτας στιγμάς επί τον χαρακτήρα του
και το ψυχικόν του σθένος, είναι απολύτως σύμφωνος με την
πολιτικήν του κ. Γούναρη – την πολιτικήν της εκκενώσεως και
εγκαταλείψεως της Μικράς Ασίας».
Νωρίτερα, ο Στεργιάδης είχε αρνηθεί την ηγεσία του κόμματος των Φιλελευθέρων. Στη συνέχεια του προτάθηκε να γίνει
Υπουργός Εξωτερικών, ακόμα και πρωθυπουργός της Ελλάδας (!). Εκείνος όμως αρνήθηκε, λέγοντας ότι δεν έχει πολιτικές βλέψεις.

Ο Στεργιάδης και η μικρασιατική
καταστροφή

Στρατού Παρασκευόπουλο, ο οποίος αδυνατούσε να κατανοήσει την πολιτική της λήθης και της συμπάθειας προς τους Τούρκους. Σταδιακά όσοι βρέθηκαν απέναντι στον Στεργιάδη άρχισαν να ζητούν την αντικατάστασή του. Οι Ρέπουλης και Διομήδης μετά από προτροπή του Αρχιστράτηγου Παρασκευόπουλου ενημέρωσαν τον Βενιζέλο για την αδυναμία του Στεργιάδη
να εκτελέσει τα καθήκοντά του ,σύμφωνα βέβαια με την άποψή
τους. Η απάντηση του Βενιζέλου έδειχνε την απεριόριστη εμπιστοσύνη του προς τον Ύπατο Αρμοστή.
Και η στάση αυτή του Στεργιάδη όπως αναφέραμε, έγινε αντικείμενο κριτικής και θεωρήθηκε σαν προδοσία και υποταγή
στο νέο καθεστώς. Σύντομα και η νέα πολιτική και στρατιωτική
ηγεσία που αντιμετώπιζε τα ίδια προβλήματα στη συνεργασία
της με τον ύπατο, συγκρούστηκε μαζί του. Χαρακτηριστική
ήταν η κρίση που δημιουργήθηκε όταν ο νέος Υπουργός Εσωτερικών, διέταξε την αντικατάσταση του Διευθυντή της Αστυνομίας που υπηρετούσε κοντά στον Στεργιάδη από την εποχή
που αυτός ήταν Γενικός Διοικητής Ηπείρου. Με έντονο τηλεγράφημά του προς τον πρωθυπουργό Δ. Ράλλη, ο Στεργιάδης
τόνιζε ότι αν επρόκειτο να παραμείνει στη θέση του, δεν είχε
σκοπό να δεχτεί καμία αλλαγή στα πρόσωπα των συνεργατών
του με βάση στενά κομματικά κριτήρια.
Στο μεταξύ, με την αναχώρηση του Βενιζέλου με την Ελλάδα,
οι επαφές των δύο ανδρών αραίωσαν. Αντίθετα, ο Στεργιάδης
προσπαθεί να υλοποιήσει το όραμά του για ειρηνική συνύπαρξη Ελλήνων και Τούρκων με αμερόληπτη διοίκηση. Οι συνθήκες στο μεταξύ όλο και δυσκολεύουν. Το τουρκικό εθνικιστικό κίνημα έχει πλέον φανερά την υποστήριξη των Ιταλών,

Στις 17 Αυγούστου 1922, με τηλεγράφημα
του στον Δ. Γούναρη, ο Στεργιάδης ζητούσε
να σταλούν πλοία στη Σμύρνη.
«Αποστείλατε τάχιστα πλοία προς παραλαβήν Στρατού μετά υλικού πολέμου και του
πληθυσμού».
Ο Δ. Γούναρης απάντησε;
«Αποφύγετε δημιουργία προσφυγικού ζητήματος»
Ενημέρωσε τον Γεώργιο Παπανδρέου που
είχε μεταβεί στη Σμύρνη ως εκπρόσωπος του
Κόμματος των Φιλελευθέρων για την επερχόμενη καταστροφή και όταν εκείνος τον
ρώτησε: "Γιατί δεν ειδοποιείτε τον κόσμο να
φύγει;» ο Στεργιάδης έδωσε την εξής απάντηση:
«Καλύτερα να μείνουν εδώ να τους σφάξει
ο Κεμάλ, γιατί αν πάνε στην Αθήνα θα ανατρέψουν τα πάντα». (Γρηγόριος Δαφνής, «Η
Ελλάς Μεταξύ Δύο Πολέμων») Ο Στεργιάδης ήταν ο τελευταίος
Έλληνας επίσημος που έφυγε από τη Σμύρνη. Έχει γραφτεί ότι
στην προκυμαία περίμεναν πλήθη για να τον λιντσάρουν και
ότι επιβιβάστηκε στη βρετανική ναυαρχίδα «Σιδηρός Δουξ»,
με την προστασία ενόπλων. Πήρε μαζί του, το προσωπικό του
αρχείο, ίσως και κάποια έγγραφα από το αρχείο της Αρμοστείας. Δεν επέστρεψε ποτέ στην Ελλάδα.
Πήγε στη Γαλλία, αρχικά στο Παρίσι και στη συνέχεια στη
Νίκαια, όπου και έζησε ως τον θάνατό του (23 Ιουνίου 1949).
Για τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας, ο Στεργιάδης ήταν προδότης. Πολλοί έχουν υποστηρίξει ότι αν ερχόταν στην Ελλάδα,
θα είχε ανάλογη τύχη με τους έξι στο Γουδή. Αν και ήταν ευκατάστατος, δεν θα μπορούσε να ζήσει για 27 χρόνια στη Γαλλία, χωρίς να έχει κάποια εισοδήματα. Έχει γραφτεί ότι του
έστελναν χρήματα ο Ν. Πλαστήρας και κάποιος ανιψιός του.
Άλλοι υποστηρίζουν ότι τον συντηρούσε η γαλλική και άλλοι η
αγγλική κυβέρνηση. Ο Γ. Κορδάτος έγραψε μάλιστα ότι ο Στεργιάδης ήταν πράκτορας της Intelligence Service (μυστικής υπηρεσίας της Μ. Βρετανίας).
Για το γεγονός ότι δεν ήρθε στην Ελλάδα μετά το 1922, υπάρχει
η άποψη ότι, τυπικά, ήταν δικαιολογημένος γιατί ο διορισμός
του στη θέση του Ύπατου Αρμοστή έγινε από ξένες δυνάμεις.
Διορισμός του και σύσταση της Ύπατη Αρμοστείας δεν έχουν
δημοσιευθεί στην ελληνική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αντίθετα, δημοσιεύθηκε η κατάργησή της, πιθανότατα για
να ρυθμιστούν διοικητικά θέματα που είχαν προκύψει και να
τακτοποιηθούν νομικά οι αποσπασμένοι Έλληνες υπάλληλοι.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
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ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΛΩΝ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΨΗ?
Ο Γιώργος Γκεκας σε αποστολή, (σε διακοπές για να ακριβολογούμε) στην Ελλάδα!

Συχνα τα νέα κορίτσια στην Ελλάδα τώρα αποκαλούν η μια την άλλη φιλικά πουτά… α. Φιλικά είπα, όχι σαν βρισιά. « έλα πουτά …α να
σου πω, άκουσες τι έγινε?» Λέει η μια δωδεκάχρονη στην άλλη! Αντιγραφή απ τα κακά
πρότυπα των αρσενικών που φωνάζουν ο ένας τον άλλο μαλα..α και που…τη; Η Ισοπέδωση των πάντων και προπαντός λάθος ισότητα
μεταξύ των δυο φύλλων

Ε

ίναι γεγονος ότι όταν πηγαίναμε σχολείο εμείς τα αγόρια ήμασταν πολύ πιο αθυρόστομα απ τα κορίτσια. Ήταν μάλλον συνηθισμένο να αποκαλούμε ο
ένας τον άλλο μαλ...κα ,η που...τη χωρίς να εννοούμε

το περιεχόμενο της λέξης αλλα να το χρησιμοποιούμε σαν
προσφώνηση!. Τίποτα το ασυνήθιστο για τη γλώσσα της εποχής. Τα κορίτσια όμως ήταν πολύ πιο εύκοσμα και προσεκτικά . Δεν άκουσα ποτέ καμία συμμαθήτρια μου να αποκαλέσει η μια την άλλη «μαλά...ω». Με το καιρό βέβαια
και την απελευθέρωση των γυναικών που αφομοίωσαν και
τα κακά πρότυπα των αρσενικών, το μαλά…ω καθιερώθηκε εν ονόματι της ισότητας των δυο φύλλων. Προσωπικά
δεν μου πολυάρεσε γιατί παντα πίστευα και εξακολουθώ
να πιστεύω (πάρα την ένδειξη περί του αντιθέτου) ότι τα κορίτσια είναι φτιαγμένα από “sugar and spice and everything
nice”.
Φανταστείτε την έκπληξη μου όταν φέτος το καλοκαίρι
διαπίστωσα τη «πρόοδο» μεταξύ των νέων κοριτσιών

στην Ελλάδα που τώρα αποκαλούν η μια την άλλη φιλικά
πουτά… α. Φιλικά είπα, όχι σαν βρισιά. « έλα πουτά …α
να σου πω, άκουσες τι έγινε?» Λέει η μια δωδεκάχρονη
στην άλλη. Σοκαρίστηκα όταν το πρωτάκουστά και ίσως να
σοκαριστείτε και εσείς που ζείτε στο Καναδά. Βέβαια το
πουτά...α εξακολουθεί να είναι βρισιά αλλα εξαρτάται με
το τρόπο που χρησιμοποιείται. Όταν χρησιμοποιείται σαν
προσφώνηση όπως το μαλά…α προφανώς είναι αποδεκτό
στη νέα γενιά!
Κοινωνική σήψη? Μάλλον ! Για μένα δεν είναι νέα λίνγκο,
είναι ισοπέδωση των πάντων και προπαντός λάθος ισότητα
μεταξύ των δυο φύλλων. Με κίνδυνο να χαρακτηριστώ της
παλιάς σχολής προτιμώ τη παλιά προσφώνηση «φιλενάδα»
απ τη καινούργια «πουτά…α» .

ΑΝΑΖΗΤΑΣ WIFI ΣΕ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ
ΚΑΙ RESTAURANTS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ?
χρήση με τρεις χρήστες το ανώτερο ταυτόχρονα συνδεδεμένους. Σε ένα πολυσύχναστο μαγαζί με δεκάδες χρήστες σε μια συγκεκριμένη στιγμή είναι αδύνατο να μπεις μεσα. Και αν μπεις, σε πετάει έξω κάθε
τόσο, άσε που παίρνει ώρες –αν τα καταφέρεις να
κατεβάσεις μια φωτογραφία που σου έστειλαν.
Μάταια προσπαθούν να μπουν μεσα οι πελάτες και
ρωτά ο ένας άγνωστος τον άλλο «έχεις Ιντερνέτ»;
Καλείς το σερβιτόρο και αυτός δεν είδε, ούτε ξέρει,
μόνο σερβίρει. Μερικοί επιχειρούν να εξηγήσουν
την αδυναμία σύνδεσης με το γεγονος ότι κάθεσαι
μακριά απ το μαγαζί και είναι αδύναμο το σήμα.
Αυτό ισχύει σε κάποιο βαθμό όταν κάθεται κάνεις
στη παράλια, η στη πλατεία, μακριά απ’ το μαγαζί.
Αλλα και αυτό συνηγορεί στο γεγονος ότι το μαγαζί
έχασε το! Ενώ όλα σχεδόν τα μαγαζιά διαφημίζουν και χρειάζεται πιο ισχυρό και μεγαλύτερη ταχύτητα ιντερνέτ.
προσφέρουν «FREE WIFI είναι σχεδόν αδύνατον να συν- Με αλλα λόγια πολλοί μαγαζάτορες θεωρούν service απλά να
δεθείς.
διαθέτουν WIFI όχι να μπορεί ο πελάτης τους να το χρησιμοΠρώτα απ όλα είναι κλειστά κυκλώματα και χρειάζεσαι ποιεί . Όπως παλιά είχαν μεν τουαλέτα αλλα χωρίς χαρτί υγείας
κωδικό για να μπεις μεσα. Σε μερικά
η νιπτήρα και σαπούνι να πλέπροοδευτικά καταστήματα έχουν γραμ- WIFI συχνα υπάρχει για να τα ματιά νει κάνεις τα χεριά του μόνο και
μένο το κωδικό στο τιμοκατάλογο η του κόσμου μόνο. Έχουν τη χαμηλότε- μόνο να πληρούν την υποχρέωση
πάνω στο τραπέζι. Μερικοί άλλοι τον ρη ταχύτητα που υπάρχει διαθέσιμη, να έχουν τουαλέτα ετσι και τώρα
αναγράφουν στο λογαριασμό αφού 2bps, που προορίζεται για οικιακή ό- απλά έχουν WIFI…
φυσικά παραγγείλεις πρώτα. Και καλα χι επαγγελματική χρήση με τρεις χρή- Στα περισσότερα μαγαζιά που
μερικοί έχουν την ευφυΐα να βάλουν ένα στες το ανώτερο ταυτόχρονα συνδεδε- πήγα, και ήμουνα έξω κάθε
εύκολοχρηστο κωδικό, «Καλημέρα» , μένους. Σε ένα πολυσύχναστο μαγαζί βραδύ, σπάνια δεν είχα πρό«Καλοκαίρι» «πελάτης», «τρεις φορές με δεκάδες χρήστες σε μια συγκεκριμέ- βλημα να συνδεθώ. Το πιο καλό
το 13», η το ονομα του Μαγαζιού . Άλλοι νη στιγμή είναι αδύνατο να μπεις μεσα. WIFI χωρίς κανένα πρόβλημα
άσχετοι ιδιοκτήτες έχουν σαν κωδικό
σύνδεσης την είχα στο ξενοδοτον αριθμό του Ραουτερ/μόντεμ. Τα νούμερα και λατινικά ψηφία χείο μου στη Κρήτη και αυτό γιατί κάθε δωμάτιο ειχε δικό του
είναι δύσκολο να τα αντιγράψεις. Κάπου στη μέση είναι αυτοί μόντεμ/Ραουτερ. Πάντως καλό θα είναι μια χώρα που βασικά
που έχουν σαν κωδικό το νούμερο τηλεφώνου του μαγαζιού.
ζει απ το Τουρισμό να προσφέρει καλλίτερο WIFI service. Το
Το κυριότερο είναι ότι όλοι έχουν WIFI για να τα ματιά του internet δεν είναι πια πολυτέλεια αλλα ανάγκη ιδιαίτερα για
κόσμου μόνο. Έχουν τη χαμηλότερη ταχύτητα που υπάρχει δια- τους νέους και πρέπει να το καταλάβουν αυτό όλοι οι καταστηθέσιμη, 2bps, που προορίζεται για οικιακή όχι επαγγελματική ματάρχες.

Ξ

ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ
ΣΤΟΝ ΙΣΚΙΟ

Ό

λοι όσοι γ νωρίζ ουν τα Ε λληνικά πράγματά ξέρουν ότι
οι Έλ ληνες το καλοκαίρι όχι
μόνο προσπαθούν να βρουν
σκιά να κάτσουν αλλα και σκιά να παρκάρουν το αυτοκίνητο τους. Τίποτα παράλογο μ αυτό. Στη προσπάθεια τους
όμως να παρκάρουν στο ίσκιο γίνονται
παρανομίες και τερατουργήματα. Παρκάρουν σ το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, μπλοκάρουν αλλα παρκαρισμένα
αυτοκίνητα, εμποδίζουν τη διέ λευση
άλλων οχημάτων στο δρόμο κλπ.
Στη παραλία που κάνω μπάνιο ο δήμος
φύτεψε τρία τέσσερα χρονιά πριν αρμυρίκια στη άκρη του δρόμου κατά μήκος
της παράλιας. Πολλοί παρκάρουν τόσο
κον τά σ τα ακόμα α τ ροφικά δε νδράκια που έσπασαν τους κ λώνους τους
για να μπουν η να βγουν απ το αυτοκίνητο τους. Σε μερικέ ς περιπτώσεις
απ την απροσεξία των οδηγών η και να
παρκάρουν όσο το δυνατόν πιο κοντά
γ ια έ χουν ίσκιο τα έσπασαν τ ε λείως.
Κάλος ο ίσκιος αλλα υπαρχουν και όρια
και το παν μέτριων άριστον ισχύει και
εδώ.
Αφήσ τ ε πια π ου σ τ η ριζ ά τ ων δ έ νδρων αφήνουν τα αδε ιανά πλασ τ ικά
μπουκάλια νερού που καταναλώνουν
και καθε τ ί αλ λού ε ίδους σκουπίδια.
Δηλαδή για κάποιο λόγο θεωρούν τη
ρίζ α τ ου δ έ νδ ρου σ κουπιδ οτ ε ν ε κέ!
Δυσ τυχώς ο Έλ ληνας οικολογ ικά δε ν
έ χει παιδεία και κάνει παν τα ότι τον
βολεύει όχι ότι είναι σωστό.
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Ποιοι ήταν οι
Ελληνοαμερικανοί
νεκροί της 11ης
Σεπτεμβρίου

Σ

χεδόν 50 ομογενείς βρίσκονταν μεταξύ των 3000 και πλέον ανθρώπων, που έχασαν την ζωή τους στις
τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης
Σεπτεμβρίου. Επρόκειτο για εργαζόμενους
στα εμβληματικά κτίρια που κατέρρευσαν,
διερχόμενους αλλά και εργαζόμενους στα
σωστικά συνεργεία.
Η πρώτη εκδοχή που επικράτησε για τους
Ελληνοαμερικανούς που χάθηκαν την 11η
Σεπτεμβρίου έκανε λόγο για 39 άτομα.
Αργότερα, στον κατάλογο προστέθηκαν
άλλοι 9, που δεν είχαν γίνει άμεσα αντιληπτοί, λόγω της αλλαγής του ελληνικου επωνύμου, είτε προς το αμερικανικότερο, είτε

ªª Τζορτζ Μερκούρης, 35 ετών
ªª Βασίλειος Χαράμης, 45 ετών
ªª Τζέημς Μαούνης, 42 ετών
ªª Τζένιφερ Λην Τζέημς, 26 ετών
ªª Τζόαν Αχλαδιώτης, 27 ετών
ªª Τζον Κατσιματίδης, 31 ετών
ªª Κάθριν Μπάντης, 45 ετών
ªª Κένεθ – Τζορτζ Γκρούζαλης, 56 ετών
ªª Μάικλ Ελφέρης, 27 ετών
ªª Μάικλ Ταρρού, 45 ετών
ªª Μάικλ Θεοδωρίδης, 33 ετών
ªª Μάικλ Ρούσενμπλαντ Σισκόπουλος,60
ετών
ªª Τζο Νίκολας, 42 ετών
ªª Τζέημς Παπατζορτζ, 29 ετών

λόγω γάμου.
Παράλληλα, σε αυτούς θα πρέπει να προστεθούν και άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν
από την ζωή τα επόμενα χρόνια, λόγω παρενεργειών από τα τοξικά αέρια που εισέπνευσαν κατά την παρουσία ή επέμβασή τους
στην περιοχή. Μια τέτοια περίπτωση ήταν
ο Αστυνομικός του NYPD, Παύλος Πάλλας,
που πέθανε το 2011, χτυπημένος από τον
καρκίνο, όπως πιθανώς και άλλοι, που δεν
έχουν ακόμη καταγραφεί.
Θυμηθείτε τα ονόματα των νεκρών της 11ης
Σεπτεμβρίου.
ªª Άντριου Στεργιόπουλος, 23 ετών
ªª Άννα Φωστέρης, 58 ετών
ªª Άντονυ Ντέμας, 61 ετών
ªª Αρλήν Μπαμπακίτις, 48 ετών
ªª Κωνσταντίνος (Γκας) Οικονόμος, 41
ετών
ªª Ντανιέλα Κουσούλις, 30 ετών
ªª Δάφνη Πουλέτσος, 47 ετών
ªª Έντουαρντ Πούλις, 45 ετών
ªª Έρνεστ Αλικάκος, 42 ετών
ªª Φράνσις Χάρος, 76 ετών

ªª Τζορτζ Πάρις, 34 ετών
ªª Πατρίτσια Κούρας, 43 ετών
ªª Πάτρικ Αράνιος, 26 ετών
ªª Πήτερ Απόλλο, 27 ετών
ªª Πήτερ Μπρέναν, 31 ετών
ªª Πήτερ Μούτος, 44 ετών
ªª Πήτερ-Ουίλιαμ Μαστρανδρέας Τζούνιορ, 42 ετών
ªª Ρίτσαρντ Τζόζεφ Κλάρις, 60 ετών
ªª Ρίτσαρντ Ν. Πούλος, 45 ετών
ªª Στίβεν Ε. Πούλος, 30 ετών
ªª Στίβεν Χάγης, 32 ετών
ªª Θεόδωρος Πήγης, 61 ετών
ªª Τόμας Δαμάσκηνος, 33 ετών
ªª Τίμοθυ Πάτρικ Σούλας,45 ετών
ªª Ουίλιαμ Τσελέπης Τζούνιορ, 33 ετών
ªª Ζώης Προκόπιος, 46 ετών
Στους παραπάνω προστίθενται ακόμη οι
Τζίμυ Γρεκιώτης, Νικόλαος Παπαδόπουλος
(Πάπας), Γκας Ζαβός, Λεωνίδας Χαλικιόπουλος, Στήβεν Κόκκινος, Στυλιανός Μουσουρούλης, Στιβ Ζανέτος και Μπιλ Παπαϊωάννου.

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
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ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Συναξάρι ποια αγαπημένα, γνωστά σας πρόσωπα γιορτάζουν
(ονομαστική εορτή) σήμερα, αύριο και όλη την εβδομάδα

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου

Ενημερωτικό δελτίο Σεπτεμβρίου 2019

• Αγίου Αριστείδου μάρτυρος
• Ιερομάρτυρος Κορνηλίου

Στο παρόν ενημερωτικό δελτίο Σεπτεμβρίου 2019 θα βρείτε
πληροφορίες χρήσιμες για τους Έλληνες που διαβιούν
στην περιφέρεια του Γενικού Προξενείου Τορόντο.
Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου
• Ύψωσις Τιμίου Σταυρού
• Αγίου Θεοκλέους μάρτυρος

Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου
• Αγίου Βησσαρίωνος εν Λαρίση
• Αγίου Νικήτα μάρτυρος
• Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου
• Αγίας Ευφημίας
• Αγίας Λουντμίλας
• Αγίας Μελιτινής μάρτυρος

Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου
•
•
•
•
•

Σοφίας καί των θυγατέρων αυτής
Αγίας Αγαθοκλείας μάρτυρος
Οσίου Ολβιανού
Αγίου Παντολέοντος
Αγίου Πηλέως

Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου
•
•
•
•

Αγίας Αριάδνης μάρτυρος
Οσίου Ευμενίου αρχιεπισκόπου Γορτύνης
Αγίου Κάστορος μάρτυρος
Οσίου Ρωμύλου

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου
• Αγίου Σαββατίου μάρτυρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ,
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Προγραμματίζουμε να επισκεφθούμε το Winnipeg, Manitoba, μεταξύ 19 και 21
Σεπτεμβρίου, για να παράσχουμε προξενικές υπηρεσίες.
Το λήμμα για τη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου στην ιστοσελίδα μας έχει επικαιροποιηθεί.
Το τηλεφωνικό μας κέντρο λειτουργεί πλέον καθημερινά, από 9.00 έως 17.00. Για να
προγραμματίσετε ραντεβού, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.
Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Τορόντο διαθέτει προς δανεισμό από σχολεία
και ιδρύματα στο Οντάριο θεματικές μουσειοσκευές, οι οποίες περιέχουν ακριβή
αντίγραφα εκθεμάτων από Μουσεία της Ελλάδας και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ειδικά σχεδιασμένες για μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η ταινία "Δρυάδα" του Μίνωα Νικολακάκη θα παρουσιαστεί στο Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου του Τορόντο.

