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$4,000GET UPTO

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2019 Elantra GT Preferred manual/2019 Kona 2.0L Essential FWD with an annual lease rate of 0%/2.49%. Total lease obligation is $11,227/$16,589. Weekly lease payment of $72/$55 for a 36/60-month walk-away lease. Down payment of $0/$2,195 and first monthly payment required. 
Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,705/$1,805, levies and all applicable charges (excluding HST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, license fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance 
per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2019 Elantra GT Preferred manual models with an annual finance rate of 0%. Cost of borrowing is $0. Selling price is $22,429. Weekly payments are $86 for 60 months. $0 down payment required. Trade-in value may be applied 
to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,705, levies and all applicable charges (excluding HST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, license fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ΩPrice adjustments are calculated against the vehicle’s starting price. Price adjustments 
of $4,000/$4,000 available on cash purchase only of all new in-stock 2019 Tucson/2019 Elantra Sport models. Price adjustments of up to $3,000 available on cash purchase only of select new in-stock 2019 Santa Fe models. Amount available on 2019 Santa Fe 2.0T Preferred, Luxury and Ultimate models. Price adjustments applied before taxes. Offer cannot be 
combined or used in conjunction with any other available offers. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. ♦ Price of model shown: 2019 Kona 1.6T Trend AWD Pulse Red with Black Roof/2019 Elantra GT Luxury Intense Blue is $29,237/$26,287. Price includes Delivery and Destination charges of $1,805/$1,705, levies and all 
applicable charges (excluding HST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, license fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. †◊Ω ♦ Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank 
of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer cannot be combined or used in conjunction with any other available offers. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, 
feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks are the property of their respective owners. Android Auto™ is compatible with Android phones running Android Lollipop or newer. Android Auto may not be available on all devices and is not available in all countries or regions. Additional 
apps may be required. Visit www.android.com for further details and any applicable limitations. Android and Android Auto are trademarks of Google Inc. ‡Apple CarPlay™ works with iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 and later models running the latest version of iOS 7 and above. CarPlay™ may not be available on all devices and may not be available in all 
countries or regions. Visit www.apple.com for further details and any applicable limitations. Apple, Apple CarPlay and iPod are trademarks of Apple Inc. ▼When the vehicle is parked, Safe Exit Assist (SEA) can alert occupants planning to exit the vehicle when a vehicle is approaching from behind. When Child Locks are active, SEA prevents the rear doors from 
opening if a vehicle approaching from behind is detected. SEA may not detect every vehicle and may not avoid an accident. SEA is not a substitute for attentive operation of the vehicle. Always monitor the vehicle’s surroundings before any passengers exit the vehicle. See Owner’s Manual for important details and limitations. *Initial Quality is based on 2019 
models. Long-term evaluation of three-year-old vehicle dependability is based on 2016 model-year vehicles. For J.D. Power award information, go to jdpower.com/awards. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions 
apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. 1For further details, terms and conditions visit  www.hyundaicanada.com/buyright or your 
local dealer. 2Vehicle exchange program is valid from August 1, 2018 as part of the Hyundai BuyRight™ promise. Hyundai Auto Canada Corp. will provide a 5-day vehicle exchange to eligible customers who finance or purchase a new and unused Hyundai vehicle, includes vehicles registered as demos provided they have 100 km or less at the time of delivery. 
Exchange of a vehicle for another Hyundai brand vehicle must be made within five (5) business days after the delivery date with up to a maximum of 750 km on the odometer. Exchange is subject to customer finance approval, as applicable, and other applicable finance terms and conditions. The vehicle being returned must be damage-free, must not have 
been in an accident, and installed vehicle accessories must be intact. Vehicle exchange must be made for a different model or trim. Customers cannot return their vehicle in order to purchase the same vehicle. Customers who cannot provide evidence of active and continuous insurance/registration during the time of ownership are not eligible. Vehicle exchange 
program is only applicable to the original purchaser of the vehicle and is non-transferable. Only one (1) vehicle can be returned per household through the program. Only one (1) return per eligible VIN. Subject to certain exceptions, the vehicle cannot have been modified in any way from original, including the addition of aftermarket accessories that were not 
previously installed at time of delivery. The vehicle must be returned with a full tank of gas to the dealership where customer originally took delivery. Customers will only qualify for retail incentives that were in place at the time of sale for their exchanged vehicle. Any incentive introduced after original delivery date shall not be applicable. New vehicle contract 
must be of the same sale type and term of returning vehicle. Any additional costs, fees or expenses that arise from the customer initiating the program shall be the responsibility of the customer and the dealer. Vehicle exchange program is subject to revision or cancellation at any time.
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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Δεν μ’ 
ενδιαφέρει να 

είμαι συμπαθής, 
μ’ ενδιαφέρει 

να είμαι 
ειλικρινής... 

και η ειλικρίνια 
δημιουργεί 

αντιπάθειες...

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ
GREEK BUSINESS DIRECTORY ΣΤΟ

WWW.GREEKBUSINESSDIRECTORY.CA

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες:

Εύχομαι να είστε καλά και με υγεία εσείς και τα αγα-

πημένα σας πρόσωπα.

Εμείς εδώ στην Hellas News όπως διαβάζετε κι 

ακούτε είμαστε σε μια διαρκή εγρήγορση για να εξυπηρε-

τούμε την ομογένεια, όχι μόνο δημοσιογραφικά και πληρο-

φοριακά αλλά και με προσωπικές υπηρεσίες σε προβλήματα 

που έχουν μερικοί ομογενείς μας και βρίσκουν απάγγειο στα 

γραφεία μας που είναι πάντα ανοιχτά και φιλόξενα.

Όπως θέλω να πιστεύω ότι όλοι γνωρίζετε ότι είμαστε σε 

προεκλογική περίοδο και, πλησιάζοντας η ημέρα, ο βομβαρ-

δισμός, το θάψιμο, αρκετά ψέματα, βρώμικος ανταγωνισμός 

είναι στην ημερησία διάταξη, και μετά μιλάμε για δημοκρα-

τία (αυτή τη λέξη τη μάθανε από εμάς που τελικά βγάλαμε τα 

μάτια μας μόνοι μας).

Και, μέσα σ’ όλο αυτό το συρφετό, κάθομαι και σκέπτομαι 

ότι ούτε ένας Έλληνας δεν κατεβαίνει υποψήφιος με οποιο-

δήποτε κόμμα. ΓΙΑΤΙ;;;

Χιλιάδες Ελληνισμός με χιλιάδες καλά μορφωμένους Ελλη-

νοκαναδούς, κανένας δεν θέλει να πολιτευτεί; Μήπως τα παι-

διά που σπούδασαν πολιτικές επιστήμες σου λένε «άσε με ρε 

αδελφέ να βγάλω το ψωμάκι μου πιο δύσκολα αλλά σίγουρα 

και τίμια».

Τι να πω βρε αδέλφια, βλέπω δίπλα στην Αμερική δεκάδες 

Ελληνόπουλα όχι μόνο κατεβαίνουν στις ομοσπονδιακές 

Αμερικάνικες εκλογές, αλλά εκλέγονται κάνουν μάχες στη 

Γερουσία, τις κερδίζουν και γράφουν ιστορία. Ε, πως να το 

κάνουμε, εμένα με πονάει αυτό και δημοσιογραφικά και προ-

σωπικά. Ευτυχώς έχουμε κάποιους Έλληνες στην επαρχιακή 

κυβέρνηση όπως τη Χριστίνα Μήττα και δίνουμε κάποιο 

Ελληνικό χρώμα.

Φυσικά, επειδή η εφημερίδα μας τις τελευταίες εβδομάδες 

θα παρουσιάσει τους υποψήφιους των κομμάτων και εσείς να 

αποφασίσετε που θα ρίξετε το «ψηφουλάκι» σας, αλλά εκτός 

απ’ το προσωπικό σας οικογενειακό και επαγγελματικό συμ-

φέρον, ας κοιτάζουμε και τους πολιτικούς που ενδιαφέρονται 

και για την Ελλάδα μας. Φυσικά, όσο και όσοι μπορούν να 

τους το συζητούν και να τους επηρεάζουν. Τέλος πάντων, θα 

επανέλθω σ’ αυτό το σοβαρό θέμα.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια για τον τηλεο-

πτικό «Σαββατιάτικο Καφέ». Το περασμένο Σάββατο έσπασε 

όλα τα ρεκόρ. Κοντά 3.000 οικογένειες παρακολούθησαν 

την εκπομπή μας. Ευχαριστούμε όλη την ομογένειά μας εδώ.

Αυτή την εβδομάδα φιλοξενούμε τον Πρόεδρο του Ελληνι-

κού Σπιτιού, κ. Γιάννη Φαναρά, και την αγαπητή πολιτικό στο 

Scarborough κα Χριστίνα Μήττας. Απολαύστε τους και εμείς 

θα τα ξαναπούμε το άλλο Σάββατο.

Πάντα με υγεία,

Ο φίλος σας Θανάσης Κουρτέσης 

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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επικαιρότητα

Δημοσκόπηση Pulse: Κύμα αισιοδοξίας με τη νέα 
κυβέρνηση 

Δ
ιεύρυνση της «ψαλίδας» ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ στις 13,5 πο-
σοστιαίες μονάδες συγκριτικά με τις εθνικές εκλο-
γές της 7ης Ιουλίου, με τον ΣΥΡΙΖΑ να υποχωρεί 
κατά 5,5 μονάδες σε σχέση με τις εκλογές, και εκτό-

ξευση της διαφοράς ΝΔ – αξιωματικής αντιπολίτευσης στην 
παράσταση νίκης στις 55 μονάδες είναι μερικά από τα ευρή-
ματα της δημοσκόπησης της Pulse, της πρώτης μετά τις εκλο-
γές και τη ΔΕΘ, που παρουσιάστηκε στα Νέα του ΣΚΑΪ με τη 
Σία Κοσιώνη.
Παράλληλα, το 54% των ερωτώμενων χαρακτηρίζει θετικά τα 
οικονομικά μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη 
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

«Προς την σωστή κατεύθυνση η Ελλάδα»
Ειδικότερα, το 64% των ερωτώμενων συνολικά πιστεύουν ότι 
τα πράγματα στην Ελλάδα το τελευταίο εξάμηνο πηγαίνουν σε 
σωστή κατεύθυνση (23% σίγουρα σε σωστή – 41% μάλλον 
σε σωστή). Ενώ το 29% σε λάθος κατεύθυνση (17% μάλλον σε 
λάθος – 12% σίγουρα σε λάθος). 7% δηλώνει δεν ξέρω/ δεν 
απαντώ. Συγκριτικά, στην έρευνα Απριλίου το 30% των ερω-
τηθέντων συνολικά θεωρούσε ότι τα πράγματα πηγαίνουν σε 
σωστή κατεύθυνση ενώ το 61% ότι πηγαίνουν σε λάθος.
Στην ερώτηση αν τα πράγματα στη χώρα τους επόμενους 
μήνες θα πάνε καλύτερα, τα ίδια ή χειρότερα το 39% απαντά 
λίγο ή πολύ καλύτερα, το 29% πάνω – κάτω τα ίδια, το 25% 
λίγο ή πολύ χειρότερα ενώ 7% δηλώνει δεν ξέρω/ δεν απα-
ντώ.
Για το 58% των πολιτών η κυβέρνηση της ΝΔ τα έχει πάει 
καλύτερα απ’ ό,τι περίμενε και καλά/όπως τα περίμενε. Αντί-
θετα το 30% απαντά ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα πάει 
άσχημα όπως περίμενε και χειρότερα απ’ ό,τι περίμενε. Το 
12% δεν γνωρίζει/ δεν απαντά.
Οι ψηφοφόροι της ΝΔ είναι ικανοποιημένοι σε ποσοστό 90% 
από την κυβέρνηση (45% καλύτερα απ’ ό,τι περίμενα – 45% 
καλά όπως περίμενα), ενώ 1% απαντά άσχημα όπως περί-
μενα και 4% χειρότερα απ’ ό,τι περίμενα. 5% των ερωτηθέ-
ντων δεν απαντά.
Σχεδόν 1 στους 2 πολίτες, δηλαδή το 47%, θα χαρακτήριζε 
την προσωπική οικονομική κατάσταση τους μέτρια, ενώ στην 
προηγούμενη δημοσκόπηση την ίδια απάντηση έδωσε το 
40%. Το 14% απαντά ότι η προσωπική οικονομική κατάσταση 
του είναι πολύ άνετη και άνετη, ενώ το 34% δύσκολη και πολύ 
δύσκολη. Το 5% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει/δεν απαντά.

Novartis: Το 48% πιστεύει ότι υπήρξε διάθεση 
στοχοποίησης πολιτικών
Στο ερώτημα αν οι πολίτες πιστεύουν ότι υπήρξε διάθεση 

πολιτικής στοχοποίησης πολιτικών αντιπάλων το 28% απαντά 
σίγουρα ναι και το 20% μάλλον ναι. Το 15% αναφέρει μάλλον 
όχι και το 16% σίγουρα όχι. Το 21% δηλώνει ότι δεν γνωρί-
ζει/δεν απαντά.

Το 57% θεωρεί κακή την αντιπολίτευση ΣΥΡΙΖΑ
Οι εκλογείς του ΣΥΡΙΖΑ είναι ικανοποιημένοι σε ποσοστό 
27% από την κυβέρνηση (16% καλύτερα απ’ ό,τι περίμενα – 
11% καλά όπως περίμενα) ενώ το 40% απαντά άσχημα όπως 
περίμενα, 19% χειρότερα απ’ ό,τι περίμενα και 14% δεν απα-
ντά.
Αναφορικά με την αξιολόγηση της αντιπολίτευσης του 
ΣΥΡΙΖΑ το 57% των ερωτηθέντων απαντά ότι τα έχει πάει 
άσχημα (37% άσχημα όπως περίμενα – 20% χειρότερα απ’ 
ό,τι περίμενα) ενώ το 27% καλά (7% καλύτερα απ’ ό,τι περί-
μενα – 20% καλά όπως περίμενα). 16% δεν απαντά.

«Θετικά τα μέτρα Μητσοτάκη» από το 54%
Το 54% των ερωτώμενων αξιολογούν θετικά τα μέτρα 
Μητσοτάκη στη ΔΕΘ (22% σίγουρα θετικά – 32% μάλλον 
θετικά), ενώ το 24% αρνητικά (13% μάλλον αρνητικά – 11% 
σίγουρα). Το 22% απαντά ότι δεν παρακολούθησε τη ΔΕΘ.
Όσον αφορά την αξιολόγηση των οικονομικών μέτρων που 

εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το 85% των εκλογέων 
της ΝΔ τα βρίσκει θετικά (48% σίγουρα θετικά – 37% μάλλον 
θετικά), 1% μάλλον αρνητικά και 1% σίγουρα αρνητικά. 13% 
δηλώνει δεν ξέρω/ δεν απαντώ. Το 28% των ψηφοφόρων του 
ΣΥΡΙΖΑ βρίσκει τα μέτρα θετικά (7% σίγουρα θετικά – 21% 
μάλλον θετικά), ενώ το 50% αρνητικά (27% μάλλον αρνητικά 
– 23% σίγουρα αρνητικά). 22% δεν απαντά.

72% η ΝΔ στην παράσταση νίκης
Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ λαμβάνει στη σφυγμομέτρηση 
39,5% (έναντι 39,9% στις εθνικές εκλογές), ο ΣΥΡΙΖΑ 26% 
(έναντι 31,5%), το ΚΙΝΑΛ συγκεντρώνει 6% (8,1%), το ΚΚΕ 
4,5% (5,3%), η Ελληνική Λύση 3% (έναντι 3,7%), το ΜέΡΑ 
25,4% (έναντι 3,4%), άλλο κόμμα απαντά το 5,5% (έναντι 
8,1%, ενώ λευκό/ άκυρο/ αποχή (2,5%) και αναποφάσιστοι 
που δεν απαντούν (9%) συγκεντρώνουν 11,5% συνολικά.

Financial Times: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έκα-
νε ένα πολλά υποσχόμενο ξεκίνημα
Υπάρχουν λόγοι αισιοδοξίας στην Ελλάδα,  αναφέρει η 
εφημερίδα - «Η νίκη της ΝΔ αποτέλεσε την καθυστερημένη 
εκδίκηση της ελληνικής αστικής τάξης έναντι του ΣΥΡΙΖΑ»
«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί για ένα καλά σχε-
διασμένο πρόγραμμα οικονομικής μεταρρύθμισης, δημο-
σιονομικής ευθύνης και διοικητικού εκσυγχρονισμού», επι-
σημαίνει  δημοσίευμα των Financial Times αναφερόμενο 
στoν στρατηγικό σχεδιασμό του Έλληνα πρωθυπουργού.
«Πριν από δέκα χρόνια η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με 
κρίση χρέους που απείλησε να εξοντώσει την πολιτική, κοι-
νωνική και οικονομική πρόοδο που επιτεύχθηκε μετά την 
αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974. Η οικονομία συρ-
ρικνώθηκε κατά ένα τέταρτο, ο δείκτης ανεργίας αυξήθηκε 
και η Ελλάδα έφτασε κοντά στην έξοδο από την Ευρωζώνη. 
Η κρίση συνέθλιψε τον κοινωνικό ιστό και κατεδάφισε ένα 
από τα δύο πολιτικά κόμματα που είχαν εναλλάσσονταν 
στην εξουσία», όπως υποστηρίζει ο αρθρογράφος.
«Σήμερα, δεν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και οι 
προοπτικές στη χώρα διαγράφονται ευοίωνες. Οι αρχές 
ήραν τους ελέγχους κεφαλαίου, που επιβλήθηκαν πριν από 
τέσσερα χρόνια. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών βρί-
σκεται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2000. Οι εκλογές 
τον Ιούλιο έδωσαν μια άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία 
στη Νέα Δημοκρατία, ένα συντηρητικό κόμμα που δεσμεύ-
τηκε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για ένα 
καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα οικονομικής μεταρρύθμι-
σης, δημοσιονομικής ευθύνης και διοικητικού εκσυγχρο-
νισμού».

Από το 30% στο 64% εκτοξεύτηκε 
ο δείκτης αισιοδοξίας - Οι 
μισοί Έλληνες πιστεύουν ότι 
η Novartis είναι σκευωρία  - 
Μόλις το 31% θεωρεί ότι δεν 
υπήρξε στοχοποίηση πολιτικών 
αντιπάλων στην υπόθεση
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Χ
αμός από Έλληνες που ευελπι-
στούν να κάνουν καριέρα στον 
χώρο της ερωτικής βιομηχανίας.
Κα μ ία  δ ο υλ ε ιά  δ ε ν  ε ί ν α ι 

ντροπή... Ειδικά αν έχεις ανάγκη από χρή-
ματα, όντας χτυπημένος από την οικονο-
μική κρίση ή έχοντας μείνει άνεργος.
Έτσι, σκέφτηκαν αρκετοί Έλληνες και όχι 
μόνο, με αποτέλεσμα η ανταπόκριση στο 
κάστινγκ για ρόλους σε ταινίες πορνό να 
είναι τεράστια, όπως μπορείτε να δείτε 
και στην φωτογραφία από την σημερινή 
Espresso.
Το ραντεβού με τους υποψήφιους αστέ-
ρες, είχε δοθεί από την εταιρία της Ίνας 

και του Τέο για την Δευτέρα το πρωί, στο 
γνωστό strip club του Περιστερίου.
Εκεί λοιπόν, πριν από τις 08:30 που ήταν 
το ραντεβού άρχισαν να σχηματίζονται 
ουρές από άνδρες που ευελπιστούσαν να 
εντυπωσιάσουν με τα προσόντα τους, την 
κριτική επιτροπή.
Σιγά σιγά, με την σειρά τους περνού-
σαν πέρα και πέρναγαν από το κάστινγκ, 
με ελπίδα οτι θα ξεκινήσουν μία νέα 
καριέρα.
Δεκάδες άτομα παρέλασαν από την πίστα, 
όμως μόλις 30 από αυτούς θα είναι οι 
τυχεροί και θα ενημερωθούν τις επόμε-
νες μέρες.

Ατελείωτες ουρές από Έλληνες 
σε casting για ταινίες πορνόΕλληνικό το ΕΛΛΗΝΙΚΟ με 650 

εκατομμύρια ευρώ 

Η Lamda Development 
αυξάνει το Μετοχικό της 
Κεφάλαιο μέχρι του ποσού 
των 650 εκατομμυρίων ευρώ 
- Συγκαλείται έκτακτη Γενική 
Συνέλευση - Αναλαμβάνει σε 
ποσοστό 100% το «εθνικής 
σημασίας οραματικό έργο» 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ - Προβλέπονται  
στρατηγικές συνεργασίες και σε 
μετοχικό επίπεδο στο μέλλον 

Σ
ε σύγκληση έκτακτης γεν ι-
κής συνέλευσης με σκοπό 
την αύξηση μετοχικού κεφα-
λα ίου  μ έ χ ρι 

του ποσού των 650 
εκατομμυρίων ευρώ 
προχωρά η Lamda 
Development προκει-
μένου να αναλάβει το 
εμβληματικό έργο του 
Ελληνικού σε ποσο-
στό 100%- να γίνει έ-
τσι ελληνικό το έργο «Ελληνικό».
Η απόφαση για την αύξηση του μετο-
χικού κεφαλαίου έρχεται όπως ανα-
φέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας 
«σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της 
έκδοσης των Κοινών Υπουργικών 
Αποφάσεων (ΚΥΑ), και ενόψει της 
άμεσης εκκίνησης της μεγαλύτερης 
επένδυσης στη χώρα».
Έτσι, η Lamda Development ανακοί-
νωσε:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εται-
ρείας στη σημερινή του Συνεδρίαση 
αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης 
Γεν ικής Συνέλευσης με σκοπό την 
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, μέχρι 
του ποσού των €650 εκατ.
Τους τελευταίους μήνες διεξήχθησαν 
συνομιλίες σε κλίμα καλής συνεργα-
σίας με τους συμμετέχοντες στο επεν-
δυτ ικό σχήμα Global Investment 
Group. Ο εθνικός χαρακτήρας του 
έργου και ο έλεγχος διαχείρισης που 
αυτός συνεπάγεται, σε συνδυασμό 
με τα απαιτητικά χρονοδιαγράμματα 
έναρξης υλοποίησης, δεν επέτρεψαν 
την επίτευξη συμφωνίας με τρόπο 

που να ικανοποιεί τα ανωτέρω. Κατά 
συνέπεια, η Lamda Development 
αναλαμβάνει το οραματικό έργο του 
Ελληνικού με ποσοστό 100%. Στρα-
τηγικές συνεργασίες, τόσο σε μετο-
χικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο 
επιμέρους αναπτύξεων προβλέπεται 
να υπάρξουν στο μέλλον, στο πλαί-
σιο της διαχρονικής στρατηγικής της 
Εταιρείας και της διεθνούς εμβέλειας 
αυτού του εμβληματικού έργου.
Η Εταιρεία είναι σε πλήρη ετοιμότητα 
για την έναρξη της υλοποίησης της 
μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην 
Ευρώπη, με απαράμιλλα οφέλη για 
την ελληνική οικονομία, την ελληνική 

επιχε ιρηματ ικότητα και 
τις τοπικές κοινωνίες. Για 
την Lamda Development 
η επένδυση του Ελληνι-
κού είναι κάτι πολύ παρα-
πάνω από ένα επενδυ-
τικό εγχείρημα. Είναι ένα 
με γάλο βήμα προς τα 
εμπρός για την χώρα, ένα 

έργο που θα αναδείξει την Αθήνα σε 
έναν παγκόσμιας ακτινοβολίας επεν-
δυτικό, τουριστικό, ψυχαγωγικό και 
πολιτιστικό προορισμό. Η επένδυση 
θα δημιουργήσει, μεταξύ άλλων, 
δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργα-
σίας, ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα 
στον κόσμο, κτίρια τοπόσημα και θα 
αποτελέσει παγκόσμιο πόλο έλξης 
με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τη 
χώρα.
Υπ ο σ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ς  έ μ π ρ α κ τ α  τ α 
α νω τ έ ρ ω,  ο  βα σ ικό ς  μ έ τ οχο ς 
«Consolidated LAMDA Holdings», 
συμφερόντων οικογένειας Λάτση, 
δεσμεύεται να ασκήσει στο σύνολό 
τους τα δικαιώματα προτίμησης που 
του αντιστοιχούν και να καλύψει τις 
μετοχές, που τυχόν θα παραμείνουν 
αδιάθετες.
Ο δεύτερος βασ ικός μέτοχος της 
Εταιρε ίας, VOXCOVE (Κοινοπρα-
ξία της OLYMPIA Group και της VNK 
Capital), πισ τεύει ακράδαντα σ το 
έργο ΕΛΛΗΝΙΚΟ, σ τηρίζει και θα 
συμμετάσχει στην Αύξηση Μετοχι-
κού Κεφαλαίου.
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Κατατέθηκαν στη Βουλή οι συμβάσεις - Η ερευνητική περίοδος είναι οκτώ χρόνια και η περίοδος 
εκμετάλλευσης στην περίπτωση που ανακαλυφθουν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, 25 χρόνια 
- Επενδύσεις 140 εκατ. ευρώ στις έρευνες - Για ηχηρή ψήφο εμπιστοσύνης μεγάλων διεθνών 
πετρελαϊκών εταιρειών κάνει λόγο το υπουργείο Περιβάλλοντος 

Κ
ατατέθηκαν στη Βουλή για κύ-
ρωση από το υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, οι 
συμβάσεις για την παραχώρη-

ση τεσσάρων θαλάσσιων περιοχών στο 
Ιόνιο και την Κρήτη για έρευνες υδρο-
γονανθράκων.
Πρόκειται για τη θαλάσσια περι-
οχή «Ιόνιο», που παραχωρείται στην 
κοινοπραξία της ισπανικής Repsol 
Exploracion με τα Ελληνικά Πετρέ-
λαια, το «μπλοκ 10» (Κυπαρισσιακός 
κόλπος) όπου μοναδικός ανάδοχος 
είναι τα ΕΛΠΕ, και τις θαλάσσιες περι-
οχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρή-
της που παραχωρούνται στην κοινο-
πραξία Total, ExxonMobil και Ελληνικά 
Πετρέλαια.
Όπως επισημαίνεται στην εισηγη-
τική έκθεση, η κύρωση των συμβά-
σεων αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική 
εξέλιξη για την Ελλάδα καθώς προω-
θεί τη διαδικασία έρευνας υδρογοναν-
θράκων, ενισχύοντας τις προϋποθέσεις 
για ουσιαστική συμμετοχή του κλά-
δου στην ανάπτυξη της οικονομίας, με 
σεβασμό στο περιβάλλον, ισχυρά οικο-
νομικά αντισταθμιστικά οφέλη για τις 
τοπικές κοινωνίες και σημαντικά δημό-
σια έσοδα για τον κρατικό Προϋπολο-
γισμό.
Τονίζεται ακόμη, ότι η κύρωση των 
συμβάσεων ενισχύει περαιτέρω τη 
θέση της Ελλάδας ως ενεργειακού 
κόμβου, σε συνέχεια πρωτοβουλιών 
για την κατασκευή αγωγών διέλευσης 
φυσικού αερίου (αγωγός ΤΑΡ) αλλά και 
για την υπογραφή αντίστοιχων συμβά-
σεων μίσθωσης για τις περιοχές «Κατά-
κολο», «Ιωάννινα» και «Πατραϊκός 
Κόλπος (Δυτικά) το 2014 και «Αιτωλοα-
καρνανία», «Βορειοδυτική Πελοπόννη-
σος», «‘Αρτα - Πρέβεζα» και θαλάσσια 
περιοχή 2 στο Ιόνιο το 2018.
Στην εισηγητική έκθεση επισημαίνο-
νται τα οφέλη του Δημοσίου από τις 
έρευνες (έσοδα από τη φορολογία των 
εταιριών, ενίσχυση των τοπικών κοινω-
νιών με τον περιφερειακό φόρο, θέσεις 

εργασίας, απόδειξη της εμπιστοσύνης 
σημαντικών επενδυτών προς τη χώρα 
μας, εισαγωγή τεχνογνωσίας). «Δεδο-
μένου δε, ότι η εξόρυξη υδρογοναν-
θράκων συνδέεται με το έδαφος για τον 
υποθαλάσσιο όπως η συγκεκριμένη 
περίπτωση, χώρο της επικρατείας, 
πρόκειται κατ’ ουσίαν για άσκηση εθνι-
κής κυριαρχίας και εθνικών κυριαρχι-
κών δικαιωμάτων εκ μέρους του ελλη-
νικού Δημοσίου επί των πηγών υδρο-
γονανθράκων» σημειώνεται.
Η ερευνητική περίοδος και για τις δύο 
περιοχές είναι 8 χρόνια και η περίοδος 
εκμετάλλευσης (στην περίπτωση που 
ανακαλυφθουν εκμεταλλεύσιμα κοιτά-
σματα), 25 χρόνια. Τα έσοδα του Δημο-
σίου σε περίπτωση ανακάλυψης υδρο-

γονανθράκων, υπολογίζονται συνολικά 
σε 40 % του συνολικού οικονομικού 
οφέλους της επένδυσης, που προκύ-
πτει ως εξής: 20 % φόρος εισοδήματος, 
συν 5 % περιφερειακός φόρος και το 
υπόλοιπα προκύπτει από την είσπραξη 
των δικαιωμάτων (royalties) τα οποία 
κλιμακώνονται ανάλογα με το μέγεθος 
της ανακάλυψης. Επιπλέον προβλέπο-
νται στρεμματικές αποζημιώσεις, μπό-
νους υπογραφής, πρώτης παραγωγής, 
συμμετοχή των εταιριών στις δαπάνες 
για υποδομές και εκπαίδευση στελε-
χών του ΥΠΕΝ και της Ελληνικής Διαχει-
ριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων.
Οι συμβάσεις περιέχουν αυστηρά 
μέτρα περιβαλοντικής προστασίας και 
μείωσης των περιβαλλοντικών κινδύ-
νων, τόσο κατά το ερευνητικό, όσο και 
το παραγωγικό στάδιο.

Προσκλητήριο Σταϊκούρα 
στους επενδυτές με τα ομόλο-
γα να «σπάνε» κάθε ρεκόρ!
Πρόσκληση για επενδύσεις απήθυνε ο 
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας στην ομιλία του στο 14ο ετήσιο 
roadshow της ΕΧΑΕ στο Λονδίνο.
Ο κ. Σταϊκούρας έδωσε έμφαση στα δύο 
εν εξελίξει μεγάλα project του Ελληνι-
κού και της πώλησης του πακέτου μετο-
χών του «Ελ. Βενιζέλος», ενώ ενδιαφέ-
ρον εκφράστηκε από επενδυτές για τις 
μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις, όπως αυτή 
των ΕΛΠΕ.
Ο υπουργός Οικονομικών στην ομιλία 
του έδωσε ισχυρές διαβεβαιώσεις στην 
επενδυτική κοινότητα για γρήγορη και 
αποτελεσματική υλοποίηση του κυβερ-
νητικού προγράμματος της Νέας Δημο-
κρατίας.
Tόνισε ότι στις προτεραιότητες της 
κυβέρνησης είναι η διαφύλαξη της δημο-
σιονομικής σταθερότητας, η άμεση ενερ-
γοποίηση του APS για τις τιτλοποιήσεις 
κόκκινων τραπεζικών δανείων με εγγύ-
ηση του ελληνικού δημοσίου, η ενί-
σχυση της ρευστότητας στην οικονομία 
με ξεμπλοκάρισμα των πληρωμών ληξι-
πρόθεσμων υποχρεώσεων του δημο-
σίου, η επιτάχυνση της υλοποίησης του 
προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, η 
υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών με 
«όχημα» το αναπτυξιακό νομοσχέδιο 
αλλά και το νέο φορολογικό νομοσχέδιο 
το οποίο ακολουθεί και η ολοκλήρωση 
της διαδικασίας πρόωρης αποπληρωμής 
του ακριβού δανείου του ΔΝΤ.
Επιπλέον, ο κ. Σταϊκούρας έκανε ιδιαίτερη 
αναφορά στην πλήρη άρση των capital 
controls, στην εκτέλεση του προϋπολο-
γισμού, αλλά και την αντιστροφή πολι-
τικών στην αγορά εργασίας που είχαν 
καθιερωθεί από την προηγούμενη 
κυβέρνηση. Διαβεβαιώνοντας ότι οι στό-
χοι πρωτογενούς πλεονάσματος θα τηρη-
θούν στο ακέραιο, ανέφερε ότι ο έξτρα 
δημοσιονομικός χώρος που θα προκύ-
ψει θα επιτρέψει την εφαρμογή περαι-
τέρω μειώσεων φόρων το επόμενο έτος.

Έρευνες σε Ιόνιο και Κρήτη: Επενδύσεις 140 
εκατ. ευρώ από πετρελαϊκούς κολοσσούς 

Νίκαια: Φόβοι για 
κύκλωμα εμπορίας 
βρεφών 

Μια 19χρονη έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο 
αγοράκι, που προόριζε για πώληση σε άλλη 
γυναίκα - Η ίδια γυναίκα έχει φέρει στον 
κόσμο άλλα τρία παιδιά από το 2015, που 
αναζητούνται - Σοβαρές αμφιβολίες για την 
ορθότητα των στοιχείων της ταυτότητας που 
παρουσίασε κατά την εισαγωγή της στο Γενικό 
Νίκαιας

Μ
ια απίστευτη ιστορία αποκάλυψε ο Alpha, 
με τις αρμόδιες Αρχές να καλούνται, πλέ-
ον, να διαπιστώσουν αν πρόκειται για ένα 
ξεχωριστό περιστατικό ή από πίσω έχει 

αναπτυχθεί κύκλωμα.
Η ιστορία αφορά σε μια επιχειρούμενη αγοραπωλη-
σία ενός νεογέννητου στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. 
Εκεί, μια γυναίκα 19 ετών έφερε στον κόσμο ένα αγο-
ράκι βάρους δύο κιλών και 600 γραμμαρίων, ωστόσο 
αποδείχτηκε πως η ταυτότητα που παρουσίασε στις 
αρμόδιες υπηρεσίες του νοσοκομείου δεν ήταν η δική 
της, αλλά μιας άλλης γυναίκας!
Το προσωπικό του νοσοκομείου διαπίστωσε την 
απάτη και ενημέρωσε άμεσα της Αρχές, που ξεκί-
νησαν την έρευνα για να διαπιστώσουν τα σημεία 
στα οποία «απλώνεται» η συγκεκριμένη ιστορία. Το 
πρώτο στοιχείο που κατάφεραν να αποσπάσουν από 
τη μητέρα του παιδιού, είναι πως είχε συμφωνήσει να 
πουλήσει το βρέφος στη γυναίκα, στην οποία, θεωρη-
τικά, ανήκει η ταυτότητα.
Ακολούθως, έγινε γνωστό πως το συγκεκριμένο παιδί 
ήταν το τέταρτο που έφερνε στη ζωή η 19χρονη, από 
το 2015 μέχρι και σήμερα, ενώ το γεγονός πως είναι 
ανύπαντρη, έχει προκαλέσει υποψίες πως πίσω από 
το τελευταίο περιστατικό, κρύβεται ένα ολόκληρο 
κύκλωμα. Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει τις έρευνες για να 
βρουν τα άλλα τρία παιδιά.
Επιπρόσθετα, οι αναζητήσεις για τον εντοπισμό της 
γυναίκας στην οποία ανήκει η ταυτότητα που παρου-
σίασε η 19χρονη, δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα εδώ 
και δυο, περίπου, εβδομάδες, με το σενάριο η ταυτό-
τητα αυτή να χρησιμοποιείται μονάχα για τους σκο-
πούς του πιθανού κυκλώματος, να εξετάζεται σοβαρά. 
Σοβαρές αμφιβολίες υπάρχουν και για την ισχύ των 
στοιχείων της ταυτότητας, καθώς η διεύθυνση κατοι-
κίας που αναφέρεται σε αυτή, παραπέμεμπει σε ένα... 
χωράφι! Στο μεταξύ, οι Αρχές φρόντισαν να επικοινω-
νήσουν με τον τηλεφωνικό αριθμό που τους έδωσε 
η 19χρονη γυναίκα, ως στοιχείο επικοινωνίας, όμως 
ο τοπογράφος – μηχανικός που απάντησε, δήλωσε 
άγνοια για την υπόθεση και ξεκαθάρισε πως δεν έχει 
καμία σχέση μαζί της.
Όσο για το λίγων ημερών βρέφος, εξακολουθεί να 
παραμένει στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας με απόφαση 
εισαγγελέα.
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επικαιρότητα

Η αστυνομία πραγματοποίησε 
εφόδους στη Γαλλία, τη Γερμανία, 
την Ιταλία, την Ολλανδία, την 
Ελλάδα και τη Βουλγαρία, υπό 
τον συντονισμό των Europol 
και Eurojust - Έχουν συλληφθεί 
τουλάχιστον 23 ύποπτοι - Πάνω 
από €6,5 εκατ. οι ζημιές για τη 
νόμιμη αγορά

Δ
ύο Έλληνες, ένας 27χρονος και 
ένας 31χρονος από Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, φέρο-
νται να βρίσκονται μεταξύ των 

«εγκεφάλων» διεθνούς κυκλώματος που 
παρείχε παράνομα πρόσβαση σε τηλεο-
πτικές συνδρομητικές υπηρεσίες, όπως 
το Netflix, και το οποίο εξαρθρώθηκε με-
τά από πανευρωπαϊκή αστυνομική επι-
χείρηση, υπό τον συντονισμό της Eurojust 
και με τη συμμετοχή Αρχών από Ιταλία, 
Ελλάδα, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία και 
Ολλανδία.
Κατά την κοινή αστυνο-
μική επιχε ίρηση ανα-
γ νωρίσ τηκαν τουλάχ ι-
στον 23 ύποπτοι, κατα-
σχέθηκαν περίπου 200 
servers και άλλος ψηφια-
κός εξοπλισμός σε Γερμα-
νία, Γαλλία και Ολλανδία, 
ενώ δεσμεύτηκαν περισ-
σότερο από 150 λογα-
ριασμοί PayPal που σχετίζονται με το 
κύκλωμα.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η οικονο-
μική ζημία από τη δράση του εγκλημα-
τικού δικτύου ανέρχεται στο ποσό των 
6.500.000 ευρώ περίπου.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει 
τα εξής:
Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος πραγματο-
ποίησαν χθες το πρωί έρευνα στην οικία 
του 27χρονου, στην Αθήνα, όπου δια-
πιστώθηκε η πρόσβαση του σε διαχει-
ρισ τικό περιβάλλον 8 εξυπηρετητών 
(servers), ενώ βρέθηκαν και κατασχέθη-
καν 4 συσκευές IPTV, 3 φορητοί ηλεκτρο-
νικοί υπολογιστές, 3 εσωτερικοί σκληροί 
δίσκοι αποθήκευσης δεδομένων, εξωτε-
ρικό μέσο αποθήκευσης, εσωτερικό μέσο 

αποθήκευσης, συσκευή κινητής τηλεφω-
νίας, 2 κάρτες SIM, 4 τραπεζικές κάρτες, 
συσκευή αποθήκευσης ψηφιακών κρυ-
πτονομισμάτων, καταμετρητής χαρτονο-
μισμάτων και έγγραφα που αφορούν τρα-
πεζικούς λογαριασμούς, συναλλαγές και 
λοιπές χειρόγραφες σημειώσεις.
Παράλληλα, σε έρευνα αστυνομικών της 
Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στην οικία 
του 31χρονου, στη Θεσσαλονίκη, βρέ-
θηκαν και κατασχέθηκαν: 24 συσκευές 
IPTV, φορητός ηλεκτρονικός υπολογι-
στής, 6 εσωτερικοί σκληροί δίσκοι απο-
θήκευσης δεδομένων, 3 εξωτερικά μέσα 
αποθήκευσης, εσωτερικό μέσο αποθή-
κευσης, συσκευή κινητής τηλεφωνίας, 2 
κάρτες SIM, 6 τραπεζικές κάρτες, διαδι-
κτυακή συσκευή αποθήκευσης (Network 
Attached Storage - NAS), συσκευή απο-
θήκευσης ψηφιακών κρυπτονομισμά-
των, σφραγίδα με λογότυπο εταιρείας, 
βιβλιάριο καταθέσεων, 114.550 ευρώ 
και έγγραφα που αφορούν τραπεζι-