13 Σεπτεμβρίου 2019
www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

TOΡΟΝΤΟ

Ο Ελληνισμός του
εξωτερικού θα συμβάλει
στην αναγέννηση της
Ελλάδας

ΠΗΓΗ: NEOSKOSMOS.COM

Τ

ην απόλυτη στήριξή του στη νέα
ελληνική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εξέφρασε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της The Hellenic Initiative («Ελληνική
Πρωτοβουλία»), Άντριου Ν. Λιβέρης, σε
φιλανθρωπική εκδήλωση που έγινε την
Τρίτη στη Μελβούρνη.
Σημαίνον στέλεχος της ελληνικής Διασποράς και επί δεκαετίες πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της γιγαντιαίας
Dow Chemical Company, ο κ. Λιβέρης
μιλώντας σε δεκάδες ομογενείς, σε δείπνο που φιλοξένησε η τράπεζα ΑΝΖ στο
κεντρικό μέγαρό της στα Docklands της
Με λβούρνης, σ τάθηκε ιδιαίτερα σ το
ρόλο της Ελληνικής Πρωτοβουλίας λέγοντας ότι οι απόδημοι έχουν προσφέρει
πολλά στην Ελλάδα, αλλά όχι αρκετά…
Υποσ τήριξε, πάντως, ότι η «Ελληνική
Πρωτοβουλία» έχει ήδη καταφέρει κάτι
το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν. Να ενώσει ομογενείς από σχεδόν
όλες τις χώρες του κόσμου.
Μεταξύ άλλων είπε:
«Ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μας
στα επτά χρόνια της «Ελληνικής Πρωτοβουλίας» υπήρξε να καταφέρουμε
να κάνουμε τον κόσμο να εστιάσει στην
καλή πλευρά της Ελλάδας και να πιστέψει σε αυτήν. Η δουλειά μας σίγουρα
δεν έχει ολοκληρωθεί, ένα σημαντικό
μέρος της διασποράς θα πρέπει να πειστεί να συνταχθεί μαζί μας καθώς μπορεί
να προσφέρει ανυπολόγιστα πολλά στη
χώρα. Έχουμε ήδη κινητοποιήσει πολλούς, αλλά χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερους. Κι αυτό που ακούμε από όλες
τις πλευρές της διασποράς είναι πως
θέλει να δει από τη χώρα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και στόχευση, επένδυση και στήριξη των δυνατοτήτων των
ανθρώπων και της νέας γενιάς, που είναι
πραγματικά απεριόριστες. Είναι κάτι που,
φυσικά, απαιτεί πολύ χρόνο για να αποδώσει, είναι όμως απαραίτητο. Η Ελλάδα
είναι μια χώρα που έχει όλα τα εχέγγυα
να αναδειχθεί σε μια νέα Σιγκαπούρη
ή ένα Ισραήλ και δεν πρόκειται για μια
υπανάπτυκτη γωνία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Πρόκειται για μια ανεπτυγμένη
χώρα και οποιοσδήποτε έχει δουλέψει με
Έλληνες και με ελληνικές εταιρείες γνωρίζει πως διαθέτουν μεγάλη δυναμική
που πρέπει να αξιοποιηθεί. Πέρα από
όσα ήδη αναφέραμε, όλο αυτό, η μεταμόρφωση και η αναγέννηση μιας χώρας
μετά μια δύσκολη περίοδο, απαιτεί και
μια αισιοδοξία που είναι πάντοτε πιο
δύσκολη από την απαισιοδοξία. Διότι τα
δεινά που πέρασε η χώρα δεν θα πρέπει
να την κάνουν να χάσει την ταυτότητά της,
την πίστη στον εαυτό της και στα προτερήματά της. Η παρούσα συγκυρία είναι
μια καλή ευκαιρία για την πολιτική ηγε-

σία να προσπαθήσει να εμπνεύσει λίγη
αισιοδοξία στον λαό. Πίστη στην ανανέωση, στην προοπτική και στο μέλλον της
χώρας. Προσωπικά νιώθω πολύ τυχερός
για όσα μου έδωσε το γεγονός ότι κατάγομαι από αυτήν τη χώρα, το πάθος, την
ενέργεια και την αφοσίωση σε ένα μεγαλύτερο στόχο, στοιχεία τα οποία προέρχονται από το DNA μας ως Ελλήνων».
Κατέληξε δε λέγοντας πως έχει εμπιστοσύνη στον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον
οποίο θα συναντηθεί σύντομα.
Οικοδεσπότης της εκδήλωσης ήταν ο
Manny Arabatzis (Managing Director,
Credit &Capital Manegemnt ANZ) ο
οποίος μίλησε για τις καλές σχέσεις της
τράπεζας με την ομογένεια αλλά και για
το γεγονός ότι δέχθηκε να προσφέρει
εργασιακή εμπειρία σε νέους από την
Ελλάδα, με μεσολάβηση της Ελληνικής
Πρωτοβουλία και αυτό «ήταν ιδιαίτερα
θετικό».
Στην εκδήλωση μίλησαν ακόμα η Μαρία
Καρρά, συνιδρύτρια της Μη Κυβερνητικής οργάνωσης Emfasis Foundation, που
παρέχει υπηρεσίες κυρίως σε άστεγους,
και η Λένα Παπαλεξοπούλου αντιπρόεδρος του Desmos Foundation.
Οι δυο ομιλήτριες ενημέρωσαν τους
ομογενείς για τα δεινά της κρίσης που
έπληξε την Ελλάδα, εξήγησαν το έργο
που επιτελούν οι οργανώσεις τους και
ευχαρίσ τησαν την ομογένεια για την
ηθική και οικονομική συμπαράσ τασή
της.
Η κυρία Παπαλεξοπούλου, επίσ ης,
τόνισε ότι αναμένει αποτελέσματα από
την ελληνική κυβέρνηση και υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης είπε ότι «η ανασυγκρότηση της Ελλάδας περνάει μέσα από
την αναγέννηση του Παγκόσμιου Ελληνισμού».
Εξάλλου, η κυρία Καρρά εξέφρασε την
ικανοποίησή της που ο νέος δήμαρχος Αθηναίων Κ. Μπακογιάννης, πήγε
ως εθελοντής στον φορέα της και μαζί
με άλλους εθελοντές γύρισαν νύχτα την
Αθήνα, βρήκαν άστεγους και μίλησαν για
τις ανάγκες τους.
Την σχετική συζήτηση που έγινε με την
συμμετοχή των Λιβέρη, Παπαλεξοπούλου και Καρρά συν τόνιζε ο γνωσ τός
τηλεπαρουσιαστής και δημοσιογράφος
Τζον Μάγγος ενώ το πρόγραμμα παρουσίασε η Φρίντα Μιρικλή.
Η εκδήλωση έκλεισε με ομιλία του προέδρου της Ελ λην ικής Πρωτοβουλίας
Αυσ τραλίας Νίκολα Παππά, ο οποίος
στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να συμβάλει η διασπορά στην «επανεκκίνηση»
της Ελλάδας αλλά σε σωστές βάσεις.
O κ. Παππάς απένειμε τιμητική πλακέτα
στον κ. Πίτερ Ντόλκα για τις υπηρεσίες
του προς την Ελληνική Πρωτοβουλία.
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Το χωριό των ΗΠΑ που είναι γεμάτο Έλληνες

ΠΗΓΗ: AKRITASNEWS.COM

Έ

να χωρίο…ελληνική αποικία φαίνεται πως υπάρχει στη Φλόριντα των
ΗΠΑ, όπου έχει το μεγαλύτερο ποσοστό Ελλήνων στις ΗΠΑ.
Το Tarpon Springs είναι ένα παραλιακό
χωριό στην «Ηλιόλουστη Πολιτεία». Έχει
22.554 κατοίκους και βλέπει στον Κόλπο
του Μεξικού. Ονομάστηκε έτσι επειδή η
πρώτοι επισκέπτες παρατήρησαν τα ψάρια
«tarpon» να πηδούν έξω από το νερό. Λίγα
χρόνια αργότερα, και συγκεκριμένα την
δεκαετία του 1880, έφθασαν και οι πρώτοι Έλληνες, για να εργαστούν ως σφουγγαράδες.

Σιγά σιγά, ήρθαν δύτες από τα Δωδεκάνησα
και τη Χάλκη, με την βιομηχανία της σπογγαλιείας στην περιοχή να ανθίζει την δεκαετία του 1930.
Το 1947 όμως, έφτασε η επιδημία της κόκκινης άλγης. Τα σφουγγάρια καταστράφηκαν
και οι κάτοικοι έγιναν ψαράδες ή ναυτικοί.
Τα χρόνια που ακολούθησαν οι δραστηριότητες γύρω από τα σφουγγάρια έχουν
μετατραπεί σε τουριστική ατραξιόν. Μουσεία, εστιατόρια και μαγαζιά, υπάρχουν για
να θυμίζουν την ιστορία του «ελληνικού»
χωριού. Το 1980 ο επιχειρηματίας Τζορτζ
Μπιλίρης επανάφερε την αλιεία σπόγγων,

που πλέον βρίσκεται σε ακμή.
Το Tarpon Springs αποκαλείται και ως το
«ελληνικό νησί» των ΗΠΑ, έχοντας το μεγαλύτερο ποσοστό Ελλήνων από κάθε άλλη
πόλη στις ΗΠΑ, το οποίο αγγίζει το 11,8%.
O δήμαρχος είναι γεννημένος στην Κάλυμνο, ενώ μια από τις κεντρικές λεωφόρους
ονομάζεται «Λεωφόρος Δωδεκανήσων».
Σχεδόν τρείς στους τέσσερις Έλληνες του
Tarpon Springs, σύμφωνα με την Wikipedia,
ανέφεραν πως μιλούν ελληνικά στο σπίτι.
Το Tarpon Springs είναι επίσης γνωστό για

τις ορθόδοξες γιορτές και ειδικότερα εκείνη
των Θεοφανείων. Τα ύδατα και τα καϊκια
αγιάζονται, ενώ πολλοί νέοι πέφτουν στην
θάλασσα για να πιάσουν τον σταυρό.
Ο συγκεκριμένος εορτασμός προσελκύει
πλήθος Ελληνοαμερικανών, από όλες τις
ΗΠΑ. Εκείνη την ημέρα, ο πληθυσμός της
πόλης σχεδόν τριπλασιάζεται. Το Tarpon
Springs είναι μαζί με την Αστόρια, η καρδιά του ελληνισμού στις ΗΠΑ, κρατώντας
ζωντανά τα ελληνικά ήθη και έθιμα για
περισσότερο από έναν αιώνα.
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Δύο φωτογραφίες
από το Canadian Film
Center Annual BBQ

Ο πανταχού παρών Πρόεδρος των Ethnic Media κ. Θωμάς Σάρας με
την Υπουργό Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού κα Lisa McLeod

Ο γνωστός κι αγαπητός επιχειρηματίας κ. Γιώργος Σαϊρόγλου
με την κόρη του και με τον κ. Νίκο Κυπραίο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ,
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Ψήφος στους Έλληνες του εξωτερικού.

... κι ο δαίμων των γκρινγκλις !!!

Κι ας ήταν μόνο αυτό ! Δηλαδή ανορθόγραφα και ασύντακτα κείμενα στα ελληνικά
. Τα μισά από τα ελληνικά κείμενα –ίσως και
περισσότερα - στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι στη διάλεκτο των γκρίνγκλις !
Όχι δεν είναι γλώσσα ινδιάνικης φυλής του
Αρκτικού κύκλου , πρόκειται για την μεταφορά της ελληνικής σε λατινικούς χαρακτήρες . Oh Mon dieu ! Για παράδειγμα , το
κάνουμε Oh thee moy !!! Ti travame?

Θα συζητηθεί σε λίγες μέρες στην Βουλή
και το ευτυχές γεγονός για τους ομογενείς
που θέλουν να έχουν δικαίωμα ψήφου
είναι η αυτοδυναμία της Ν. Δ. , που μπορεί
να συμπληρώνει ενισχυμένη πλειοψηφία
και να περάσει νόμο, που ουσιαστικά ενεργοποιεί άρθρο του Συντάγματος, το οποίο
προβλέπει ψήφο των ελλήνων μεταναστών.
Υπάρχουν όμως φωνές που αντιτίθενται
στην Ελλάδα και εκφράζουν ανησυχίες, για
την εν λευκώ παροχή δικαιώματος ψήφου
στους ομογένείς, που για παράδειγμα
έχουν να πατήσουν το πόδι τους στην
πατρίδα - ενώ έχουν την δυνατότητα - δέκα
και πάνω χρόνια.
Φαίνεται πως πάει να γίνει το πρώτο βήμα
κι αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό
. Θα ανοίξει και θα διευρυνθεί η εκλογική πίτα , όπου θα μπορούν να εισέλθουν
και να συμμετέχουν με την ψήφο τους , οι
έλληνες του εξωτερικού , οι οποίοι από
όσο γνωρίζω σε συντριπτικό ποσοστό ,
αγαπούν υπερβολικά την πατρίδα ! Μην
ξεχνάμε πως για πολλούς ομογενείς ήταν
όνειρο ζωής !

Τι μπορεί να γίνει ;

Η Μεγάλη των Ελλήνων Κληρονομιά .

Είναι το μεγαλύτερο επιστημονικό επίτευγμα στον κόσμο , η αρχαία ελληνική
γλώσσα, που αποτελείται από 60 εκ.
τύπους και λέξεις . Σήμερα όμως , έχουμε
αποτινάξει τον βαρύ και ασήκωτο ζυγό και
στην νεοελληνική, δεν χρησιμοποιούμε για
να συνεννοηθούμε ;;; πάνω από 500. 000
τύπους και λέξεις, σε ευρεία κλίμακα !!!
Αυτό για να έχουμε μια πρόχειρη πρώτη
εικόνα , για την παρασσάγγας διαφορά που
μας χωρίζει με τους αρχαίους ημών προγόνους . Εκείνοι ήθελαν να ζυμώνουν , να
πλάθουν , να αφουγκράζονται και να δημιουργούν σύμφωνα με τους γραπτούς και
τους άγραφους νόμους της φύσης . Εμείς
τα θέλουμε όλα στο κινητό, αραχτοί στον
καναπέ και ποιός χέστηκε για τη φύση ;

Και κατορθώσαμε , ...

εμείς οι προοδευτικοί , μετά τη χούντα ,
σταδιακά να υποβαθμίσουμε την διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στα σχολεία, στον κατώτατο βαθμό ! Σαν να πρόκειται για κάτι ξένο προς τα Ελληνόπουλα .
Κι ακόμη τώρα, κανείς δεν αντιδρά ; Πώς
εξηγείται , από τους Έλληνες απανταχού ,
τέτοια αδιαφορία ;
Η γλώσσα μας , είναι το «όπλο» που μας
κράτησε ζωντανούς εδώ και χιλιετίες .
Ούτε η θρησκεία , ούτε η έριδα που μας
κατατρώει , δεν μας βοήθησαν για να
παραμείνουμε συνεχιστές της ασύγκριτης
ελληνικής παράδοσης !

Η γλώσσα μας ,

μας κράτησε ενωμένους, αν και κυνηγήθηκε από τα χρόνια του Βυζαντίου ακόμη

και κινδύνευσε με αφανισμό, από τους
φανατικούς ιουδαιοχριστιανούς . O Ιουλιανός ο Μέγας , μετονομάστηκε σε Παραβάτης ! Ο τελευταίος Ελληνόψυχος Ρωμαίος
αυτοκράτορας και γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Υπήρχαν όμως κι αυτοί που
δεν σταμάτησαν ποτέ να εργάζονται για τη
διάδοση κι επιβίωση της εληνικής γλώσσας και φιλοσοφίας στο Βυζάντιο. Χάρη σε
αυτούς έγιναν μεταφράσεις των αρχαίων
συγραμμάτων στα λατινικά και άλλες μεταφράσεις από τα κείμενα που πήραν οι Άραβες κι έτσι σώθηκε ο μεγαλύτερος όγκος
του ανεκτίμητου πνευματικού πλούτου
που προερχόταν από την αρχαία Ελλάδα
, γραπτά του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα,
του Ηρόδοτου κ.α. Έτσι έφτασε η γνώση
και στη Δύση κατά τον ένατο δέκατο αιώνα
μ.Χ.

Μετά την πτώση του Βυζαντίου

πλάκωσε το Τουρκομπαροκ που δημιούργησε επίσης ένα ασφυκτικό πλαίσιο για
την ελληνική γλώσσα , που σώθηκε τότε ,
ομιλούμενη από τους ομογενείς , κυρίως
στην Μολδοβλαχία, τη Ρωσσία , την Γαλλία , την Ιταλία, με πρωτεργάτη τον αείμνηστο και μέγα ήρωα της Ελληνικής Αναγέννησης και επανάστασης , Ρήγα Φερραίου
του Βελεστινλή. Το δικό του έργο συνέχισαν οι «Φιλικοί», Αναγνωστόπουλος, Ξάνθος και Τσακάλωφ. Μέσα από Συμπληγάδες πέρασε , γλύτωσε από τη Σκύλα και τη
Χάρυβδη η ελληνική γλώσσα και σήμερα ;
σήμερα τί γίνεται ;

Ο Δούρειος Ίππος ...

Το διαδίκτυο αποτελεί έναν «επικίνδυνο»
δημόσιο φορέα της ελληνικής γλώσσας
που σε άλλες εποχές θα αισθανόσουν
προσβεβλημμένος . Προσβεβλημμένος
διότι προ διαδικτύου υπήρχε ένας σεβασμός στην γραφή της γλώσσας , αλλά και
στην ορθογραφία . Αυτός ο σεβασμός, είχε
ως αποτέλεσμα, την προσπάθεια όσων
ήθελαν να επικοινωνήσουν γραπτώς, να
το κάνουν σύμφωνα με τα δέοντα ! Ήταν
αγενές, να γράψεις στον άλλο ή την άλλη
–ακόμη περισσότερο –, ανορθόγραφα ή
ασύντακτα με κίνδυνο να σε χαρακτήριζαν
ως αγράμματο και ακαμάτη . Τώρα όμως
, ασυνειδησία πλήρης με το διαδίκτυο ,
«μικροί μεγάλοι στο καφενείο» και «του
Κουτρούλη ο γάμος», σε χολιγουντιανή
συμπαραγωγή!

Μα να ευαισθητοποιηθούμε υπέρ της
γλώσσας μας . Να αντιδράσουμε ο καθένας με τις δυνάμεις του και στα οριά του .
Να υπερασπιστούμε αυτό το ιερό και όσιο
που μας ενώνει χιλιάδες χρόνια και έδωσε
φώς σε όλο τον κόσμο . Δεν αρκεί που είμαστε Έλληνες , μάλλον χρειάζεται και απόδειξη . Το κράτος πρέπει να επενδύσει στην
αρχαία φιλοσοφική παιδεία και να εμπεδώσει σε σχέση με την εκπαίδευση των νέων.
Εμείς οι ομογενείς, θα μπορούσαμε ίσως
να επιμείνουμε περισσότερο στα ελληνικά
με τα παιδιά μας , όπως για παράδειγμα
μιλώ στην κόρη μου στα ελληνικά και μου
απαντά στα αγγλικά . Πολλά μπορούν να
γίνουν όταν εμείς το θελήσουμε , αλλά
πρώτα πρέπει να το αξιολογήσουμε. Πρόκειται για ένα βάρος στην πλάτη του καθενός από εμάς, που προσδιοριζόμαστε ως
Έλληνες . Από την ώρα που ερχόμαστε στη
ζωή, μέχρι που φεύγουμε, αυτό δεν αλλάζει
. Είναι όμως διαφορετικό, να κουβαλάς στην
πλάτη άχρηστες πληροφορίες ή τον πλούτο
λέξεων, που καρποφόρησαν και εξευγένησαν όλον τον πλανήτη ! Αυτό κουβαλάμε
και μεταφέρουμε στους νέους , συνέχεια
στην ιστορία, που γράφεται από αρχής στην
Ελληνική.

Τέλος

να μην παραλειφθεί η αναφορά στην πολύ
καλή προσπάθεια όλων των ελληνικών σχολείων εδώ στον Καναδά που δίνει την δυνατότητα στα ελληνόπουλα να βρίσκονται
μεταξύ τους και να μιλούν, να ακούν και να
διδάσκονται τη δική τους γλώσσα.
Να με συμπαθάς σχολιαστή μου, δεν
σου είπα καλό φθινόπωρο βρε άτιμο !!!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ,
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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ELECTION COMMITTEE
ANNOUNCEMENT
To members of the Hellenic Home
The Annual General Meeting was held on Sunday, June 23, 2019 at 2:00pm at 33
Winona Drive. This year the Elections for a new Board of Directors and Ladies
Auxiliary will be held on
Sunday, October 20, 2019 from 1:00pm to 5:00pm at 33 Winona Drive.
An Elections Committee was voted in at the Annual General Meeting of the
Members consisting of Ms. Betty Skoutakis (Chaiperson), Mr. Nicholas Varmazis
(Secretary), Mr. Chris Padelopoulos, Mr. Jean Papagiannis, and Ms. Vicki
Voukelatos.
The information below has been compiled as your guide on how to vote or to be
elected as:
(a) a Director of the Board of Directors of the Hellenic Home; or
(b) a Councillor of the Ladies Auxiliary Council of the Hellenic Home.
NOTE:
For purposes of brevity, the Hellenic Home for the Aged Inc. and the Hellenic
Care for Seniors (Toronto/Scarborough) Inc. will be referred as “Hellenic Home”
or “Home”. Whoever is elected to the Board of Directors of the Hellenic Home for
the Aged Inc. is automatically elected to the Board of Directors of the Hellenic
Care for Seniors (Toronto/Scarborough) Inc. and vice versa. In other words the
Hellenic Home for the Aged Inc. and the Hellenic Care for Seniors (Toronto/
Scarborough) Inc. have one and the same Board of Directors.
DATE OF THE ELECTIONS
The elections for Board of Directors of the Hellenic Home and the Council of
the Ladies Auxiliary will be held on Sunday, October 20, 2019 at the ESTIA of
the Hellenic Home, 33 Winona Drive. ONLY AT THIS LOCATION. PLEASE BRING
PHOTO ID.
The election polling booths will be open at 1:00 pm and will close at 5:00 pm.
ELIGIBILITY TO VOTE AT THE OCTOBER 20, 2019 ELECTIONS
For the Board of Directors
A member of the Hellenic Home may vote as long as he or she:
•
is a member in good standing and has paid their 2018 & 2019 membership
fees; and,
•
his/her name appears on the official Voters’ List.
Please note that former members who wish to run for a Board
position or to vote on Election Day can do so by paying their 2018
& 2019 membership fees and applying to correct the Voters’ List by
September 25, 2019
For the Council of the Ladies Auxiliary
A female member of the Hellenic Home may vote as long as she:
•
is a member in good standing and has paid their 2018 & 2019 membership
fees; and,
•
her name appears on the official Voters’ List.

by September 12, 2019.
The members of the Hellenic Home may inspect the Voters’ List to ensure that
their name is properly entered and also that all related information is correct.
If your name does not appear on the Voters’ List, or it is not entered correctly, in
order to correct the error please notify Denise Handjis at the Hellenic Home for
the Aged Inc. in writing before September 25, 2019.
A final Voters List will be available and posted at both facilities at the front
reception at: the Hellenic Home for the Aged Inc, 33 Winona Drive, Toronto & the
Hellenic Home for the Aged Inc., 2411 Lawrence Avenue East, Scarborough by
October 11, 2019.
Expired Membership
If your membership has expired and you wish to vote, you have the opportunity
to do so by renewing your membership by September 25, 2019 at 5:00 pm. If
your membership is not renewed on or before the September 25, 2019 deadline,
members will not be eligible to vote.
ELIGIBILITY TO BE A CANDIDATE (FOR ELECTION)
Board of Directors
All members that are nominated for election to the Board must be:
•
members in good standing; and have paid their membership dues for 2018
and 2019.
•
new members that have been members in good standing for a minimum of 6
months prior to the date of the election (April 20, 2019)
•
submit a completed Nomination Form for Election to the Board of Directors
(provided by Denise Handjis) by September 20, 2019 at 5:00pm; and,
•
be nominated by 2 members in good standing.
Council of the Ladies Auxiliary
All members that are nominated for election to the Ladies Auxiliary must be:
•
members in good standing; and have paid their membership dues for 2018
and 2019.
•
new members that have been members in good standing for a minimum of 6
months prior to the date of the election (April 20, 2019).
•
submit a completed Nomination Form for Election to the Ladies Auxiliary
(provided by Denise Handjis) by September 20, 2019 at 5:00pm; and,
•
be nominated by 2 members in good standing.
Candidates Meeting
The All Candidates meeting has been scheduled for Friday, October 4, 2019 at 6pm
at the Hellenic Home 33 Winona Drive in the ESTIA.
If you have any questions related to the elections, please call Denise Handjis,
Executive Assistant at the Hellenic Home for the Aged at 416-654-7718 ext. 2222.
			

WHAT YOU NEED TO DO IF YOUR NAME DOES NOT APPEAR
IN THE VOTERS LIST
Error or Omission
The Preliminary Voters List will be available and posted at both facilities at the
front reception at: the Hellenic Home for the Aged Inc, 33 Winona Drive, Toronto
& the Hellenic Home for the Aged Inc., 2411 Lawrence Avenue East, Scarborough

Ms. Betty Skoutakis				
Mr. Nicholas Varmazis
Chairperson of the Election Committee		
Secretary of the Election
								Committee
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
Προς τα μέλη του Ελληνικού Σπιτιού
Η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών έγινε την Κυριακή 23 Ιουνίου, 2019 στις 2:00
μμ. στο 33 Winona Drive.
Η εκλογές για το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο και Γυναικείο Τμήμα θα γίνουν την
Κυριακή 20 Οκτωβρίου, 2019 από τις 1:00 μ.μ. μέχρι τις 5:00 μ.μ. στο 33 Winona Drive.
Στην Γενική Συνέλευση εκλέχτηκε η Επιτροπή Εκλογών. Τα μέλη της Επιτροπής είναι
η κα. Μπέτη Σκουτάκη (Προεδρεὐων), o κ. Νικόλαος Βαρμάζης (Γραμματέας), κα. Βασιλική Βουκελάτος, κ. Χρήστος Παντελόπουλος, και ο κ. Ιωάννης Παπαγιάννης.
Οι κάτωθι πληροφορίες αποτελούν οδηγό για την άσκηση του δικαιώματός σας να
εκλέγετε και να εκλεγείτε.
α) Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Σπιτιού
β) Σύμβουλος του Γυναικείου Τμήματος του Ελληνικού Σπιτιού
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για συντομία στο κείμενο που ακολουθεί το Hellenic Home for the Aged Inc. και το
Hellenic Care for Seniors, Toronto & Scarborough Inc. θα αναφέρονται ως «Ελληνικό Σπίτι» ή «Σπίτι». Όποιος εκλέγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Hellenic Home
for the Aged Inc. είναι αυτομάτως εκλεγμένο μέλος και του Διοικητικού Συμβουλίου
του Hellenic Care for Seniors, Toronto & Scarborough Inc. και το αντίθετο. Με δυο
λόγια το Hellenic Home for the Aged Inc. και το Hellenic Care for Seniors, Toronto &
Scarborough Inc. έχουν το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο.
ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ
Οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Σπιτιού και
του Γυναικείου Τμήματος θα γίνουν την Κυριακή 20 Οκτωβρίου, 2019, στην ΕΣΤΙΑ του
Ελληνικού Σπιτιού, 33 Winona Drive, Toronto, Ontario και μόνο σε αυτή την διέυθυνση. Παρακαλείστε να έχετε μαζί σας ταυτότητα με φωτογραφία.
Τα εκλογικά Τμήματα θα είναι ανοικτά από την 1:00μ.μ. μέχρι τις 5:00μ.μ.
ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Κάθε μέλος του Ελληνικού Σπιτιού μπορεί να ψηφίσει, εφ’ όσον:
α) Είναι τακτικό μέλος του Ελληνικού Σπιτιού και είναι ταμειακά τακτοποιημένος
γιά το 2018 και 2019.
β) Το όνομα του είναι γραμμένο στην κατάσταση των ψηφοφόρων
Τα παλαιά μέλη που θέλουν να ψηφίσουν ή να είναι υποψήφιοι, πρέπει
να πληρώσουν τις συνδρομές τους μόνο για το 2018 και 2019 πριν τις 25
Σεπτεμβρίου 2019.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυναικείου Τμήματος
Κάθε γυναίκα μέλος του Ελληνικού Σπιτιού μπορεί να ψηφίσει , εφ’ όσον:
α) Είναι τακτικό μέλος του Ελληνικού Σπιτιού και είναι ταμειακά τακτοποιημένoς
για το 2018 και 2019.
β) Το όνομά της είναι γραμμένο στην κατάσταση των ψηφοφόρων
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΑΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
Λάθος ή Παράληψη
Ο προκαταρκτικός κατάλογος των ψηφοφόρων θα είναι στη διάθεση σας από τις 12
Σεπτεμβρίου 2019 στα Γραφεία του Οργανισμού στο: Hellenic Home for the Aged Inc.
33 Winona Drive, Toronto, OΝ και στο Hellenic Home for the Aged Inc. 2411 Lawrence
Ave. East, Scarborough, OΝ.