κούς λογαριασμούς και 
συναλλαγές και λοιπές 
χειρόγραφες σημειώ-
σεις.
Σημειώνεται, ότι κατά 
την ευρωπαϊκή επιχεί-
ρηση, περισσότεροι 
από 200 διακομιστές 
(servers) τέθηκαν εκτός 
λειτουργίας και περισ-

σότεροι από 145 λογαριασμοί PayPal των 
εμπλεκόμενων δεσμεύτηκαν, ενώ διακό-
πηκε το σήμα για θεατές παράνομων υπη-
ρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης στην 
Ευρώπη, οι οποίοι επωφελούνταν από 
αυτή την παροχή, πληρώνοντας συνδρο-
μές πολύ χαμηλότερες από τις τιμές της 
αγοράς.
Τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν 
θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκλη-
ματολογικών Ερευνών και στην Υποδι-
εύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών 
Βορείου Ελλάδος αντίστοιχα, για τη διε-
νέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμο-
σύνης. Η δικογραφία που σχηματίστηκε 
σε βάρος του 27χρονου θα υποβληθεί 
στην αρμόδια ανακριτική Αρχή, ενώ ο 
31χρονος συλληφθείς οδηγείται σήμερα 
στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Δυο Έλληνες στο διεθνές κύκλωμα 
απάτης στη συνδρομητική 
τηλεόραση- 6,5 εκατ. ευρώ η ζημιά

Η Ελλάδα μπορεί να μην εκπροσωπείται στο Europa League, για πρώτη 
φορά στα χρονικά, αλλά αυτό δεν εμπόδισε να έρθουν καλά νέα για τη 
χώρα μας αφού μετά την αναπάντεχη εντός έδρας ήττα του ΑΠΟΕΛ από τη 
Ντουντελάνζ με 4-3 , η Ελλάδα εδραιώνεται στη 15η θέση  στη βαθμολογία 
της UEFA με την απόσταση από την Κύπρο να αυξάνεται  κατά 300 βαθμούς  

Η αναπάντεχη ήττα του ΑΠΟΕΛ 
εδραιώνει την Ελλάδα στη 15η 
θέση 

Ο 
ΑΠΟΕΛ δεν κατάφερε να κερ-
δίσει τη Ντουντελάνζ, υπέστη 
αναπάντεχη ήττα με 4-3 εντός 
έδρας, ένα αποτέλεσμα δια-

τήρησε την απόσταση από την Ελλάδα 
στους 300 βαθμούς, όπως είχε διαμορω-
θεί μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού 
με την Τότεναμ για το Champions League 
χθες το βράδυ στο «Γεώργιος Καραϊσκά-
κης».
Η Κύπρος παραμένει έτσι στην 16η θέση 
της βαθμολογίας της UEFA με 25.000 
βαθμούς την ώρα που η Ελλάδα έχει 
25.300 ενώ και οι δύο χώρες συνεχί-
ζουν μετά τα προκριματικά έχοντας έναν 
εκπρόσωπο στις ευρωπαϊκές διοργανώ-
σεις.
Υπενθυμίζεται ότι πριν ξεκινήσει η σεζόν 
η Ελλάδα βρισκόταν σε απόσταση 1.600 
βαθμών από την Κύπρο αλλά η κατά-
σταση έχει ανατραπεί και υπάρχουν 
περαιτέρω περιθώρια βελτίωσης μιας 
και πλέον τυχόν νίκη του Ολυμπιακού στο 
Champions League δίνει 400 βαθμούς 
στη χώρα μας έναντι 200 που δίνει κάθε 
νίκη στο Europa League.
Πάμε στους Δανούς οι οποίοι είναι ακρι-
βώς από πάνω μας στη βαθμολογία και 

εκπροσωπούνται μόνο από την Κοπεγ-
χάγη στο Europa League, η οποία νίκησε 
την Λουγκάνο και πρόσθεσε 500 βαθ-
μούς στη χώρα της.
Η Δανία παρέμεινε στην 14η θέση, αλλά 
με 26.250 βαθμούς, + 950 πόντους από 
την Ελλάδα δηλαδή. Θυμίζουμε ότι τον 
όμιλο της Κοπεγχάγης συμπληρώνουν οι 
Ντιναμό Κιέβου και Μάλμε.
Για να κοιτάμε και πιο πίσω μας όμως, οι 
Κροάτες έχουν την Ντιναμό Ζάγκρεμπ 
στο Champions League, η οποία συνέ-
τριψε την Αταλάντα χθες βράδυ (18/9) και 
έφτασαν τους 24.375 βαθμούς.
Τέλος, μπορεί να έχουμε σημαντική από-
σταση από τη Σερβία, αλλά εκείνη έχει 
δύο ομάδες που συνεχίζουν στις ευρω-
παϊκές διοργανώσεις.Η μία είναι ο Ερυ-
θρός Αστέρας, που βρίσκεται στον όμιλο 
του Ολυμπιακού, η οποία ηττήθηκε με 
3-0 από τη Μπάγερν Μονάχου και αν 
οι «ερυθρόλευκοι» σε δύο εβδομάδες 
πάρουν τη νίκη στο Βελιγράδι, θα απο-
σπαστούμε σημανικά στην κατάταξη.
Θυμίζουμε πως αν η Ελλάδα δεν τα κατα-
φέρει χάνει το ένα εισιτήριο για τα προ-
κριματικά του Champions League από τη 
σεζόν 2021/2022. 
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T
ην ώρα που η δικογραφία περί πα-
ρεμβάσεων στην έρευνα για την υ-
πόθεση της Novartis με τη διαβίβα-
σή της στη Βουλή «μονοπωλεί» την 

πολιτική ατζέντα, οι αντεισαγγελείς του 
Αρείου Πάγου συνεχίζουν να εξετάζουν 
μάρτυρες καλώντας για τη Δευτέρα τον κε-
ντρικό τραπεζίτη, Γιάννη Στουρνάρα.
Μετά την αρχειοθέτηση της δικογραφίας 
ως προς το πρόσωπό του, ο διοικητής της 
ΤτΕ  είχε ζητήσει να αποκαλυφθούν «οι 
πραγματικοί ένοχοι της άθλιας αυτής σκευ-
ωρίας» την οποία χαρακτήρισε ως «μία 
ιταμή διαδικασία σπίλωσης και απόπειρας 
δολοφονίας χαρακτήρων» μιλώντας για 
μία υπόθεση χωρίς καμία απόδειξη.
Εν τω μεταξύ το πρωί, επανήλθε στο 

εισαγγελικό γραφείο ο πρώην υπουρ-
γός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος, 
στις αρχές της εβδομάδας είχε καταθέ-
σει μήνυση κατηγορώντας την εισαγγελέα 
κατά της Διαφθοράς για κατάχρηση εξου-
σίας και παράβαση καθήκοντος.
Αυτή τη φορά ο κ. Λοβέρδος  έδωσε και 
κατάθεση στον αντεισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου, Λάμπρο Σοφουλάκη. Το περι-
εχόμενο της κατάθεσης του αλλά και η 
μήνυση που κατέθεσε ο πρώην υπουργός 
για τον οποίο οι εισαγγελείς έχουν ζητή-
σει την άρση της ασυλίας του προκειμέ-
νου να διωχθεί για παθητική δωροδοκία, 
μελετώντας από τους αντεισαγγελείς που 
θα κρίνουν για τη διαβίβασή τους ή όχι 
στη Βουλή. 

Τη Δευτέρα καταθέτει για τους 
χειρισμούς στην υπόθεση 
Novartis ο Γιάννης Στουρνάρας

επικαιρότητα

Η Forthnet στον Μαρινάκη με 
45 εκατ. ευρώ 

Νέο τηλεοπτικό τοπίο: Η Αlter 
Ego του Ευάγγελου Μαρινάκη 
που έχει ήδη άδεια για επίγεια 
τηλεόραση με το ΟΝΕ, τώρα 
αποκτά και συνδρομητική μέσω 
της ΝΟVA

Μ
ega deal που αλλάζει 
τις ισορροπίες και δη-
μιουργεί ανταγωνισμό 
στην τηλεοπτική και τη-

λεπικοινωνιακή αγορά ολοκληρώ-
νεται το αμέσως επόμενο διάστημα. 
Συγκεκριμένα, η Αlter Ego του Ευαγ. 
Μαρινάκη είναι στην τελική ευθεία 
των διαπραγματεύσεων με τις τράπε-
ζες για την αγορά της Forthnet.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, 
οι πισ τώτριε ς τράπε-
ζες έχουν παραχωρήσει 
σ την Αlter Ego δικαί-
ωμα αποκλειστικής δια-
πραγμάτευσης το οποίο 
λήγει στο τέλος Οκτω-
βρίου. Ταυτόχρονα οι 
ανέθεσαν στη Νomura 
και στην Grand Thorton 
να αξιολογήσουν την πρόταση της 
Αlter Ego προκειμένου στη συνέχεια 
τα δύο πορίσματα να τεθούν υπόψη 
των αρμόδιων τραπεζικών επιτρο-
πών, οι οποίες και θα λάβουν τις απο-
φάσεις. Παράλληλα οι τράπεζες ανέ-
θεσαν στα νομικά τους τμήματα την 
προετοιμασία των συμβάσεων που 
θα υπογράψουν με την Αlter Ego.
Όλες οι παραπάνω διαδικασίες είναι 
σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν τις 
επόμενες δύο εβδομάδες προκειμέ-
νου τον Οκτώβριο να υπογραφεί η 
συμφωνία. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, η Αlter Ego θα καταβάλει στις 
τράπεζες μετρητοίς το ποσό των 45 
εκατ. ευρώ, που συνισ τά και την 
υψηλότερη προσφορά που έχουν 
δεχθεί έως τώρα οι τράπεζες για τη 
Forthnet, ενώ η συμφωνία προβλέ-
πει και διαγραφή δανείων.
Υπενθυμίζεται ότι οι τράπεζες στα 
πλαίσια διαδικασίας που έτρεχε η 
Νοmura αναζητούν αγοραστή για τη 
Forthnet από τα τέλη 2017. Μετά από 

διαγωνιστική διαδικασία έγιναν δια-
πραγματεύσεις που διήρκησαν πάνω 
από ένα χρόνο με τις Vodafone-Wind 
και όταν αυτές κατέρρευσαν, ξεκί-
νησαν αποκλειστικές διαπραγματεύ-
σεις με το ANTENNA GROUP. Κατά 
πληροφορίες, η βελτιωμένη προ-
σφορά του ANTENNA ήταν ύψους 12 
εκατ. εύρω και ανάληψη μέρους του 
χρεών της εταιρίας αναλόγως με την 
μελλοντική πορεία της επένδυσης 
στη Forthnet. Στη συνέχεια ήρθε η 
προσφορά της Αlter Ego.
Κατά πληροφορίες η εξαγορά της 
Forthnet από την Αlter Ego αποτε-
λεί την αρχή ενός κύκλου ευρύτερων 
επιχειρηματικών συμφωνιών . Δημι-
ουργεί νέες ισορροπίες στο τηλεο-
πτικό τοπίο καθώς η Αlter Ego έχει 

ήδη άδεια για επίγεια 
τηλεόραση (με το ΟΝΕ) 
και τώρα αποκτά και 
συνδρομητ ική μέσω 
της ΝΟVA. Αυτή η εξέ-
λιξη δίνει σημαντικές 
δυνατότητες για συνερ-
γασίες σ το τομέα του 
περιεχομένου, διάφο-

ρες άλλες οικονομίες κλίμακας αλλά 
και δυνατότητες προσέκλυσης εσό-
δων. Ταυτόχρονα μεγάλα επιχειρη-
ματικά σχέδια, πιθανόν τα μεγαλύ-
τερα, φαίνεται πως υπάρχουν και 
για τον τομέα τηλεπικοινωνιών της 
Forthnet, σχέδια που θα αναπτυ-
χθούν με μεγάλες επενδύσεις σε 
βάθος χρόνου.
Η επί τρία χρόνια σχεδόν απαξι-
ωμένη Forthnet γ ια την οποία η 
Νomura δεν έβρισκε επενδυτή, μετά 
το ενδιαφέρον της Αlter Ego προσέλ-
κυσε ενδιαφέρον και άλλων fund και 
επιχειρηματιών. Συγκεκριμένα οι 
τράπεζες έγιναν αποδέκτες επενδυ-
τικού ενδιαφέροντος του αμερικα-
νικού fund ΗΙG, αλλά δεν ανταπο-
κρίθηκαν καθώς δεσμεύονται από το 
δικαίωμα αποκλειστικής διαπραγ-
μάτευσης με την Αlter Ego. Το ίδιο 
δηλαδή που συμβαίνει με την περί-
πτωση της ΜIG και των διαπραγμα-
τεύσεων με Farallon-Oak Hill και την 
πρόταση της EMMA CAPITAL.

Γιατί οι αεροπορικές εταιρείες 
εκδίδουν υπεράριθμα εισιτήρια

Ό
λες οι αεροπορικές εται-
ρείες επιτρέπουν υπεράριθ-
μες κρατήσεις σε όλες τους 
τις πτήσεις. Αυτό σημαίνει 

ότι πωλούν περισσότερα εισιτήρια από 
τις διαθέσιμες θέσεις του αεροσκάφους 
που θα εκτελέσει την συγκεκριμένη 
πτήση καθώς το δικαίωμα αυτό τους 
το δίνει η Παγκόσμια Ένωση Αεροπο-
ρικών Εταιρειών, αυτή που γνωρίζουμε 
ως IATA.
Μάλιστα ο σχετικός κανονισμός λέει πως 
οι εταιρείες μπορούν να εκδίδουν μέχρι 
και 10% περισσότερα εισιτήρια από τις 
θέσεις στο αεροπλάνο.
Ο λόγος είναι ότι οι στατιστικές δείχνουν 
πως κάποια άτομα δεν εμφανίζονται για 
να ταξιδέψουν, οπότε οι αεροπορικές 
εταιρείες με αυτό τον τρόπο βρίσκουν 
ευκαιρία να πουλήσουν δυο φορές 
κάποιες θέσεις στο αεροπλάνο.
Και τι θα γίνει αν παρουσιαστούν υπερά-
ριθμοι επιβάτες; Η εταιρεία δίνει κίνητρα 
σε κάποιους εθελοντές να ταξιδέψουν 
με την επόμενη πτήση. Τα κίνητρα αυτά 
είναι ένα χρηματικό ποσό ανάλογα με 
την εταιρεία και την πτήση και επιβεβαι-
ωμένη κράτηση για την επόμενη πτήση. 
Ίσως και κάποιο γεύμα στο αεροδρόμιο 
για να περάσει ευκολότερα η επιπλέον 

αναμονή. Αν δεν παρουσιαστούν εθε-
λοντές η εταιρεία επιλέγει στην τύχη 
αυτούς που θα αφήσει απ’ έξω. Δεν μπο-
ρεί να επιλέξει άτομα κάτω των 18 ετών, 
άτομα με ειδικές ανάγκες, ασθενείς και 
άτομα τρίτης ηλικίας.
Ωστόσο αυτό το δικαίωμα για υπερά-
ριθμα εισιτήρια δεν το χρησιμοποιούν 
όλες οι αεροπορικές εταιρείες. Κάποιες 
δεν παίρνουν αυτό το ρίσκο καθώς δεν 
θέλουν να κινδυνεύσει η φήμη τους. Οι 
περισσότερες το κάνουν μόνο σε πτή-
σεις όπου έχουν εύκολες εναλλακτικές 
λύσεις. Αν δηλαδή μια αεροπορική εται-
ρεία έχει πέντε πτήσεις την ημέρα σε 
έναν προορισμό, είναι εύκολο να ζητή-
σει από τους επιβάτες να δώσουν τις 
θέσεις τους καθώς υπάρχει η δυνατότητα 
να τους βολέψει στην επόμενη πτήση. Αν 
όμως η επόμενη πτήση είναι την επόμενη 
μέρα ή μετά από μέρες, οι εταιρίες δεν 
παίρνουν το ρίσκο να πουλήσουν υπερά-
ριθμα εισιτήρια καθώς αν γίνει η στραβή 
και παρουσιαστούν όλοι οι επιβάτες θα 
τις κοστίσουν ακριβά. Θα χρειαστεί να 
πληρώσουν στους επιβάτες εκτός από 
την αποζημίωση, έξοδα διανυκτέρευσης 
και διατροφής ή να εξασφαλίσουν εισι-
τήρια με άλλη αεροπορική εταιρεία που 
εκτελεί το συγκεκριμένο δρομολόγιο.
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Καταγγελίες σε βάρος του πρώην 
επόπτη της φέρεται να έκανε ενώπιον 
του εισαγγελέα Πρωτοδικών η 
εισαγγελέας Διαφθοράς Ελένη 
Τουλουπάκη

Σ
ε σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του 
πρώην επόπτη της, αντεισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου, Ιωάννη Αγγελή, 
φέρεται να προχώρησε σήμερα στην 

κατάθεσή της στον εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Σπύρο Παππά, η επικεφαλής της εισαγγελί-
ας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη.
Ειδικότερα, η κυρία Τουλουπάκη, επί τρεις 
ώρες, όσο περίπου διήρκησε η κατάθεσή 
της, φέρεται να καταλόγιζει στον πρώην 
επόπτη της, ότι με παρεμβάσεις του της 
δημιουργούσε προσκώματα και εμπόδια 
στην έρευνά της για τη φαρμακοβιομηχανία.
Συγκεκριμένα, η κυρία Τουλουπάκη κατα-
θέτοντας σήμερα στον κ. Παππά στο πλαί-
σιο της έρευνας που εκείνος διενεργεί με 
αφορμή τη δική της αναφορά κατά του κ. 
Αγγελή, φέρεται να επιβαίωσε πλήρως το 
περιεχόμενό της, παραθέτωντας λεπτομέ-
ρειες για τα γεγονότατα εκείνης της περιό-
δου.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η εισαγ-
γελέας Διαφθοράς, καταλόγισε στον πρώην 
επόπτη της υπεξαγωγή απόρρητων εγγρά-
φων απο τα γραφεία της εισαγγελίας. Μάλι-
στα φέρεται να αναφέρε ότι ο κ. Αγγελής 
δυο φορές κι ενώ η ίδια έλειπε από το γρα-
φείο της μπήκε συνοδεία αστυνομικού 
στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και πήρε 
τα δεδομένα για την υπόθεση της Novartis 
και άλλες υποθέσεις σε στικάκι.
Επιπλέον, όπως φέρεται να αναφέρε τα 
έγγραφα τα οποία υπεξαιρέθηκαν από το 
γραφείο τηςπεριλαμβάνουν ευαίσθητα προ-
σωπικά δεδομένα και αυτά δεν έχουν επι-
στραφεί μέχρι σήμερα στην εισαγγελία. 
Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η 
κυρία Τουλουπάκη έθεσε θέμα παραβίασης 
προσωπικών δεδομένων από τον πρώην 
επόπτη της.
Εξάλλου για το περιστατικό αυτό κατάθεση 
φέρεται να έχουν δώσει και γραμματείς της 
εισαγγελίας Διαφθοράς περιγράφωντας 
αναλυτικά τα γεγόντα. Οι καταθέσεις δε 
αυτές φέρεται να δόθηκαν πριν ο κ. Αγγε-
λής προχωρήσει στις δικές του καταγγελίες 

στην πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Καταθέτωντας για το θέμα της έρευνας της 
Novartis, η επικεφαλής της εισαγγελίας Δια-
φθοράς, φέρεται να μίλησε για υπεξαγωγή 
πρωτότυπων εγγράφων από τον κ. Αγγελή 
τα οποία προέρχονταν από το FBI. Τα 
έγγραφα αυτά επεστράφησαν στην εισαγ-
γελία σε αντίθεση με τα υπόλοιπα αρχεία, τα 
οποία είχαν υπεξαιρεθεί με στικάκι, όπως 
φέρεται να κατάθεσε η εισαγγελέας. Μάλι-
στα, η ίδια φέρεται να ανέφερε πως δεν 
γνωστό αν ο κ. Αγγελής κράτησε αντίγραφα 
αυτών των εγγράφων.
Επιφυλασσόμενη, δε, να καταθέσει περισ-
σότερα στοιχεία στους δυο αντεισαγγελείς 
του Αρείου Πάγου, Λ. Ζαχαρή και Ε. Σοφου-
λάκη, η κυρία Τουλουπάκη φέρεται να ανα-
φέρθηκε όμως εκτενώς και στη περιβόητη 
συνάντηση της Βιέννης, η οποία είχε λάβει 
χώρα το 2017 και σε αυτή συμμετείχαν η 
ίδια οι δυο επίκουροι εισαγγελείς Διαφθο-
ράς Χρ. Ντζούρας και Στ. Μανώλης, ο κ. 
Αγγελής και στελέχη του FBI.
Η επικεφαλής της εισαγγελίας Διαφθοράς 
φέρεται να ανέφερε πως κατά τη συνάντηση 
αυτή οι Αμερικανοί φέρονται να επιχείρη-
σαν τους να δώσουν συγκεκριμένα στοιχεία 
σε βάρος πολιτικού προσώπου το οποίο 
μάλιστα κατονόμασαν. Ωστόσο, όπως φέρε-
ται να κατέθεσε η κυρία Τουλουπάκη, ο κ. 
Αγγελής αρνήθηκε να τα παραλάβει υπο-
στηρίζοντας πως στοιχεία από τις ΗΠΑ θα 
έπρεπε να παραλαμβάνονται από τις δικα-
στικές αρχές της χώρας μας μέσω Eurojust.
Ακόμη, η εισαγγελέας Τουλουπάκη φέρεται 
να περιέγραψε περιστατικά κατά τα οποία ο 
κ. Αγγελής άλλαζε τις εντολές της προς τους 
Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης, κατα-
λογίζοντας του ακόμη και προσπάθειες να 
καθυστερήσει την εξέλιξη της έρευνας.
Να σημειωθεί πως τις επόμενες ημέρες 
κατάθεση στον κ. Παππά αναμένεται να 
δώσουν και οι επίκουροι εισαγγελείς Δια-
φθοράς Χρ. Ντζούρας και Στ. Μανώλης.
Το επόμενο διάστημα η κυρία Τουλουπάκη 
αναμένεται να κληθεί να καταθέσει και 
στους αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, 
που διενεργούν άλλη παράλληλα έρευνα 
έχοντας ως βάση τις καταγγελίες του κ. 
Αγγελή σε βάρος της επικεφαλής της εισαγ-
γελίας Διαφθοράς αλλά και παρεμβάσεις 
στο έργο της από τον περιβόητο «Ρασπού-
τιν».

Novartis: Βενιζέλος και Σαμαράς 
κατονομάζουν Τσίπρα και 
Παπαγγελόπουλο 

Τ
ον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσί-
πρα και τον αναπληρωτή υπουρ-
γό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγε-
λόπουλο, κατονομάζουν στις κατα-

θέσεις τους που περιλαμβάνονται στην δι-
κογραφία για τον χειρισμό της υπόθεσης 
Novartis που πήγε στη Βουλή. 
 Σύμφωνα με πληροφορίες ο Αντώνης Σαμα-
ράς αναφέρεται ονομαστικά στον Αλέξη Τσί-
πρα που χαρακτηρίζει «ιθύνοντα νου», τον 
Δημήτρη Παπαγγελόπουλο στον οποίο ανα-
φέρεται ως «εκτελεστικό βραχίονα» και απέ-
δωσε κεντρικό ρόλο στο «παρασύστημα» 
στην εφημερίδα Documento». 
Αναφορά μόνο στον Αλέξη Τσίπρα, κάνει 
από την πλευρά του, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, 
τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Σε ο,τι αφορά 
εμένα και άλλα πολιτικά πρόσωπα εμφανίζε-
ται επίταση δόλου του τέως πρωθυπουργού 
ο οποίος κατά την προεκλογική περίοδο των 
ευρωεκλογών και των εθνικών εκλογών ανα-
φέρθηκε στο σκάνδαλο Novartis ως κεντρικό 
προεκλογικό του επιχείρημα αν και υπόθεση 
για μένα είχε αρχειοθετηθεί».

Και ο Ανδρέας Λοβέρδος κατονό-
μασε τον «Ρασπούτιν»
Ένα ακόμη πολιτικό πρόσωπο, ο βουλευ-
τής του ΚΙΝΑΛ και πρώην υπουργός Υγείας 
Ανδρέας Λοβέρδος, κατέθεσε ενώπιον των 
εισαγγελικών αρχών ότι πίσω από το προ-
σωνύμιο «Ρασπούτιν» είναι ο πρώην ανα-
πληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης 
Παπαγγελόπουλος.
Στους αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου 
Ευάγγελο Ζαχαρή και Λάμπρο Σοφουλάκη 
οι οποίοι ερευνούν την υπόθεση της Novartis 

προσήλθε σήμερα και κατέθεσε και πάλι ο 
Ανδρέας Λοβέρδος για την εν λόγω υπόθεση, 
ενώ την ερχόμενη Δευτέρα θα καταθέσει ο 
κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας.
Ειδικότερα, ο Ανδρέας Λβέρδος είχε ζητήσει 
συνάντηση με τον Ευάγγελο Ζαχαρή, προ-
κειμένου να ενημερώσει τον εισαγγελικό 
λειτουργό για το περιεχόμενο των 7 μηνυ-
τήριων αναφορών που έχει καταθέσει κατά 
των προστατευομένων μαρτύρων κ.λπ. για 
την υπόθεση της Novartis, οι οποίες βρίσκο-
νται αδρανείς στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών.
Μετά την προσκόμιση των σχετικών αντι-
γράφων των 7 μηνύσεων, όπως και άλλων 
εγγράφων στον Ευάγγελο Ζαχαρή, ο τελευ-
ταίος ζήτησε να καταθέσει και πάλι ο βουλευ-
τής του ΚΙΝΑΛ. Τόσο στις μηνυτήριες ανα-
φορές, όσο και στην σημερινή κατάθεσή του 
ο Ανδρέας Λοβέρδος κατονόμασε το πολι-
τικό πρόσωπο που είναι πίσω από το προ-
σωνύμιο «Ρασπούτιν».
Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ο 
Ανδρέας Λοβέρδος αναφέρθηκε στο πρό-
σωπο του τέως αναπληρωτή υπουργού 
Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου 
και στον ρόλο που φέρεται να διαδραμάτισε 
στην υπόθεση της Novartis.
Όπως είναι γνωστό ο Ανδρέας Λοβέρδος, 
την περασμένη Δευτέρα κατέθεσε στην 
Εισαγγελία Διαφθοράς μηνυτήρια αναφορά 
σε βάρος της εισαγγελέως Διαφθοράς Ελέ-
νης Τουλουπάκη, των δυο επίκουρων εισαγ-
γελέων της Χρ. Ντζούρα και Στ. Μανώλη, 
αλλά και κατά παντός άλλου υπεύθυνου για 
κατάχρηση εξουσίας και παράβαση καθή-
κοντος.

επικαιρότητα

Τουλουπάκη: Ο Αγγελής 
μπήκε στο γραφείο μου και 
πήρε στοιχεία για τη Novartis 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Ρούλα Μαργαρώνη
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1032E_DN175294_11/17

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας



15ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ20 Σεπτεμβρίου 2019

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ16 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

20 Σεπτεμβρίου 2019
www.hellasnews-radio.com



1720 Σεπτεμβρίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Τ
ο Πανεπιστήμιο Νεά-
πολις Πάφου σε συνερ-
γασία με το οινοποι-
είο «Οίνου Γη – Κτήμα 

Βασιλειάδη» πραγματοποιούν 
το Α’ Επιστημονικό Συνέδριο 
«Όμοδος: Ιστορία και Πολιτι-
σμός», στις 21 και 22 Σεπτεμ-
βρίου 2019 στο οινοποιείο 
«Οίνου Γη – Κτήμα Βασιλει-
άδη» στο Όμοδος.
Κύριος σκοπός του συνεδρίου 
είναι η διεξαγωγή έρευνας και 
η καταγραφή της τοπικής ιστο-
ρίας του ομώνυμου κρασο-
χωριού καθώς και η ανάδειξη 
σπουδαίων ισ τορικών του 
στιγμών, με προοπτική τα απο-
τελέσματά του να δημοσιευ-
θούν στο εγγύς μέλλον.
Στο συνέδριο συμμετέχουν 
20 ομιλητές, μέλη της ακαδη-
μαϊκής και πολιτιστικής κοινό-
τητας της Κύπρου, οι οποίοι 
εξετάζουν πλειάδα θεμάτων 
με επίκεντρο την ιστορία του 
Ομόδους. Ανάμεσα σε αυτά 
θα παρουσιαστούν ζητήματα 
εκπαιδευτικής πολιτικής, λαο-
γραφίας, οικονομίας, δημο-
γραφίας και συνεργατισμού, 
θα αναδειχθεί η προσφορά του 
χωριού στους εθνικούς αγώ-
νες και θα αναλυθεί η αξία των 
εκκλησιαστικών του μνημείων.
Στην εναρκτήρια συνεδρία, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί το 
πρωί του Σαββάτου 20 Σεπτεμ-
βρίου, στις 10:00, θα απευθύ-
νουν χαιρετισμό ο Δικηγόρος 
και Οινοποιός Χριστόδουλος 
Γ. Βασιλειάδης, ο Μητροπολί-
της Πάφου Γεώργιος καθώς και 
εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού.
Οι κυρίως εργασίες του συνε-
δρίου θα ξεκινήσουν με την 
παρουσ ίαση του βιβλίου 
«Όμοδος. Τόπος-Άνθρωποι-Ι-
στορία», η οποία αποτελεί 
έκδοση του δικηγορικού οίκου 
Χριστόδουλος Γ. Βασιλειάδης 
και ΣΙΑ ΔΕΠΕ. Για το βιβλίο 
θα μιλήσουν ο αρχαιολόγος 
Βάσος Καραγιώργης, ο ερευ-
νητής Παύλος Φ. Ιωαννίδης και 
ο ιστορικός Πέτρος Παπαπολυ-
βίου.

Επιστημονικό 
Συνέδριο 
«Όμοδος: Ιστορία 
και Πολιτισμός» 

Τα προβλήματα που 
δημιουργούνται σε πολίτες 
από την απόφαση για 
κλείσιμο υποκαταστημάτων 
της Συνεργατικής, μετά τη 
συμφωνία της Κυβέρνησης 
με την Ελληνική Τράπεζα, 
συζητήθηκαν σήμερα σε 
συνεδρία της Επιτροπής 
Ελέγχου της Βουλής, στην 
παρουσία και του Υπουργού 
Οικονομικών Χάρη 
Γεωργιάδη.

Α
παντώντας σε ερωτή-
σεις των μελών της Επι-
τροπής, ο κ. Γεωργιάδης 
ανέφερε, μεταξύ άλλων, 

ότι  τα καταστήματα του ενοποιη-
μένου δικτύου της Ελληνικής Τρά-
πεζας, στο οποίο περιλαμβάνο-
νται και τα καταστήματα του πρώ-
ην Συνεργατισμού, μειώθηκαν α-
πό 170 σε 120, δηλαδή έκλεισαν, 
όπως είπε, 50 καταστήματα.
Ο κ. Γεωργιάδης διερωτήθηκε εάν 
το πρόβλημα προκύπτει μόνο από 
το κλείσιμο αυτών των 50 κατα-
στημάτων ή από το σύνολο των 
τραπεζικών καταστημάτων που 
έκλεισαν.
Όπως είπε, πριν από δέκα χρόνια 
ο αριθμός των καταστημάτων των 
τραπεζών στην Κύπρο ανερχό-
ταν σε 923 και σήμερα είναι 386, 
λέγοντας πως μέσα σε δέκα χρό-
νια έκλεισαν 550 καταστήματα 
τραπεζών, δηλαδή, όπως είπε, τα 
2/3 των καταστημάτων των τραπε-
ζών έκλεισαν.
Είπε ότι η Κύπρος βρίσκεται στην 
4η πιο ψηλή θέση στην ΕΕ σε ό,τι 
αφορά τον αριθμό των τραπεζι-
κών καταστημάτων σε αναλογία 
πληθυσμού και στην 3η θέση σε 
ό,τι αφορά τον αριθμό των τραπε-
ζικών υπαλλήλων.
Ανέφερε, επίσης, ότι η απαίτηση 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-

ζας είναι να μειωθούν περαιτέρω 
τα καταστήματα και οι υπάλληλοι 
«για να προσεγγίσουμε τον ευρω-
παϊκό μέσο όρο».
Ο Υπουργός συμφώνησε με τοπο-
θέτηση στην οποία προέβη ο 
εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινο-
τήτων Κύπρου λέγοντας ότι «αν 
θέλουμε να έχουμε υποκαταστή-
ματα μέχρι και στον Κάμπο της 
Τσακίστρας πρέπει να αναβιώσει 
ο Συνεργατισμός».
Συμφώνησε, επίσης, με τη  θέση 
που εξέφρασε ο βουλευτής του 
ΔΗΣΥ και μέλος της Επιτροπής 
Μάριος Μαυρίδης αναφορικά με 
τη δυνατότητα κρατικής στήριξης 
της λειτουργίας των τραπεζικών 
καταστημάτων, λέγοντας ωστόσο 
ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάτι 
τέτοιο να εγκριθεί από την Γενική 
Διεύθυνση Ανταγω-
νισμού.  
Α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς 
σ την πρωτοβου-
λία της Βουλής για 
ανασύσταση του 
Συν ε ργα τ ισ μού, 
είπε ότι θα μπο-
ρούσε ο Συνεργατι-
σμός να έχει τα γραφεία του στην 
ύπαιθρο.
Ανέφερε ότι η Κυβέρνηση δεν 
δικαιούνται να βάζει κεφάλαια 
στις τράπεζες, «συνεπώς, δεν 
μπορεί η εκτελεστική εξουσία να 
ανασυστήσει τον Συνεργατισμό».
Σε κάποια στιγμή της συζήτησης 
υπήρξε έντονη λεκτική αντιπαρά-
θεση μεταξύ του Προέδρου και 
βουλευτή του Κινήματος Οικολό-
γων – Συνεργασία Πολιτών Γιώρ-
γου Περδίκη και του Υπουργού 
Οικονομικών. Ο κ. Περδίκης επέ-
κρινε τον κ. Γεωργιάδη, χρησιμο-
ποιώντας συγκεκριμένη φράση, 
ότι αγνόησε επιστολές που του 
απέστειλε και στις οποίες του εξέ-
φραζε την ανησυχία του για το 
κλείσιμο τραπεζικών καταστημά-

των. Ο Υπουργός απέρριψε την 
επίκριση εναντίον του, κατηγο-
ρώντας τον κ. Περδίκη για «show 
λαικισμού» που δεν θα έχει καμία 
επίπτωση πάνω στην Κυβέρνηση, 
όπως είπε.
Σε δηλώσεις μετά το πέρας της 
συνεδρίας, ο Πρόεδρος της Επι-
τροπής και βουλευτής του ΔΗΚΟ 
Ζαχαρίας Κουλίας έκανε λόγο για 
τεράστιο πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζουν κυρίως οι αγροτικές 
περιοχές και τα μικρά χωριά.
Είπε ότι οι εκπρόσωποι της Ελλη-
νικής Τράπεζας ξεκαθάρισαν στη 
Επιτροπή ότι «η δουλειά τους 
είναι το κέρδος όχι να εξυπηρε-
τούν τον κόσμο», προσθέτοντας 
ότι «η μόνη σωτηρία είναι η επα-
νασύσταση του Συνεργατισμού 
και χαίρομαι που ο Υπουργός των 

Οικονομικών ανα-
φέρθηκε στη πρω-
τοβουλία της Βου-
λής γ ια αυτό το 
σκοπό».  Εξέφρασε, 
τέλος, την ελπίδα οι 
προσπάθειες που 
καταβάλλει ο Πρό-
εδρος της Βουλής 

γι αυτό το ζήτημα να καρποφορή-
σουν σύντομα.
Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Μάριος 
Μαυρίδης, σε δηλώσεις του, είπε 
ότι η εξυπηρέτηση του κοινού στις 
ορεινές περιοχές σε ό,τι αφορά 
τραπεζικές εργασίες είναι πολύ 
σημαντική και θα πρέπει να εξευ-
ρεθούν τρόποι για την εξυπηρέ-
τηση των κατοίκων.
«Δεν είναι λύση να γίνει σε κάθε 
χωριό ένα υποκατάστημα τρά-
πεζας. Η λύση είναι να βρεθούν 
άλλοι τρόποι που θα πρέπει να 
βρουν οι τράπεζες. Το κράτος 
θα μπορούσε να ενισχύσει αυτή 
την προσπάθεια με επιδότηση 
κάποιων δραστηριοτήτων, όπως 
είναι η μεταφορά των ηλικιωμέ-
νων και οι κινητές μονάδες», είπε.

Σε δηλώσεις του, ο βουλευτής του 
ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου είπε, 
μεταξύ άλλων, ότι «η κυβέρνηση 
ξεπούλησε τον Συνεργατισμό, επι-
δοτώντας το ξεπούλημα με δισε-
κατομμύρια ευρώ από τις τσέπες 
των φορολογούμενων πολιτών 
αλλά για τις συνέπειες και τα προ-
βλήματα που έχουν προκύψει 
από αυτό το ξεπούλημα νίπτει τα 
χείρας της».
«Η κυβέρνηση δια στόματος του 
Υπουργού Οικονομικών επιβε-
βαίωσε ότι δεν ενδιαφέρεται, δεν 
γνοιάζεται, δεν την κόφτει για τα 
προβλήματα που έχει ο κόσμος. 
Από το κλείσιμο των υποκατα-
στημάτων του πρώην συνεργατι-
σμού στην ύπαιθρο και ειδικά σε 
απομακρυσμένες περιοχές έχουν 
προκληθεί πάρα πολλά προβλή-
ματα αλλά η κυβέρνηση κωφεύει, 
δεν ακούει τίποτε, δεν την νοιάζει 
και δεν κάνει τίποτε για να εξευ-
ρεθούν λύσεις στα προβλήματα», 
είπε.
«Αυτή η στάση είναι απαράδε-
κτη όπως απαράδεκτη και προ-
κλητική ήταν σήμερα η στάση του 
Υπουργού στην Επιτροπή Ελέγ-
χου», είπε, προσθέτοντας ότι ο 
Υπουργός «ενδιαφέρεται μόνο 
για τις τράπεζες και τα συμφέρο-
ντα τους». Ο κ. Στεφάνου χαρα-
κτήρισε σοφιστεία την τοποθέ-
τηση του Υπουργού υπέρ της 
αναβίωσης του συνεργατισμού 
για επίλυση των προβλημάτων, 
λέγοντας ότι η Κυβέρνηση μεθό-
δευσε το κλείσιμο του Συνεργα-
τισμού.   
Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος 
Λεωνίδου είπε ότι «σήμερα ο 
Υπουργός μας έχει απογοητεύσει 
πλήρως» κάνοντας λόγο για «ατυ-
χείς τοποθετήσεις από πλευράς 
του υπουργού». Είπε ότι τόσο ο 
υπουργός όσο και η Κυβέρνηση 
νίπτουν τα χείρας τους και θεω-
ρούν ότι το θέμα έχει κλείσει.