Τα μέλη του Ελληνικού Σπιτιού θα πρέπει να εξετάσουν τον κατάλογο των ψηφοφόρων για να βεβαιωθούν ότι το όνομά τους είναι γραμμένο σωστά και οι σχετικές πληροφορίες είναι σωστές. Εάν το όνομά σας λείπει από τον κατάλογο των ψηφοφόρων, ή
δεν είναι σωστά γραμμένο, για να διορθωθεί το λάθος θα πρέπει να συμπληρώσετε το
ειδικό έντυπο και να το παραδώσετε στην Διονυσία Χατζή στο Ελληνικό Σπίτι στο 33
Winona Drive, Toronto, πριν τις 25 Σεπτεμβρίου 2019.
Ο τελικός κατάλογος των ψηφοφόρων θα είναι στη διάθεσή σας από τις 11 Οκτωβρίου
2019 στα Γραφεία του Οργανισμού στο: Hellenic Home for the Aged Inc. 33 Winona
Drive, Toronto, OΝ και στο Hellenic Home for the Aged Inc. 2411 Lawrence Ave. East,
Scarborough, OΝ.
Μη Ταμειακώς Τακτοποιημένα Μέλη
Ένα μέλος που δεν πλήρωσε την τρέχουσα και την προηγούμενη ετήσια συνδρομή του
θα δικαιούται την πρόσθεση του ονόματός του στην κατάσταση των ψηφοφόρων για
τις επικείμενες εκλογές, αφού κάνει αίτηση και πληρώσει τις οφειλόμενες συνδρομές
του 2018 και 2019 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 5:00 μ.μ.
Εάν το μέλος δεν εχει οικονομικά τακτοποιηθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 5:00
μ.μ. δεν θα έχει το δικαίωμα να ψηφίσει.
ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
Διοικητικό Συμβούλιο
Κάθε μέλος του Ελληνικού Σπιτιού μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα στις εκλογές
για το αξίωμα του Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Σπιτιού εφ’
όσον:
α) Είναι τακτικό μέλος του Ελληνικού Σπιτιού και είναι ταμειακά τακτοποιημένος
γιά το 2018 και 2019.
β) Εάν είναι καινούργιο μέλος, να είναι ταμειακά τακτοποιημένος έξη μήνες πριν τις
εκλογές (20 Απριλίου 2019).
γ) Να υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας στον Προεδρεύοντα της Επιτροπής Εκλογών πριν ή μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2019 ώρα 5:00 μ.μ. (Προμηθευτείτε την αίτησή σας
από την Διονυσία Χατζή)
δ) Έχει προταθεί από δύο (2) ταμειακά τακτοποιημένα μέλη.
Συμβούλιο Γυναικείου Τμήματος
Κάθε γυναίκα μέλος του Ελληνικού Σπιτιού μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα στις
εκλογές για το αξίωμα της Συμβούλου του Γυναικείου Τμήματος, εφ’ όσον:
α) Είναι τακτικό μέλος του Ελληνικού Σπιτιού και είναι ταμειακά τακτοποιημένη για
το 2018 και 2019.
β) Εάν είναι καινούργιο μέλος, να είναι ταμειακά τακτοποιημένη έξη μήνες πριν τις
εκλογές (20 Απριλίου 2019).
γ) Να υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας στον Προεδρεύοντα της Επιτροπής Εκλογών πριν ή μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2019 ώρα 5:00 μ.μ. (Προμηθευτείτε την αίτησή σας
από την Διονυσία Χατζή)
δ) Έχει προταθεί από δύο (2) ταμειακά τακτοποιημένα μέλη.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή σας απασχολεί κάτι σχετικό με τις εκλογές, τηλεφωνείστε στην
Διονυσία Χατζή στον αριθμό: 416- 654-7718 ext. 2222.
Ενημερωτική Συνάντηση
Η συνάντηση μελών και υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου 2019 ώρα
6:00 μ.μ. στην Εστία στο 33 Winona Drive, Toronto.
			
Μπέτη Σκουτάκη					
Προεδρεύων (Chairperson)			
Επιτροπής Εκλογών				

Νικόλαος Βαρμάζης
Γραμματέας (Secretary)
Επιτροπής Εκλογών
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

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...

Βήσσανη Πωγωνίου, δήμος της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της
Περιφέρειας Ηπείρου

Εβραίος στην Θεσσαλονίκη το 1942 διασκεδάζει τους φρουρούς
οι οποίοι σε λίγο για χάρη των Γερμανών θα τον στείλουν στον
βαγόνι για τον θάνατο του
Παρέα ανδρών στην βόλτα τους στους δρόμους του Ναυπλίου

Παπαδάτες Πρεβέζης. Χορός το Πάσχα. To έθιμο του καγκελάρη αναβιώνει την
Παρασκευή ανήμερα της γιορτής της Ζωοδόχου Πηγής στις Παπαδάτες του Δήμου
Ζηρού Πρέβεζας

Σαντορίνη, 1951

Έλληνες στρατιώτες (Εύζωνοι) χορεύουν τσάμικο στο Πέτα

Οργανοπαίκτες στο Μέτσοβο

Καφενές στην Κέρκυρα το 1908

Μέτσοβο 1950. Οι τρεις συννυφάδες στολισμένες μετά τον
εκκλησιασμό

Έλληνες φαντάροι στήνουν χορό στην Αλβανία .1941
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ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Μια γρήγορη επισκόπιση στην ιστορία μας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
13 Σεπτεμβρίου

1928: Ο πρωθυπουργός, Ελευθέριος
Βενιζέλος, με επιστολή του στον τούρκο
ομόλογό του Ισμέτ Ινονού ζητά την επίλυση με ειρηνικό τρόπο του συνόλου
των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Λίγες
μέρες αργότερα, ο τούρκος πρωθυπουργός θα τον προσκαλέσει στην Κωνσταντινούπολη.
1986: Σεισμός, μεγέθους 6,5 βαθμών της
κλίμακας Ρίχτερ, συγκλονίζει την Καλαμάτα. 35 νεκροί ο απολογισμός.

14 Σεπτεμβρίου

628: Ο βυζαντινός αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην
Κωνσταντινούπολη, αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον
Τίμιο Σταυρό.
1814: Ανήμερα της Ύψωσης του Τιμίου
Σταυρού, ο Νικόλαος Σκουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλωφ, ιδρύουν στην Οδησσό τη «Φιλική
Εταιρεία».
1890 Ιδρύεται στη Σμύρνη ο μουσικογυμναστικός σύλλογος «Ορφέας», από τα
μέλη του οποίου, τρία χρόνια μετά, θα
ιδρυθεί ο γυμναστικός σύλλογος «Γυμνάσιον». Οι δύο σύλλογοι θα ενωθούν το
1898 και θα δημιουργήσουν τον «Πανιώνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης».
1920: Μεσούσης της Μικρασιατικής
Εκστρατείας, αρχίζει στην Ελλάδα η προεκλογική περίοδος για τις εκλογές της 1ης
Νοεμβρίου, με διαδηλώσεις και συμπλοκές μεταξύ βενιζελικών και αντιβενιζελικών.

15 Σεπτεμβριου

1919: Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της
εφημερίδας «Η Καθημερινή».
1928: Ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικιλίνη.
1991: Διάσπαση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.
Αποχωρεί η ανανεωτική πτέρυγα με επικεφαλής τη Μαρία Δαμανάκη, τον Μίμη
Ανδρουλάκη, τον Παναγιώτη Λαφαζάνη
και τον Γιάννη Δραγασάκη. Οι ανανεωτικοί, που εκπροσωπούν γύρω στο 50%
της Κ.Ε. του ΚΚΕ, θα παραμείνουν στον
Συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου, που θα μετατραπεί σε ενιαίο κόμμα.

16 Σεπτεμβρίου

1941: Διαταγή του Αρχηγείου της Βέρμαχτ (OKW) αναφέρει ότι για κάθε φόνο
γερμανού στρατιώτη στα κατεχόμενα
εδάφη, να εκτελούνται 50 ή 100 ντόπιοι,
κατά προτίμηση κομμουνιστές.
1967: Ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο
Ακρωτήρι της Σαντορίνης.
1981: Η κυβέρνηση Ράλλη προκηρύσσει βουλευτικές εκλογές και ευρωεκλογές για τις 18 Οκτωβρίου. Ακολουθούν
η προσχώρηση του Γεώργιου Μαύρου
και του Μανώλη Γλέζου στο ΠΑΣΟΚ,
ενώ το ΚΟΔΗΣΟ του Ιωάννη Πεσμαζό-

γλου συνεργάζεται με το Κόμμα Αγροτών - Εργαζομένων (ΚΑΕ). Παράλληλα,
εμφανίζεται το Κόμμα Προοδευτικών
του Σπύρου Μαρκεζίνη, ενώ αυτόνομα
αποφασίζουν να κατέλθουν στις εκλογές το ΚΚΕ, το ΚΚΕ Εσωτερικού και η
ΕΔΗΚ.
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Χανιά: Μεγάλη
δωρεά των ομογενών
της Αμερικής στο
Αννουσάκειο Ίδρυμα

ΠΗΓΗ: KRITI24.GR

17 Σεπτεμβρίου

1176: Ο βυζαντινός στρατός υπό τον
αυτοκράτορα Μανουήλ Α’ Κομνηνό υφίσταται δεινή ήττα στο Μυριοκέφαλο της
Μικράς Ασίας, από τους Σελτζούκους
Τούρκους του Κιλίτζ Αρσλάν.
1877: Ο εκλογικός νόμος ΧΜΗ επιβάλλει
τη συμμετοχή της δικαστικής εξουσίας
σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας και κατά την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων. Με τον παραπάνω νόμο
καταργείται κάθε τιμοκρατικός περιορισμός του εκλογικού δικαιώματος και
περιορίζεται ο χρόνος ψηφοφορίας στη
μία ημέρα.
1920: Ο Βασιλιάς των Ελλήνων Αλέξανδρος Α’ τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς, προσπαθώντας να υπερασπιστεί
το αγαπημένο του σκυλάκι από την επίθεση δύο μαϊμούδων στους Βασιλικούς
Κήπους του Τατοΐου. Οι γιατροί του ανακοινώνουν ότι το τραύμα του δεν εμπνέει
καμία ανησυχία, αλλά λίγες μέρες αργότερα θα πάθει σηψαιμία και θα πεθάνει
στις 12 Οκτωβρίου 1920, σε ηλικία 27
ετών.

18 Σεπτεμβρίου

1834: Η Αθήνα ονομάζεται πρωτεύουσα
του ελληνικού κράτους, με διάταγμα της
αντιβασιλείας.
1924: Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της
ΑΕΚ.
1931: Με Προεδρικό Διάταγμα της
κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο
εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4
περισσότερα από την αιγιαλίτιδα ζώνη.
1946: Η Εντίθ Πιάφ δίνει συναυλία στο
«Θέατρο Κοτοπούλη» στην Αθήνα. Η
31χρονη γαλλίδα τραγουδίστρια θα
γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χορν και θα τον ερωτευτεί σφοδρά,
χωρίς ανταπόκριση.

19 Σεπτεμβρίου

1931: Ο χρηματιστηριακός πανικός σε
Αμερική και Ευρώπη επηρεάζει και την
Ελλάδα. Σημειώνεται υποτίμηση των
αξιών και χρεοκοπία χρηματιστών σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ κλείνει
το Χρηματιστήριο Αθηνών εως τις 16
Δεκεμβρίου 1932
1961: Ιδρύεται η «Ένωσις Κέντρου», με
αρχηγό τον Γεώργιο Παπανδρέου.
1994: «Η επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας κατά 12 ναυτικά μίλια
ισοδυναμεί με αιτία πολέμου», τονίζει
ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας,
Μουμτάζ Σοϊσάλ.

Μ

εγάλη δωρεά σε ιατρικό εξοπλισμό και μηχανήματα που υπερβαίνει τα 20.000,00$ πραγματοποίησε στο Αννουσάκειο
Θεραπευτήριο, Ίδρυμα της Ι. Μητροπόλεως
Κισάμου και Σελίνου, η Παγκρητική Ένωση
Αμερικής και η ομογένεια, κατόπιν πρωτοβουλίας και παρότρυνσης των εκεί ομογενών κ. Βερυκάκη Νίκου, κας Κόστον Ρωξάνης, κ. Μπερτάκη Ιωάννη ως και άλλων ομογενών, οι οποίοι έχουν γνωρίσει και εκτιμήσει το έργο και την προσφορά του Ιδρύματος
και ανταποκρίθηκαν, με θέρμη, στο αίτημα
απόκτησης των μηχανημάτων αυτών.
Πρόκειται για πλούσιο ιατρικό εξοπλισμό, ο
οποίος περιλαμβάνει: ένα κλίβανο, δύο αναλυτές βιοχημικού και αιματολογικού ελέγχου, δύο συμπυκνωτές οξυγόνου, μία φυγόκεντρο συσκευή, καθώς και όλο το αναλώσιμο υλικό, που απαιτείται για την λειτουργία του ιατρικού αυτού εξοπλισμού.
Με την χορηγία αυτή της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής και των εκεί ομογενών το
Αννουσάκειο θα καλύψει άμεσα χρόνια και
επείγοντα ιατρικά περιστατικά και ανάγκες
των περιθαλπομένων ενοίκων του σε καθημερινή βάση, με τον αποτελεσματικότερο
τρόπο, μειώνοντας ταυτόχρονα τα έξοδα
του Φορέα. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου
και Σελίνου κ.Αμφιλόχιος, Πρόεδρος Δ.Σ.
του Ιδρύματος, ευχαρίστησε στα πρόσωπα
των παρισταμένων ομογενών την Παγκρητική Ένωση Αμερικής ως και όλους όσους

προσέφεραν εις την αγορά του ιατρικού
αυτού εξοπλισμού.
«Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που η
αγάπη και ευαισθησία σας για τον πάσχοντα συνάνθρωπο μας σας οδήγησε εις την
ανάληψη αυτής της όμορφης πρωτοβουλίας και, ως βασικοί υποκινητές του εγχειρήματος αυτού κοινωνικής αλληλεγγύης,
κινητοποιήσατε μέλη της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής συμβάλλοντας με την ευγενή
αυτή χορηγία σας εις το δικαίωμα ισότιμης
συμμετοχής αναγκεμένων και εμπερίστατων
συνανθρώπων μας εις το πολύτιμο αγαθό
της υγείας. Η απλόχερη και έμπρακτη αυτή
προσφορά της αγάπης σας ενισχύει και στηρίζει τον αγώνα μας, καθώς νιώθουμε ότι
στην προσπάθεια αυτή ανακούφισης και
παραμυθίας του ανθρώπινου πόνου έχουμε
συγκηρηναίους και αρωγούς», δήλωσε ο
Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου
κ.Αμφιλόχιος.
Οι παριστάμενοι ομογενείς εξέφρασαν τον
θαυμασμό και την έκπληξη τους για το επιτελούμενο πολυδιάστατο προνοιακό και
κοινωνικό έργο του Ιδρύματος ως και δια
την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών και
δομών του και δήλωσαν «συμπαραστάτες
και συνοδοιπόροι». Ακολούθως ο Διοικητικός Διευθυντής του Ιδρύματος Αιδ. Πρωτ.
του Οικουμενικού Θρόνου π.Αντώνιος Αρετάκης προσέφερε σε όλους επετειακό Τόμο
του Ιδρύματος και αναμνηστικά ενθυμήματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ,
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ
ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΜΕ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΕ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΖΗΤΑ ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΛ. Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
416.708.4483

ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Θέλετε η καθαριότητα του σπιτιού ή του
γραφείου σας να γίνεται από Ελληνικά
χέρια και να μοσχοβολάει;

Τηλεφωνήστε στο 647.241.2929

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΥΡΙΑ
ΠΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
4 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΤΗΛ. ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ κα ΝΤΙΝΑ

647-928-1710
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ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ EGGSMART
ΣΤΟ O’CONNOR KAI DONLANDS
ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΑΓΕΙΡΑ ΓΙΑ BREAKFAST
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥΣ/ΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ
ΤΗΝ κα ΕΛΕΝΗ ΣΤΟ

647.705.2077

ΚΥΡΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ

ΘΕΛΕΙ ΓΥΝΑΙΚΑ 8 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
ΝΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ
ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ & ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΤΗΛ. ΣΤΗΝ κα ΠΟΛΥΞΕΝΗ

647.705.7217

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ

ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

FULL OR PART TIME
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ & ΜΙΣΘΟΣ

416.220.0166

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

647-768-3799
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Ξεκίνησε η προεκλογική εκστρατεία
στον Καναδά

Κ

ρατώντας από το χέρι τη σύζυγό
του Σοφί Γκρεγκουάρ, ο Καναδός
πρωθυπουργός πήγε το πρωί στην
Γενική Κυβερνήτη Τζούλι Παγιέτ
για να της ζητήσει τη διάλυση της Βουλής
των Κοινοτήτων. Αυτή η επίσημη διαδικασία σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη μιας
προεκλογικής εκστρατείας που στην πραγματικότητα έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετούς
μήνες.
Ο αποδυναμωμένος από μια σειρά σκανδάλων Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν
Τριντό ξεκίνησε την Τετάρτη την προεκλογική του εκστρατεία διάρκειας 40 ημερών
και αμέσως τέθηκε ενώπιον νέων ερωτημάτων γύρω από το σκάνδαλο για την υπόθεση της καναδικής κατασκευαστικής SNCLavalin, που πυροδότησε τη χειρότερη πολιτική κρίση στη χώρα μετά την ανάδειξη του
αρχηγού των Φιλελευθέρων στο αξίωμα
του πρωθυπουργού και ενδέχεται να στοιχίσει σε εκλογικά ποσοστά στο κόμμα των
Φιλελευθέρων.
«Οι Καναδοί έχουν μια σημαντική επιλογή
να κάνουν», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Τριντό. «Θα επιστρέψουν στα αποτυχημένα μέτρα του παρελθόντος;» διερωτήθηκε αναφερόμενος στον Συντηρητικό προκάτοχό του Στήβεν Χάρπερ. «Ή θα συνεχίσουμε να προχωρούμε προς τα εμπρός;»,
πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας το σύνθημα
της εκστρατείας του «Επιλέξτε την πρόοδο».
Ο Τριντό ανέλαβε τα πρωθυπουργικά ηνία
τον Νοέμβριο του 2015, υποσχόμενος μια
αισιόδοξη και συμφιλιωτική πολιτική προσέγγιση (σλόγκαν: «sunny ways»), υπερθεματίζοντας τη σημασία της ισότητας των
φύλων και του περιβάλλοντος. Ωστόσο,
σήμερα, βρίσκεται μπροστά σε ένα εκλογικό σώμα που έξι εβδομάδες πριν τις εκλογές της 21ης Οκτωβρίου, είναι περισσότερο
επικεντρωμένο σε ζητήματα οικονομίας.
«Έ χουμε ακόμη τ ε ράσ τ ιο έ ργο να
κάνουμε…υπό μια κυβέρνηση των Φιλε-

λευθέρων, ο Καναδάς θα συνεχίσει να προχωρεί προς τα εμπρός», είπε ο 47χρονος
πρωθυπουργός σε δημοσιογράφους, μετά
την εκκίνηση της προεκλογικής του εκστρατείας.
Σύμφωνα όμως με τις δημοσκοπήσεις, το
κόμμα του Τριντό δεν θα κερδίσει την αυτοδυναμία στην Βουλή, έπειτα από σειρά
σκανδάλων που αμφισβήτησαν την ηγεσία
του Καναδού πρωθυπουργού, ρίχνοντας τα
υψηλότατα ποσοστά δημοτικότητάς του.
Τον περασμένο μήνα, μια ανώτατη εποπτική
αρχή της χώρας απεφάνθη ότι ο πρωθυπουργός παραβίασε κανόνες δεοντολογίας
πιέζοντας την πρώην υπουργό Δικαιοσύνης
Τζόντι Ουίλσον-Ρέιμπουλντ για να παρέμβει
στη δικαιοσύνη ώστε η έρευνα σε βάρος της
καναδικής κατασκευαστικής SNC-Lavalin για
μια υπόθεση διαφθοράς στη Λιβύη να μην
καταλήξει στα δικαστήρια.
Οι δικαστικές αρχές ερευνούν κατά πόσον
υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία για
να απαγγείλουν κατηγορίες, με την καναδική εφημερίδα Globe and Mail να αναφέρει την Τετάρτη ότι η Οτάβα περιορίζει αυτά
που θα μπορούσαν να καταθέσουν πιθανοί
μάρτυρες.
Ο Τριντό απέφυγε την Τετάρτη επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις για την υπόθεση της
SNC-Lavalin, λέγοντας ότι η κυβερνητική
γραμμή είναι ότι οι μάρτυρες έχουν ήδη
άφθονη ελευθερία να μιλήσουν.
Ο Άντριου Σιρ, ηγέτης του Συντηρητικού
κόμματος της αντιπολίτευση, δήλωσε ότι το
δημοσίευμα της Globe and Mail δείχνει ότι
ο Τριντό δεν είναι αξιόπιστος.
«Είπε ψέματα. Κοίταξε τους Καναδούς στα
μάτια και είπε πράγματα που ήξερε ότι δεν
ήταν αλήθεια», τόνισε σε δημοσιογράφους
ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Καναδά.
«Τις ερχόμενες εβδομάδες, θα καταδείξω
στους Καναδούς ότι ο Τζαστίν Τριντό έχασε
το ηθικό κύρος να κυβερνά», είπε ο Σιρ.
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Το ζειν επικινδύνως των γυναικών
δημοσιογράφων σε ΗΠΑ και Καναδά

Γ

υρνάω σπίτι και οι απειλές με ακολουθούν». Έτσι περιγράφει την καθημερινή της ζωή μία Αμερικανίδα δημοσιογράφος που έλαβε μέρος σε μεγάλη
έρευνα για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες ρεπόρτερ στις Ηνωμένες
Πολιτείες και τον Καναδά.
Οι απειλές πέφτουν βροχή: για χειροδικία, για βιασμό, για κακοποίηση συγγενικών προσώπων. Τα e-mail και οι αυτόματοι
τηλεφωνητές γεμίζουν με μηνύματα μίσους.
Οι φορείς των απειλών κυμαίνονται από
ανθρώπους που θίγονται τα οικονομικά
τους συμφέροντα μέχρι βαριά ψυχοπαθείς.
Η έρευνα, μεταξύ άλλων, έδειξε ότι:
το 85% των γυναικών που ερωτήθηκαν
πιστεύουν ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε
για τις γυναίκες δημοσιογράφους στις δύο
χώρες την τελευταία πενταετία.
Το 44% έχει τόσο θορυβηθεί που κατέφυγε σε ειδικούς εκπαιδευτές για μαθήματα
αυτοάμυνας.
Η διαδικτυακή παρενόχληση (online
harassment) αναφέρεται από το 90% των
γυναικών δημοσιογράφων στις ΗΠΑ ως η
υπ’ αριθμόν ένα απειλή.

13χρονος βοήθησε την αστυνομία να
λύσει υπόθεση εξαφάνισης 30 χρόνων

Έ

να 13χρονο αγόρι στον Καναδά κατόρθωσε να βοηθήσει την αστυνομία να λύσει την
υπόθεση μιας γυναίκας που εξαφανίστηκε σχεδόν τρεις δεκαετίες πριν, αφού πήρε
την κάμερα GoPro για μια βουτιά σε μια λίμνη.
Ο Max Werenka βρισκόταν σε μια βάρκα στη λίμνη Griffin κοντά στο Revelstoke της
Βρετανικής Κολομβίας, μια περιοχή που γνωρίζει καλά, καθώς την επισκέπτεται συχνά με
τους γονείς του, όπως είχε γίνει και τώρα.
Ο μικρός με μια παρέα έκανε βόλτα στην λίμνη, όταν παρατήρησαν ότι υπάρχει κάτι εκεί.
Στη συνέχεια η οικογένεια του παιδιού κάλεσε τη Βασιλική Καναδική Αστυνομία από το
Revelstoke, που έφτασε λίγες μέρες αργότερα στις 21 Αυγούστου.
Η μαμά του Max, Nancy Werenka, δήλωσε στο CTV News: “Δεν βλέπαμε πολλά πράγματα,
απλά ένα κομμάτι”. Ωστόσο όπως φάνηκε στη συνέχεια, αυτό ήταν αρκετό για να φτάσουν
στην άκρη του νήματος.
Όταν πήγε στην περιοχή η αστυνομία, τους οδήγησαν με το σκάφος τους στο σημείο, όπου
ο 13χρονος Μάξ, αποφάσισε να βουτήξει με την GoPro κάμερά του για να καταγράψει αν
υπάρχει κάτι.
Τελικά ήταν ένα βυθισμένο αυτοκίνητο και μέσα ένα σώμα, το οποίο όπως διαπιστώθηκε
στη συνέχεια, ανήκε σε μια γυναίκα που είχε εξαφανιστεί πριν 30 χρόνια.
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Η Εύα θα σε κάνει
να… χαζέψεις.
Οι μεσογειακές
καμπύλες της
Ιταλίδας καλλονής
έχουν μαγνητίσει
εκατομμύρια
ανδρών, ενώ κάτι
παρόμοιο συμβαίνει
και την Ισπανίδα
Eva Padlock, η
οποία θεωρείται ως
η «διάδοχος» τη
Μόνικα Μπελούτσι.
Η εντυπωσιακή
Ισπανίδα έχει
κερδίσει δεκάδες
followers το
Instagram με τις
φωτογραφίες που
δημοσιεύει -και
όχι άδικα, θα έλεγε
κανείς

Eva Padlock:
η εντυπωσιακή «διάδοχος»
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Η φωτό που δείχνει ότι η Έλενα
Παπαρίζου είναι το απόλυτο θηλυκό
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«Resolution» από τον Άλεξ
Καββαδία

E

Μ

ία από αυτούς θα είναι για ακόμα
μία σεζόν η Έλενα Παπαρίζου που
μέχρι να αρχίσουν τα γυρίσματα
συνεχίζει τις διακοπές της στα ελ-

ληνικά νησιά.
Και φαίνεται ότι το καλοκαίρι της πάει πολύ ειδικά
αν δούμε την τελευταία φωτογραφία που ανέβασε
στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Έλενα φαίνεται πιο φρέσκια και όμορφη από
ποτέ, με το ολόσωμο μαγιό της να αναδεικνύει τις
άκρως θηλυκές καμπύλες της, που ποτέ δεν απαρνήθηκε η τραγουδίστρια.
Στην φωτογραφία τη βλέπουμε πάνω σε σκάφος,
η ίδια όμως δεν ανέφερε κάτι για την περιοχή που
περνάει ξεκούραστα αυτές τις μέρες του Αυγούστου.