Τα προβλήματα από το κλείσιμο των καταστημάτων 
του Συνεργατισμού συζήτησε η Επ. Ελέγχου 
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εδώ Κύπρος

Σ
αφές μήνυμα προς την Κύπρο, αλλά και τις ε-
ταιρείες TOTAL, γαλλικών συμφερόντων, και 
ENI, ιταλικών συμφερόντων, απευθύνει η 
τουρκική πλευρά, που όχι μόνον αμφισβητεί 

το νόμιμο δικαίωμα της Κύπρου να διεξάγει έρευνες 
στο οικόπεδο 7 της ΑΟΖ, αλλά διεκδικεί για λογαρια-
σμό της την περιοχή, λέγοντας ότι μέρος του οικοπέ-
δου βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.
«Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει σε καμία ξένη χώρα, 
εταιρεία ή σκάφος να πραγματοποιήσει μη εξουσιο-
δοτημένες δραστηριότητες εξερεύνησης και εκμετάλ-
λευσης υδρογονανθράκων στους τομείς της θαλάσ-
σιας δικαιοδοσίας της και θα συνεχίσει να λαμβάνει 
τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιω-
μάτων και των συμφερόντων της», αναφέρει η ανα-
κοίνωση του εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΕΞ Χαμί 
Ακσόι.
Μάλιστα, ο Ακσόι υποστηρίζει ότι η Λευκωσία κατα-
πατά τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και προει-
δοποιεί τις εταιρείες ότι δεν μπορούν να διεξαχθούν 
έρευνες για περιοχές που βρίσκονται στην τουρκική 
υφαλοκρηπίδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η υπογραφή συμφω-
νίας για την παραχώρηση αδειών στο οικόπεδο 7 
«αγνοεί εντελώς τους Τουρκοκύπριους, που έχουν 
νόμιμα δικαιώματα για το σύνολο του νησιού και 
αποτελεί ένδειξη της αποτυχίας της Ελληνοκυπριακής 
Διοίκησης να κατανοήσει την αποφασιστικότητά μας, 
παρά τις προειδοποιήσεις μας».
Ο Χαμί Ακσόι αναφέρει ότι ένα τμήμα της περιοχής 
του οικοπέδου 7 «παραμένει στην τουρκική υφαλο-
κρηπίδα, που έχει καταχωριστεί στα Ηνωμένα Έθνη».
«Όπως έχει συμβεί μέχρι στιγμή, η Τουρκία δεν θα 
επιτρέψει σε καμία ξένη χώρα, εταιρεία ή σκάφος 
να πραγματοποιήσει μη εξουσιοδοτημένη έρευνα 
και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στους τομείς 
της θαλάσσιας δικαιοδοσίας της και θα συνεχίσει να 
λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να προστατέψει τα 
δικαιώματα και τα συμφέροντά της», τονίζει.
Η Τουρκία κάνει λόγο για μονομερείς πράξεις της 
Λευκωσίας, που επιδιώκει την παραβίαση των δικαι-
ωμάτων των Τουρκοκυπρίων και δεν συμβάλλουν 
στην ειρήνη και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσό-
γειο. 

Επίθεση Τουρκίας σε Κύπρο, ENI και 
TOTAL: Δεν θα επιτρέψουμε έρευνες 
υδρογονανθράκων

Αλλάζει όψη το Παραλίμνι με νέα σχέδια 
που υλοποιεί ο Δήμος 

Ν
έα σχέδια θα υλοποιηθούν στο κέντρο του 
Παραλιμνίου, τα οποία αναμένεται να αλλά-
ξουν την όψη του Δήμου.
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Παραλιμνίου 

Θεόδωρο Πυρίλλη, αυτή την περίοδο βρίσκονται στα 
σκαριά έργα που αφορούν τον κεντρικό πυρήνα της 
πόλης τα οποία στοχεύουν στην αειφόρο ανάπτυξη της 
περιοχής, την οικονομική και την κοινωνική ευημερία 
των κατοίκων, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και 
ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα.
 Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο κ. Πυρίλλης, σήμερα θα 
παρουσιαστεί η κυκλοφοριακή μελέτη στον φορέα 
κυκλοφοριακών μελετών. Αφού εκδοθεί η πολεοδο-
μική άδεια θα προχωρήσουν τα κατασκευαστικά σχέ-
δια.
Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την περιοχή της κεντρι-
κής πλατείας, την πλατεία των εκκλησιών δηλαδή, όλη 
την λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του ΙΙΙ, τον 
λεγόμενο Νοτά μέχρι και την Αγία Μαρίνα, περιοχές οι 
οποίες θα πεζοδρομοιοποιηθούν πλήρως.
«Σκοπός, ανέφερε ο Δήμαρχος, είναι να μπορούν τόσο 

οι ντόπιοι όσο και οι τουρίστες να απολαύσουν το 
κέντρο απρόσκοπτα και με ασφάλεια».
Μέσα στους σχεδιασμούς των αρχών είναι η δημιουρ-
γία χώρων πρασίνου, παιδικών χαρών και η παροχή 
διαφόρων διευκολύνσεων στον ευρύτερο χώρο βελτι-
ώνοντας την προσβασιμότητα και ενθαρρύνοντας την 
επιχειρηματικότητα.
 Επιπλέον, όπως είπε ο κ. Πυρίλλης, θα δημιουργηθούν 
νέα μνημεία ενώ διεξάγεται και μια μελέτη επαναχω-
ροθέτησης των υφιστάμενων μνημείων που υπάρχουν 
διάσπαρτα στην πόλη. Επίσης, συνέχισε, ο Δήμος έχει 
προχωρήσει στην απαλλοτρίωση ενός σπιτιού δίπλα 
από το παλιό στάδιο της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. 
Εκεί θα δημιουργηθεί ένας χώρος στον οποίο θα έχουν 
τη δυνατότητα να τοποθετήσουν μνημεία,  μικρές ομά-
δες ανθρώπων ή οργανώσεις οι οποίες επιθυμούν να 
τιμήσουν ήρωες ή πρόσωπα του Παραλιμνίου. 
Μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός  θα πραγματο-
ποιηθεί δημόσια διαβούλευση με τους Δημότες του 
Παραλιμνίου, στην οποία θα γίνει ανταλλαγή απόψεων 
και ιδεών σχετικά με τα νέα έργα. 

Με βάση την εκπαιδευτική 
πολιτική που έχει, 
προχωρά η Κυβέρνηση, 
είπε ο Πρόεδρος στους 
οργανωμένους γονείς 

Τ
η θέληση της Κυβέρνησης να προχωρήσει με βάση την εκπαιδευ-
τική πολιτική που έχει «και η οποία εδώ και μερικά χρόνια με-
ταρρυθμίζει προς το καλύτερο, πάντα, το δημόσιο σχολείο, αλλά 
και για να εφαρμοστούν οι σχετικοί νόμοι, οι οποίοι έχουν ψηφι-

στεί», εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, κα-
τά τη συνάντησή του με τους Προέδρους των Παγκύπριων Συνομοσπον-
διών Γονέων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης.
Αυτό δήλωσε, μετά το πέρας της συνάντησης, η οποία πραγματοποιή-
θηκε στο Προεδρικό Μέγαρο στην παρουσία του Υπουργού Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
Πρόδρομος Προδρόμου.
Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Προδρόμου είπε ότι ο Πρόεδρος δέχθηκε 
σε συνάντηση τους Προέδρους των Συνομοσπονδιών Γονέων, άκουσε 
τις παρατηρήσεις τους, τις εισηγήσεις, τις θέσεις τους, τους ευχαρίστησε 
για την προσπάθεια που κάνουν «και υπογράμμισε ότι ο Πρόεδρος, 
η Κυβέρνηση και οι οργανωμένοι γονείς είμαστε σίγουρα στην ίδια 
πλευρά, προσπαθώντας όχι μόνο για την εύρυθμη λειτουργία των σχο-
λείων αλλά και για τη βελτίωση του δημόσιου σχολείου».
«Και βεβαίως μπροστά στις ανησυχίες οι οποίες εκφράστηκαν, ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε τη θέληση της Κυβέρνηση να προ-
χωρήσει με βάση την εκπαιδευτική πολιτική που έχει και η οποία εδώ 
και μερικά χρόνια μεταρρυθμίζει προς το καλύτερο, πάντα, το δημόσιο 
σχολείο, αλλά και για να εφαρμοστούν οι σχετικοί νόμοι, οι οποίοι έχουν 
ψηφιστεί. Στη συνέχεια θα υπάρξουν άλλες ανακοινώσεις, εφόσον υπάρ-
χει λόγος», πρόσθεσε.  
Ερωτηθείς αν έχουν δοθεί κάποιες οδηγίες, ώστε να οδηγηθεί προς την 
αποκλιμάκωση η ένταση και τα προβλήματα που ταλανίζουν την παι-
δεία, ο κ. Προδρόμου είπε ότι δεν υπάρχει ζήτημα κλιμάκωσης ή ζήτημα 
έντασης. 
«Υπάρχει η εκπαιδευτική πολιτική, η οποία πρέπει να εφαρμοστεί από 
την Κυβέρνηση και δεν μπορεί να σχεδιάζεται ή να εφαρμόζεται από 
άλλους. Υπάρχει σεβασμός στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και στα 
συνδικαλιστικά δικαιώματα, αλλά ο καθένας θα πρέπει να παίξει τον 
ρόλο του. Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει νομοθεσία, η οποία πρέπει να 
εφαρμοστεί», συμπλήρωσε.
Σε ερώτηση αν θα ακολουθήσει κάποια συνάντηση και με τους εκπαι-
δευτικούς, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι αυτή την στιγμή δεν 
είναι σε θέση να ανακοινώσει κάτι τέτοιο.
«Όπως σας είπα, θα υπάρξουν, ενδεχομένως, στη συνέχεια άλλες ανα-
κοινώσεις όταν υπάρχει λόγος», πρόσθεσε.
Απαντώντας σε ερώτηση ότι Βουλευτές αναφέρονται σε κομματικές σκο-
πιμότητες μέσα σε αυτή την ένταση, ο κ. Προδρόμου είπε ότι ακούγονται 
πολλά, λέγονται πολλά. 
«Η συζήτηση, η οποία γίνεται, στη βάση της είναι πολύ συγκεκριμένη. 
Θέλουμε να υπάρξει αποτελεσματική αξιολόγηση μέσα στο σχολείο για 
το καλό των παιδιών, για να εκτιμάται καλύτερα και να προσανατολίζεται 
καλύτερα το εκπαιδευτικό έργο. Εάν υπάρχουν κάποιοι, οι οποίοι είναι 
εναντίον της ιδέας ότι πρέπει να υπάρχει το ιδεώδες της αριστείας, της 
αποτελεσματικότητας, και να υπάρχει η αξιοκρατία μέσα στα σχολεία, αν 
κάποιοι πιστεύουν ότι αντί να υπάρχει αξιολόγηση πρέπει να υπάρχει 
ισοπέδωση, τότε θα πρέπει να το προτείνουν και να ακουστεί στην κοι-
νωνία», συμπλήρωσε.
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Ευρωπαϊκός και Αμερικανικός 
Οργανισμός Φαρμάκων προχωρούν 
σε επανεξέταση των γραμμών 
παραγωγής  των σκευασμάτων 
που περιέχουν ρανιτιδίνη, όπως το 
γνωστό Zantac, καθώς ορισμένα 
από αυτά περιέχουν πρόσμιξη που 
ταξινομείται ως πιθανή καρκινογόνος 
ουσία - Ξεκινούν διαδικασίες 
ανάκλησης στην Ευρώπη

Δ
ιεθνή ανησυχία έχει προκαλέσει η 
ταυτόχρονη απόφαση του Ευρω-
παϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 
(ΕΜΑ) και του αντίστοιχου Αμερι-

κανικού (FDA) να επανεξεταστούν οι γραμ-
μές παραγωγής των φαρμάκων που περιέ-
χουν ρανιτιδίνη (ranitidine), αφού σχετικοί 
έλεγχοι έδειξαν ότι ορισμένα από αυτά τα 
φαρμακευτικά σκευάσματα περιείχαν μια 
πρόσμιξη που ονομάζεται N-νιτροζοδιμε-
θυλαμίνη (NDMA) και η οποία ταξινομεί-
ται ως πιθανή καρκινογόνος ουσία στον άν-
θρωπο, βάσει μελετών σε ζώα.
Οι ευρωπαϊκές και αμερικανικές ρυθμι-
στικές αρχές έχουν συσχετίσει την πρό-
σμιξη NDMA στα επίμαχα σκευάσματα με 
την ινδική εταιρεία παραγωγής φαρμάκων 
Saraca Laboratories. Ωστόσο, η γερμανική 
αρμόδια επιτροπή BfArM λέει ότι υπάρχουν 
ενδείξεις ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο 
τις γραμμές παραγωγής της ινδικής εται-
ρείας.
Η ρανιτιδίνη αποτελεί τη δραστική ουσία 
ενός εκ των παλαιότερων και «δημοφι-
λέστερων» σκευασμάτων για τη μείωση 
της παραγωγής του γαστρικού οξέος σε 
ασθενείς με καταστάσεις, όπως αίσθημα 
καύσου στο στομάχι και έλκη στομάχου. 
Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1977 
με την εμπορική ονομασία Zantac και την 
άδεια κυκλοφορίας να έχει τότε κατοχυρω-
θεί στην βρετανική φαρμακοβιομηχανία 
GlaxoSmithKline. Μετά τη λήξη της πατέ-
ντας, η ρανιτιδίνη συνέχισε να παράγεται ως 
γενόσημο φάρμακο από πολλές φαρμακευ-
τικές εταιρείες και μέχρι σήμερα αποτελεί 
ένα από τα εμπορικότερα σκευάσματα για 
το πεπτικό σύστημα που χορηγείται, είτε με 
είτε χωρίς ιατρική συνταγή.
Η απόφαση των ΕΜΑ και FDA να ελέγξουν 
τις γραμμές παραγωγής των φαρμάκων που 
περιέχουν ρανιτιδίνη προκάλεσε ανησυχία 
στο κοινό, ενώ αρκετές φαρμακευτικές εται-
ρείες προέβησαν στην λήψη μέτρων.

Η Sandoz, θυγατρική της Novartis, ανακοί-
νωσε την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου ότι στα-
ματά τη διάθεση των σκευασμάτων της που 
περιέχουν ρανιτιδίνη, διευκρινίζοντας ότι 
προβαίνει σε «προληπτική διακοπή διανο-
μής». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν ανα-
καλεί τα προϊόντα της από τα σημεία πώλη-
σης και πως τα υπάρχοντα φάρμακα στα 
ράφια των φαρμακείων μπορούν να συνε-
χίσουν να πωλούνται κανονικά.
«Ο εσωτερικός έλεγχος συνεχίζεται προς 
συλλογή περισσοτέρων στοιχείων», ανά-
φερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της 
Novartis στο ειδησεογραφικό πρακτορείο 
Reuters.
Εν τω μεταξύ η φαρμακευτική εταιρεία 
Sanofi ανακοίνωσε επίσης χθες ότι «δεν 
σχεδιάζουμε προς το παρόν διακοπή διά-
θεσης ή παραγωγής του Zantac ή άλλων 
προϊόντων ρανιτιδίνης εκτός του Καναδά» 
προσθέτοντας ότι «διεξάγουμε την δική 
μας έρευνα για να διασφαλίσουμε ότι θα 
συνεχίσουμε να πληρούμε τις αυστηρότε-
ρες προϋποθέσεις ασφάλειας και ποιότητας 
παραγωγής».
Πάντως, Γερμανία, Ελβετία και Αυστρία 
είναι μεταξύ των πρώτων ευρωπαϊκών 
χωρών που ξεκινούν διαδικασίες ανάκλη-
σης σκευασμάτων ρανιτιδίνης. Συγκεκρι-
μένα, η Γερμανία είναι η μόνη χώρα προς 
το παρόν που έχει ανακαλέσει όλα τα μη 
συνταγογραφούμενα φάρμακα που περι-
έχουν ρανιτιδίνη, διευκρινίζοντας ότι το 
μέτρο είναι «προληπτικό» και πως τα σκευ-
άσματα αυτά δεν ενέχουν άμεσο κίνδυνο 
για τους καταναλωτές. Επίσης, στη Γερ-
μανία έχουν ανακληθεί προληπτικά και 
κάποια φάρμακα ρανιτιδίνης που χορηγού-
νται κατόπιν ιατρική συνταγής και διανέμο-
νται από τις φαρμακευτικές εταιρίες: Mylan, 
Ratiopharm, AbZ-Pharma και Betapharm 
Arzneimittel.
Στην Αυστρία ανακλήσεις σκευασμάτων 
έχουν γίνει με πρωτοβουλίες των φαρμα-
κευτικών εταιρειών, ενώ η SwissMedic 
επιβλέπει τις ανακλήσεις που διενεργούν 
Sandoz και Mepha Pharma στην Ελβετία. 
Μάλιστα, η SwissMedic έχει ανακοινώσει 
ότι προληπτικά έχει διακόψει την διανομή 
στην χώρα «όλων των σκευασμάτων ρανι-
τιδίνης».
Κι ενώ οι αρμόδιες γερμανικές, ελβετικές 
και αυστριακές αρχές ενήργησαν άμεσα, 
άλλες χώρες περιλαμβανομένης και της 
Ελλάδας τηρούν στάση αναμονής βάσει και 
της σχετικής ανακοίνωσης του ΕΜΑ.

διεθνή νέα

Διεθνής ανησυχία για 
καρκινογόνο ουσία σε δημοφιλή 
φάρμακα για το στομάχι

Αύξηση των επισκεπτών κατά 10% 
σημειώνεται στα συσσίτια - Οι 
μεγαλύτερες ομάδες είναι παιδιά 
και ηλικιωμένοι - Σε σχεδόν 1.000 
δήμους σε ολόκληρη τη Γερμανία 
λειτουργούν δημόσια συσσίτια

Ο 
αριθμός των ανθρώπων που 
επισκέπτονται τακτικά δη-
μόσια συσσίτια στη Γερμα-
νία γ ια να προμηθεύθουν 

τρόφιμα ανέρχεται σύμφωνα με το 
σύλλογο «Συσσίτια Γερμανία» (Tafeln 
Deutschland) στα 1,65 εκατομμύρια. 
Πρόκειται για 10% περισσότερα άτομα 
απ’ ότι τον περασμένο χρόνο δηλώνει ο 
πρόεδρος του συλλόγου Γιόχεν Μπρύλ. 
Τα συσσίτια επισκέπτονται άνεργοι, μο-
νογονεϊκές οικογένειες, συνταξιούχοι, 
παιδιά, φοιτητές, αιτούντες άσυλο.
«Πολύ δραματική» είναι σύμφωνα με 
τον κ. Μπρυλ η κατάσταση στους ηλικι-
ωμένους. Μέσα σε ένα χρόνο ο αριθμός 
τους αυξήθηκε κατά 20% και έφθασε 

στις 430.000. Ο πρόεδρος του συλλό-
γου «Συσσίτια Γερμανία» προειδοποιεί 
ότι η φτώχεια στους ηλικιωμένους θα 
αποκτήσει τα επόμενα χρόνια ανά-
λογη σημασία με τις κλιματικές αλλα-
γές. Τη μεγαλύτερη ομάδα στα συσσίτια 
που λειτουργούν σε 947 γερμανικούς 
δήμους, αποτελούν όμως με περίπου 
μισό εκατομμύριο, τα παιδιά. Ο αριθμός 
τους αυξήθηκε σε σχέση με πέρυσι κατά 
10%.«Φτωχά παιδία δεν έχουν σχεδόν 
καμία δυνατότητα να ξεφύγουν από τον 
φαύλο κύκλο τη φτώχειας», τονίζει ο κ. 
Μπρυλ.
Κάθε χρόνο 60.000 εθελοντές των συσ-
σιτίων συγκεντρώνουν από καταστή-
ματα και εταιρείες παρασκευής περί-
που 265.000 τόνους τροφίμων, τα οποία 
είναι όμως ακόμη κατάλληλα για κατα-
νάλωση. Η συνολική ποσότητα των τρο-
φίμων που σπαταλάται κάθε χρόνο στη 
Γερμανία, δηλαδή καταλήγει στα σκου-
πίδια, ανέρχεται σύμφωνα με εκτιμήσεις 
του συλλόγου «Συσσίτια Γερμανία» στα 
18 εκατομμύρια τόνους.