γ ινε ευρύτ ερα
γνωστός από την
συμμετοχή του
στο «Survivor»,μπορεί βέβαια να μην
ήταν ο νικητής και να αποχώρησε νωρίς άλλα έδωσε την ευκαιρία σε μεγάλη μερίδα του κόσμου
που αποτελεί το κοινό
του και όχι μόνο να τον
μάθουν λίγο παραπάνω.
Eιναι από τα καλά παιδιά
του χώρου και όσοι έχουν την τύχη να τον γνωρίσουν άλλα και να συζητήσουν μαζί του,το καταλαβαίνουν στα πρώτα λεπτά.Με την ευκαιρία του
παιχνιδιού ο Άλεξ μετά
την αποχώρηση του κυκλοφορεί και το νέο του
κομμάτι,σε μουσική και
στοίχους της Φαίδρας
Γραμμένου και μουσική
παραγωγή του Greggy K
με τίτλο «Resolution».To
κομμάτι οπτικοποιήθηκε από τον Κωνσταντίνο
Γρηγορακάκη.

Σίσσυ Χρηστίδου: Οι
φωτογραφίες της με μαγιό
έχουν «ρίξει» το Instagram

Α
Τι καλό χειμώνα; Την
Χριστίνα την είδατε
στην Ανάβυσσο;

Αγγελόπουλος: ο
λόγος που δεν παίζει
στις «8 λέξεις»

H Ευαγγελία Αραβανή
υποδέχτηκε το
Σεπτέμβρη

Έσκασε Ανάβυσσο και προκάλεσε τον θαυμασμό γυναικών
αλλά και αντρών με τις αναλογίες της.
Αυτό που επιστρέφουν όλοι
απο διακοπές και εύχονται
«καλό χειμώνα»; Με χαλάει
πολύ.
Απο την άλλη «φώς στο τούνελ» της μιζέριας είναι η Χριστίνα Κελέογλου. Ένα κορίτσι
σαν τα κρύα τα νερά… που
όποτε αποφασίζει να μπεί στη
θάλασσα την μετατρέπει σε…
σπά.

Ο Ανδρέας Γεωργίου καλεσμένος στην εκπομπή «Μεσημέρι
με τον Γιώργο Λιάγκα» τόνισε:
«Έπρεπε να ανανεωθεί το
καστ. Υπάρχουν ρόλοι που λες
αυτός είναι ο ρόλος και υπάρχουν και κάποια άλλα… Με
τον Γιώργο κάναμε μία συζήτηση ότι… ξέρεις… πιο μετά
ίσως. Μου άρεσε πάρα πολύ
σαν ηθοποιός. Θεωρώ ότι πειραματιστήκαμε και το πείραμα
πέτυχε. Εγώ του είχα πει ότι
εάν κάνει focus σε αυτό και το
δει ακόμα πιο σοβαρά…».

Το καλοκαίρι τελείωσε για τους
περισσότερους από τους κοινούς θνητούς, ωστόσο για την
εκρηκτική Ευαγγελία Αραβανή
καλά κρατά. Η ξανθιά καλλονή
αποφάσισε να αναρτήσει ένα
στιγμιότυπο στο Instagram,
στο οποίο φαίνεται να κάνει
ακροβατικό στη θάλασσα.
Το κορμί της κόβει την ανάσα,
με αποτέλεσμα το ενσταντανέ
να συγκεν τρώνει περίπου
30.000 likes και να αποθεώνεται από τους 350.000 followers
της.

νανεωμένη επέστρεψε στις
φωτογραφίσεις της στον
προσωπικό της λογαριασμό η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.
Η πρώην παίκτρια του
«My Style Rocks» μπορεί
να μην εντυπωσίασε τις
προηγούμενες ημέρες
με το promo του νέου
τραγουδιού Papi που
συμμετέχει, όμως η Αλεξάνδρα ξέρει πιο είναι το
δυνατό της σημείο.
Το καλοκαίρι και το καλλίγραμμό της σώμα που
αναδεικνύεται ακόμα
περισσότερο από τα
μαγιό της Αλεξάνδρας
είναι ένας καυτός συνδυασμός και το μοντέλο το
επιβεβαίωσε ακόμα μία
φορά με μία προκλητική
εμφάνιση που θύμισε…
Kim Kardashian.
Ωστόσο, το Photoshop
δεν πέρασε απαρατήρητο…
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Ακομπλεξάριστη η Ντέμι
Λοβάτο
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Alessandra Ambrosio:
διακοπές στην Μύκονο

Μ

ία φωτογραφία τ ης
με μπικίνι ανήρτησε
στον λογαριασμό της στο
instagram η Ντέμι Λοβάτο η οποία αποκαλύπτει
τον μεγαλύτερο φόβο της.
Όπως γράφει η τραγουδίστρια αυτός είναι να δημοσιευθεί φωτογραφία της με
μπικίνι χωρίς να έχει υποβληθεί σε ρετουσάρισμα καθώς έτσι θα φαίνεται η κυτταρίτιδά της.
Σε μια μακροσκελή ανάρτησή της η Λοβάτο τονίζει ότι
“κουράστηκα τόσο πολύ να
ντρέπομαι για το σώμα του,
να το ρετουσάρω (ναι,οι προηγούμενες φωτογραφίες μου
με μπικίνι είχαν ρετουσαριστεί και μισώ που το έκανα
αλλά αυτή είναι η αλήθεια)
ώστε οι άλλοι να νομίζουν ότι
είμαι αυτό που εκείνοι θεωρούν ιδεατό, αλλά δεν είμαι
εγώ”.

Στη Μύκονο ο κούκλος ηθοποιός που
«ζαλίζει» τις γυναίκες

Ο

λόγος για τον
Nick Bateman.
Είναι μον τέ λο
και ηθοποιός.
Είναι 33 ετών, γεννήθηκε
στον Καναδά και βρίσκεται
στη Μύκονο για τις ανάγκες
ενός διαφημιστικού κλιπ.
Δε ν έ χασε την ευκαιρία βέβαια, να επισκεφθεί την πιο κοσμική πλαζ
του νησιού. Φορώντας
μόνο το μαγιό του, έκανε
βόλτα στην παραλία και…
«έκαψε» πολλές γυναικείες καρδιές. Πάντως όσα
κορίτσια ήθελαν να τον
πλησιάσουν δίστασαν να
το κάνουν όταν πληροφορήθηκαν ότι είναι νιόπαντρος.
Παν τρεύτηκε πριν από
δύο μήνες την αγαπημένη
του Maria Corrigan με την
οποία έχουν αποκτήσει
ήδη ένα αγοράκι.
Ο Nick έ χει συνεργασ τεί με δυνατά brand
name όπως η εταιρεία
Abercrombie & Fitch, ενώ
έχει την δικό του λογαριασμό στο Instagram με 6,4
εκατομμύρια follower.

Τ

ο όμορφο μοντέλο έχει ένα από
τα πιο καλλίγραμμα σώματα και
δεν σταματά να μας εντυπωσιάζει με τις καλοκαιρινές της εμφανίσεις με μαγιό, ακόμη και αν έχουμε
μπει στο φθινόπωρο. Οι φετινές διακοπές της φαίνεται να ήταν οι καλύτερες για
εκείνη αφού οι εξορμήσεις ήταν πολλές
και φυσικά μας ενημέρωνε μέσα από το
Instagram της. Αγαπημένος προορισμός

της ήταν και η Μύκονος που πέρασε όμορφα τόσο με τα παιδιά της όσο και με
τις φίλες της, όπως μας έδειξε.
Η Alessandra Ambrosio θυμάται τις
όμορφες σ τιγμές που πέρασε κάτω
από τον ε λ ληνικό ήλιο και ανεβάζ ε ι αποκα λυπ τ ικέ ς φ ωτ ογραφίε ς
σ τα social media δείχ νον τας τους
fans της πόσο περιμένει το επόμενο
καλοκαίρι.

«Κολάζει» διάσημη τραγουδίστρια

Π

έρυσι «κόλασε» τη
Μύκονο.
Ξ εσ ήκω σ ε
το νησί των ανέμων με
τις νυχτερινές εξορμήσεις της και την είδαμε
μεθυσμένη και υποβασταζόμενη να περπατά
στα μυκονιάτικα σοκάκια.
Φέ τος η Nicole
Scherzinger βάζ ε ι
φωτιές στη γειτονική
Ιταλία, όπου βρίσκεται
τις τελευταίες ημέρες. Η
γνωστή τραγουδίστρια
απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές
στο κοσμοπολίτικο Capri
παρέα με καλούς φίλους.
Φορώντας το ροζ μπικίνι
της, πόζαρε στον φωτογραφικό φακό και αναστάτωσε τον ανδρικό πληθυσμό.
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Ιθάκη: επιστροφή στο μύθο
Της Ιθάκης δεν της ταιριάζουν οι
βιασύνες. Διατηρεί έναν ρυθμό
ζωής και ένα τουριστικό προφίλ
εναρμονισμένα με τη φύση.
Κατάφυτη και περιτριγυρισμένη από
τις πιο απίθανες αποχρώσεις του
γαλαζοπράσινου, χαρακτηριστικές
του Ιονίου πελάγους, σε προκαλεί να
την ταξιδέψεις, να περιηγηθείς στα
χωριά της, να κουβεντιάσεις με τους
ντόπιους, να τη γνωρίσεις.

Φ

τάνοντας στο Βαθύ, την πρωτεύουσα, το πιο πιθανό είναι να θελήσετε να καθίσετε σε ένα τραπέζι δίπλα στη θάλασσα, για φαγητό
ή για έναν καφέ και ροβανί, το τοπικό γλυκό
από ρύζι και μέλι. Σε αυτό το όμορφο λιμάνι
δένουν πλέον μόνο σκάφη, με τα πιο μεγάλα
να πιάνουν τη θέση που καταλάμβανε παλαιότερα το πλοίο της γραμμής. Βασικό λιμάνι
είναι ο Πίσω Αετός, περίπου 7 χλμ. από το
Βαθύ. Ο οικισμός από την πλευρά του δημαρχείου έχει τη φρεσκάδα του νέου –χτίστηκε
από την αρχή, μετά τον σεισμό του 1953–, ενώ απέναντι είναι τα σπίτια που δεν έπεσαν
και διατηρούν κάτι από τη γραφικότητα του
παλιού. Εκεί βρίσκονται και τα περισσότερα
μπαρ, όπως το Mylos με τα προσεγμένα κοκτέιλ. Έχουν μουσική σε λογική ένταση και
τραπέζια δίπλα στο κύμα. Ένα άλλο μπαρ, «Ο
Ροζές», κοντά στην κεντρική πλατεία, ξεχωρίζει για την ethnic fusion μουσική και τον
boho χαρακτήρα του.
Τριγύρω, οι οδοί Πηνελόπης, Τηλέμαχου και
Οδυσσέα υπενθυμίζουν τη στενή σύνδεση
της Ιθάκης με τον Όμηρο. Τα ίδια ονόματα
έχουν μείνει ζωντανά και σε πρόσωπα του
νησιού. Τα πρώτα ίχνη ζωής ανάγονται στη
νεολιθική περίοδο (4000-3000 π.Χ.) και το
όνομα Ιθάκη εμφανίζεται στα ομηρικά έπη
ως πατρίδα του Οδυσσέα.
Κάπου εκεί, σε ένα τραπέζι στην άκρη της
θάλασσας, ο συνταξιούχος πλέον Σπύρος
Αρσένης, τροβαδούρος και πρώην δήμαρχος
Ιθάκης (1975-1995), μας προτρέπει να επισκεφτούμε την ιστοσελίδα friendsofhomer.
gr. Μιλάει με τα καλύτερα λόγια για το Διεθνές Συνέδριο για την Οδύσσεια που πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια, στα τέλη του
καλοκαιριού, και στο οποίο έχουν συμμετάσχει σημαντικές προσωπικότητες των γραμμάτων, όπως η Ζακλίν ντε Ρομιγί.
Στον Κάβο μάς καλωσόρισε ο καραβομαραγκός Παντελής Ξανθόπουλος. Δυο τρία
τρεχαντήρια και άλλες τόσες παπαδιές, όλα
φτιαγμένα από τον ίδιο, είναι δεμένα στον
μικρό κόλπο μπροστά από το ναυπηγείο του
«Ο Γοφός». Πόσο παλιό είναι το ναυπηγείο;
«Φτάνει σίγουρα δέκα γενεές πίσω. Υπήρχε
πριν από το 1821. Για επισκευές υπάρχουν
και άλλοι, όμως για τα κατασκευαστικά είμαι
μόνο εγώ. Φτιάχνω και πλαστικά, αλλά για
ξύλινα έχω πελάτες από όλο το Ιόνιο και άλλα
μέρη».
Στην καταπράσινη πλαγιά πίσω από το Βαθύ
θα δείτε το Περαχώρι, ένα ελάχιστα τουριστικό χωριό, με τη φημισμένη για το κοντοσούβλι της ταβέρνα του Καληώρα (τηλ.
26740-33654). Τη νότια πλευρά συμπληρώ-

νουν οι παραλίες Μνήματα (ή Μηνύματα), ο
Σκίνος, το οργανωμένο Φιλιατρό, το Σαρακήνικο, που φέτος απέκτησε beach bar, και
κάποιες ακόμα. Στο Γιδάκι, μία από τις ομορφότερες παραλίες του νότου, θα φτάσετε
μόνο από μονοπάτι ή με τα καραβάκια που
αναχωρούν τακτικά από το λιμάνι.
Ένας στενός ισθμός πλάτους 620 μ. ενώνει
το νότιο και το βόρειο τμήμα του νησιού.
Ανεβαίνοντας προς το όρος Νήριτο και τη
Μονή Καθαρών, από διάφορα σημεία βλέπει κανείς όλη τη νότια Ιθάκη πανοραμικά.
Λίγο πριν από το μοναστήρι, η Ανωγή, ένα
μικρό χωριό με πολλά μισογκρεμισμένα σπίτια, έχει σήμερα 37 κατοίκους και μόλις ένα
καφενείο-ταβέρνα, «Το Χάνι της Ανωής»,
όπως γράφει η παλιά επιγραφή πάνω από
την πόρτα, ή «Καφενείο της Ανωής», όπως το
αποκαλεί η σημερινή του ιδιοκτήτρια, Σοφία
Μωραΐτη. «Είναι καιρός να δώσω το δικό
μου στίγμα», λέει χαμογελώντας, και αυτό,
πέρα από το όνομα, έχει ήδη συμβεί στα γευστικά πιάτα που μαγειρεύει με προσωπική
φροντίδα αλλά και στον φιλόξενο χαρακτήρα
του παλιού μπακάλικου-καφενείου. Σε περίοπτη θέση έχουν τοποθετηθεί τοπικά προϊόντα. Το κρασί, το λάδι και το μέλι συνεχίζουν να αποτελούν την κύρια παραγωγή του
νησιού, ακριβώς όπως στην αρχαιότητα. Στο
διπλανό τραπέζι, ο προηγούμενος ιδιοκτήτης
του, Νίκος Κουτσουβέλης, κερδίζει το ενδιαφέρον του φωτογράφου της παρέας με το
εκφραστικό πρόσωπο και τις ιστορίες από
την πενταετία που έζησε σε νεαρή ηλικία στην
Αφρική. Ο νόστος για την Ιθάκη τον έφερε
πίσω στην Ανωγή.
Δίπλα στο καφενείο βρίσκεται η Κοίμηση
της Θεοτόκου, με το βενετσιάνικο καμπαναριό στο πλάι. Υπήρξε μητρόπολη της Ιθάκης όταν η Ανωγή ήταν η πρωτεύουσά της.
Χτισμένη τον Μεσαίωνα, αρχικά είχε μόνο
μια μικρή πίσω πόρτα για προστασία από
τους πειρατές. Η πλαϊνή είσοδος και τα παράθυρα είναι μεταγενέστερα, ενώ η πλούσια
αγιογράφηση ολοκληρώθηκε σε τέσσερις
διαφορετικές περιόδους, σύμφωνα με τον
Μιχάλη Λιβάνη, τον τοπικό μας ξεναγό. Μας

δείχνει μικρά πήλινα χωνιά, που έχουν τοποθετηθεί για καλύτερη ακουστική στους πέτρινους τοίχους, και σπάνιες αγιογραφίες, όπως
εκείνη του Xριστού στο ιερό και αυτή του
Αγίου Αχμέτ, ενός Τούρκου που άλλαξε θρήσκευμα, χάρη στον έρωτά του για μια ορθόδοξη Ρωσίδα. Γύρω από το χωριό υπάρχει
ένα ιδιαίτερο γεωλογικό φαινόμενο, τα μενίρ,
μεγάλοι ογκόλιθοι με ονόματα όπως Αράκλης και Καβελλάρης. Από την Ανωγή ξεκινά
και το πιο καλά συντηρημένο και δημοφιλές
μονοπάτι της Ιθάκης, που οδηγεί στο Κιόνι.
Βέβαια, στο Κιόνι, το πιο τουριστικό χωριό
της Ιθάκης, θα μεταβείτε πιο άνετα οδικώς.
Την αρχιτεκτονική του χαρακτηρίζει η μεικτή
δόμηση, όπως συνηθίζουν να λένε οι Ιθακήσιοι, δηλαδή τα σπίτια που «επιβίωσαν»
του σεισμού και αυτά που χτίστηκαν αργότερα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το εστιατόριο
Lizzy’s, στα αριστερά του μικρού λιμανιού,
ένα αναπαλαιωμένο αρχοντικό του 1894.
To έχτισε ο πλοιοκτήτης Γιάννης Βεντούρας
για τον έρωτά του, την Ελίζαμπεθ Χάμιλτον,
ανιψιά του λόρδου Νέλσον. Η ναυτική παράδοση της Ιθάκης έχει αφήσει και άλλα σημάδια, με καπετανόσπιτα σε διάφορα σημεία.
Εστιατόρια, ταβέρνες και εμπορικά καταστήματα προσθέτουν τη δική τους τουριστική
χροιά στη νωχελική ατμόσφαιρα του παραθαλάσσιου χωριού. Στο «Τέχνημα» θα δείτε
όμορφα χειροποίητα κοσμήματα από τον ιδιοκτήτη του, Δημοσθένη Γκαναζούλη. Ιστιοπλοϊκά και κότερα κατακλύζουν το λιμανάκι
και τους γύρω κόλπους. Η πιο κοντινή παραλία είναι το Φιλιατρό, με δική της καντίνα και
λίγα τραπέζια κάτω από τη σκιά των δέντρων.
Υπάρχουν δύο παραλίες με αυτό το όνομα,
η μία στο βόρειο και η άλλη στα νότιο μέρος
της Ιθάκης.
Το παράδοξο είναι πως τα περισσότερα ενοικιαζόμενα τα διαχειρίζονται βρετανικές εταιρείες και πως το νησί είναι γεμάτο πινακίδες
«For Sale». Ίσως οι Άγγλοι να συνειδητοποίησαν πρώτοι την ταξιδιωτική αξία της Ιθάκης.
Υπάρχουν βίλες που ενοικιάζονται για αρκετές χιλιάδες ευρώ την εβδομάδα, υπάρχουν
όμως και μικρές, απόμερες παραλίες όπου

μπορεί να δείτε ελεύθερους κατασκηνωτές.
Η αίσθηση που αφήνει το Κιόνι είναι
όμορφη. Το ίδιο συμβαίνει και με τις Φρίκες λίγο πιο πάνω, ένα μικρό λιμάνι με πολλά
ψαροκάικα. Κάντε μια στάση στον Πλατρειθιά
και στον κοντινό Σταυρό, το μόνο χωριό που
έμεινε όρθιο από τον σεισμό. Έξω από τον
Σταυρό ξεκινά το μονοπάτι για τη Σχολή του
Ομήρου, έναν σημαντικό αρχαιολογικό χώρο
όπου σώζεται, μεταξύ άλλων, ελληνιστικός
πύργος πάνω στον οποίο χτίστηκε εκκλησάκι
του Αγίου Αθανασίου. Το μονοπάτι διατηρεί
μια αρχετυπική σχεδόν γοητεία, όπως και ο
αρχαιολογικός χώρος, αφύλακτος ωστόσο
και χωρίς επαρκή σήμανση.
Με σύγχρονους ταξιδιωτικούς όρους, είναι
εμφανές πως η Ιθάκη έχει κάποιες ελλείψεις,
χωρίς λεωφορεία για τις παραλίες της, χωρίς
μια οργανωμένη μαρίνα με παροχές υδροδότησης και ηλεκτρισμού, παρά τον αριθμό
των σκαφών που την επισκέπτονται. Διατηρεί ωστόσο την αίσθηση του μέτρου, που τείνει να χαθεί σε νησιά περισσότερο ανεπτυγμένα τουριστικά. Πάνω απ’ όλα, διατηρεί και
μια αισθαντικότητα, σαν αυτή των στίχων του
Καβάφη.
Στα τέλη Ιουλίου, η Εξωγή, ένας μικρός οικισμός με ωραίο αγνάντι στα βόρεια της Ιθάκης, απέκτησε το δικό της «Εξωγήινο»: έπειτα
από τριάντα χρόνια έχει και πάλι καφενείο,
ένα πέτρινο ανακαινισμένο κτίριο με υπέροχη αυλή, πλούσια και ενημερωμένη κάβα
και μουσική που τα βράδια το μεταλλάσσει
σε μπαρ. Μαζί του αυξήθηκε και ο μόνιμος
πληθυσμός του χωριού. Στους τρεις κατοίκους της Εξωγής (έναν συνταξιούχο Έλληνα
και ένα ζευγάρι Γερμανών) προστέθηκε
από τον Νοέμβριο του 2018 ο ιδιοκτήτης
του «Εξωγήινου», Παναγιώτης Βαρνακιώτης. «Είναι άψογα. Ήρεμα και ωραία, μακριά
από την Αθήνα», λέει την ώρα που από τα
ηχεία ακούγονται οι στίχοι «...heaven, I am in
heaven». Τα ελληνικά αναμειγνύονται συχνά
με τα αγγλικά στις συζητήσεις στην Εξωγή,
ειδικά τα καλοκαίρια, όταν επιστρέφουν
μετανάστες, κυρίως από την Αμερική. Ανοίγουν τα σπίτια και το χωριό ζωντανεύει.
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Aστρικές Προβλέψεις
ΚΡΙΟΣ

Η διευθέτηση κρίσιμων θεμάτων του εργασιακού σας χώρου θα επηρεάσει άμεσα
τη δουλειά σας, όμως μην ανησυχείτε όλα
θα πάνε καλά. Μπορεί να μην είναι όλα
εύκολα, όμως με καλή θέληση θα βρείτε
διεξόδους για να βελτιώσετε τη σχέση σας
με το κοινωνικό σας περιβάλλον. Δεν υπάρχει λόγος να τρομάζετε επειδή νιώθετε πως
κάποια από τα πιστεύω σας έχουν αλλάξει.

ΤΑΥΡΟΣ

ΖΥΓΟΣ

Εγκαταλείψτε κάθε τάση ισχυρογνωμοσύνης, γιατί δε θα πετύχετε τίποτα. Μετά από
μερικές «νευρικές μέρες» ο υπόλοιπος καιρός κυλάει σχετικά ομαλά. Εσείς αυτή την
εποχή ακτινοβολείτε από ζωντάνια έτσι κι
αλλιώς. Από κοινωνικές γνωριμίες δημιουργούνται ενδιαφέρουσες φιλίες!! Καλύτερες όμως οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Δείξτε φιλική συμπεριφορά απέναντι στους
υφισταμένους σας και σε όσα άτομα σας
προσφέρουν τη βοήθειά σας. Πιθανόν να
χρειαστεί να αναλάβετε κάποιες επιπλέον
επαγγελματικές υποχρεώσεις και να εργαστείτε σκληρά. Οι φίλοι σας θα είναι διατεθειμένοι, εάν βέβαια τους το ζητήσετε, να
σας βοηθήσουν σε κάποια καθημερινά σας
προβλήματα.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Μην απομονωθείτε από τους συναδέλφους
σας γιατί σας έχουν και τους έχετε ανάγκη.
Αργότερα θα το μετανιώσετε. Βρεθείτε σε
μέρη που σας εκπέμπουν θετική ενέργεια.
Αποφασίστε να χαλαρώσετε και μη σας πιάνει μανία να βάζετε τα πάντα σε τάξη. Οι
καταστάσεις που θα περάσετε θα σας δείξουν ότι πρέπει να αντιδράτε, για αυτό μη
μένετε μόνο στη θεωρία.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Στη δουλειά σας θα
υπάρξουν ανακατατάξεις και νέες αποφάσεις από τους ανωτέρους σας που θα πρέπει να ακολουθήσετε.
Θα σας ανακοινώσουν
κάποια απόφαση που θα
αφορά το μέλλον σας. Μην
εμπιστεύεστε αυτή την εποχή
τυχερά παιχνίδια. Διαθέτετε μια
οξυμένη αίσθηση διαχείρισης του προϋπολογισμού σας και πολύ καλή διαίσθηση.
Εμπιστευτείτε την.

ΛΕΩΝ

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

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Μην φορτίζετε την ατμόσφαιρα με κρίσεις
και επικρίσεις γιατί πολλοί είναι αυτοί οι
«φίλοι» που σας περιμένουν στη γωνία,
να υποπέσετε σε σφάλματα. Πρέπει να
πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας. Πολλές οι προσφορές ευκαιριών στην εργασία
σας. Το θέμα είναι ότι είστε μπερδεμένοι
και προβληματισμένοι και με την τάση να
ξανακάνετε τα ίδια λάθη συνεταιριζόμενοι με πρόσωπα που δεν σας έχουν δώσει
σωστά διαπιστευτήρια.

57

Ανέκδοτα

Ήρθε ο καιρός να εκτιμήσετε τα αποτελέσματα των αποφάσεων ή των ενεργειών
σας. Πρέπει να στραφείτε στα δικά σας προβλήματα και να αφήσετε την κριτική στους
άλλους. Ο εγωισμός ήταν είναι και θα είναι
κακός σύμβουλος και αυτό σας έχει γίνει
μάθημα. Οι επαγγελματικές σας εκκρεμότητες χρειάζονται άμεση λύση. Μην προσπαθείτε με οποιονδήποτε τρόπο να εδραιωθείτε στην εργασία σας.
Η κατάσταση αρχίζει να γίνεται αβέβαιη
και ρευστή στον επαγγελματικό σας χώρο
και αυτό επηρεάζει άμεσα τον εσωτερικό
σας κόσμο. Παλινδρομείτε ανάμεσα σε σκέψεις και δισταγμούς και δυσκολεύεστε να
πάρετε μία οριστική απόφαση. Οι διακυμάνσεις στη συμπεριφορά σας, εμποδίζουν
τη συνεννόηση και τη συνεργασία με
το στενό σας περιβάλλον.

FUN

Στη δουλειά συζητούν δύο συνάδελφοι την ώρα του διαλείμματος: «Άκου
φίλε μου να δεις τι έπαθα! Με παίρνει
τηλέφωνο μια γυναίκα και μου λέει:
«Έλα κουμπάρε, έφυγε ο βλαμμένος ο
άντρας μου, θα έρθεις απ’ το σπίτι και
να... ξέρεις»»
«Πλάκα μου κάνεις, και τι έκανε ς;»
ρώτησε ο συνάδελφός του.
«Ήρθα σε δύσκολη θέση γιατί ο κουμπάρος μου, είναι ο καλύτερος φίλος
μου, μου φέ ρε ται άψογα και ε ίναι
πάν τα σωσ τός απέναν τί μου. Δε θα
μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο!»
«Και μετά τι έγινε;»
«Τε λικά είχαν κάνει λάθος το τηλέφωνο! Ευτυχώς δεν ήταν η κουμπάρα,
ήταν η γυναίκα μου!»

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Με την αυτοπεποίθησή
σας να εκτινάσσεται στα
ύψη, είναι βέβαιο πως
μέσα σ τις επόμενε ς
μέρες θα δείτε τους
κόπους σας να ανταμείβονται. Η περίοδος
που κάνατε υπομονή
πέρασε και από εδώ και
μπρος μόνο θετικές εξελίξεις έχετε να περιμένετε. Οι
γρήγορες εξελίξεις όμως απαιτούν
εγρήγορση και ενεργητικότητα. Για αυτό πρέπει να χειριστείτε κάθε κατάσταση με ιδιαίτερη προσοχή και μην αφήσετε τον ενθουσιασμό να σας παρασύρει.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Αρκετές ευκαιρίες παρουσιάζονται τώρα
σε όλα τα επίπεδα. Καλό θα είναι να αποφύγετε κάθε παρασκηνιακή ενέργεια και να
διώξετε όλες τις δυσάρεστες σκέψεις που
συνεχώς κάνετε. Ορισμένοι από εσάς φαίνεται πως θα έχουν αυξημένα έξοδα. Θα
έχετε όμως και βοήθεια από τους δικούς
σας ανθρώπους στις καθημερινές σας υποχρεώσεις.

ΙΧΘΕΙΣ

Μετά τις δύσκολες στιγμές θα έχετε τη
διάθεση να ονειρευτείτε και να ξεφύγετε
από ότι σας καταπιέζει. Έτσι βρίσκετε ξανά
τον εαυτό σας και τη χαμένη σας διάθεση.
Η περίοδος φέρνει ευχάριστες μετακινήσεις και επαγγελματικές ευκαιρίες. Από
σήμερα παύουν οι δυσκολίες για τους
πολλούς και τα άστρα σας δίνουν μικρές ή
μεγάλες αιτίες για να αναγεννηθείτε.

Μια γιαγιά περπατάει στο πεζοδρόμιο
σέρνοντας δυο σακούλες σκουπιδιών,
μία σε κάθε χέρι…
Μια από αυτές, όμως, έχει μια τρύπα
χαμηλά και κάθε λίγο ένα χαρτονόμισμα των 20 ευρώ βγαίνει και παρασέρνε ται σ ιγά-σ ιγά από το ε λαφρό

αεράκι.
Ένας ασ τυνομικός το προσέ χε ι και
πηγαίνει προς το μέρος της γριάς λέγοντας…
– Γιαγιά, σου έπεσε ένα χαρτονόμισμα
απο τη σακούλα.
Η γιαγιά σταματάει και λέει…
– Φτου σου, ήταν τρύπια. Ας τρέξω
προς τα πίσω μήπως μπορέσω να
μαζέψω μερικά.
Τότε ο αστυνομικός της απαντάει:
– Εεεεπ, πού πας; Πού βρήκες τόσα
λεφτά; Δεν πιστεύω να τα έκλεψες;
– Όχι, όχι να σου εξηγήσω. Το σπίτι
μου και ο κήπος μου είναι ακριβώς
δίπλα από το πάρκινγκ του γηπέδου
και όταν έχει αγώνα, έρχονται πολλοί
και κατουράνε τα λουλούδια μου. Έτσι
και εγώ πηγαίνω πίσω από τα λουλούδια με το ψαλίδι του κλαδέματος
και όταν κάποιος τη βγάζει για κατούρημα του λέω: ή δίνεις 20 ευρώ ή στην
έκοψα!
– Χα, χα πολύ έξυπνο γιαγιά, λέει το
όργανο της τάξης. Πολύ καλά τους
κάνεις. Άντε να πας στο καλό… Α! και
τι έχεις στην άλλη σακούλα;
– Ε, δεν πληρώνουν και όλοι…
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Σοκ: Πέθανε ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας
Ο αγαπημένος τραγουδοποιός
υπέστη καρδιακή προσβολή
στη διάρκεια της νύχτας
της Δευτέρας - Βρισκόταν
στο σπίτι του στο Βόλο Ποιος ήταν ο καλλιτέχνης
που αφήνει ανεξίτηλη τη
σφραγίδα του στο ελληνικό
τραγούδι

Παγκόσμια
πρώτη για το
χειρόγραφο
με την ιστορία
του Μεγάλου
Αλεξάνδρου

Σ

οκ προκαλεί η είδηση ότι
έφυγε από τη ζωή ξαφνικά
και αναπάντεχα σε ηλικία 63
ετών ο γνωστός τραγουδιστής Λαυρέντης Μαχαιρίτσας. Ο
τραγουδοποιός, διέμενε τις τελευταίες ημέρες στο σπίτι του στον
Πτελεό Μαγνησίας μετά τη συναυλία που πραγματοποίησε με τον Νίκο Πορτοκάλογλου στον Βόλο.
Ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε από
το σπίτι του στο Βόλο στο νοσοκομείο στις 6:45 το πρωί αλλά ήταν
ήδη νεκρός. Το ΕΚΑΒ είχε ειδοποιηθεί σύμφωνα με πληροφορίες στις
4:15. Οι γιατροί έκαναν προσπάθειες ανάταξης αλλά δυστυχώς δεν
κατάφεραν να τον επαναφέρουν.
Την Τρίτη ήταν προγραμματισμένη
μάλιστα συναυλία στο Ηρώδειο
με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Οι
δύο καλλιτέχνες πραγματοποίησαν μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία
η οποία θα ολοκληρωνόταν αύριο
στο Ηρώδειο. Η συναυλία ήταν
φιλανθρωπικού χαρακτήρα και τα
έσοδα θα δίνονταν στην οργάνωση
«Μαζί για το Παιδί».
Ο Μαχαιρίτσας γεννήθηκε στις 5
Νοεμβρίου 1956 στη Νέα Ιωνία

του Βόλου. Από πολύ μικρή ηλικία ήρθε σε επαφή με την μουσική.
Αργότερα θα εργαστεί χειρωνακτικά
στην αποθήκη κάποιας δισκογραφικής εταιρείας, στην οποία αργότερα κατά σύμπτωση θα κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ το
1978 με αγγλικό στίχο με τους “P.L.J.
Band” με τίτλο ‘Gaspar’, ένας δίσκος
extended play 45’ στροφών.
Ακολουθούν διάφορες δουλειές,
ενώ μετά τη στρατιωτική του θητεία
αρχίζει να τραγουδάει αντάρτικα
με τον Πάνο Τζαβέλα στη «Συντροφιά». Στα 20 του χρόνια δημιουργεί
με τον Παύλο Κικριλή και τον Τάκη
Βασαλάκη το συγκρότημα P.L.J. Το
1983 οπότε και κυκλοφορεί ο δεύτερος δίσκος του συγκροτήματος, το
τελευταίο μετονομάζεται σε «Τερμίτες», όνομα που παραπέμπει στους
Beatles (σκαθάρια). Το 1989 ξεκινά

η προσωπική του σταδιοδρομία ως
συνθέτης και ερμηνευτής.
Έχει συνεργαστεί δισκογραφικά και
έχουν τραγουδήσει τραγούδια του
οι: Μαρία Φαραντούρη, Γιώργος
Νταλάρας, Διονύσης Σαββόπουλος, Δήμητρα Γαλάνη, Δημήτρης
Μητροπάνος, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Ελευθερία Αρβανιτάκη,
Πυξ Λαξ, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργος Μαργαρίτης, Βαγγέλης Κονιτόπουλος, Αναστασία Μουτσάτσου,
Μίλτος Πασχαλίδης, Κατερίνα Στανίση[1], Χαρούλα Αλεξίου, Γιάννης
Βαρδής, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Ζουγανέλης, Ελεωνόρα Ζουγανέλη, “Émigré”, Χάρης & Πάνος
Κατσιμίχας, Ελισσάβετ Καρατζόλη,
“Κίτρινα Ποδήλατα”, Αλκιβιάδης
Κωνσταντόπουλος, “Μagic De
Spell”, Γιώργος Μαργαρίτης, Νότης
Μαυρουδής, Παναγιώτης Μάρ-

γαρης, Αντώνης Μιτζέλος, Σάκης
Μπουλάς, Δημήτρης Μπάσης,
Φλέρυ Νταντωνάκη, Φίλ.Πλιάτσικας, Δημήτρης Σταρόβας, Μπάμπης
Στόκας, Διονύσης Τσακνής, “W.C.”
κ.α.
Επίσης, έχει συνεργαστεί επί σκηνής με την Ελευθερία Αρβανιτάκη,
τη Χαρούλα Αλεξίου, το Δημήτρη
Μητροπάνο, τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, το Νότη Μαυρουδή,
την Αναστασία Μουτσάτσου, τον
Κώστα Μακεδόνα κ.ά.
Τα τραγούδια του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα αγαπήθηκαν και τραγουδήθηκαν από εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου. «Ένας Τούρκος στο
Παρίσι», «Και τι ζητάω», «Τερατάκια τσέπης», «Έλα ψυχούλα μου»,
«Διδυμότειχο μπλουζ» είναι μερικά
μόνο από όσα έγιναν πασίγνωστα
στο πανελλήνιο.

Κρήτη: Σημαντικά ευρήματα στο Μινωικό
νεκροταφείο στον Πετρά Σητείας

Σ

ημαντικά ευρήματα έφερε και πάλι στο
φως η αρχαιολογική σκαπάνη η φετινή ανασκαφή που έγινε για 16η χρονιά στον Πετρά Σητείας στο ασύλητο ελίτ Προ- και Παλαιοανακτορικό νεκροταφείο.
Η περιοχή αποτελούσε την κύρια πύλη εισόδου εξωτικών προϊόντων και πρώτων υλών
(χαλκός, ασήμι, χρυσός, ημιπολύτιμοι λίθοι,
ελεφαντόδοντο κλπ.) στην Ανατολική Κρήτη
από την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και από το
υπόλοιπο Αιγαίο.
Το νεκροταφείο χρονολογείται περίπου
3000/2900-1900/1800 π.Χ. «Η δραστηριότητα που είχε αναπτυχθεί στον Πετρά, είχε
ως αποτέλεσμα τη μεγάλη ακμή του, η οποία
κορυφώθηκε με την ίδρυση του ανακτόρου
του», σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Μία από τις ανακαλύψεις που ξεχώρισαν ήταν
ένας αιγυπτιακός εισηγμένος σφραγιδόλιθος σε σχήμα σκαραβαίου. Σύμφωνα με το
υπουργείο συνιστά «πολύτιμο εύρημα για τις
σχέσεις μινωικής Κρήτης και Αιγύπτου και για
την απόλυτη χρονολόγηση της Παλαιοανακτο-

ρικής περιόδου», που βρέθηκε στο Παλαιοανακτορικό Ταφικό Κτήριο 9, το οποίο διαθέτει οκτώ δωμάτια και έναν ανοικτό χώρο στα
δυτικά του. Στο ίδιο κτήριο εντοπίστηκε και
πλούσιο οστεολογικό υλικό, που περιελάμβανε και πρωτογενή ταφή.
«Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι εκτός της σύνδεσης με το μεγάλο Χώρο Τελετουργιών 2, το

Ταφικό Κτήριο 9 διέθετε και ειδικό ανοικτό
χώρο στα δυτικά, όπου γινόταν (τελετουργική, προφανώς) κατανάλωση φαγητού και
ποτού. Από το χώρο αυτό προέκυψαν διακοσμημένα αγγεία σερβιρίσματος και πόσης,
χάλκινο μαχαίρι, πολλά οστά ζώων, αλλά και
ολόκληρη κεφαλή ταύρου, άριστης διατήρησης.

Τ

ο χειρόγραφο 05 του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας, που δημιουργήθηκε
τον Μεσαίωνα και εξιστορεί,
μέσα από μια πλούσια εικονογράφηση, τη ζωή και τα έπη του
Μεγάλου Αλεξάνδρου από τη
γέννηση μέχρι το θάνατό του,
εκτίθεται από σήμερα ψηφιακά στο κοινό, σε μια έκθεση
που διοργανώνουν το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών
και Μεταβυζαντινών Σπουδών
Βενετίας και τα υπουργεία Εξωτερικών και Παιδείας.
Στην παγκόσμια πρώτη του χειρογράφου βρέθηκε, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη, ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τον απόδημο ελληνισμό
Αντώνης Διαματάρης, εγκαινιάζοντας, στο πλαίσιο της 84ης
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, την ψηφιακή έκθεση που θα
διαρκέσει ως τις 16 Σεπτεμβρίου
και φιλοξενείται στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με τους ερευνητές και
τους επιστήμονες που ασχολούνται με τη μελέτη του χειρογράφου, πρόκειται ουσιαστικά για
τη διήγηση της ζωής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ περιγράφονται αναλυτικά τα γεγονότα πριν και κατά τη διάρκεια
της εκστρατείας του, που κατέληξε στη μακρινή Ινδία, μεταφέροντας, μέχρι εκεί, τα ιδεώδη και τις αξίες του ελληνικού
πνεύματος που διδάχτηκε από
τον Αριστοτέλη. Η συγκεκριμένη διήγηση έγινε το μεγαλύτερο σε διάδοση μυθιστόρημα
στον Μεσαίωνα, μεταφράστηκε
σε 30 γλώσσες, ξεπερνώντας
τα όρια θρησκειών και πολιτισμών και διαδόθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο ενώ αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για ιστορικούς, λογοτέχνες, ακόμη και
σκηνοθέτες.
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Φαν’τ Σιπ: «Πιάσαμε πάτο»

Εθνική... κατάντια!

Το... βαρέλι της εθνικής Ελλάδος δεν έχει πάτο! Ούτε το Λιχτενστάιν δεν κατάφερε να κερδίσει
και το 1-1 του ΟΑΚΑ καταγράφει μια ακόμη νύχτα ντροπής στα προκριματικά του Euro 2020.
O Mασούρας άνοιξε το σκορ, οι Κουλούρης και Μανωλάς είχαν δοκάρι, αλλά ο Σαλάνοβιτς
ισοφάρισε στο φινάλε!

Κ

αι εκεί που λες πως από αυτή την Εθνική τα
έχεις δει όλα, έρχεται το παιχνίδι με την υπερδύναμη Λιχτενστάιν να σε διαψεύσει πανηγυρικά. Το συγκρότημα του Γιον Φαν’τ Σιπ
υποδέχθηκε την χειρότερη ομάδα του ομίλου που σε
πέντε ματς μετρούσε ισάριθμες νίκες με 18 γκολ παθητικό, χωρίς να έχει καταφέρει ούτε μία φορά και όμως
κατάφερε να μην κερδίσει. Και όχι απλά να μην κερδίσει, αλλά με αυτό το 1-1, να δεχθεί και γκολ από ένα
Λιχτενστάιν που είχε ξεχάσει τι πάει να πει να στέλνει
τη μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα.
Όχι βέβαια πως αν η Εθνική μας κέρδιζε θα είχε πιθανότητες πρόκρισης, ειδικά με αυτή την εικόνα που
παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα, αλλά χωρίς αμφιβολίες μετά την ήττα από τα Φερόε, αυτό το 1-1 απέναντι στο Λιχτενστάιν είναι από τα πιο ντροπιαστικά
αποτελέσματα που έχει φέρει. Και είναι γιατί
μιλάμε για μια ομάδα που σε επίσημα παιχνίδια από το 1994 μετράει μόλις 3 ισοπαλίες, την σημερινή, με Ισλανδία και
Λιθουανία και μόλις μία νίκη με Μολδαβία.
Τώρα μετά από αυτή την ισοπαλία το
να μιλάς για πρόκριση θα είναι το λιγότερο γραφικό και πλέον αυτό που χρειάζεται είναι ένα «ηλεκτροσόκ» προκειμένου
η Εθνική να μπορέσει να βρει την χαμένη της
αίγλη. Η για να μην το πάμε τόσο μακριά, να μπορέσει
να παίξει έστω και λίγο ποδόσφαιρο γιατί και με Φινλανδία, αλλά και με Λιχτενστάιν δεν έπαιξε.
Ο Φαν΄τ Σιπ ξεκίνησε την Εθνική κόντρα στο Λιχτενστάιν με τον Μπάρκα στο τέρμα, τους Μπακάκη, το
ένα από τα τρία νέα πρόσωπα, Μανωλά, Παπασταθόπουλο, Τσιμίκα, το δεύτερο νέο πρόσωπο στην άμυνα
από τα δεξιά προς τα αριστερά. Αμυντικοί μέσοι ήταν
ο Σάμαρης, που είναι το τρίτο από τα τέσσερα νέα πρόσωπα, μαζί με τον Μπουχαλάκη, δεξιά ο Φετφατζίδης,
το τέταρτο νέο πρόσωπο, αριστερά ο Μασούρας και
δεκάρι ο Βρουσάι. Στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκε
για ακόμα ένα παιχνίδι ο Κουλούρης.

Άνοιξε λογαριασμό ο Μασούρας

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το
πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο στο οποίο η αλήθεια είναι πως η Εθνική μπήκε μουδιασμένα, αλλά
όσο περνούσαν τα λεπτά οι διεθνείς ανέβαζαν ρυθμούς. Έτσι φτάσαμε στο 33’, λεπτό στο οποίο άνοιξε
και το σκορ. Ο Κουλούρης έκανε το μακρινό σουτ που

τελικά αντί για σουτ βγήκε σέντρα και ο Μασούρας
από κοντά έκανε το 1-0, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ
με την Εθνική ομάδα. Από εκείνο το σημείο και ως
το τέλος του ημιχρόνου το αντιπροσωπευτικό μας
συγκρότημα έχασε δύο ακόμα ευκαιρίες, χωρίς να
καταφέρει να κάνει δύο τα τέρματά της.

Τα δοκάρια μας κράτησαν στο 1-0, μέχρι
να μας «σκοτώσει» ο Σαλάνοβιτς

Στο δεύτερο η Εθνική μπήκε ακόμα καλύτερα στον
αγωνιστικό χώρο, όμως στο 47’ και στο 52’ ο Κουλούρης και ο Μανωλάς αντίστοιχα είδαν τις προσπάθειές
τους να σταματούν στο δοκάρι του Μπούχελ Όσο
περνούσαν τα λεπτά όμως, αντί να πιέζουμε περισσότερο, ρίχναμε τον ρυθμό και προσπαθούσαμε ανούσια να απειλήσουμε, χωρίς να τα καταφέρουμε. Και
εκεί που όλα έδειχναν πως θα έμενε αυτό το
1-0 και θα είχαμε έστω και λίγες μαθηματικές ελπίδες μετά τη νίκη της Ιταλίας
στο Τάμπερε επί της Φινλανδίας, ήρθε
ο Σαλάνοβιτς στο 85’ να τις «σκοτώσει». Ο παίκτης του Λιχτενστάιν έφυγε
στην κόντρα, πέρασε σαν σταματημένο
τον Μανωλά και με άψογο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Ένα αποτέλεσμα
που οι παίκτες του Λιχτενστάιν πανηγύρισαν σαν νίκη, με τον ηρωικούς 1.500 φιλάθλους
της Εθνικής μας να γιουχάρουν για μια ακόμα τραγική
βραδιά που είδαν.

Ο ένας χειρότερος από τον άλλον

Τώρα για διακριθέντες μετά από αυτό το κάζο δεν
μπορείς να γράψεις. Μια ομάδα χωρίς αρχή και τέλος
δεν κατάφερε να κερδίσει το τρομερά αδύναμο
Λιχτενστάιν, έγινε η μόνη που ως τώρα έχει δεχθεί
γκολ από τον συγκεκριμένο αντίπαλο και χωρίς υπερβολή όλοι όσοι αγωνίστηκαν ήταν ο ένας χειρότερος
από τον άλλον. Χωρίς διάθεση να επιτεθούν και να
απειλήσουν, χωρίς ρυθμό, χωρίς βοήθεια από τον
πάγκο. Όλα τα χωρίς και κυρίως χωρίς νίκη και πλέον
χωρίς ελπίδες ούτε καν για την μεγάλη έκπληξη...
Ελλάδα: Μπάρκας, Μπακάκης, Μανωλάς, Παπασταθόπουλος, Τσιμίκας, Σάμαρης, Βρουσάι, Μπουχαλάκης (62’ Ζέκα), Φετφατζίδης (68’ Παυλίδης), Κουλούρης, Μασούρας (86’ Γιαννούλης)
Λιχτενστάιν: Μπουσελ, Γκόπελ, Κάουφμαν, Μάλιν,
Ρεχστάινερ (82’ Χόφερ), Βίεσερ, Σαλάνοβιτς, Χάσλερ,
Μέιερ (Μπράεντλε), Γκούμπσερ (56’ Γιλντίζ)

Ο Τζον Φαν’τ Σιπ, δεν κρύφτηκε και τόνισε πως η Ελλάδα
έπιασε πάτο μετά το αποτέλεσμα κόντρα στο Λιχτενστάιν.
Αναλυτικά όσα είπε στη κάμερα της Cosmote TV:
«Είμασ τε απογοητευμένοι, χάσαμε έναν αγώνα που θα
έπρεπε να έ χουμε κερδίσει, δεδομένου των ευκαιριών που
είχαμε, το Λιχτενστάιν είχε μόλις μια φάση. Πιάσαμε πάτο, από
εδώ και πέρα πρέπει να δουλέψουμε και η ομάδα να αναζωογονηθεί».
Για την εικόνα της αναμέτρησης: «Στο πρώτο μισό του πρώτου
ημιχρόνου δεν κρατήσαμε τον ρυθμό όπως έπρεπε, οι πάσες μας
ήταν αργές κι αυτό βοηθάει μια ομάδα που παίζει άμυνα. Στο
δεύτερο ημίχρονο ανεβήκαμε, προσέξαμε τον Σαλίνοβιτς που
ξέραμε ότι είναι απειλητικός, όμως ήρθε μια κάθετη μπαλιά, τον
έχασαν οι αμυντικοί μας και ήρθε το χειρότερο αποτέλεσμα που
είχαμε τον τελευταίο καιρό».
Για το αν είναι ευκαιρία για ένα... restart: «Προφανώς θέλουμε
επανεκκίνηση, αυτό δεν σημαίνει πως θα καθαρίσουμε όλη την
ομάδα. Θέλω τους ποδοσφαιριστές που έχουν την νοοτροπία που
χρειάζεται, που έχουν την σωστή αγωνιστική κατάρτιση, θα κοιτάξω και τους νεότερους ποδοσφαιριστές που δεν είναι στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά σιγά σιγά θα προσπαθήσω να χτίσω και
πάλι την Εθνική από την αρχή».
Για το τι τους είπε στα αποδυτήρια: «Τους είπα πως έδειξαν εντελώς πρόσωπο στις προπονήσεις κι εντελώς διαφορετικό στον
αγωνιστικό χώρο. Φυσικά θα μιλούσαμε διαφορετικά αν είχαμε
σημειώσει κάποια ακόμα γκολ. Δεν φαίνεται η ομάδα να μπορεί
να διαχειριστεί την πίεση, οπότε θα πρέπει να το διορθώσουμε
αυτό».
Για το γεγονός πως έπαιζε αρκετά επιθετικά στο φινάλε: «Εκ του
αποτελέσματος, προφανώς και η ομάδα πλήρωσε αυτή την επιλογή. Από την άλλη δεν είμαι προπονητής που θέλω να αμύνεται
η ομάδα μου. Είχαμε καλές θέσεις στον αγώνα, εκεί που δεν τις
είχαμε ήταν στη φάση του γκολ, αλλά δεν είμαι προπονητής που
θα κρατήσω την ομάδα πίσω».
Ενώ στην κάμερα του Open, είπε:
«Είναι σαφές ότι όταν εσύ δεν μετατρέπεις τις ευκαιρίες σου σε
γκολ θα το δεχτείς αφού, οι αντίπαλοί μας στη μοναδική τους
ευκαιρία που είχαν πέντε λεπτά πριν το τέλος σκόραραν.
Είναι θέμα νοοτροπίας. Είμαστε με την ομάδα δέκα μέρες, αυτά
που έδειξαν τα παιδιά στην προπόνηση δεν τα έδειξαν μέσα στον
αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να παίζουμε μέσα στο γήπεδο όπως
μπορούμε, ξέρουμε πως μπορούμε να τα πάμε πολύ καλύτερα».
Για το τι είπε στους διεθνείς: «Τους είπα πως την ποιότητα και τη
νοοτροπία πρέπει να τη βγάζουμε στο γήπεδο. Έχουμε πει να
υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον και να βοηθάμε όπως μπορούμε
αλλά, δεν τα κάναμε και αυτό πρέπει να διορθώσουμε».
Για το τι πρέπει να γίνει: «Πρέπει να γίνει μία επανεκκίνηση, πρέπει να βρούμε τους ποδοσφαιριστές που θέλουμε, που έχουν
ποιότητα και μέλλον, είμαστε εδώ για να βελτιώσουμε τα πάντα».
Για την απουσία του κόσμου: «Αυτό γίνεται εδώ και πολύ καιρό
και είναι αποτέ λεσμα της γενικότερης εμφάνισης. Ο κόσμος
γύρισε την πλάτη στην ομάδα καθώς, δεν πιστεύει στους ποδοσφαιριστές. Φτάσαμε σε ένα σημείο που πρέπει να πιούμε το
πικρό ποτήρι για να κάνουμε μια επανεκκίνηση».
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Μαρτίνς: «Ο Ολυμπιακός είναι σαν
οικογένειά μου»