Γερμανία: 1,65 εκατ. άνθρωποι 
τρέφονται σε συσσίτια 

ΗΠΑ προς Κίνα: Οι δασμοί θα 
μπορούσαν να φτάσουν το 100% 

Σ
ε εξέλιξη βρίσκεται το σίριαλ της 
σκληρής αντιπαράθεσης ανά-
μεσα σε Ουάσινγκτον και Πεκί-
νο. Σύμβουλος του Αμερικανού 

πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ για θέματα 
εμπορίου δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος εί-
ναι έτοιμος να κλιμακώσει τον εμπορι-
κό πόλεμο με την Κίνα εάν δεν επιτευ-
χθεί σύντομα μια εμπορική συμφωνία, 
σύμφωνα με την εφημερίδα South China 
Morning Post.
«Έχει ο πρόεδρος επιλογές για να κλι-
μακώσει τον εμπορικό πόλεμο; Ναι, οι 
δασμοί μπορεί να αυξηθούν περισσό-
τερο. Υπάρχουν χαμηλοί δασμοί που 
θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 50 ή 
100%», φέρεται να δήλωσε ο Μάικλ Πίλ-
σμπερι σε μια συνέντευξή του που επικα-
λείται η SCMP.
Από τον Μάρτιο του 2018, ο αμερικα-
νός πρόεδρος εξαπέλυσε έναν ανελέητο 
εμπορικό πόλεμο με την Κίνα, απαιτώ-

ντας να τερματιστούν αυτές που απο-
καλεί «κακόπιστες» κινεζικές εμπορι-
κές πρακτικές, όπως είναι η «εξαναγκα-
στική» μεταφορά αμερικανικών τεχνο-
λογιών και οι «μαζικές» επιχορηγήσεις 
κινεζικών κρατικών εταιρειών.
Το Πεκίνο μέχρι σήμερα δεν υποχωρεί 
στον βαθμό που θα ικανοποιούσε τον 
Ρεπουμπλικάνο και ανταποδίδει τα μέτρα 
με δικούς του δασμούς σε αντίποινα. Οι 
κινεζικοί δασμοί πλήττουν πλέον ουσι-
αστικά το σύνολο των προϊόντων που 
εισάγονται από τις ΗΠΑ.
Μέχρι τώρα, επιβάλλονταν επιπρόσθε-
τοι δασμοί σε κινεζικά εισαγόμενα αγαθά 
ύψους 250 δισεκατομμυρίων και πλέον 
από ένα σύνολο αγαθών αξίας περίπου 
540 δισεκ. δολαρίων (τα στοιχεία αφο-
ρούν εμπορικές συναλλαγές του 2018).
Οι διαπραγματεύσεις που διεξάγουν τα 
δύο μέρη μοιάζουν να έχουν περιέλθει 
σε αδιέξοδο.
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Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε 
επίσης ότι οι λεπτομέρειες σχετικά 
με τις νέες κυρώσεις σε βάρος της 
Τεχεράνης θα διευκρινιστούν «στις 
επόμενες 48 ώρες»

Ο 
Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίω-
σε σήμερα ότι διαθέτει «πολ-
λές επιλογές» για να απαντή-
σει στο Ιράν, μετά τις επιθέσεις 

του Σαββάτου εναντίον των πετρελαϊκών 
εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας, 
την ευθύνη για τις οποίες η Ουάσιγκτον ε-
πιρρίπτει στην Τεχεράνη.
«Υπάρχουν πολλές επιλογές. Υπάρχει η 
έσχατη επιλογή και υπάρχουν και επιλο-
γές πολύ μικρότερες από αυτό. Και θα 
δούμε» απάντησε ο Αμε-
ρικανός πρόεδρος σε 
δημοσιογράφους από 
το Λος Άντζελες, αναφε-
ρόμενος σε μια πιθανή 
στρατιωτική απάντηση 
στο Ιράν.
«Λέω ότι η έσχατη επι-
λογή σημαίνει το να πάμε 
σε... πόλεμο».
Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι 
οι λεπτομέρειες σχετικά με τις νέες κυρώ-
σεις σε βάρος της Τεχεράνης θα διευκρι-
νιστούν «στις επόμενες 48 ώρες», λίγες 
ώρες αφότου ανακοίνωσε «σημαντική» 
αύξηση των κυρώσεων στο Twitter.

Πομπέο: Πράξη πολέμου η επί-
θεση στην Aramco
Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των 
Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικ Πομπέο 
δήλωσε την Τετάρτη, κατά την άφιξή του 
στη Τζέντα, ότι οι επιθέσεις με drones στις 
πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Aramco 
στη Σαουδική Αραβία, ήταν μια «πράξη 
πολέμου» εναντίον της συγκεκριμένης, 
που προέρχεται από το Ιράν, και όχι από 
τους αντάρτες Χούτι της Υεμένης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκέ-
ντρωσε η Ουάσινγκτον, τα όπλα που χρη-
σιμοποιήθηκαν για την επίθεση δεν θα 
μπορούσαν να είχαν βρεθεί στην κατοχή 
των Χούτι, πρόσθεσε ο Πομπέο.
Η Τεχεράνη έθεσε σε κίνδυνο την παγκό-
σμια αγορά πετρελαίου με τις επιθέσεις, 
ανέφερε ο κορυφαίος διπλωμάτης της 
Αμερικής, γι’ αυτό και οι ΗΠΑ συζήτη-
σαν για την ανάπτυξη ενός συνασπισμού 
εναντίον του Ιράν με Ευρωπαίους συμμά-

χους, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και 
τους Σαουδάραβες.

ΗΠΑ: Δεν θέλουμε πόλεμο με το 
Ιράν αλλά ειρήνη
Σε μια δήλωση που θα μπορούσε να 
ερμηνευτεί και ως άνοιγμα νέας διπλωμα-
τικής οδού με το Ιράν, μετά την απότομη 
άνοδο του πολιτικού θερμόμετρου, προ-
έβη το αμερικανικό κυβερνητικό επιτε-
λείο.  Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ 
Μάικ Πομπέο, συγκεκριμένα, διαβεβαί-
ωσε από το Άμπου Ντάμπι ότι η Ουάσι-
γκτον επιθυμεί «ειρηνική λύση» με το 
Ιράν, μετά την πρόσφατη επίθεση στην 
Aramco. 
Λίγα 24ωρα νωρίτερα, οι ΗΠΑ κατηγό-
ρησαν το Ιράν ότι βρίσκεται πίσω από 

τις επιθέσεις στις πετρε-
λαϊκές εγκαταστάσεις της 
Σαουδικής Αραβίας, με 
τον Πομπέο να στηρίζει το 
δικαίωμα του Ριάντ στην 
αυτοάμυνα. 
Συναντήθηκε με τον πρί-
γκιπα διάδοχο του Άμπου 
Ντάμπι, Μοχάμεντ μπιν 
Ζάγιεντ αλ Ναχιάν. Μετά 

τη συνάντησή τους, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ 
έκανε λόγο, ενώπιον των δημοσιογρά-
φων, για την υπάρξη «συναίνεσης» 
μεταξύ των χωρών του Κόλπου σχετικά με 
την ευθύνη που φέρει το Ιράν.
«Προσπαθούμε να οικοδομήσουμε έναν 
συνασπισμό ως μια πράξη διπλωματίας, 
ενώ ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν 
εκτοξεύει απειλές για πόλεμο και ότι θα 
δώσει μάχη εναντίον και του τελευταίου 
Αμερικανού. Βρισκόμαστε εδώ για να 
οικοδομήσουμε έναν συνασπισμό που 
στοχεύει στην επίτευξη της ειρήνης και σε 
μια ειρηνική λύση» δήλωσε ο επικεφαλής 
της αμερικανικής διπλωματίας σε δημο-
σιογράφους, σημειώνοντας πως ελπίζει 
ότι το Ιράν βλέπει τα πράγματα «με τον 
ίδιο τρόπο».
Στη Σαουδική Αραβία, την Τετάρτη, ο 
Μάικ Πομπέο συναντήθηκε με τον πρί-
γκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, 
ο οποίος χαρακτήρισε την επίθεση ένα 
«πραγματικό τεστ» για τη βούληση της 
διεθνούς κοινότητας απέναντι στο Ιράν.
Η Τεχεράνη αρνείται, πάντως, οποιαδή-
ποτε ανάμιξη στις επιθέσεις, υποστηρίζει 
ωστόσο ανοιχτά τους αντάρτες Χούτι που 
ανέλαβαν την ευθύνη λέγοντας πως προ-
χώρησαν σε λογική κίνηση άμυνας.

Απειλές Τραμπ κατά του Ιράν: 
Υπάρχει και η έσχατη λύση

Σ
εξουαλική παρενόχληση και ανάρ-
μοστη συμπεριφορά. Διασπάθιση 
ευρωπαϊκών κονδυλίων και κατα-
σκοπία για λογαριασμό ξένων δυ-

νάμεων. Τα σκάνδαλα δεν είναι δυνατόν 
να απουσιάζουν από το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο, ένα από τα μεγαλύτερα κοινο-
βούλια παγκοσμίως το οποίο συγκεντρώ-
νει πολιτικούς από 28 διαφορετικά κράτη 
– μέλη. Το αμερικανικό δίκτυο Politico κα-
ταγράφει μερικά από τα μεγαλύτερα σκάν-
δαλα που απασχόλησαν τις Βρυξέλλες και 
το Στρασβούργο, αλλά και τα κράτη – μέ-
λη καταγωγής των συγκεκριμένων ευρω-
βουλευτών.
Όπως αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο 
Politico, η σεξουαλική παρενόχληση στις 
Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο είτε απο-
τελεί μια απαράδεκτη κανονικότητα, είτε 
αποτελεί την εξαίρεση του κανόνα. Η απά-
ντηση που θα λάβει κάποιος αφορά απο-
κλειστικά στο πρόσωπο στο οποίο απευ-
θύνει το ερώτημα. Μέχρι στιγμής κανέ-
νας ευρωβουλευτής δεν έχει δικαστεί για 
σεξουαλική παρενόχληση, παρά τις καταγ-
γελίες που έχουν υποβληθεί στο νομοθε-
τικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μαρία Ροντρίγκεζ
Τον περασμένο Απρίλιο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έκρινε ότι η Ευρωβουλευτής 
με την πολιτική ομάδα των Σοσιαλιστών 
και Δημοκρατών από την Πορτογαλία 
άσκησε ψυχολογική βία στην βοηθό της, 
καθώς την υποχρέωσε, σύμφωνα με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να εργάζεται σε 
καθεστώς «φόβου και ταπείνωσης». Σύμ-
φωνα με τα αποτελέσματα της εσωτερικής 
έρευνας του Σώματος, η κυρία Ροντρίγκεζ 
προσπάθησε να μειώσει τις ώρες εργα-
σίας και τον μισθό της βοηθού της μετά 
την επιστροφή της από άδεια μητρότητας 
και παράλληλα ζήτησε από άλλον βοηθό 
της που βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια 
να εκτελεί εξοντωτικές υπερωρίες.
Ρομπέρ Ροσφόρ 
O κ. Ρομπέρ Ροσφόρ αντιπρόεδρος 
του κεντρώου κόμματος Mouvement 
démocrate ( MoDem) συνελήφθη, το 
2016, σε ένα κατάστημα με οικιακά είδη 

να αυνανίζεται κοντά σε ανήλικα παιδιά. 
Ο 60χρονος τότε πολιτικός και οικονο-
μολόγος συνελήφθη από έναν έκπληκτο 
φρουρό ο οποίος και κάλεσε τις αρχές. Ο 
ίδιος δήλωσε πως όταν βρίσκεται σε κατά-
σταση μεγάλου στρες πρέπει να αυνανί-
ζεται και αρνήθηκε κατηγορηματικά πως 
σκόπευε να προκαλέσει τους δύο ανή-
λικους που βρίσκονταν σε κοντινή από-
σταση. Ο κ. Ροφσόρ κρατήθηκε για τέσσε-
ρις ώρες, ενώ ο πρόεδρος του Κόμματος 
Modem Φρανσουά Μπαϊρού ζήτησε την 
παραίτηση του κ. Ροσφόρ από το κόμμα.
Γιορν Ντοχόρμαν 
Ο ακροδεξιός Δανός ευρωβουλευτής 
έχασε την βουλευτική του ασυλία καθώς 
το 2017 ένας Δανός δημοσιογράφος 
κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τον 
ευρωβουλευτή ο οποίος του έσπασε την 
φωτογραφική μηχανή.
Έλμπαρ Μπροκ
Ο Γερμανός ευρωβουλευτής κατείχε τον 
τίτλο του παλιότερου μέλους του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και συνεπώς 
μόνο τυχαίο δεν είναι ότι έχει δεχθεί τις 
περισσότερες καταγγελίες για ανάρ-
μοστη συμπεριφορά. Σύμφωνα με το 
Politico, εργαζόμενοι στο γραφείο του 
είχαν καταγγείλει πολλάκις τον βετεράνο 
πρώην ευρωβουλευτή, υποστηρίζοντας 
ότι συνήθιζε να πετάει αντικείμενα στους 
βοηθούς του και να καπνίζει στο γραφείο 
του. Ο ίδιος ο κ. Μπροκ αρνήθηκε όλες τις 
κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά, 
υποστηρίζοντας ότι «οι εξοντωτικές ώρες 
εργασίας και το άγχος, δημιουργούν τρι-
βές», αλλά σε καμία περίπτωση ο ίδιος δεν 
άσκησε σωματική ή ψυχολογική βία σε 
συνεργάτες τους.
Ερνστ Στράσερ 
Ο Αυστριακός πρώην ευρωβουλευ-
τής με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα κατα-
δικάσθηκε σε τέσσερα χρόνια φυλά-
κιση έπειτα από έρευνα της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF), η οποία κατέληξε ότι ο ευρωβου-
λευτής ελάμβανε 100.000 ευρώ ετησίως 
για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα μιας 
μεγάλης εταιρίας.

«Σχολείο» σκανδάλων το 
Ευρωκοινοβούλιο
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Ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ 
Τραμπ χαρακ τήρισε «Fake 
News» την αναφορά ότι έδωσε 
μια «υπόσχεση» σε έναν ξένο 

ηγέτη κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επι-
κοινωνίας που είχε μαζί του, την οποία έ-
νας Αμερικανικός αξιωματούχος των υπη-
ρεσιών πληροφοριών θεώρησε ιδιαίτερα 
ανησυχητική και υπέβαλε αναφορά στους 
ανωτέρους του.
«Σχεδόν κάθε φορά που μιλώ στο τηλέ-
φωνο με έναν ξένο ηγέτη, αντιλαμβάνο-
μαι ότι μπορεί να ακούν πολλοί άνθρω-
ποι από διάφορες αμερικανικές υπηρε-
σίες, για να μην αναφερθώ σε εκείνους 
από την άλλη χώρα. Ξέροντάς το αυτό, 
είναι κανείς τόσο ηλίθιος για να πιστέψει 

ότι θα έλεγα κάτι ανάρμοστο σε συνομι-
λία μου με έναν ξένο ηγέτη, σε ένα τέτοιο 
δυνητικά «πυκνοκατοικημένο» τηλεφώ-
νημα;» έγραψε ο Ρεπουμπλικανός πρόε-
δρος σε ανάρτησή του στο Twitter. «Θα 
έκανα μόνο το σωστό και μόνο το καλό για 
τις ΗΠΑ!», πρόσθεσε.
Η εφημερίδα Washington Post, επικα-
λούμενη δύο πρώην αξιωματούχους που 
έχουν γνώση του θέματος, ανέφερε ότι ο 
γενικός επιθεωρητής των υπηρεσιών πλη-
ροφοριών Μάικλ Άτκινσον, στον οποίο 
κατατέθηκε η αναφορά του ανώνυμου 
«μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος» την 
έκρινε αξιόπιστη και ανησυχητική, ώστε 
να την θεωρήσει «κατεπείγουσα» και να 
ενημερώσει το Κογκρέσο.

διεθνή νέα

Π
υρετώδεις είναι οι διαβουλεύ-
σεις στους κόλπους της ΕΕ ώ-
στε να αποφευχθεί το άτακτο 
Brexit. Άρση του αδιεξόδου 

επιχειρούν οι Βρυξέλλες δίνοντας προ-
θεσμία 12 ημερών στον Μπόρις Τζόν-
σον ώστε να παρουσιάσει νέα συμφω-
νία για το «διαζύγιο»  με την ΕΕ. Εάν, ω-
στόσο, ο Βρετανός πρωθυπουργός δεν 
συνάψει κάποια συμφωνία, τότε θα έρ-
θει αντιμέτωπος με το άτακτο Brexit, 
όπως προβλέπει το τελεσίγραφο των 
Βρυξελλών.
Η προθεσμία συμφωνήθηκε ύστερα 
από σειρά διαβουλεύσεων στο Παρίσι, 
όπου ο επικεφαλής διαπραγματευτής 
της ΕΕ για το Brexit Μισέλ Μπαρνιέ είπε 
με αυστηρό τόνο απευθυνόμενος στον 
Μπόρις Τζόνσον: «σταμάτα να παριστά-
νεις ότι διαπραγματεύεσαι».
«Εάν δεν παρουσιαστούν προτάσεις, 
τότε τέλος. Τώρα είναι η στιγμή που θα 
εργαστούμε πάνω καθαρές λύσεις», 
τόνισε από τη μεριά του ο πρωθυπουρ-
γός της Φινλανδίας Άντι Ρίνε.
Ο Τζόνσον έχει την ευκαιρία να παρου-
σιάσει νέες προτάσεις που θα αντικα-
σ τήσουν το ιράνδικό 
backstop. Οι Βρυξέ λ-
λες έκλειναν, αρχικά, την 
πόρτα σε οποιαδήποτε 
συζήτηση αντικατάστα-
σης του backstop.
Από την ΕΕ,  πάν τως, 
ε κφ ρ ά ζ ε τ α ι  -  ε μμ έ -
σως πλην σαφώς -  η 
πεποίθηση ότι ο Τζόν-
σον «τρώεει» τον χρόνο τους χωρίς να 
παρουσιάζει σοβαρές προτάσεις για το 
Brexit.
Νωρίτερα, ο Μισέλ Μπαρνιέ τόνισε ότι 
τρία χρόνια μετά το δημοψήφισμα στη 
Βρετανία για το Brexit, δεν θα «έπρεπε 
να παριστάνουμε ότι διαπραγματευό-
μαστε. Θα πρέπει να προχωρήσουμε 
ένα βήμα παραπέρα».
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι διεμήνυαν, 
μιλώντας στον βρετανικό Independent, 
ότι άρχισαν να χάνουν την υπομονή 
τους, με τον Γάλλο πρωθυπουργό Εμα-

νουέλ Μακρόν να διατηρεί την πιο 
σκληρή στάση απέναντι στη Βρετανία.
Μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου, δύο ήμερες μετά 
τη συνάντησή του στο Λουξεμβούργο 
με τον Μπόρις Τζόνσον, ο Ζαν Κλοντ 
Γιούνκερ υπογράμμισε ότι το Λονδίνο 
εξακολουθεί να επιθυμεί μια συμφωνία 
με την ΕΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπόρις 
Τζόνσον φέρεται να επεξεργάζεται την 
ιδέα μετατροπής της Βόρειας Ιρλανδίας 
σε μια «ειδική οικονομική ζώνη» τόσο 
για το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και για 
την ΕΕ.

Γιούνκερ: Mπορούμε να έχου-
με συμφωνία για το Brexit μέ-
χρι τις 31 Οκτωβρίου
Να ρίξουν τον πυρετό που προκάλεσε 
η σκληρή στάση του Μπόρις Τζόνσον, 
σχετικά με το άτακτο Brexit, επιχει-
ρούν οι Ευρωπαίοι. Ύστερα από τελε-
σ ίγραφο των Βρυξελλών, σύμφωνα 
με το οποίο ο Βρετανός πρωθυπουρ-
γός έχει προθεσμία 12 ημερών - μέχρι 
τα τέλη Σεπτεμβρίου - να παρουσιάσει 

νέο σχέδιο, ο απερχόμε-
νος πρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, Ζαν 
Κλοντ Γιούνκερ, φάνηκε 
α ισ ιόδο ξος  δηλώνο -
ντας πως μια συμφωνία 
για την έξοδο της Βρετα-
νίας από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι πιθανή στις 
31 Οκτωβρίου.

Διευκρίνισε πως για να αποφευχθεί 
το «no deal», θα χρειαστεί να βρεθεί 
μια καλή εναλλακτική που θα αντικα-
ταστήσει το backstop για τα ιρλανδικά 
σύνορα. Το σημαντικό βήμα, πάντως, 
από πλευράς των Βρυξελλών έχει ήδη 
γίνει: δέχονται πλέον προτάσεις επί της 
αντικατάστασης του backstop.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο 
τηλεοπτικό δίκτυο Sky News, ο Γιούνκερ 
τόνισε ακόμη ότι δεν επιμένει σ την 
εφαρμογή αποκλειστικά και μόνο του 
backstop.