Ο

Πέδρο Μαρτίνς μίλησε για όλους και για όλα σε μία αρκετά
μεγάλη κουβέντα με τους αρμόδιους ρεπόρτερ της ομάδας,
δείχνοντας το μεγάλο δέσιμό του με τον
Ολυμπιακό και κάνοντας σχόλιο για τους
στόχους και το ρόστερ. Το Gazzetta.gr ήταν εκεί.
Ο Πέδρο Μαρτίνς εξέφρασε και έδειξε με
κάθε τρόπο στην συνάντηση που είχε με
τους ρεπόρτερ της ομάδας του Ολυμπιακού την αγάπη του για τον σύλλογο και
το πόσο καλά νιώθει στο Λιμάνι. Αν και
απέφυγε να τοποθετηθεί για το εάν υπάρχει κάτι νεότερο επί του συμβολαίου του
έδειξε διατεθειμένος να τα δώσει όλα μαζί
με τους παίκτες του για την κατάκτηση του
φετινού πρωταθλήματος αλλά και εφόσον
όλα πάνε καλά να συνεχίσει στον σύλλογο.
Ήταν γενικά μία καλή και πολύ χρήσιμη
συζήτηση που είχε αρκετές δυνατές ατάκες. Η πρώτη ερώτηση που του έγινε αφορούσε στην παρουσία του σε συνέδριο
στην Πορτογαλία και την εμπειρία του
σε σχέση με τον Ολυμπιακό. «Ήταν κάτι
τελείως διαφορετικό. Ο Ολυμπιακός είναι
σαν οικογένειά μου. Εδώ είναι σαν
την οικογένειά μου. Αγαπώ τον
Ολυμπιακό. Στην Πορτογαλία
ήταν κάτι τελείως επαγγελματικό», ανέφερε σχετικά.
Η συνέχεια αφορούσε στον
Σεμέδο και την κατάστασή
του αλλά και τον Γκερέρο &
τον Λάζαρο: «Ο Γκερέρο είναι
ΟΚ. Είναι καλά. Τον Σεμέδο προσπαθούμε να τον... συγκρατήσουμε.
Από την πρώτη στιγμή μετά την αρθροσκόπησή του ήταν έτοιμος και ελπίζουμε
ότι σε επτά ημέρες θα είναι απόλυτα
εντάξει. Δεν μπορούμε να πούμε συγκεκριμένα για ποιο ματς. Σιγά σιγά θα τον
δούμε. Πάει όμως πολύ καλά. Ανταποκρίνεται πολύ καλά. Ο Λάζαρος έχει ακόμα
μέρες μπροστά του. Δεν είναι ακόμα στην
απαιτούμενη κατάσταση. Πιστεύουμε
πως μέσα στις προσεχείς τρεις με τέσσερις
εβδομάδες θα είναι στο 100%».
Η λίστα του Champions League ήταν
κάτι που «μας προβλημάτισε πολύ. Η
λίστα αυτή δεν ήταν μία εύκολη υπόθεση για εμάς. Έχουμε πει όμως ότι πρώτος στόχος μας είναι το πρωτάθλημα.
Θέλουμε να είμαστε καλοί και ανταγωνιστικοί στο Champions League, όμως το

βασικό ζητούμενο για εμάς είναι το πρωτάθλημα». Οι ερωτήσεις για την κατάσταση του Ρούμπεν Σεμέδο συνεχίστηκαν για τον κόουτς των Πειραιωτών που
απάντησε ως εξής: «Ο Ρούμπεν είναι πολύ
δυνατός (σ.σ. ανέφερε την λέξη animal
στα αγγλικά για να δείξει το πόσο δυνατός
είναι). Είναι σαν... αγρίμι και θέλει να παίξει αλλά εμείς κοιτάμε να τον συγκρατήσουμε και να τον διαχειριστούμε σωστά.
Δουλεύει πολύ καλά. Όπως είπα και πριν
δεν ξέρουμε ακόμα σίγουρα το ματς που
θα τον έχουμε. Λογικά θα είναι έτοιμος
στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό».
Όπως ήταν φυσικό και επόμενο μεγάλο
ενδιαφέρον υπάρχει για τα νέα πρόσωπα
στον Ρέντη και κυρίως για τους νεοφερμένους Γκασπάρ, Μπενζιά και Λοβέρα: «Τον
Μπρούνο εμείς τον βλέπουμε ως έναν παίκτη για το μέλλον. Είναι ένας παίκτης από
τον οποίο περιμένουμε πολλά. Ο Μπενζιά
είναι ένας παίκτης που μπορεί να προσφέρει σε διάφορες θέσεις. Μπορεί να αγωνιστεί ως εξάρι, οκτάρι αλλά και σαν δεκάρι.
Και ο Μπρούνο και ο Μάξι και ο Μπενζιά
δούλεψαν πολύ τώρα στην διακοπή λόγω
των Εθνικών ομάδων.
Εμείς στην ομάδα θέλουμε να συνδυάσουμε τα νέα παιδιά με
το ταλέντο με την ποιότητα
και την εμπειρία. Ξέραμε
πως για τον Ομάρ υπήρχε
ενδιαφέρον και μπορεί να
έρχονταν προτάσεις. Έτσι
έπρεπε να φέρουμε και
τον Γκασπάρ. Είναι όντως
δανεικός με οψιόν αγοράς και
έχουμε πολλά να περιμένουμε
από αυτόν. Ο Ομάρ είχε αρκετές προτάσεις και δεν ξέραμε αν θα τον κρατούσαμε
στο ρόστερ (σ.σ. εννοούσε εάν θα ήταν
εν τέλει εφικτό να μείνει). Ο Μπενζιά δεν
ξέρουμε αν μείνει στο ρόστερ στο μέλλον.
Εμείς πιστεύουμε πολύ στον Γκασπάρ και
στο τι μπορεί να μας δώσει. Πιστεύουμε
στην προοπτική του ως παίκτη».
Σχετικά με τον καταρτισμό της ενδεκάδας
για το προσεχές διάστημα και τα επόμενα
ματς ο Μαρτίνς τα άφησε όλα ανοιχτά.
Παρότι επισήμανε πως όλοι έχουν γυρίσει
καλά θέλει να δει πιο εκτενώς την κατάσταση των παικτών και ειδικά των διεθνών
και μετά να αποφασίσει. Άφησε πάντως να
εννοηθεί ότι μπορεί να γίνουν αλλαγές με
τον Βόλο και ότι κυρίως ήθελε να τσεκάρει
διεθνείς όπως τους Ομάρ και Τσιμίκα.
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«Η ΑΕΚ προσπαθεί να κάνει
δικό της τον Σούσιτς»

Σύμφωνα με τους Βόσνιους, η ΑΕΚ
βρίσκεται σε επαφές με την πλευρά
του 27χρονου χαφ, Τίνο-Σβεν
Σούσιτς.

Ο

Σούσιτς αποτελεί μια από τις επιλογές των ελεύθερων για τον
χώρο της μεσαίας γραμμής, με
τον 27χρονο Βόσνιο να έχει αποχωρήσει από την ολλανδική Φένλο, με
την οποία πέρυσι είχε πραγματοποιήσει 28
συμμετοχές, σκοράροντας πέντε γκολ και
μοιράζοντας τρεις ασίστ.
Σύμφωνα με νέο βοσνιακό δημοσίευμα
και συγκεκριμένα από το sportske.ba, η
ΑΕΚ βρίσκεται σε επαφές με τον παίκτη
και κάνει τα πάντα για να τον αποκτήσει.
Μάλιστα, όπως εκτιμούν οι Βόσνιοι, όπως
έχουν τα πράγματα, το σενάριο ο Σούσιτς να υπογράψει στην ΑΕΚ είναι αρκετά
πιθανό.
Ο Σούσιτς, ο οποίος μετράει και οκτώ συμμετοχές με την Εθνική ομάδα της Βοσνίας,
διαθέτει ύψος 1,86μ. και συγκεντρώνει τα
χαρακτηριστικά που αναζητεί ο τεχνικός
διευθυντής της ΑΕΚ, Ίλια Ίβιτς στις επιλογές
των ελεύθερων για τον χώρο του κέντρου.
Οι Βόσνιοι επισημαίνουν στο κείμενό τους
και την παρουσία των Όγκνιεν Βράνιες και
Ανέλ Σαμπαντάτζοβιτς στην ΑΕΚ.

Αστέρας Τρίπολης: Ελπίδες για
Μουνάφο

Σε φουλ ρυθμούς γυμνάζεται ο Μουνάφο
στην Τρίπολη. Αυτόματα συγκεντρώνει
πολλές πιθανότητες να είναι στην αποστολή για την Ξάνθη, οι οποίες... ενισχύονται από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο
Μπόρχα Χιμένεθ στον προσαγωγό.

Παπαβασιλάκης: «Έχουν γίνει άλματα στην οργάνωση του ΟΦΗ»

Την ικανοποίησή του για την δουλειά που
έχει γίνει τον τελευταίο χρόνο στην οργάνωση και τις συνεργασίες εξέφρασε ο
εμπορικός διευθυντής του ΟΦΗ, Λεωνίδας
Παπαβασιλάκης.
Αναλυτικά ανέφερε τα εξής: «Εκτός από τα
προφανή, που είμαστε υπερήφανοι που
δεν έχουμε κλείσει ακόμα χρόνο θεωρώ
ότι έχουν γίνει άλματα στην οργάνωση και
τις συνεργασίες. Οι σχέσεις όταν έχουμε
κοινό κώδικα αξιών και επικοινωνίας όπως
είναι η εταιρία ο cosmos sport και την οικο-

γένεια Τσικνάκη κάνει τα πράγματα πιο
εύκολα, άμεσα και προφανή που αφορά το
περίγραμμα της συμφωνίας η οποία είναι
χορηγία από πέρυσι και αυτές οι συνεργασίες δεν έχουν χρόνο. Υιοθέτησαν το
όραμα της ομάδας και αυτό μας κάνει εκτός
από περήφανους υπεύθυνους για την ομοιογένεια των χορηγών που έχουν εμπιστευτεί την ομάδα και ειδικά με την ομάδα.
Είμαστε χαρούμενοι που εγκαινιάζουμε το
κατάστημα της πόλης. Το Σάββατο θα δείτε
και στο “Γεντί Κουλέ” το νέο κατάστημα. Η
μεγάλη δύναμη λείπει και είναι ο Λευτέρης
Τσικνάκης, που απέχει από τα φώτα και να
ξέρετε αν έχει γίνει κάτι είναι από τον ίδιο
που έχει αναλάβει το έργο».

Παναθηναϊκός: Όλα δείχνουν μεταγραφή

Το «παράθυρο» των μεταγραφών ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες και τα περιθώρια
ενίσχυσης έχουν στενέψει για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι», όμως, φαίνεται πως
έχουν προχωρήσει αρκετά μία υπόθεση
και είναι κοντά σε ολοκλήρωση μεταγραφής, η οποία θα καλύψει το κενό που υπάρχει στην θέση του αμυντικού χαφ. Περισσότερα δεν έχουν γίνει γνωστά. Το μόνο
δεδομένο είναι πως αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν θα είναι ο Βουρνόν Ανίτα, όπως
«κυκλοφόρησε» το βράδυ της Τρίτης. Ο
Ολλανδός άσος έμεινε ελεύθερος από την
Λιντς αλλά ο Νίκος Νταμπίζας είχε «κάψει»
την περίπτωσή του στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου που έδωσε στο Κορωπί.

Καρυπίδης: «Ναυάγησε του
Γκούτι, πάμε παρακάτω»

Ο Άρης δεν κατάφερε να βρει σημείο επαφής με τον Γκούτι καθώς οι απαιτήσεις του
Ισπανού προπονητή ήταν κατά τουλάχιστον 300.000 ευρώ μεγαλύτερες σε σχέση
με την προσφορά του Άρη. «Ναυάγησε του
Γκούτι και πάμε παρακάτω. Βρισκόμαστε
σε διαπραγματεύσεις με 2-3 προπονητές,
αλλά στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό θα
πάμε με τον Τερζή», είπε και εξέφρασε τη
σιγουριά του για την επιστροφή της ομάδας στον δρόμο των θετικών αποτελεσμάτων. «Χρειάζεται υπομονή και δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Είμαι σίγουρος
ότι θα πετύχουμε, θέλω όμως να κάνουμε
και το βήμα παραπάνω. Προσωπικά έχω
εμπιστοσύνη στα παιδιά βάσει αυτών που
βλέπω στις προπονήσεις».
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ SUPERLEAGUE 2

Ξεκινά το πρωτάθλημα στις 29 Σεπτεμβρίου
League 2 έβαλε η Γενική Διεύθυνση Εισφορών. Με έγγραφο που απέστειλε προς τις
αρμόδιες αρχές και τους ποδοσφαιρικούς
εισαγγελείς, ενημέρωσε πως η ασφαλιστική ενημερότητα της ΠΑΕ Απόλλων
Πόντου είναι πλαστή! Πλέον η πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ θα αποφανθεί
αν πράγματι υπάρχει θέμα πλαστογραφίας, ενώ το άρθρο 17 του Κώδικα Δεοντολογίας προβλέπει πρόστιμο ύψους
200.000 ευρώ και από ποινή αφαίρεσης
έξι τουλάχιστον βαθμών έως και υποβιβασμό στην κατώτερη κατηγορία.

Στην ψηφοφορία του Δ.Σ. της Super
League 2 αποφασίστηκε πως το
πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στις 29/9.

Η

Λεβαδειακός-Απόλλων Λάρισας
ΠΑΣ Γιάννινα-Απόλλων Πόντου
Εργοτέλης-Καραϊσκάκης
Κέρκυρα-Χανιά

Super League θα ξεκινήσει στις
29/9 όπως αποφασίστηκε στο
Διοικητικό Συμβούλιο της Τρίτης
(10/9), ενώ η κανονική του διάρκεια θα ολοκληρωθεί στις 16/2.
Τα playoffs (1-6) και playouts (7-12) θα
πραγματοποιηθούν το διάστημα 1/3 - 10/5.
Θυμίζουμε ότι ο πρώτος (μέσω των πλέι οφ)
ανεβαίνει απευθείας στη Super League 1,
ο δεύτερος θα διεκδικήσει την άνοδο στα
μπαράζ με τον 13ο της Super League 1.
Ο 11ος και 12ος (όπως βγουν από τα
playouts) υποβιβάζονται απευθείας στην
τρίτη κατηγορία (Football League).
Ττο πρόγραμμα:

6η / 17η αγωνιστική

1η / 12η αγωνιστική

8η / 19η αγωνιστική

2η / 13η αγωνιστική

9η / 20ή αγωνιστική

3η / 14η αγωνιστική

10η / 21η αγωνιστική

4η / 15η αγωνιστική

11η /22η αγωνιστική

5η / 16η αγωνιστική

Απόλλων Πόντου: Καταγγελία
για πλαστή ενημερότητα!

Παναχαϊκή-ΠΑΣ Γιάννινα
Απολλων Σμύρνης-Εργοτελης
Πλατανιάς-Λεβαδειακός
Δόξα Δράμας-Καραϊσκάκης
Απολλων Πόντου-Χανιά
Απολλων Λάρισας-Κέρκυρα
Απόλλων Πόντου-Δόξα Δράμας
Καραϊσκάκης-Απόλλων Λάρισας
Χανιά-Απόλλων Σμύρνης
Κέρκυρα-Παναχαϊκή
Εργοτέλης-Πλατανιάς
Λεβαδειακός-ΠΑΣ Γιάννινα.
Δόξα Δράμας-Απόλλων Λάρισας
Απόλλων Σμύρνης-Απόλλων Πόντου
Παναχαϊκή-Καραϊσκάκης
Πλατανιάς-Χανιά
Λεβαδειακός-Κέρκυρα
ΠΑΣ Γιάννινα-Εργοτέλης
Απόλλων Σμύρνης-Δόξα Δράμας
Απόλλων Λάρισας-Παναχαϊκή
Απόλλων Πόντου-Πλατανιάς
Καραϊσκάκης-Λεβαδειακός
Χανιά-ΠΑΣ Γιάννινα
Εργοτέλης-Κέρκυρα
Δόξα Δράμας-Παναχαϊκή
Πλατανιάς-Απόλλων Σμύρνης

Πλατανιάς-Δόξα Δράμας
Παναχαϊκή-Λεβαδειακός
Απόλλων Σμύρνης-ΠΑΣ Γιάννινα
Απόλλων Λάρισας-Εργοτέλης
Απόλλων Πόντου-Κέρκυρα
Καραϊσκάκης-Χανιά

7η / 18η αγωνιστική

Δόξα Δράμας-Λεβαδειακός
ΠΑΣ Γιάννινα-Πλατανιάς
Εργοτέλης-Παναχαϊκή
Κέρκυρα-Απόλλων Σμύρνης
Χανιά-Απόλλων Λάρισας
Καραϊσκάκης-Απόλλων Πόντου
ΠΑΣ Γιάννινα-Δόξα Δράμας
Λεβαδειακός-Εργοτέλης
Πλατανιάς-Κέρκυρα
Παναχαϊκή-Χανιά
Απόλλων Σμύρνης-Καραϊσκάκης
Απόλλων Λάρισας-Απόλλων Πόντου
Δόξα Δράμας-Εργοτέλης
Κέρκυρα-ΠΑΣ Γιάννινα
Χανιά-Λεβαδειακός
Καραϊσκάκης-Πλατανιάς
Απόλλων Πόντου-Παναχαϊκή
Απόλλων Λάρισας-Απόλλων Σμύρνης
Κέρκυρα-Δόξα Δράμας
Εργοτέλης-Χανιά
ΠΑΣ Γιάννινα-Καραϊσκάκης
Λεβαδειακός-Απόλλων Πόντου
Πλατανιάς-Απόλλων Λάρισας
Παναχαϊκή-Απόλλων Σμύρνης
Χανιά-Δόξα Δράμας
Καραϊσκάκης-Κέρκυρα
Απόλλων Πόντου-Εργοτέλης
Απόλλων Λάρισας-ΠΑΣ Γιάννινα
Απόλλων Σμύρνης-Λεβαδειακός
Παναχαϊκή-Πλατανιάς

«Φωτιά» στο πρωτάθλημα της Super

Πλαταν ιάς: Επαγγελματικά
συμβόλαια σε 2 παίκτες της
Κ19

Την υπογραφή επαγγελματικών συμβολαίων σε 2 ακόμα παίκτες της Κ19 ανακοίνωσε ο Πλατανιάς.
Αναλυτικά
Η ΠΑΕ Πλατανιάς Χανίων, παραμένοντας προσηλωμένη στο πλάνο που έχει
χαράξει για την προώθηση παικτών
από τα τμήματα υποδομής της, προχώρησε στην υπογραφή επαγγελματικών
συμβολαίων με δύο ακόμα παίκτες που
προέρχονται από την Κ19.
Πρόκειται για τον Σαμουήλ Νιαυραδάκη
(02/02/2002) και τον Σπύρο Καρβούνη
(21/07/1999), τους οποίους η οικογένεια
του Πλατανιά τους καλωσορίζει πλέον
ως επαγγελματίες.

ΠΑΣ Γιάννινα: Ανακοίνωσε
Χουτεσιώτη

Ποδοσφαιριστής του ΠΑΣ Γιάννινα είναι
κι επίσημα ο Λευτέρης Χουτεσιώτης με
τους Ηπειρώτες να ανακοινώνουν την
έναρξη συνεργασίας.
Ο ΠΑΣ Γιάννινα έψαχνε για έναν τερματοφύλακα που μαζί με τον Γιαννίκογλου θα
αποτελέσουν το βασικό δίδυμο κάτω από
τα γκολπόστ και τον βρήκε στο πρόσωπο
του Χουτεσιώτη.
Ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού συμφώνησε σε όλα με τον ΠΑΣ Γιάννινα και μάλιστα έκανε ήδη την πρώτη
του προπόνηση, ενώ την Δευτέρα ήρθε
και η επίσημη ανακοίνωση.
Αναλυτικά:
Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. Γιάννινα 1966 ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον τερματοφύλακα Ελευθέριο «Λευτέρη» Χουτεσιώτη.
Ο Χουτεσιώτης είναι γεννημένος στις 20
Ιουλίου 1994 και υπέγραψε στην ομάδα
μας, ως ελεύθερος, από τον Ολυμπιακό.
Έχει αγωνιστεί στην πρώτη ομάδα και
την Κ20 του Ολυμπιακού και έχει υπάρξει διεθνής με τις ομάδες Κ17-18-19-21
της Εθνικής μας.
Ο Λευτέρης μετά την υπογραφή του συμβολαίου δήλωσε στο pasgiannina.gr: «Ο
ΠΑΣ φέτος θα αγωνιστεί στη νεοσύστατη
κατηγορία της Super League 2 και όλοι
μας πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο
μας εαυτό να την ανεβάσουμε εκεί που
ανήκει. Ευχαριστώ την ομάδα του ΠΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΝΑ και τη διοίκηση της για την
εμπιστοσύνη που μου δείχνουν και υπόσχομαι ότι θα δώσω τον καλύτερο μου
εαυτό.»

ΑΟΚ Κέρκυρα: Προσφυγές από
Σπίνουλα και Ιωάννου

Δύο νέες προσφυγές έγιναν στη Κέρκυρα,
καθώς οι Ιωάννου και Σπίνουλας αποφάσισαν να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα
τους μέσω της δικαστικής οδούς.
Όλη η περσινή ομάδα της Κέρκυρας σχεδόν, διεκδικεί τα δεδουλευμένα της με
προσφυγές! Στη λίστα αυτή, προστέθηκαν οι Ιωάννου και Σπίνουλας, οι οποίου
υποτίθεται πως ήταν στα πλάνα της ομάδα,
αλλά ποτέ δεν τα βρήκαν στο οικονομικό.
Έτσ ι, προχώρησαν σε προσφυγές οι
οποίες θα συζητηθούν στην ΕΠΟ την Δευτέρα.

Δόξα Δράμας: Ανακοίνωσαν Ιωαννίδη οι «μαυραετοί»

Σε μια πολύ σημαντική κίνηση για την ενίσχυσή της προχώρησε η Δόξα, ανακοινώνοντας τη συμφωνία με τον Έλληνα στράικερ.
Ο γεννημένος στη Γερμανία επιθετικός,
που ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες του Ολυμπιακού, έπαιξε στη Χάνζα
Ροστόκ, την Τσβόλε, τη Ντόρτμουντ, τον
Αστέρα Τρίπολης, τη Ντιοζγκιόρ και τη
Μαρίτιμο. Εκεί ολοκλήρωσε την περσινή
σεζόν, πριν πάρει την απόφαση να ενισχύσει την προσπάθεια της Δόξας στη Super
League 2, ενισχύοντας σημαντικά την επιθετική της γραμμή.
Η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Δόξα Δράμας ανακοινώνει την
απόκτηση του σέντερ φορ, Νίκου Ιωαννίδη, ενός εκ των κορυφαίων παικτών που
ανέδειξε ο νομός μας τα τελευταία χρόνια! Με καριέρα και εκτός συνόρων, παραστάσεις σε πολύ υψηλό επίπεδο, Δραμινός στην καταγωγή (γεννήθηκε στη Γερμανία), στην ατζέντα πολλών ομάδων και σε
γόνιμη ποδοσφαιρικά ηλικία.
Μεταγραφή υψηλών προδιαγραφών,
βάσει ποδοσφαιρικής χρηματιστηριακής αξίας, που εκτιμάμε πως θα βοηθήσει
σημαντικά την ομάδα σε αρκετούς τομείς
και ειδικά στο σκοράρισμα και θεωρούμε
υπέρβαση για τη συγκεκριμένη κατηγορία.
Ο 25χρονος επιθετικός (ύψους 1.88), που
είναι διεθνής με την Ελπίδων και ξεκίνησε σ τις ακαδημίες του Πανδραμαϊκού, στο πλούσιο βιογραφικό του έχει
παρουσία στη Σούπερ Λιγκ με Ολυμπιακό και Αστέρα Τρίπολης (πρόπερσι με
ενεργό ρόλο στους Αρκάδες), τις γερμανικές Χάνσα Ροστόκ και Μπορούσια Ντόρτμουντ Β΄, την ολλανδική Τσβόλε, την ουγγρική Ντιοσγκιόρ και μέχρι πρότινος τη
Μαρίτιμο σ την Πορτογαλία, έ χον τας
βεβαίως αρκετά γκολ.
Ο Ιωαννίδης είναι το… κερασάκι στην
«τούρτα» ενίσχυσης, αφού δεν έβγαλε
την ως τώρα προετοιμασία με τους «Μαυραετούς» (πλην ελάχιστων μεμονωμένων
προπονήσεων συντήρησης ως τώρα) και
έρχεται ουσιαστικά ως τελευταίος χρονικά
(ίσως γίνει προσεχώς και άλλη προσθήκη,
εκτός των παικτών που ήδη γυμνάζονται με
την ομάδα μας και ανακοινώνονται άμεσα).
Νίκο Ιωαννίδη, σε καλωσορίζουμε με χαρά
στην ομάδα της ιδιαίτερης πατρίδας σου
και ευχόμαστε μια χρονιά με πολλά γκολ,
νίκες και πάνω απ’ όλα υγεία!».
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Φιλιππίδης: Ρεκόρ στο Μινσκ στη
«συνάντηση» ΗΠΑ-Ευρώπης

Μ

ε την πολύ καλή παρουσία
του Κώστα Φιλιππίδη ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της
Ελλάδος στον αγώνα στίβου
ΗΠΑ-Ευρώπης που διεξάγεται στο Μινσκ.
Ο έμπειρος αθλητής αγωνίστηκε στο «The
Match» ως μέλος της ευρωπαϊκής ομάδας και κατέλαβε την τέταρτη θέση στο επί
κοντώ με άλμα στα 5,75 μ. επίδοση που
αποτελεί φετινό του ρεκόρ, αφού βελτιώνει το 5,72 μέτρα.
O Φιλιππίδης ξεπέρασε με την πρώτη τα
5,35 μ. συνέχισε με επιτυχημένο άλμα στα
5,55 μ., πέρασε με την δεύτερη τα 5,65
μ. και 5,75 μ και στη συνέχεια δοκίμασε
δύο φορές ανεπιτυχώς στα 5,80 μ., πριν
ολοκληρώσει τον αγώνα (με βάση τους
κανονισμούς οι αθλητές είχαν δικαίωμα
να κάνουν σε όλο τον αγώνα μέχρι οχτώ
άλματα).
Ο αθλητής του Δημήτρη Κυτέα έδειξε πως
είναι έτοιμος για το κορυφαίο γεγονός της
χρονιάς εκεί όπου θα διεκδικήσει ένα καλό
πλασάρισμα. Νικητής στον αγώνα ήταν ο
Αρμαντ Ντουπλάντις με 5,85 μ., ακολούθησε ο Πιοτρ Λίσεκ με 5,80 μ. και τρίτος
ήταν ο Πάβελ Βογιεκόβσκι με 5,75 μέτρα.
Την Δευτέρα η Κατερίνα Στεφανίδη κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο επί κοντώ στη
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διοργάνωση του Μινσκ με καλύτερο άλμα
στα 4,70 μέτρα.
Η αθλήτρια του Μίτσελ Κρίερ ξεκίνησε
τον αγώνα της με επιτυχημένο άλμα στα
4,60 μ., πέρασε με την πρώτη τα 4,70 μ. και
αφού έκανε δύο άκυρα στα 4,75 μ., επέλεξε να δοκιμάσει στα 4,80 μ., δίχως επιτυχία. Σε καλή κατάσταση έδειξε πως είναι η
Αντζέλικα Σιντόροβα, που ήταν η νικήτρια
με 4,85 μέτρα, ενώ τρίτη ήταν η Κέτι Ναζότ
με 4,70 μ., όσο έκανε και η 4η Αντζέλικα
Μπένγκτσον.
Καλή παρουσία πραγματοποίησε ο Μίλτος
Τεντόγλου που ήταν δεύτερος με 8,17 μ.,
όσο και ο νικητής του αγώνα Νταμάρκους
Σίμσον (ΗΠΑ). Ο Τεντόγλου είχε ένα ακόμη
άλμα πάνω από τα 8,00 μ., το δεύτερο που
μετρήθηκε στα 8,10 μ., σε αντίθεση με τον
Αμερικανό που στη δεύτερη προσπάθεια
του σημείωσε 8,13 μέτρα. Τρίτος στον
σημερινό αγώνα ήταν ο Εουσέμπιο Κασέρες με 8,17 μ. και δεύτερο καλύτερο άλμα
στα 7,96 μέτρα.
«Η συμμετοχή μου στη διοργάνωση του
Μινσκ, ήταν μια μοναδική εμπειρία. Ηταν
τιμή μου να είμαι μία από τους αρχηγούς
στην ομάδα της Ευρώπης. Είμαι πολύ
χαρούμενη που κάναμε το ένα- δύο για την
ομάδα μας», είπε η Στεφανίδη.

Αποτελέσματα Superleague

Βαθμολογία

Στους «8» του κόσμου η
εθνική Νέων Γυναικών
Πρόγραμμα Superleague

Α

πευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Φουνσάλ εξασφάλισε η
εθνική πόλο Νέων Γυναικών της

Ελλάδος.
Η ομάδα του Γιώργου Μορφέση κέρδισε με
8-6 την Κίνα στην 3η ημέρα του Δ΄ομίλου
και με 3χ3 νίκες είναι χωρίς αγώνα στους

«8» και θ’ αντιμετωπίσει την Παρασκευή
(13/9, 22.00 ώρα Ελλάδας) και περιμένει την
αντίπαλο της για την τετράδα.
Τα οκτάλεπτα: 4-3 , 1-1 , 2-2 , 1-0
Ελλάδα: Κοτσιώνη, Κατσιμπρή, Λούδη,
Ελληνιάδη 1, Πρωτοπαπά 3, Μαστρόκαλου, Νίνου 2, Κοκκινάκη, Δούλη 1, Κοντονή,
Κανετίδου 1, Αρχοντάκη
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

«Βόμβα» Θεσπρωτού με Βιγιαφάνε

Μια πολύ σημαντική μεταγραφή
ολοκληρώνει ο Θεσπρωτός!

εύχομαι να έχουμε όλοι υγεία κια δύναμη και
να φτάσουμε την ομάδα ψηλά».

Ο

Σούπερ έκπληξη η Τρίγλια: Πήρε
τον Ζορμπά!

ι κιτρινόμαυροι ήρθαν σε συμφωνία με τον 31χρονο (1988) δεξιό
μπακ Σαντιάγκο Χερνάν Βιγιαφάνε. Ο Αργεντινός αμυντικός υπέγραψε στον Θεσπρωτό και αναμένεται την
επόμενη εβδομάδα στην Ηγουμενίτσα για
να ενσωματωθεί στην ομάδα. Πίσω του εχει πολύ πλούσιο βιογραφικό και αποτελεί
προσωπική εισήγηση του Χουάν Ραμόν Ρότσα ο οποίος τον γνωρίζει καλά από την κοινή
τους παρουσία στη Ρουχ Χορζόφ την περίοδο 2017-18. Συμπαίκτης έχει υπάρξει και με
τον Χρήστο Τζάνη, αφού το 2015 αγωνίστηκε
στον Πανθρακικό.
Η μεταγραφή του Βιγιαφάνε ολοκληρώθηκε
έπειτα από προσωπική επαφή του τιμ μάνατζερ του Θεσπρωτου, Αλέξη Μητσέλου, με
τον ποδοσφαιριστή, μετά από ανάθεση του
μεγαλομέτοχου της ΠΑΕ, κ.Αραμπατζάκη.
Αναλυτικά οι ομάδες στις οποίες έχει αγωνιστεί στο παρελθόν: Μπόκα Τζούνιορς (Αργ.),
Ρεάλ Μαδρίτης Β (Ισπ.), Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια (Αργ.), Μίντιλαντ (Δαν.), Λίνγκμπι(Δαν.), Άλιμος (2014), Πανθρακικός (2015),
ΟΦΗ (2016), Κολόν Σάντα Φε (Αργ.), Σπλιτ
(Κροατ.), Μοντάνα (Βουλ.), Ρουχ Χορζόφ
(Πολ.).

«Μπαμ» ο Ιωνικός: Απέκτησε τον
Φουρλάνο!

Ο 26χρονος μέσος θα συνεχίσει την καριέρα
του στη Νίκαια – Οι πρώτες του δηλώσεις
Η ανακοίνωση για τη μεταγραφή:
Η ΠΑΕ Ιωνικός ανακοινώνει την έναρξη της
συνεργασίας της με τον Σπύρο Φουρλάνο.
Το νέο μας μεταγραφικό απόκτημα γεννήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 1993 και ξεκίνησε
την καριέρα του απο τον Παναθηναϊκό. Μετά
την παρουσία του στις Ακαδημίες του συλλόγου, βρέθηκε στην πρώτη ομάδα με τους
επόμενους σταθμούς στην καριέρα του να
είναι η Κλαμπ Μπριζ – Καλλονή- Πανιώνιος-Σονενχοφ-Χανιά και Παναχαϊκή.
Στις πρώτες του δηλώσεις ο Σπύρος Φουρλάνος ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που
θα συνεχίσω την καριέρα μου σε ένα τόσο
ιστορικό σύλλογο. Ο τρόπος προσέγγισης
απο τη διοίκηση ήταν σημαντικός παράγοντας για να μπορέσω να έρθω στον Ιωνικό
όσο και το ότι η ομάδα είναι οργανωμένη
σε όλους τους τομείς . Για μένα είναι μεγάλη
πρόκληση η παρουσία μου στον Ιωνικό και

Μεταγραφική ενίσχυση από το «πάνω ράφι»
για την Τρίγλια, η οποία προχώρησε στην
απόκτηση του πολύπειρου Παναγιώτη Ζορμπά.
Οι συστάσεις περιττεύουν για τον 32χρονο
μεσοεπιθετικό, ο οποίος έχει πλούσιες
παραστάσεις αγωνιζόμενος επί σειρά ετών
σε Super League και Football League και με
την εμπειρία του είναι βέβαιο πως θα βοηθήσει την ομάδα της Χαλκιδικής στην παρθενική της παρουσία στις επαγγελματικές
κατηγορίες. Την τελευταία εξαετία φόρεσε
τη φανέλα της Κέρκυρας, ενώ έχει θητεύσει,
επίσης σε ΟΦΗ, ΑΕΚ, Παναιτωλικό και Νίκη
Βόλου.
Μαζί με τον Παναγιώτη Ζορμπά, «κάτοικος» Χαλκιδικής έγινε και ο 21χρονος
μέσος Παύλος Εππας. Ο νεαρός
άσος ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στον Αγροτικό Αστέρα,
ενώ πέρσι είχε 20 συμμετοχές και ένα γκολ με τον Αιγινιακό στη Football League.
Ενδιάμεσα είχε και ένα πετυχημένο πέρασμα από την ΑΠΕ
Λαγκαδά, τη φανέλα της οποίας
φόρεσε σε 26 παιχνίδια (είχε και δύο
γκολ) στη Γ’ Εθνική.

Πήρε Κόκκορη ο Ασπρόπυργος

Η νεοφώτιστη στη Football League ομάδα
ανακοίνωσε την απόκτηση του 21χρονου
μέσου.
Η ανακοίνωση
«Η Δ.Ε. της Π.Α.Ε. Ένωση Ασπροπύργου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει
την απόκτηση του ΚΟΚΚΟΡΗ ΦΩΤΗ.
Το νέο απόκτημα της ομάδας μας είναι 21
χρονών και αγωνίζεται ως Μέσος. Έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του σε Αήττητο Σπάτων (Β’ ).
Καλωσορίζουμε τον ΦΩΤΗ ΚΟΚΚΟΡΗ στην
οικογένεια της Π.Α.Ε. Ένωση Ασπροπύργου
και του ευχόμαστε υγεία και εκπλήρωση των
στόχων»

Επίσημα στον Ολυμπιακό Βόλου ο
Κουτσιανικούλης

Μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην
ιστορία του ολοκλήρωσε σήμερα το μεσημέρι ο Ολυμπιακός Βόλου. Οι «ερυθρόλευ-

κοι» επισημοποίησαν την προφορική τους
συμφωνία με τον Βασίλη Κουτσιανικούλη.
Ο Κουτσιανικούλης γεννήθηκε στη Χάλκη
στις 9/8/1988. Ξεκίνησε την καριέρα του από
τον Ηρακλή Χάλκης παίζοντας το πρωτάθλημα της Δ’ Εθνικής. Αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2008 από τον Εργοτέλη και σε ηλικία 19 ετών αγωνίστηκε στη Σούπερ Λιγκ με
την κρητική ομάδα. Οι πολύ καλές του εμφανίσεις «εξαργυρώθηκαν» με τη μεταγραφή
του στον ΠΑΟΚ, την περίοδο 2009-10. Στον
«Δικέφαλο του Βορρά» παρέμεινε δύο χρόνια, επέστρεψε στον Εργοτέλη για ένα χρόνο,
ενώ επόμενος σταθμός της καριέρας του
ήταν ο ΟΦΗ. Στους «ασπρόμαυρους» κάθισε
τρία χρόνια, παίζοντας και τις τρεις χρονιές
στη Σούπερ Λιγκ.
Το 2015-16 έπαιξε στη Λάρισα και πανηγύρισε με την ΑΕΛ την άνοδο στη Σούπερ Λιγκ.
Αγωνίστηκε με τους «βυσσινί» στη μεγάλη
επαγγελματική κατηγορία, για να επιστρέψει
στον ΟΦΗ την περίοδο 2017-18, οδηγώντας
του Κρητικούς στην άνοδο στη Σούπερ Λιγκ,
κάνοντας την καλύτερη και πιο παραγωγική
χρονιά της καριέρας του. Την περσινή χρονιά
ο Κουτσιανικούλης με τον ΟΦΗ στη Σούπερ
Λιγκ κατέγραψε 18 συμμετοχές.
Είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα των Ελπίδων, έχοντας παίξει σε 12 παιχνίδια, ενώ έχει
σημειώσει και τρία γκολ.
Ο Ολυμπιακός Βόλου καλωσορίζει τον
Βασίλη στη μεγάλη «ερυθρόλευκη» οικογένεια, του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες
με την ομάδα.

Δοκιμάζει Γιώργο Ζήση ο Ιάλυσος

Στις προπονήσεις του ΓΑΣ Ιάλυσος συμμετέχει στο τελευταίο διάστημα ο κεντρικός
αμυντικός Γιώργος Ζήσης, ο οποίος
αγωνίστηκε και στο φιλικό παιχνίδι του Σαββάτου με τον Α.Ο.
Πυλίου.
Ο 20χρονος αριστεροπόδαρος αμυντικός αγωνίστηκε
στον Αιγινιακό στην Football
League, με την μορφή του
δανεισμού από τον Αστέρα Τρίπολης, καταγράφοντας 20 συμμετοχές.
Ο Γιώργος Ζήσης είναι… ελεύθερος και θα
δοκιμαστεί από τους «τοξοβόλους» στο
προσεχές χρονικό διάστημα. Εφόσον αφήσει καλές εντυπώσεις θα αποκτηθεί από τους
“ερυθροκίτρινους”.

Δεινόπαπας με… επιβεβαίωση
στον Ολυμπιακό Βόλου!

Και με τη βούλα στον Ολυμπιακό Βολου ο
Θανάσης Δεινόπαπας με την mikriliga.com

να επιβεβαιώνεται για το deal.
H ανακοίνωση αναφέρει:
Η ΠΑΕ Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 ανακοινώνει την απόκτηση του Θανάση Δεινόπαπα.
Ο Θανάσης γεννήθηκε στις 24/11/1988 και
αγωνίζεται ως επιθετικός. Έχει αγωνιστεί και
στο παρελθόν στην ομάδα μας, την περίοδο
2013-14, όπου και είχε καταγράψει 26 συμμετοχές και τέσσερα γκολ.
Ξεκίνησε την καριέρα του από τον Αχιλλέα Τριανδρίας Θεσσαλονίκης το 2007-08, ενώ την
επόμενη χρονιά πήρε μεταγραφή για τον Αγροτικό Αστέρα (Β’ Εθνική). Στην ομάδα του Ευόσμου κάθισε δύο χρόνια, ενώ επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν η Κέρκυρα με την
οποία αγωνίστηκε τη χρονιά 2010-11 στη Σούπερ Λιγκ.
Στη συνέχεια έπαιξε στη Football League
με Αναγέννηση Επανομής, Λάρισα, είχε ένα
μικρό πέρασμα από τον Πανελευσινιακό στη
Γ’ Εθνική, για να αγωνιστεί κατόπιν και πάλι στο
πρωτάθλημα της Football League με ΑΟ Χανιά,
Αγροτικό Αστέρα, Σπάρτη και Αήττητο.
Ο Ολυμπιακός Βόλου καλωσορίζει τον Θανάση
στη μεγάλη «ερυθρόλευκη» οικογένεια, του
εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την
ομάδα μας.

Πήρε το Σούπερ Καπ Χαλκιδικής η
Τρίγλια

Η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη νίκησε με 1-0
τη μαχητική Καλλικράτεια χάρη στο τέρμα του
Ντούνγκα στο 95΄
Στα χέρια του Π.Ο. Τρίγλιας κατέληξε το Σούπερ Καπ Χαλκιδικής. Η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη επικράτησε 1-0 της σκληροτράχηλης
Καλλικράτειας, χάρις το τέρμα του Ντούνγκα
στο 95ο λεπτό της αναμέτρησης.
Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, δημιουργώντας
περισσότερες ευκαιρίες σε σχέση με τους αντιπάλους τους, που πάλεψαν, αλλά λύγισαν στο
φινάλε και μοιραία έχασαν το τρόπαιο.
Πάντως, η ομάδα του Δημήτρη Κάλφα έχει
παράπονα για τη διαιτησία και συγκεκριμένα
για τη μη υπόδειξη πέναλτι στο δεύτερο μέρος.
Οι συνθέσεις:
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ (Κάλφας): Συλλέκτης, Κοσμίδης (70’ Μπακαλιάνης), Παπακωνσταντίνου,
Μάντζιος, Κύρκου (46’ Παπαγεωργίου), Αποστόλου, Ταχματζίδης (55’ Βαλμάρσκι), Κουκουλέκης, Ξανθόπουλος, Σουλίδης, Τόσκα (80’
Χατζηιγνατιάδης).
Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ (Γεωργιάδης): Βούρας, Ζώτος (65’
Μενεγκάλι), Κουρέλλας, Σγουρής (46’ Παντεκίδης), Καρτσαμπάς, Τσεμπερίδης, Ευθυμιάδης,
Σαρβανίδης (80’ Αμαραντίδης), Λεμονής,
Παπαδημητρίου (75’ Κεχαγιάς), Ντούνγκα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ,
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Προκριματικά EURO 2020:
Διπλό και κορυφή η Γερμανία

Τα Πάντσερ πέρασαν με 0-2 από τη
Βόρεια Ιρλανδία και την έπιασαν
στην κορυφή του ομίλου. Λίγο πιο
πίσω η Ολλανδία. Το απόλυτο 6x6 το
Βέλγιο, τεσσάρα στο Σαν Μαρίνο η
Κύπρος.

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Η ήττα εντός από την Ολλανδία και μάλιστα με 2-4, ήταν δυσκολοχώνευτη. Οι Γερμανοί όμως έπρεπε να την αφήσουν πίσω
τους, καθώς η Βόρει Ιρλανδία βρισκόταν στο +2 και το ταξίδι εκεί δεν θα ήταν
εύκολο. Τελικά τα Πάντσερ όμως έκαναν
τη δουλειά (0-2) με την γκολάρα του Χάλστνμπεργκ (48’) και το τελείωμα του Γκνάμπρι (90’+3’), πιάνοντας την αντίπαλό τους
στην κορυφή.
Την ίδια στιγμή η Ολλανδία που λίγες
μέρες πριν είχε κάνει το εκπληκτικό πέρασμα από το Αμβούργο, προσπερνούσε με
ακόμα μία τεσσάρα (0-4) από την αδύναμη
Εσθονία με δύο γκολ του Μπάμπελ (17’,
48’) και σκόρερ τους Ντεπάι (76’), Βαϊνάλντουμ (87’) και με ένα παιχνίδι λιγότερο πλησίαζε στο -3 από την κορυφή.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Γερμανία (5) 12 (17-6)
2. Β. Ιρλανδία (5) 12 (7-4)
3. Ολλανδία (4) 9 (14-5)
4. Λευκορωσία (5) 3 (3-10)
5. Εσθονία (5) 0 (2-18)

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Η ισοπαλία της Κροατίας στο Αζερμπαϊτζάν έδινε στη Σλοβακία την ευκαιρία
να πλησιάσει στο -1 από την κορυφή και
ακριβώς αυτό έκανε. Αντιμετωπίζοντας
την 2η (3η πλέον στην ισοβαθμία) Ουγγαρία εκτός έδρας, η Σλοβακία προηγήθηκε
στο 40’ με τον Μακ και δε πτοήθηκε όταν
οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 50’ με τον
Σομποζλάι. Το απέδειξαν λίγα λεπτά αργότερα αυτό οι Σλοβάκοι, στο 56’ συγκεκριμένα, όταν ξαναμπήκαν μπροστά στο
σκορ με το γκολ του Μποζένικ (1-2) και
κράτησαν το πολύτιμο τρίποντο.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Κροατία (5) 10 (10-5)
2. Σλοβακία (5) 9 (9-7)
3. Ουγγαρία (5) 9 (7-6)
4. Ουαλία (4) 6 (4-4)
5. Αζερμπαϊτζάν (5) 1 (5-13)

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Το Πολωνία-Αυστρία ήταν θεωρητικά
το πιο αμφίρροπο ματς της 6ης αγωνιστικής στον συγκεκριμένο όμιλο και αποδείχθηκε και πρακτικά τέτοιο. Επειτα από ένα
90λεπτο χωρίς γκολ, οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τους βαθμούς, με τους Πολωνούς να
νιώθουν πλέον την ανάσα των Σλοβένων, οι
οποίοι έπειτα από ένα... τρελό ματς νίκησαν με 3-2 το Ισραήλ: 1-0 ο Βέρμπιτς στο
43’, 1-1 ο Νάτχο στο 50’, 1-2 ο Ζάχαβι στο
63’, 2-2 ο Μπέζιακ στο 66’ και 3-2 ο Βέρμπιτς (ξανά) στις καθυστερήσεις! Και την
ίδια ώρα που γίνονταν όλα αυτά, η Β. Μακεδονία με γκολ των Πάντεφ (14’) και Μπάρντι (17’) περνούσε με 2-0 από τη Λετονία και
συνέχιζε την αξιοπρεπή πορεία της.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Πολωνία (6) 13 (8-2)
2. Σλοβενία (6) 11 (12-5)
3. Αυστρία (6) 10 (13-6)
4. Β. Μακεδονία (6) 8 (8-8)
5. Ισραήλ (6) 8 (11-11)
6. Λετονία (6) 0 (1-21)

9ος ΟΜΙΛΟΣ

Στον όμιλο της Κύπρου, το μεγάλο φαβορί,
Βέλγιο, έκανε εκπληκτικό παιχνίδι στη Σκωτιά, διαλύοντάς την εκτός με 4-0. Τεράστιος
πρωταγωνιστής ο Ντε Μπρόινε, ο οποίος
αφού μοίρασε τρεις ασίστ σε Λουκάκου
(9’), Βερμάλεν (24’) και Αλντερβαϊρελντ
(32’),, έβαλε εκείνος το τέταρτο . Μάλιστα
το πρώτο γκολ μπήκε με δύο από πάσες
από τη μία εστία στην άλλη. Το Βέλγιο έκανε
με αυτόν τον τρόπο το 6x6 και δεν υπάρχει
τρόπος να μην βρεθεί στα τελικά της διοργάνωσης.
Η Ρωσία ακολουθεί στη 2η θέση και στο -3
με το πολύ δύσκολο 1-0 επί του Καζακστάν
στο 89’ (Φερνάντες), ενώ η Κύπρος έκανε
τα αυτονόητα στο Σαν Μαρίνο. Το 0-4 (2’,
73’ Κούσουλος, 38’ Παπούλης, 75’ Αρτυματάς) ήταν η δεύτερη νίκη στον όμιλο και την
έστειλε στο -8 από τη 2η θέση, με την πρόκριση να είναι κάτι περισσότερο από απατηλό όνειρο.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Βέλγιο (6) 18 (19-1)
2. Ρωσία (6) 15 (18-4)
3. Καζακστάν (6) 7 (8-9)
4. Κύπρος (6) 7 (11-6)
5. Σκωτία (6) 6 (5-13)
6. Σαν Μαρίνο (6) 0 (0-28)
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Τρελό καρέ ο Κριστιάνο,
πεντάρες Αγγλία, Πορτογαλία

Ο Κριστιάνο έφτασε τα 93 γκολ με την
Εθνική και κυνηγάει το απόλυτο ρεκόρ.
Ματσάρα και 5-3 η Αγγλία το Κόσοβο.
Φοβερό 4-2 η Αλβανία την Ισλανδία.
Νίκες για Γαλλία, Τουρκία, Σερβία,
Τσεχία.

Η

ταν η μεγάλη έκπληξη των πρώτων
αγωνιστικών. Το Κόσοβο μάλιστα
πήγε να παίξει στην Αγγλία, έχοντας
απίστευτο αήττητο 17 αγώνων (επίσημα, φιλικά). Είχαν προηγηθεί κιόλας οι νίκες με Βουλγαρία, Τσεχία. Και έγινα ματσάρα. Το φοβερό ήταν ότι οι Κοσοβάροι ξεκίνησαν με τρελό γκολ
στα 35 δευτερόλεπτα, έπειτα από λάθος του Κιν και πλασέ του
Μπερίσα. Μόνο το Σαν Μαρίνο το 1993 είχε σκοράρει πιο
γρήγορα (8,3 δεύτερα) απέναντι στους Αγγλους. Ωστόσο, η
χαρά των Κοσοβάρων κράτησε λίγο, καθώς το ημίχρονο τους βρήκε να
έχουν δεχτεί πέντε γκολ, με τον Στέρλινγκ να
ισοφαρίζει (8’) και να μοιράζει δύο ασίστ (19’
Κειν, 44’ Σάντσο). Ο Σάντσο που βρήκε ακόμα
ένα τέρμα (45’+1’) είχε φροντίσει και για το αυτογκόλ του Βοϊβόντα (38’).
Στην επανάληψη οι φιλοξενούμενοι μπήκαν
και πάλι δυνατά. Το φαλτσαριστό του Μπερίσα
(49’) και το πέναλτι του Μουρίκι (55’) ανησύχησαν τους γηπεδούχους, μειώνοντας σε 5-3.
Ο Κέιν αστόχησε σε πέναλτι, ο Στέρλινγκ σημάδεψε το δοκάρι και μέχρι το φινάλε δεν άλλαξε
το σκορ. Με την ήττα του το Κόσοβο έπεσε
στην 3η θέση, μιας και η Τσεχία που καθάρισε
0-2 (54’ Σούτσεκ, 58’ Μάζοπουστ) στο Μαυροβούνιο, ανέβηκε 2ο στο -3 από την Αγγλία,
που όμως έχει παιχνίδι λιγότερο.
Βαθμολογία
1. Αγγλία 4 19-4 12
2. Τσεχία 5 9-8 1
3. Κόσοβο 5 10-10 8
4. Μαυροβούνιο 5 3-13 2
5. Βουλγαρία 5 5-11 2

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Μυθικό καρέ έκανε ο Ρονάλντο, οδηγώντας
την Πορτογαλία στο 1-5 επί της Λιθουανίας
και στο -5 (ματς λιγότερο) από την κορυφή. Ο
CR7 που μετράει πλέον 93 γκολ σε 160 αγώνες με το εθνόσημο, έβαλε για δεύτερη φορά
τέσσερα γκολ με την Εθνική (7’ πεν., 62’, 65’,

76’). Επίσης έφτασε τα οκτώ χατ τρικ με την
Πορτογαλία (24 έχουν υπάρξει συνολικά στην
ιστορία της χώρας) και τα 54 συνολικά στην
καριέρα του. Τώρα ο Κριστιάνο κυνηγάει τα
109 γκολ του Ιρανού, Αλί Νταεΐ, που είναι και
ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία σε εθνικό επίπεδο. Ο Καρβάλιο στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το τελικό σκορ.
Την ίδια ώρα η Σερβία έκανε τη δουλειά της με
το 1-3 στο Λουξεμβούργο (66’ Τούρπελ – 36’,
78’ Μίτροβιτς, 55’ Ράντονιτς) και παρέμειναν
ζωντανοί στο παιχνίδι της πρόκρισης.
Βαθμολογία
1. Ουκρανία 5 11-1 13
2. Πορτογαλία 4 10-4 8
3. Σερβία 5 10-12 7
4. Λουξεμβούργο 5 5-8 4
5. Λιθουανία 5 4-15 1

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Διπλό πρόκρισης για την Τουρκία, η οποία επικράτησε 4-0
εκτός έδρας της Μολδαβίας! Οι
Τούρκοι ήταν εξαιρετικοί και συγκατοικούν σην κορυφή με τη Γαλλία. Στο 37’
ο Τοσούν άνοιξε το σκορ, ενώ στο 57’ ο Τούρουτς σημείωσε το 2-0. Στο 79’ ο Τοσούν
πέτυχε το 3-0 και στο 88’ ο Γιαζίτσι διαμόρφωσε το 4-0.
Οι Γάλλοι με πολλές απουσίες, αλλά και αλλαγές στο βασικό σχήμα δε δυσκολεύθηκαν να
νικήσουν την Ανδόρα, επικρατώντας 3-0. Ετσι,
με πέντε νίκες διατηρήθηκαν στην κορυφή με
την Τουρκία. Ο Κομάν άνοιξε το σκορ στο 18’,
με τον Γκριζμάν να χάνει πέναλτι στο 28’. Ο
Λενγκλέ στο 52’ πέτυχε το 2-0, ενώ στις καθυστερήσεις ο Μπεν Γιεντέρ διαμόρφωσε το 3-0.
Ματσάρα στο Ελμπασάν, με την Αλβανία να
κερδίζει την Ισλανδία 4-2, να της βάζει εμπόδια στον δρόμο για το Euro, ενώ παράλληλα
διατήρησε ελπίδες πρόκρισης. Ο Ντερμάκου
στο 32’ άνοιξε το σκορ, ενώ στο 47’ ο Σίγκουρντσον έφερε το ματς στα ίσα. Ο Χισάι στο 52’
πέτυχε το 2-1, αλλά στο 58’ ο Σίγκμπορσον
σημείωσε το 2-2. Η Αλβανία πίεσε, ο Ρόσι στο
79΄ πέτυχε το 3-2 και στο 82’ ο Τσικαλέσι διαμόρφωσε το 4-2.
Βαθμολογία
1. Τουρκία 6 14-2 15
2. Γαλλία 6 19-4 15
3. Ισλανδία 6 10-9 12
4. Αλβανία 6 10-9 9
5. Μολδαβία 6 2-17 3
6. Ανδόρα 6 0-14 0
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Σαν Μαρίνο-Κύπρος 0-4

Έκανε το καθήκον της στο ρελαντί

Η Κύπρος μέσα στην έδρα του Σαν Μαρίνο
(0-4) πήρε αυτό που έπρεπε και σκαρφάλωσε
στην τρίτη θέση του ομίλου που μπορεί να
λειτουργήσει ως ευεργετική επίδοση σε
σχέση με τις επιδόσεις του παρελθόντος.