ΕΕ προς Τζόνσον: Σου δίνουμε 12 
ημέρες για να βρεις συμφωνία 
για το Brexit, αλλιώς τέλος 
Το τελεσίγραφο των Βρυξελλών παρουσιάζεται ύστερα από τις αυστηρές δηλώσεις 
του επικεφαλής διαπραγματευτή της ΕΕ για το Brexit, Μισέλ Μπαρνιέ, ο οποίος 
κάλεσε τον Βρετανό πρωθυπουργό να σταματήσει να παριστάνει ότι εργάζεται 
πάνω στην εξεύρεση συμφωνίας

Τραμπ: «Fake news» ότι είπα «κάτι 
ακατάλληλο» σε ξένο ηγέτη
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ Ακλόνητη Οικογένεια
ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Ένα εβδομαδιαίο άρθρο για την 
Ελληνική οικογένεια με πρακτικές 
συμβουλές για το γάμο, τις 
οικογενειακές σχέσεις,  και την 
ανατροφή των παιδιών

Όταν 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

Πόσο διαφέρει η ανατροφή του 
πρώτου παιδιού από το δεύτερο;

Μ
ε τον ερχομό του πρώτου 
παιδιού, πιστεύεις ότι έχεις 
πολλή ενέργεια και διάθεση 
για νέες εμπειρίες. Είσαι α-

φοσιωμένος στην ανατροφή του και θέ-
λεις να γίνουν όλα τέλεια. Είσαι απόλυτος 
και δεν κάνεις συμβιβασμούς και εκπτώ-
σεις. Μετά, έρχεται το δεύτερο, και ξαφ-
νικά γκρεμίζονται τα πάντα. Τίποτα δεν 
είναι όπως πριν και ό,τι ήξερες μέχρι σή-
μερα φαντάζει υπερβολικό και αναποτε-
λεσματικό. Διαβάστε τις παρακάτω χιου-
μοριστικές εξομολογήσεις για τις διαφο-
ρές στον τρόπο ανατροφής του πρώτου 
παιδιού από το δεύτερο, και -πού ξέρετε;- 
κάπου εκεί ανάμεσα στις γραμμές μπορεί 
ν’ ανακαλύψετε και τον εαυτό σας… 

Φαγητό
Πρώτο παιδί: Όλα σπιτικά, φτιαγμένα σε 
ειδικό μούλτι παιδικής τροφής. Κινόα, 
σπανάκι, γλυκοπατάτα!
Δεύτερο: Κράκερ.

Κρεβάτι
Πρώτο παιδί: Η πιο εξεζητημένη κούνια, 
με όλα τα έξτρα αξεσουάρ και με το πιο 
εντυπωσιακό ντιζάιν.
Δεύτερο: Το κρεβάτι της μαμάς, με τον 
μπαμπά εξορισμένο στον καναπέ.

Ρούχα
Πρώτο παιδί: Από 100% οργανικό βαμ-
βάκι. Ορισμένα ακόμα και από μπαμπού.
Δεύτερο: Τα παλιά ρούχα του αδερφού του.

Γενέθλια
Πρώτο παιδί: Θεματικά πάρτι με τον 
αγαπημένο του ήρωα, μικροί και μεγά-
λοι καλεσμένοι και ο πιο εντυπωσιακός 
μπουφές.    
Δεύτερο: Πίτσες στο πάτωμα του σαλο-
νιού.

Μπάνιο
Πρώτο παιδί: Κάθε βράδυ στο ειδικό 
μπανάκι, που έχει το σωστό μέγεθος. Με 
το πιο μαλακό πανάκι που υπάρχει ή με 
μεταξωτό σφουγγαράκι.
Δεύτερο: Δύο φορές την εβδομάδα 

(συμπεριλαμβανομένων και των μπάνιων 
στην πισίνα!).

Ύπνος
Πρώτο παιδί: Σκεπασμένο με ειδική κου-
βερτούλα ύπνου υπό τον ήχο του νανου-
ρίσματος της μαμάς, αυστηρά στις 7.30 το 
απόγευμα.
Δεύτερο: Να το παίρνει, τελικά, ο ύπνος 
στο στήθος της μαμάς στις 10.30 το 
βράδυ.

Φιλίες
Πρώτο παιδί: Ραντεβού για παιχνίδι σε 
σπίτια φίλων και καθημερινές βόλτες στο 
πάρκο μαζί με τη μαμά.
Δεύτερο: Με τους φίλους του αδερφού 
του.

Παιχνίδια
Πρώτο παιδί: Κατασκευασμένα όλα από 
ξύλο, κυρίως σουηδικά.
Δεύτερο: Τα κουτιά από τα παιχνίδια του 
αδερφού του.

Κινούμενα σχέδια
Πρώτο παιδί: Sesame Street μόνο, δύο 
30λεπτα επεισόδια τη μέρα.
Δεύτερο: Χειρίζεται μόνο του το ίντερνετ.

Παπούτσια
Πρώτο παιδί: Οι πιο ενδεδειγμένες παιδι-
κές μάρκες στο εμπόριο.
Δεύτερο: Κυρίως, τα παπούτσια του 
αδερφού του.

Εκμάθηση τουαλέτας
Πρώτο παιδί: Πάνες, μετά κάποιου τύπου 
βοηθητικά εσώρουχα, τέλος τα κανονικά 
εσώρουχα.
Δεύτερο: Θα μπορούσε να μείνει με την 
πάνα μέχρι το κολέγιο.

Μπέιμπι-σίτερ
Πρώτο παιδί: Μια υπέροχη γυναίκα, 
εκλεπτυσμένη και κομψή, την οποία θα 
λατρεύει και θα θαυμάζει για όλη την 
υπόλοιπη ζωή του.
Δεύτερο: Δεν υπάρχει καν. Δεν βγαίνουμε 
πια καθόλου έξω.

Ό
ταν ένα παιδάκι είναι για πολλή ώ-
ρα στα αλογάκια του λούνα παρκ, 
και δε θέλει να κατεβεί, τι θα πά-
θει; Θα ζαλιστεί. Και το άγχος εί-

ναι σαν τα αλογάκια του λούνα παρκ. Σε πάνε 
γύρω γύρω χωρίς να φτάνεις πουθενά, χωρίς 
να καταλήγεις κάπου. Σκέφτεσαι συνέχεια τα 
ίδια προβλήματα ξανά και ξανά.
«Τι θα κάνω με τον άντρα μου, με τη γυναίκα 
μου, με το φίλο μου, με τη φίλη μου;» Τι θα 
γίνει αν συμβεί αυτό ή εκείνο και τι θα γίνει 
αν κάνουν αυτό ή αν πουν εκείνο. «Πρέπει 
να βρεθεί μια λύση. Αυτό πρέπει να κάνω. Ή 
μάλλον θα πρέπει να πω τα εξής…» Και τρι-
γυρνάς διαρκώς γύρω από τα ίδια.
Το άγχος γεννιέται μέσα στο φόβο. Στην 
ουσία είναι φόβος στο έπακρο. Μαζί του 
έρχεται κι ένας άλλος φόβος. Ο φόβος δημι-
ουργεί περισσότερο φόβο. Όταν βρίσκε-
σαι σε κατάσταση άγχους, τότε έρχεται κι ο 
φόβος της αδυναμίας σου. Νομίζω ότι ένας 
από τους καλύτερους τρόπους για να νική-
σουμε κάποιον εχθρό είναι να τον καταλά-
βουμε καλύτερα. Γι αυτό ας δούμε το φόβο 
και το άγχος από πιο κοντά.
Φόβος  είναι ένα δυνατό εσωτερικό σύστημα 
συναγερμού που μας προειδοποιεί όταν 
παρουσιάζεται κάποιος κίνδυνος. Ενερ-
γοποιεί όλο μας το είναι – σώμα, νου, και 
συναισθήματα – και συγκεντρώνει την προ-
σοχή μας σε έναν και μόνο στόχο: να φυλα-
χτούμε από τον κίνδυνο. Μας προειδοποιεί 
είτε να τον αποφύγουμε είτε να τον αντιμε-
τωπίσουμε. 
Άγχος είναι το επίμονο συναίσθημα της 
ανησυχίας που παραμένει γ ια πολύν 
καιρό ακόμα και μετά τον κίνδυνο. Αυτό το 
αίσθημα του φόβου αντλεί πολλή συναισθη-
ματική ενέργεια και δημιουργεί ανησυχία 
για μελλοντικά αρνητικά γεγονότα που ούτε 
μπορούμε να τα προβλέψουμε ούτε και είναι 
κάτω από τον έλεγχό μας.
Το άγχος προκαλείται από πραγματικές 
ή κατά φαντασίαν απειλές για τη ζωή μας. 
Όταν νιώθουμε ότι μας απειλεί κάποιος κίν-
δυνος, το σώμα μας και ο νους μας θέλουν να 
μας προφυλάξουν. Είναι ενστικτώδης αυτή 
η αντίδραση. Η αβεβαιότητα για το μέλλον 
δημιουργεί πολλούς φόβους και πολλά άγχη. 
Μερικά άτομα ιδιαίτερα μπορεί να υποφέ-

ρουν καθώς περιμένουν αυτά τα γεγονότα.  
Το άγχος περιλαμβάνει τρία κυρίως στοιχεία. 
Το πρώτο είναι η ανασφάλεια,  η έμμονη 
σκέψη ότι κάτι κακό θα συμβεί. Το δεύτερο 
στοιχείο είναι η αδυναμία, η έμμονη σκέψη 
ότι αν μου συμβεί αυτό το κακό, δεν μπορώ 
να κάνω τίποτε, αδυνατώ.  Και το τρίτο στοι-
χείο είναι ο φόβος ότι είσαι μόνος/η, η 
σκέψη, ότι, αν μου συμβεί αυτό το κακό για 
το οποίο δεν μπορώ να κάνω τίποτε, δε θα 
υπάρχει κανένας κοντά μου για να με βοη-
θήσει.
Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτές οι αιτίες 
μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα ή 
με διάφορους συνδυασμούς. Ακόμα πρέ-
πει να έχουμε υπόψη μας ότι τόσο ο φόβος 
της στιγμής όσο και το άγχος διαρκείας είναι 
πολύπλοκες, πολύπλευρες αντιδράσεις σ’ 
αυτό που το άτομο αντιλαμβάνεται ως κίν-
δυνο.
Δεν έχει σημασία αν αυτός ο κίνδυνος είναι 
άμεσος ή επικείμενος, πραγματικός ή κατά 
φαντασίαν. Ο φόβος συνήθως πετυχαίνει 
δύο πράγματα: Μπορεί να μας οπλίσει με 
δύναμη για να αντιδράσουμε, ή μπορεί αντί-
θετα να μας παραλύσει και ο κίνδυνος να 
μας επιτεθεί πιο εύκολα. Γι αυτό έχει μεγάλη 
σημασία να καταλάβουμε καλά ποιοι ακρι-
βώς είναι οι φόβοι μας.
Το πρώτο συνηθισμένο λάθος που κάνουμε 
για να αντιμετωπίσουμε το άγχος μας και το 
φόβο μας είναι να τα αγνοήσουμε.  Κάνουμε 
τον αδιάφορο σα να μην υπάρχουν. Το άλλο 
άκρο είναι να υπερβάλουμε τους φόβους μας 
και το άγχος μας μεγαλοποιώντας τους κιν-
δύνους. Αντιμετώπισε τους φόβους σου με 
τη λογική. Φρόντισε να έχεις υπό έλεγχο το 
επίπεδο του άγχους σου νιώθοντας σιγου-
ριά για τον εαυτό σου και για τις ικανότητές 
σου. Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορείς 
να αντιμετωπίσεις ό,τι σου παρουσιαστεί και 
επιπλέον έχεις κι άλλους που μπορούν να σε 
βοηθήσουν. 
Η αποστήθιση της Προσευχής της Ψυχικής 
Γαλήνης βοηθάει πολλούς να μειώσουν το 
άγχος τους. Λέει:  “Δώσε μου, Θεέ, την ηρε-
μία να δεχτώ τα πράγματα που δεν μπορώ ν’ 
αλλάξω, δώσε μου το θάρρος και τη δύναμη 
να αλλάξω τα πράγματα που μπορώ και τη 
σοφία να διακρίνω τη διαφορά.”

Πώς να Ξεπεράσουμε
το Άγχος



2320 Σεπτεμβρίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Τ
ον λόγο για τον οποίο κά-
ποιοι αποδίδουν καλύτερα 
σε θορυβώδες περιβάλ-
λον έδωσε νέα επιστημο-

νική έρευνα με επικεφαλής τον Δρ. 
Onno van der Groen από τη Σχολή 
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστη-
μίου Edith Cowan.
Σύμφωνα με τους ερευνητές σε 
ορισμένες περιπτώσεις ο υπόκω-
φος θόρυβος στο περιβάλλον βελ-
τιώνει τη γνωστική λειτουργία. 
Ως τέτοιου τύπου  θόρυβος 
ορίζεται λόγου χάρη  ο ήχος 
του κλιματιστικού στο γρα-
φείο ή η ακρόαση μουσικής 
την ώρα της δουλειάς ή 
ο θόρυβος που βλέ-
πουμε και ακούμε 
όπως π.χ. το «χιόνι» 
στην τηλεόραση όταν 
δεν έχει ρυθμιστεί στη 
σωστή συχνότητα.
Αυτού του τύπου οι θόρυ-
βοι συνήθως θεωρού-
νται ενοχλητικοί, όμως 
νέα στοιχεία δείχνουν 
πως σε μικρές… δόσεις 
ενδέχεται να είναι ευερ-
γετικοί για τις αισθήσεις 
μας.
Στο πλαίσιο των πειρα-
μάτων οι συμμετέχοντες 
άκουγαν θορύβους, ενώ 
κοιτούσαν σε μία στα-
τική οθόνη, ή ένιωθαν μία 
δόνηση στο δέρμα.
Το πείραμα έδειξε ότι ένα 
συγκεκριμένο επίπεδο θορύ-
βου επέτρεπε στους ανθρώ-
πους να δουν, να ακούσουν και να 
αισθανθούν καλύτερα. Από την 
άλλη, ο υπερβολικός θόρυβος μεί-
ωνε την απόδοση.
Αυτή η σχέση μεταξύ της από-
δοσης και των επιπέδων θορύ-
βου είναι ένα φαινόμενο που βρί-
σκει εφαρμογή και στην καθημε-
ρινή ζωή. Για παράδειγμα, η προ-
σθήκη δονήσεων στους πάτους 
των παπουτσιών θα μπορούσε να 
βελτιώσει την ισορροπία ηλικιω-
μένων ενηλίκων. Θα μπορούσε 
επίσης να βρει εφαρμογές σε 
ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη 

ή ασθενείς που αναρρώνουν από 
ένα εγκεφαλικό επεισόδιο όπου 
είναι απαραίτητη η χρήση αυξη-
μένης μυικής λειτουργίας.
Η επιστημονική ομάδα προσπά-
θησε να ενεργοποιήσει τα εγκε-
φαλικά κύτταρα με διακρανιακή 
μαγνητική διέγερση (tRNS) διαπι-
στώνοντας ότι όταν οι συμμετέχο-
ντες δέχονταν τη διέγερση, βελτι-
ωνόταν η ικανότητά τους να δουν 
μία εικόνα χαμηλής ποιότητας.

Χρησιμοποιώντας την tRNS 
για να εξετάσουν περαιτέρω 
πώς ο θόρυβος επηρεάζει 

τον εγκέφαλο η ερευνητική 
ομάδα πραγματοποί-
ησε επιπλέον μελέτες. 
Στην πρώτη μελέτη δια-

πίστωσε ότι η απόφαση που 
λαμβάνεται μπορεί όντως 
να βελτιωθεί. Αυτές οι 
αποφάσεις ήταν πιο 
ακριβείς και ταχύτε-

ρες όταν ο θόρυβος 
στα εγκεφαλικά κύτταρα 

ήταν αυξημένος. Η βελτίωση 
των αποφάσεων φαίνεται 

πως επιτυγχάνεται μόνο 
για δύσκολες αποφάσεις 
όπως όταν οι πληροφο-

ρίες ήταν διφορούμενες.
Ακολούθως, σε επόμενη 
μελέτη φάνηκε ότι η tRNS 

μπορεί να επηρεάσει το τι 
φαίνεται ως οπτική παραί-
σθηση κάτι που δείχνει ότι ο 

θόρυβος είναι σημαντικός για 
την οπτική γωνία με την οποία 

βλέπουμε τα πράγματα.
Το ιδανικό επίπεδο θορύβου που 
μπορεί να βελτιώσει τις γνωστικές 
λειτουργίες θα μπορούσε να είναι 
διαφορετικό για κάθε άνθρωπο. 
Αυτό μπορεί να εξηγεί και γιατί 
ορισμένοι άνθρωποι αποδίδουν 
καλύτερα σε θορυβώδη περι-
βάλλοντα, ενώ άλλοι προτιμούν 
την ησυχία, εξηγούν οι ερευνη-
τές.
Παράλληλα οι γηραιότεροι ενήλι-
κες ενδέχεται να έχουν περισσό-
τερο θόρυβο στον εγκέφαλό τους 
κάτι που μπορεί να σχετίζεται με 
τη γνωστική τους απόδοση. 

Π
ιο οργανωμένες περιοχές του εγκεφάλου και κατ’ επέκταση 
καλύτερη γνωστική λειτουργία έχουν οι άνθρωποι που πίνουν 
τακτικά τσάι συγκριτικά με εκείνους που δεν καταναλώνουν 
αυτό το ρόφημα. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε έρευνα του 

Εθνικού Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης (NUS) που δημοσιεύθηκε στο 
Aging.
Η ερευνητική ομάδα πραγματοποίησε την ανακάλυψη αυτή μετά από 
εξετάσεις νευροαπεικόνισης σε 36 ηλικιωμένους ανθρώπους.
Βαδίζοντας στο δρόμο που άνοιξαν προηγούμενες έρευνες και έδειχναν 
ότι το τσάι έχει θετική επίδραση στη γνωστική λειτουργία οι ερευνητές 
εξέτασαν τις άμεσες επιδράσεις του τσαγιού στα εγκεφαλικά δίκτυα. Στην 
έρευνα συμμετείχαν 36 ενήλικες ηλικίας άνω των 60 ετών και συλλέχθη-
καν δεδομένα για την υγεία, τον τρόπο ζωής και την ψυχολογική τους 
ευεξία. Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν επίσης σε νευροψυχολογικά 
τεστ και μαγνητικές τομογραφίες (MRI).
Αναλύοντας τα αποτελέσματα των εξετάσεων και των τεστ, οι ερευνητές 
διαπίστωσαν πως όσοι κατανάλωναν τσάι, είτε πράσινο, είτε μαύρο, είτε 
τύπου ουλόνγκ, τουλάχιστον τέσσερις φορές την εβδομάδα για περί-
που 25 χρόνια είχαν και πιο ενεργές συνδέσεις μεταξύ των περιοχών του 
εγκεφάλου.

Ε
ίναι γνωστό ότι οι καρδιαγ-
γειακές νόσοι αποτελούν 
την πρώτη αιτία θανάτου 
στον δυτικό κόσμο. Δεν 

είναι, όμως, εξίσου γνωστό πως 
το σουσάμι, ένα τρόφιμο από το 
ντουλάπι της κουζίνας μας, μπορεί 
να είναι το καλύτερο φάρμακο για 
την προστασία της καρδιάς.
Κατέχοντας τον τίτλο του «βασιλιά 
των ελαίων», το έλαιο του σουσα-
μιού θεωρείται ότι έχει αντιβακτη-
ριακές και αντιοξειδωτικές ιδιό-
τητες. Είναι πλούσιο σε πολυακό-
ρεστα και μονοακόρεστα λιπαρά 
οξέα που εξυπηρετούν στην προ-
στασία των κυττάρων και των 
αρτηριών.
Ερευνητές του Πανεπιστημίου 
της Φλόριντα διαπίστωσαν ότι το 
έλαιο του σουσαμιού μπορεί να 
προλάβει ή και να μειώσει τη δημι-
ουργία πλάκας στο εσωτερικό των 
αγγείων (πάθηση που είναι ευρύ-
τερα γνωστή ως «αθηροσκλή-
ρωση»).
Σε έρευνα που δημοσιεύθηκε στο 
Nature’s Scientific Reports ανα-
φέρεται ότι, κατόπιν χορήγησης 
εκχυλίσματος σουσαμιού σε πει-
ραματόζωα, αυτά δημιούργη-
σαν σημαντικά λιγότερη πλάκα 
στις αρτηρίες, παρότι εκτέθηκαν 
σε δίαιτα πλούσια σε λίπος. Αυτό 
θεωρήθηκε αξιοσημείωτο καθώς, 
όπως αποδείχθηκε, σε αντίθεση 
με τις συμβατικές φαρμακευτικές 
θεραπείες που στοχεύουν απλά 
στη μείωση της χοληστερόλης, η 
χορήγηση εκχυλίσματος σουσα-
μιού συμβάλλει στον έλεγχο της 
φλεγμονής, η οποία είναι υπεύ-
θυνη και για τη δημιουργία της 
αθηρωματικής πλάκας.
Στη συγκεκριμένη μελέτη χορη-
γήθηκε πρώτα εκχύλισμα σουσα-
μιού για 30 ημέρες. Μετά το πέρας 
αυτού του διαστήματος, η χορή-
γηση διακόπηκε και τα πειραμα-
τόζωα ακολούθησαν διατροφή 
πλούσια σε λίπος για άλλες 30 
μέρες.
Όσα από αυτά κατανάλωσαν έλαιο 
σουσαμιού παρουσίασαν 60-80% 
μικρότερο κίνδυνο δημιουρ-
γίας καρδιακής ασθένειας καθώς, 
παράλληλα, μειώθηκε η χοληστε-
ρόλη αλλά και η χρόνια φλεγμονή. 