Ν

α σημειωθεί πως ο Ραν Μπεν Σιμόν χρησιμοποίησε μία νεανική ενδεκάδα που έστειλε θετικά μηνύματα για το μέλλον. Το
μόνο αρνητικό ήταν για τον Σωτηρίου που
δεν πέτυχε κάποιο τέρμα ενώ το ήθελε, ενώ στα θετικά μπαίνουν τα δύο τέρματα του Κούσουλου, το ένα
του Αρτυματά και εκείνο του Παπουλή που έφτασε τα
δύο γκολ σε οκτώ συμμετοχές.
Το σημαντικό για την Εθνική μας είναι πως δημιουργεί ένα οικογενειακό κλίμα στα αποδυτήρια και μόνο έτσι πρόκειται
να έχουμε κάποιες ελπίδες για
τις επόμενες προκριματικές
διοργανώσεις.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ:

Σε ένα ματς που δεν επιδέχεται ιδιαίτερης κριτικής, η Εθνική
μας μπήκε δυναμικά κόντρα στο Σαν
Μαρίνο, ανοίγοντας νωρίς το σκορ με τον Κούσουλο
(2΄) να σουτάρει με δύο προσπάθειες και να στέλνει
τη μπάλα στα δίχτυα του Μπενεντετίνι, βάζοντας από
νωρίς τις βάσεις για το τρίποντο. Ο Ραν Μπεν Σιμόν
κατέβασε μία ενδεκάδα με παίκτες κάτω των 26 ετών
και δικαιώθηκε, αφού ο ρυθμός που «έπιασαν» ήταν
εξαιρετικός, δημιουργώντας αρκετά ρήγματα στην
άμυνα των γηπεδούχων.
Μάλιστα, ο Πιέρος Σωτηρίου θα μπορούσε να χριστεί σκόρερ πάνω από μία φορά, ωστόσο, ο αρχηγός
της ομάδας δε τα κατάφερε, δίνοντας όμως μία ασίστ
στον Φώτη Παπουλή που δε δυσκολεύτηκε να «γράψει» το 0-2 προς το φινάλε (40΄) του ημιχρόνου. Με
τα δύο τέρματα ως αβαντάζ οι διεθνείς μας οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια ιδιαίτερα χαμογελαστοί, για το
υπέρ τους σκορ.
Πάντως, η δυναμική του αντιπάλου είναι χαμηλή,
έτσι και οι ποδοσφαιριστές του Μπεν Σιμόν δεν
πανηγύρισαν με ιδιαίτερη ένταση τα γκολ που πέτυχαν απέναντι σε μία ημι-επαγγελματική Εθνική
ομάδα.
Στο δεύτερο μέρος, ο ρυθμός ήταν πιο πεσμένος,
με τους διεθνείς μας να βγάζουν όρεξη, αλλά να μη
θέλουν να «σκοτώσουν» το Σαν Μαρίνο. Η πρώτη
ευκαιρία ήρθε πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας
αγώνα (56΄) όταν ο Πίττας σε σουτ που επιχείρησε
παρατήρησε τον Μπενεντετίνι να απογειώνεται και

να διώχνει τη μπάλα σε κόρνερ.
Από κει και πέρα, οι διεθνείς μας ανέβασαν πολλές
στροφές και σκόραραν άλλες δύο φορές με τους
Κούσουλο (73΄) και Αρτυματά (74΄) να βρίσκουν
δίχτυα απογοητεύοντας τους γηπεδούχους. Να
σημειωθεί πως πριν το 0-3, ο Γεωργίου βρήκε το
δοκάρι σε εκτέλεση φάουλ. Η εμφάνιση των ποδοσφαιριστών του Ραν Μπεν Σιμόν μόνο χαμόγελα μπορεί να προσφέρει, ωστόσο, οι καλές εμφανίσεις πρέπει να συνεχιστούν από εδώ και πέρα.
Να σημειωθεί πως ως το φινάλε του αγώνα δε σημειώθηκε κάτι αξιόλογο, πέραν από τις χαμένες ευκαιρίες του Σωτηρίου που έμεινε μακριά από το σκοράρισμα, ένα γεγονός που τον άφησε δυσαρεστημένο,
όσον αφορά την προσωπική του επίδοση.
Τέλος, ύστερα από αυτή την επικράτηση, η Κύπρος
ανέβηκε στην τρίτη θέση με επτά πόντους (7) πίσω
από τη Ρωσία (15) και το Βέλγιο (18) στη βαθμολογία του ομίλου.
Σαν Μαρίνο: Σ. Μπενεντετίνι, Φ. Βιταϊόλι (Σέβολι
60’), Ντ’ Αντάριο, Λουναντέι, Ντ. Σιμοντσίνι, Μ.
Βιταϊόλι, Α. Γκασπερόνι (Χερτς 60’), Γκραντόνι,
Γκολινούτσι, Μπεράρντι, Τομασίνι.
Κύπρος (Μπεν Σιμόν): Παναγή, Λαϊφης, Κυριάκου, Κούσουλος, Αρτυματάς, Κωστή, Σπόλιαριτς
(Ιωάννου 61’), Ιωάννου, Πίττας, Παπουλής (Γεωργίου
46’), Σωτηρίου.

Μπεν Σιμόν: «Θα έρθουν καλύτερες μέρες»

Ικανοποιημένος ο Ραν Μπεν Σιμόν για τη νίκη επί του
Σαν Μαρίνο (0-4), η οποία ήρθε με ιδιαίτερη ευκολία.
Αναλυτικά:
Για το ματς: «Ήταν πολύ σημαντικό, είδαμε ποδοσφαιριστές που έπαιξαν σε διαφορετικές θέσεις, όχι
εγωιστικά όλοι έπαιζαν για την ομάδα, είναι σημαντικό που αγωνίστηκαν και νεαροί».
Για τους νεαρούς: «Δεν τους βλέπω ως νεαρούς, αλλά
ως καλούς ποδοσφαιριστές. Δεν βλέπω την ηλικία
τους για να τους βάλω να παίξουν, αλλά την ποιότητα τους. Πρέπει να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους,
ξέρουμε ποια ομάδα κερδίσαμε…».
Για τα επόμενα ματς: «Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα σφαιρικά, έπρεπε να νικήσουμε το Καζακστάν,
η οποιαδήποτε κριτική να γίνεται σε μένα και όχι
στους διεθνείς που δίνουν πάντα τον καλύτερο τους
εαυτό. Το Καζακστάν ηττήθηκε σήμερα στο 90’ από
την Ρωσία».
Για το μέλλον: «Πάντα είμαι αισιόδοξος, το κλίμα
στην εθνική και το πως προσεγγίζουν οι διεθνείς
αυτή την ομάδα που με κάνει πιο αισιόδοξο, έστω
και αν κάποιες φορές τα αποτελέσματα δεν είναι
αυτά που θέλουμε. Θα έρθουν καλύτερες μέρες».
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Πάρντο: «Ο Ερμής είναι ο
Ερμής»

Ο Ούρκο Πάρντο μίλησε για τους επόμενους στόχους της Εθνικής
μας ομάδας και την προσπάθεια που θα καταβάλει ο Ερμής για να
επιστρέψει στην Α’ Κατηγορία.
Αναλυτικά όσα ανέφερε στον Super Sport FM 104.0:
Πως είδες το παιχνίδι με το Σαν Μαρίνο και ποιοι οι στόχοι της Εθνικής;
«Σίγουρα ο στόχος είναι 3η θέση. Είναι δύσκολο για πιο πάνω έτσι όπως
είναι τα δεδομένα. Παίξαμε καλά με Σαν Μαρίνο, δεν είναι μια σπουδαία
ομάδα, πήραμε όμως τη νίκη και πρέπει να καταφέρουμε να μείνουμε
στην 3η θέση. Δουλεύουμε κάθε μέρα, βλέπουμε πιο ψηλά. Έχουμε στην
έδρα μας την Ρωσία και την Σκοτία. Μπορούμε να πάρουμε βαθμούς
ακόμη».
Πως επέλεξες τον Ερμή;
«Πήρα αυτή την επιλογή, παρά το γεγονός ότι είχα κάποιες προτάσεις
από την α’ κατηγορία. Δεν θέλω να πω όμως κάτι παραπάνω. Πιστεύω
ότι θα πάμε ξανά στην α’ κατηγορία. Έχουμε την ποιότητα ως ομάδα και
γι’ αυτό ήταν και πιο εύκολη η επιλογή για μένα».
Πως βλέπεις το πρωτάθλημα στην β’ κατηγορία;
«Έχει καλές ομάδες με παίκτες με ποιότητα. Ο Ερμής όμως είναι Ερμής
και πρέπει να πάρουμε αυτό που πρέπει και να επιστρέψουμε στην α’
κατηγόρια».

Πρώτα Άλεφ, μετά Σάβιτς και… ακολουθεί ο Βούρος

Οι τρεις ποδοσφαιριστές που είναι παροπλισμένοι στον ΑΠΟΕΛ θα
παρακολουθήσουν το παιχνίδι με την ΑΕΛ από τις εξέδρες του ΓΣΠ.
Ο μόνος που συγκέντρωνε κάποιες (ελάχιστες) πιθανότητες για να
συμπεριληφθεί στην αποστολή ήταν ο Άλεφ αλλά με βάση την κατάσταση του και τις πληροφορίες που έρχονται ενώπιον μας δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας του.
Αυτό δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι δεν είναι πολύ κοντά στο να
επιστρέψει και ουσιαστικά θα διανύσει αγώνα δρόμου για να προλάβει
το πρώτο παιχνίδι των ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ κόντρα στην Ντουτελάντζ.
Πάει περισσότερο από ένας μήνας από τότε που τραυματίστηκε ο Βραζιλιάνος (ήταν στις 7 Αυγούστου) και ακόμα είναι εκτός αλλά ευτυχώς για
τον ίδιο και για το ΑΠΟΕΛ νιώθει πολύ καλύτερα και μετρά για τα καλά
αντίστροφα.
Όσον αφορά τους Βούρο και Σάβιτς χάνουν και την ΑΕΛ και τον Ντουντελάντζ και μάλλον και την Ένωση. Μετά το ματς με τους βυσσινί θα αρχίσει να μετρά αντίστροφα ο Σέρβος στόπερ ο οποίος επέστρεψε στην
Κύπρο και θεωρητικά είναι και πιο μπροστά από τον Βούρο.
Ένας Βούρος ο οποίος πάνω κάτω επίσης θα αρχίσει μετά την Ένωση να
βλέπει επιστροφή στα γήπεδα. Το παιχνίδι με την Σεβίλλη στην Ανδαλουσία αποτελεί την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη και για τους δύο.

Νέος προπονητής του Απόλλωνα ο Ιβάν Βουκομάνοβιτς

Η διοίκηση του Απόλλωνα ανακοίνωσε το διάδοχο του Σωφρόνη Αυγουστή στον πάγκο της ομάδας. Η επίσημη ενημέρωση:
«Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (ΔΗΜΟΣΙΑ) Λτδ ανακοινώνει την
έναρξη της συνεργασίας της με τον 42χρονο Σέρβο τεχνικό κύριο Ivan
Vukomanovic για τα επόμενα 2 χρόνια.
Ο γεννημένος στις 19 Ιανουαρίου του 1977 τεχνικός, εργάστηκε στο
παρελθόν στην Σλόβαν Μπρατισλάβας με την οποία κατέκτησε το
κύπελλο Σλοβακίας 2017 και στην Στάνταρ Λιέγης με την οποία τερμάτισε στην 2η θέση του βέλγικου πρωταθλήματος, ενώ συμμετείχε με την
ομάδα της Λιέγης σε δυο διαδοχικές παρουσίες της στους ομίλους του
UEFA Europa League.
Ο Απόλλωνας Λεμεσού καλωσορίζει τον κύριο Ivan Vukomanovic και
του εύχεται κάθε επιτυχία.
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«Αποκαθήλωση» 13
χρόνια μετά!

Τ

Το ματς

Το ματ ς ξεκίνησε με κόν τρα
Μίτσε λ με τον Φουρν ιέ, οι
οποίοι έβαλαν τους 5 πρώτους
πόν τους των ομάδων τους.
Οι Γάλλοι προηγήθηκαν με 4
(8-12) στο 5’ χάρη στο καλάθι
του Αλμπισί. Οι Αμερικανοί με
τον Μπρόυν έκαναν το 18-16,
1 λεπτό πριν το τέλος, αλλά ο
Γκομπέρ απάντησε και έγραψε
το 18-18 στο τέλος του δεκαλέπτου.
Οι Γάλλοι μπήκαν εξαιρετικά
σ το 2ο δεκάλεπτο και πήραν
προβάδισμα 5 πόντων (22-27,
12’) με τα τρίπον τα των Ντε
Κολο και Αλμπισί. Η Τeam USA
δεν μπορούσαν να βρει εύκολες λύσεις στην επίθεση, με τον
Γκομπέρ να βάζει ξανά τους τρικολόρ μπροστά για το 29-31. Οι
Γάλλοι προηγήθηκαν με 29-36
χάρη στις 2 βολές του σέντερ
τους. Ο Μίτσελ προσπαθούσε
να κρατήσει μόνος του την
ομάδα του Πόποβιτς στο ματς,
σκοράροντας για το 39-45 στην
τελευταία φάση του ημιχρόνου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Τσεχία - Ελλάδα 77-84

ΗΠΑ - Γαλλία 79-89

εράστια Γαλλία! Η ομάδα του Κολέ... αποκαθήλωσε τους Αμερικανούς,
αφού τους νίκησε με 8979 και πέρασε σ τα ημιτελικά
του Παγκοσμίου.
Για πρώτη φορά εκτός τελικού
Παγκοσμίου η Team USA μετά
από 13 χρόνια, αφού τότε είχαν
ηττηθεί στον ημιτελικό με 10195 από την Εθνική μας.
Στο 58-0 σταμάτησε το σερί των
Αμερικανών με NBAers στα επίσημα! Αυτή ήταν και πρώτη
νίκη στην ιστορία της Γαλλίας
επί των Αμερικανών μετά από
9 σερί ήττες. Πλέον οι τρικολόρ
θα παίξουν με την Αργεντινή
στον ημιτελικό.
Για τους νικητές απίθανο ματς
έκανε ο Γκομπέρ 21 πόντους
και 16 ριμπάουντ, ενώ 22 πρόσθεσε ο Φουρνιέ. Στον αντίποδα ο εκπληκτικός Μίτσε λ
είχε 29, αλλά δεν έφταναν για
τις ΗΠΑ.
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και φτάνοντας τους 15 πόντους.
Ο Γκομπέρ έκανα μεγάλη ζημιά
σ την Team USA με τους 13
πόντους και τα 3 φάουλ που
χρέωσε τον Τέρνερ, ενώ καλός
ήταν και ο Φουρνιέ (13 πόντοι).
Οι Αμερικάνοι είχαν 3/11 τρίποντα στο ημίχρονο και μόλις 12
ριμπάουντ αντί 21 των Γάλλων.
Η ομάδα του Κολέ συνέχισε με
το πόδι στο γκάζι και στο 2ο
ημίχρονο, με τον Μπατούμ να
σκοράρει για 3 και βάζει και τη
συμπληρωματική βολή (41-51).
Οι ΗΠΑ με 2/2 τρίποντα από
Μίντλετον και Μίτσελ έκαναν
το 49-55. Ο Μίτσελ δεν σταματιόταν με τίποτα και με τον 24ο
πόντο του, μείωσε σε 58-60
για το σύνολο του Πόποβιτς.
Με 3 βολές του Σμαρτ οι ΗΠΑ
πέρασαν μπροστά για το 63-62
στο 29’. Ο Μίτσελ με τρίποντο
έγραψε το 66-63, μετρώντας 29
πόντους μέχρι εκείνη τη στιγμή.
Οι Αμερικανοί συνέχισαν από
εκεί που τελείωσαν το 3ο δεκάλεπτο και με τον Κέμπα προηγήθηκαν με 7 (72-65) στο 33’. Με
τον Ντιλίκινα οι τρικολόρ έγραψαν το 74-71 στο 34’. Ο Ντιλίκινα με τρίπον τo ισοφάρισε
σε 76-76, ενώ ο Γκομπέρ με 4
σερί πόντους έκανε το 76-80.
Ο Μπράουν έχασε lay up στα
27’’ για το τέλος και το το σκορ
στο 79-84. Ο Μίντλετον πάτησε
γραμμή στα 19 δευτερόλεπτα
πριν τη λήξη και έτσι ο Γάλλοι
έφτασαν σε μια επική πρόκριση
με 79-89.

Χωρίς ΗΠΑ και ομάδα από τις πρώην Σοβιετική
Ένωση και Γιουγκοσλαβία τα ημιτελικά!

Είτ ε μιλάμε γ ια Παγκόσμιο
Κύπελλο, είτε μιλάμε για Ολυμπιακούς Αγώνες, φέτος είναι
η πρώτη φορά που τα ημιτελικά
θα διεξαχθούν χωρίς τις ΗΠΑ
αλλά και ομάδα από την πρώην
Σ ο βι ε τ ικ ή Έ ν ω σ η ( Ρ ω σ ί α,
Λιθουανία κ.ο.κ.) και την Γιουγκοσλαβία (Σερβία, Κροατία
κ.ο.κ.)

Προσπάθησε, αλλά απέτυχε

Η Ελλάδα νίκησε την Τσεχία με 77-84, αλλά δεν κάλυψε την επιθυμητή διαφορά των 12 πόντων,
αν και την άγγιξε. Απέτυχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, τερματίζοντας στην 11η θέση

Η

Ελλάδα νίκησε τους Τσέχους με 77-84, ωστόσο αν και άγγιξε τη διαφορά των 12 πόντων, δεν κατάφερε να την καλύψει και τερμάτισε στις θέσεις 13-16 στο Παγκόσμιο
Κύπελλο, κάτι το οποίο συνιστά αποτυχία της ελληνικής ομάδας.
Το ομοσπονδιακό μας συγκρότημα «έχασε» το μυαλό
του για ένα τρίλεπτο στην τελευταία περίοδο κάτι το
οποίο ελαχιστοποίησε τις πιθανότητες πρόκρισης.
Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε με αποφασιστικότητα.
Το ορθολογικό σχήμα μα τα δύο γκαρντ, δύο τρίποντα του Νικ Καλάθη και τρομερή άμυνα βρέθηκε στο
2-10 (5’). Ο Γιάρομιρ Μποχάτσικ όμως με 8 πόντους
ήταν αυτός που μείωσε για λογαριασμό της ομάδας
του (12-15, 9’).
Η άμυνα της Ελλάδας ήταν απολαυστική, ο Καλάθης έκανε καταπληκτικό παιχνίδι και με τρίποντο του
Κώστα Παπανικολάου η διαφορά πήγε στο +9
(17-26, 15’). Οι Τσέχοι με πρωταγωνιστή τον
Πάτρικ Άουντα και την άμυνα ζώνης η
οποία δυσκόλεψε την Ελλάδα, όχι μόνο
«έκοψαν» τη διαφορά αλλά προσπέρασαν κιόλας στο τέλος του ημιχρόνου (33-32).
Η Ελλάδα δεν μπορούσε να βρει
λύσεις, το τέταρτο φάουλ του Γιάννη
Αντετοκούνμπο αναγκαστικά έφερε
μία μικρή χαλάρωση στην άμυνα κι έτσι
οι Τσέχοι παρέμεναν μπροστά στο σκορ
42-41 (26’). Επιθετικά οι διεθνείς μας είχαν «πνιγεί» στο άγχος με μοναδική εξαίρεση τον Καλάθη που
συνέχιζε να παίζει απίθανα έχοντας βρει συμπαράσταση στον Θανάση Αντετοκούνμπο ο οποίος με 11
δικούς του πόντους σε λιγότερο από ένα πεντάλεπτο
έκανε το 49-57 (30’).
Η Ελλάδα έφτασε στο επιθυμητό όριο των 12 πόντων
στο 32’ με 2/2 βολές του Κώστα Σλούκα. Στη συνέχεια
για ακατανόητο λόγο ο ενθουσιασμός μετατράπηκε
σε εκνευρισμό. Τεχνική ποινή, αχρείαστα φάουλ,
αποβολή του Γιάννη Αντετοκούνμπο (5 φάουλ) και
με ψυχραιμία στις βολές οι Τσέχοι μείωσαν σε 61-67
(35’). Ο Μποχάτσικ μείωσε 68-70, αλλά Πρίντεζης και
Καλάθης ξεκίνησαν μία τελευταία αντεπίθεση (68-75,
39’) χωρίς όμως να υπάρχει χρόνος για κάτι καλύτερο.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Τσεχία ήταν ανώτερη σε τρίποντα
(40%-33%), βολές (95%-56%), ριμπάουντ (42-30). Η
Ελλάδα είχε 21 ασίστ και 9 λάθη, ενώ οι Τσέχοι 12 και
19 αντίστοιχα.
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Γιάρομιρ Μποχάτσικ είχε 25

πόντους (4/8δ., 4/7τρ., 5/6β.), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ,
3 λάθη.
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Τόμας Σατοράνσκι ολοκλήρωσε
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Το 5ο φάουλ του Γιάννη Αντετοκούνμπο και μία τεχνική ποινή που χρεώθηκε ο
πάγκος άλλαξαν τη ψυχολογία των παικτών και το +12
έγινε +7 για τους Τσέχους.
Με το σκορ στο 63-70 ακολούθησαν 0/5 σουτ ενώ
στην άλλη πλευρά Σατοράνσκι και Μποχάτσικ έκαναν
το 68-70 τερματίζοντας τις ελπίδες της Ελλάδας.
Στη συνέχεια το τρίποντο του Καλάθη έκανε το 68-75
(1:29 για τη λήξη), όμως το φόλοου του Σατοράνσκι
αποτελείωσε την υπόθεση «πρόκριση».

Σκουρτόπουλος: «Είμαι υπεύθυνος, η ομάδα είχε σχεδιαστεί με τον Ντόρσεϊ»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής έκανε τον απολογισμό
του τουρνουά της Κίνας.
Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος ανέλαβε την
ευθύνη για την αποτυχία της Εθνικής
Ελλάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Ο Ελληνας προπονητής μιλώντας
στην κάμερα της ΕΡΤ έκανε τον απολογισμό και θυμήθηκε τον Τάιλερ
Ντόρσεϊ.
«Τι να την κάνω την νίκη; Ένα κακό
ημίχρονο στο τουρνουά με την Βραζιλία το πληρώσαμε. Επιβάρυνε την
αυτοπεποίθηση της ομάδας, δεν κάναμε
την επαναφορά. Σήμερα κάναμε μεγάλη προσπάθεια, δεν τελειώσαμε κάθε φάση όπως έπρεπε.
Δεν πήραμε σφυρίγματα που νομίζω ότι αξίζαμε,
ήμασταν πίσω στις βολές. Δουλέψαμε σκληρά σε
καλή ατμόσφαιρα και το αποτέλεσμα δεν μας δικαιώνει. Είμαι υπεύθυνος, η ετυμηγορία είναι δεδομένη.
Θα πούμε κάποια πράγματα με τα παιδιά για να ολοκληρώσουμε την συνεργασία μας. Λυπάμαι που απογοητεύσαμε τον κόσμο για τις προσδοκίες του.
Με τους παίκτες έχουμε ένα άλλο είδος συζήτησης
σε περισσότερο προσωπικά θέματα. Προσπαθήσαμε
σκληρά, κατηγορηθήκαμε για τα πάντα. Ίσως να μην
εμπνεύσαμε. Δουλέψαμε σαν σκυλιά για 15 μέρες.
Ευχαριστώ τους παίκτες που με τίμησαν. Κατόπιν εορτής έχουμε να πούμε πολλά. Η ομάδα είχε σχεδιαστεί με τον Ντόρσεϊ και μετά αλλάξαμε το πλάνο με
τους φόργουορντ. Ο Παπανικολάου μπορεί να μην
ήταν αποτελεσματικός στο σουτ αλλά έκανε τα πάντα,
όπως η καρδιά. Του το είπα. Το σουτ μία μέρα θα μπει
μία όχι. Έπρεπε να δουλέψουμε πιο ομαδικά και πρώτος από όλους εγώ. Κάπου εδώ τελειώνουμε».
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Εθνική κατάντια!

Προσπάθησε, αλλά απέτυχε

σελ. 70

σελ. 63

Έκανε το καθήκον της
στο ρελαντί
σελ. 69