Ποια τροφή 
είναι το 
καλύτερο 
φάρμακο για 
την καρδιά Το αρωματικό ρόφημα που 

δυναμώνει το μυαλό

Να γιατί κάποιοι αποδίδουν 
καλύτερα όταν γύρω τους 
επικρατεί θόρυβος

υγεία

Μ
ια βόλτα στο δάσος 
θα μπορούσε να 
είναι η πιο χαλαρω-
τική επιλογή για τον 

άνθρωπο. Σε αυτό το συμπέρα-
σμα κατέληξε νέα έρευνα στην 
οποία συμμετείχαν 600 εθε-
λοντές οι οποίοι δήλωσαν πιο 
χαλαροί όταν άκουσαν το κελά-
ηδισμα των πουλιών συγκριτικά 
με τους ανθρώπους που χρησι-
μοποίησαν μία εφαρμογή για 
διαλογισμό. 
Οι ερευνητές χώρισαν τους 600 
εθελοντές σε τρεις ομάδες των 
200 ατόμων. Η πρώτη ομάδα 
άκουσε ήχους από κελάηδισμα 
πουλιών, η δεύτερη ήχους από 
εφαρμογή διαλογισμού, ενώ τα 
μέλη της τρίτης ομάδας αφέθη-
καν να χαλαρώσουν στη σιωπή.
Κάθε ομάδα ρωτήθηκε πριν την 
μονόλεπτη δραστηριότητα αν 
ένιωθαν χαλαροί, αγχωμένοι ή 
στρεσαρισμένοι ενώ απάντη-
σαν στην ίδια ερώτηση και μετά 
την ακρόαση ή τη μη ακρόαση. 

Τα ποσοστά χαλάρωσης των 
ανθρώπων που ήταν στη δεύ-
τερη και την τρίτη ομάδα δεν 
άλλαξαν πριν και μετά τη δρα-
στηριότητα. Αντίθετα οι άνθρω-
ποι που ένιωθαν πιο χαλαροί 
μετά την ακρόαση των κελαη-
δισμάτων αυξήθηκαν κατά 9% 
(από 30 σε 39%). Αυτό δείχνει 
πως είχαν κατανοήσει και απο-
λαύσει τους ήχους της φύσης 
που ο εγκέφαλός τους ανταπο-
κρίθηκε άμεσα. Ωστόσο παρότι 
το ποσοστό των ανθρώπων με 
άγχος μειώθηκε κατά 19% στην 
ομάδα που άκουσε το κελάηδι-
σμα των πουλιών, τα μέλη της 
δεύτερης και της τρίτης ομάδας 
είχαν καλύτερα αποτελέσματα.
Όσον αφορά το ποσοστό των 
στρεσαρισμένων ανθρώπων, σε 
όσους άκουσαν τους ήχους της 
φύσης οι ερευνητές παρατήρη-
σαν μείωση της τάξεως του 24% 
ενώ σε αυτούς που άκουσαν 
τους ήχους της εφαρμογής δια-
λογισμού κατά 39%. 

Αυτή είναι η Νο1 επιλογή που 
χαλαρώνει και διώχνει το 
στρες
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ιστορίες

Αριστείδης Στεργιάδης
Ο αμφιλεγόμενος και (μοιραίος) ύπατος της Σμύρνης

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ο 
Δημοσθένης Κούκουνας (περιοδικό Λαβύρινθος, τ. 41, 
Νοέμβριος 2006, σελ.11), γράφει ότι υπάρχουν πάμπολ-
λες «ενδείξεις» ότι η Μεγάλη Ιδέα, υπήρξε αποτέλεσμα 
συνωμοσίας σε βάρος του ελληνισμού.

«Κλειδί για την κατανόηση αυτής της εκδοχής» δεν ήταν «αυτός 
καθεαυτός» ο Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά δύο «δευτερότερα πρό-
σωπα»: ο Αριστείδης Στεργιάδης και ο Άγγλος αξιωματικός του 
Πολεμικού Ναυτικού Τάλμποτ «οι οποίοι εκ των παρασκηνίων είχαν 
πράγματι μια απίστευτη δύναμη που την εφάρμοζαν ανελέητα αδια-
φορώντας για τις επιπτώσεις σε οποιοδήποτε επίπεδο: εθνικό, πολι-
τικό, κοινωνικό ή οικονομικό».
Κοινός παρονομαστής των ενεργειών τους ήταν «η προσήλωσή 
τους στον άξονα της μυστικής βρετανικής πολιτικής και στα υπο-
κρυπτόμενα πίσω απ’ αυτήν τεράστια οικονομικά συμφέροντα μιας 
ομάδας Άγγλων κεφαλαιούχων (Χάμπρο και Σία) οι οποίοι διαχρο-
νικά από την εποχή που η Ελλάδα απέκτησε την ανεξαρτησία της 
είχαν επιτύχει να μονοπωλούν την οικονομική επιρροή τους μέσα 
από αλλεπάλληλα δάνεια και επαναληπτικούς ανατοκισμούς.
Ο Στεργιάδης όσο ζούσε στη Γαλλία, έδωσε μόνο δύο συνεντεύξεις. 
Μια στον Κ. Ουράνη (επρόκειτο ουσιαστικά για μια συνομιλία που 
είχαν οι δύο τους) και μία, εκτενή, στον Α. Αποστολόπουλο. Οι μόνοι 

που τον επισκέφθηκαν ήταν οι Ν. Πλαστήρας και Ν. Καζαντζάκης.
Τα «θετικά» της Αρμοστείας Στεργιάδη.
Ακόμα και όσοι κατακρίνουν τον Στεργιάδη, αναγνωρίζουν ότι ήταν 
εξαιρετικός νομικός και ότι είχε διοικητικές ικανότητες. Μάλιστα, 
γνώριζε και το οθωμανικό Δίκαιο. Μιλούσε άπταιστα γαλλικά και 
τουρκικά. Στις αρχές της θητείας του, φρόντισε για την υποδοχή, 
περίθαλψη και αποκατάσταση των 250.000 Μικρασιατών προσφύ-
γων που επέστρεψαν από την Ελλάδα, όπου είχαν καταφύγει μετά 
τους διωγμούς της περιόδου 1914-1918.
Χορήγησε δάνεια στους επαναπατριζόμενους αγρότες και προ-
ώθησε νέες πρότυπες μηχανοκαλλιέργειες. Ξεκίνησε μια σειρά 
από δημόσια έργα οδοποιίας, στα οποία απασχολούνταν άνεργοι 
πρόσφυγες, δημιούργησε ένα πρωτοποριακό σύστημα δημόσιας 
υγείας, με δωρεάν περίθαλψη όλων των κατοίκων, ανεξάρτητα από 
εθνικότητα ή θρήσκευμα. Επίσης, οργάνωσε ένα εντελώς εκσυγ-
χρονισμένο εργαστήριο μικροβιολογίας και φαρμακολογίας. Αυτό 
ήταν και το μόνο τμήμα του περίφημου Ιωνικού Πανεπιστημίου 
Σμύρνης που πρόλαβε να λειτουργήσει πριν την καταστροφή και το 
οποίο είχε σχεδιαστεί και οργανωθεί από κορυφαίους επιστήμονες 
(ανάμεσά τους και ο Κ. Καραθεοδωρής), με βάση τα καλύτερα δυτι-
κοευρωπαϊκά πρότυπα.

Άγνωστα γεγονότα από την παρουσία Στεργιάδη 
στη Σμύρνη
Ο Αριστείδης Στεργιάδης, ήταν ψηλός και πλησίαζε τα 60 όταν ανέ-
λαβε τα καθήκοντά του στη Σμύρνη.
Απεχθανόταν τις φωτογραφίες και τα πορτρέτα.
Κάποτε μάλιστα, έδιωξε… κλοτσηδόν από το γραφείο του τον 
ζωγράφο Ρωνά που τόλμησε να του ζητήσει να ποζάρει.
Στη Σμύρνη ο Στεργιάδης, έφερε μαζί του από την Ήπειρο και ένα 
μαστίγιο, βούνευρο το έλεγε ο ίδιος όχι ως ενθύμιο ή διακοσμη-
τικό. Το χρησιμοποίησε πολλές φορές επί δικαίων και αδίκων. Όταν 
αργότερα συνερχόταν, αναγνώριζε το λάθος που είχε κάνει και 
ζητούσε συγγνώμη.
Έκδηλη ήταν η αντιπάθειά του προς τον Κλήρο. Όπως έλεγε ο ίδιος, 
όταν ήταν διοικητής στην Ήπειρο, οι ηγούμενοι μονών και οι κλη-
ρικοί που πήγαιναν να τον επισκεφθούν στο γραφείο του, τύλιγαν 
κάτω από τα ράσα τους διπλές και τρίδιπλες προβιές, γιατί φοβού-
νταν ότι δεν θα φύγουν χωρίς να τους… μαστιγώσει ο Στεργιάδης.
Ο Δ. Φωτιάδης, γράφει ότι ο Βενιζέλος: «Χειρότερη εκλογή δεν 
μπορούσε να κάνει. Κανείς Μικρασιάτης ούτε τον συγχώρεσε ούτε 
και θα τον συγχωρήσει ποτέ. Σατράπης, πράκτορας των Άγγλων 
(ενν. ο Στεργιάδης), θρασύδειλος κι ακαταλόγιστος».

Ο Ηλίας Βενέζης γράφει ότι: «όπως προκύπτει από τις πράξεις του, 
απ’ τις αφηγήσεις όσων τον γνώρισαν και τον υποστήκανε, απ’ 
τη μελέτη των αντιδράσεών του ήταν μια προσωπικότητα ανώ-
μαλη. Μοναχικός, άφιλος, στεγνός, χωρίς καρδιά, γεμάτος εγωι-
σμό και αυταρχικότητα, χωρίς τη ζεστασιά μιας γυναίκας, ενός παι-
διού, περιχαρακωμένος σ’ ένα μόνο πάθος: να μη ξεφύγει ποτέ 
από τις εντολές που είχε να εκτελέσει, να κάνει τυφλά αυτό που του 
είπαν…».
Ο Βρετανός ιστορικός Άρνολντ Τόινμπι, γράφει ότι «οι ικανότητες 
του Στεργιάδη ήταν πολύτιμες για έναν δικτάτορα, ιδιαίτερα όταν 
οι συνθήκες του επιβάλλουν να αναλαμβάνει, περιοδικά, τον ρόλο 
του ληστή ο ίδιος».
Έντονη ήταν η απέχθειά του προς τον Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυ-
σόστομο. Πολλές φορές τον ταπείνωσε και τον εξευτέλισε. Κάποτε 
τον κατηγόρησε ότι καταχράστηκε ένα χρηματικό ποσό. Όταν αντι-
λήφθηκε το λάθος του, έκανε δώρο στον Χρυσόστομο (ο οποίος 
το δέχτηκε με… χίλια ζόρια), ένα πανάκριβο, ολοκαίνουργιο, ιτα-
λικό αυτοκίνητο! Παπά «ανέβαζε και κατέβαζε» τον Χρυσόστομο. 
Βέβαια αυτός ο «παπάς», λιντσαρίστηκε και θανατώθηκε από τον 
τουρκικό όχλο το 1922, ενώ ο Στεργιάδης, έστω και (αυτό)εξόριστος 
(;) έζησε στη Γαλλία άλλα 27 χρόνια…
Λίγο μετά την άφιξή του στη Σμύρνη, οι υπάλληλοι της Τράπε-

ζας Ανατολής (γνωστής από τα περιβόητα ομόλογα του Αρτέμη 
Σώρρα…), κατέβηκαν σε απεργία, ζητώντας αύξηση των μισθών 
τους. Έξαλλος ο Στεργιάδης, αφού τους είπε ότι για 400 χρόνια δεν 
απεργούσαν, διέταξε να τους συλλάβουν και να τους διαπομπεύ-
σουν στην παραλία της Σμύρνης, με τη συνοδεία χωροφυλάκων! 
Επρόκειτο για πρωτοφανή ενέργεια, που προκάλεσε αλγεινή εντύ-
πωση.
Ο Στρατηγός Δ. Ιωάννου, βρισκόταν στη Μαγνησία (της Μ. Ασίας) 
και συγκεκριμένα κοντά στις Σάρδεις.
Πήρε μήνυμα από τη Στρατιά της Μ. Ασίας, να παρουσιαστεί στον 
Ύπατο Αρμοστή, γιατί κατάσχεσε το μεγάλο ποίμνιο ενός τσέτη (άτα-
κτου Τούρκου πολεμιστή)! Ο Στεργιάδης απειλούσε Θεούς και δαί-
μονες, αναμένοντας τον Ιωάννου. «Μόλις παρουσιαστεί, έχω να τον 
κάμω το λιγότερο… κιμά», έλεγε. Κάποια στιγμή, έφτασε στο γρα-
φείο του ο Στρατηγός.
Τον κοίταζε ήρεμα, χτυπώντας (κι αυτός) ένα μαστίγιο στην μπότα 
του. Ο θρασύδειλος Στεργιάδης στην ερώτηση του Στρατηγού, σε 
έντονο ύφος:«Θα ήθελα να μάθω τι με θέλετε», σηκώθηκε, τον χαι-
ρέτησε και του είπε: «Απλούστατα, Στρατηγέ μου, ήθελα απλώς να 
γνωρίσω τον… νικητή του Σκρά!».
Ο έμπιστος του Στεργιάδη, Γενικός Γραμματέας της Ύπατης Αρμο-
στείας στη Σμύρνη, Πέτρος Γουναράκης αναφέρει τα εξής (σε επι-
στολή του στην «Εστία» το 1968):
«Τας τραγικάς εκείνας ημέρας, κουμμουνισταί περί την τότε κουμ-
μουνιστικήν εφημερίδαν «Ριζοσπάστης» απεβιβάσθησαν εις Σμύρ-
νην και άρχισαν κουμμουνιστικήν προπαγάνδαν μεταξύ του πληθυ-
σμού και του στρατού. Το γεγονός τούτο, εις πάντας γνωστόν, ιστο-
ρικώς αποδεδειγμένον και μη αμφισβητηθέν ουδέ από τους ίδιους 
κουμμουνιστάς.
Ο Στεργιάδης εν συνεννοήσει μετά των στρατιωτικών αρχών, διέ-
ταξε την σύλληψιν όλων αυτών και τους έστειλε δια του πρώτου 
ατμοπλοίου εις τον Πειραιάν, ειπών εις αυτούς ότι την κουμμουνι-
στικήν των προπαγάνδαν ηδύνατο να την κάμουν εις την Ελλάδα και 
όχι εις το μέτωπον, μέτωπον δε ήτο τότε η Σμύρνη».
Δεκάδες είναι ακόμα το περιστατικά με τον Στεργιάδη, που αναφέ-
ρει ο Βασίλης Τζανακάρης στο βιβλίο του «ΣΜΥΡΝΗ: 1919-1922» 
και ίσως αναφερθούμε σε αυτά στο μέλλον.
Τα… επίθετα με τα οποία… στολίστηκε κατά καιρούς ο Στεργιά-
δης, είναι απίστευτα: εντελής, αυλόδουλος, άξεστος, ανισόρροπος, 
αυταρχικός, αλλόφρων, δράκος, δειλός, εγωιστής, νευρωτικός, 
τύραννος, τουρκόφιλος, θρασύδειλος, εγωιστής, μισάνθρωπος κ.ά.
Δεν λείπουν και χαρακτηρισμοί όπως: «βρομερή πληγή της Σμύρ-
νης», «Ηρόστρατος και Βάγιας του 1922», «κράμα τρέλας», «κακο-
ποιό πνεύμα», «μαύρη κατάρα», «μοιραίος άνθρωπος», «κατάρα 
του Γένους», «ωμός σατράπης», κ.ά. Θα κλείσουμε αυτό το άρθρο, 
με κάτι που έχουμε ξαναγράψει. Πρόκειται για ανταπόκριση από τη 
Μικρά Ασία του νεαρού τότε, Έρνεστ Χέμιν – γονεϊ, προς την εφημε-
ρίδα «Toronto Star» (3/11/1922):
«Οι Έλληνες ήταν πρώτης τάξεως πολεμιστές και, σίγουρα, κάμποσα 
σκαλοπάτια παραπάνω από τον στρατό του Κεμάλ. Αυτή είναι η 
άποψη του Γουίταλ (ο Wittal ήταν λοχαγός του Ινδικού Ιππικού, 
παρατηρητής στην Ανατολία). Πιστεύει (ο Γουίταλ), ότι οι τσολιάδες 
θα είχαν καταλάβει την Άγκυρα και θα είχαν τελειώσει τον πόλεμο 
αν δεν είχαν προδοθεί. Όταν ο Κωνσταντίνος ήρθε στην εξουσία, 
όλοι οι Έλληνες αξιωματικοί που ήταν σε επιτελικές θέσεις υποβαθ-
μίστηκαν σε χαμηλότερες θέσεις. Πολλοί απ’ αυτούς, είχαν πάρει τα 
γαλόνια τους με ανδραγαθήματα στο πεδίο της μάχης. Ήταν έξοχοι 
πολεμιστές και σπουδαίοι ηγέτες. Αυτό δεν εμπόδισε το κόμμα του 
Κωνσταντίνου να τους διώξει και να τους αντικαταστήσει με αξιω-
ματικούς που δεν είχαν ακούσει ποτέ τους να πέφτει ούτε μια τουφε-
κιά. Αυτό είχε αποτέλεσμα να σπάσει το μέτωπο».
Βασικές πηγές: ΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΤΖΑΝΑΚΑΡΗΣ, «ΣΜΥΡΝΗ 1919-1922, 
Αριστείδης Στεργιάδης εναντίον Χρυσόστομου, Εκδόσεις Μεταίχ-
μιο, 2018.
Βικτώρια Σολωμονίδου, «Βενιζέλος-Στεργιάδης, Μύθος και Πραγ-
ματικότητα», στο συλλογικό «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ», Εκδόσεις 
ΓΝΩΣΗ, 1989
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ, ΤΟΜΟΣ 9, ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗ-
ΝΩΝ
«ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»,ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ.
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απόψεις

Τ
έλος εποχής, τέλος  του καλοκαιριού 2019!  Το καλοκαί-
ρι τελείωσε, οι μέρες μικρύναν και η νύχτα πέφτει νω-
ρίς. «Από Αύγουστο χειμώνα» είναι σίγουρα ένα βια-
στικό συμπέρασμα, αλλα υπάρχει κάποια ισορροπία  

αφού επίσης λέμε και «από Μάρτη καλοκαίρι».  
Το καλοκαίρι τελείωσε κόσμος εγκατέλειψε τη παραλία, μπή-
καν   λουκέτα στα παραλιακά μαγαζιά, και οι τελευταίοι  παρα-
θεριστές γυρίσαν στις δουλείες τους. Η επαρχία άδειασε.  Ο 
κόσμος μπαίνει πάλι σε μία τάξη μετα την αταξία του καλο-
καιριού. Και εσύ πρέπει να επιστρέψεις στη ρουτίνα. Να αντι-
μετωπίσεις τους λογαριασμούς που χώθηκαν κάτω από την 
πόρτα, τα σχολικά έξοδα, τα φροντιστήρια, τις υποσχέσεις, τις 
δεσμεύσεις, τη δουλεια σου.   
Η αλήθεια είναι ότι όσο ζέστη και να κάνει μετά το δεκαπε-
νταύγουστο η διάθεση σου πέφτει γιατί ξέρεις τι ακολουθεί. 
Μια βροχούλα και ξεπλένει τη διάθεση σου για παράλια.  Και 
να κρατήσεις το δένδρο στολισμένο  μετά τα μεσα Ιανουα-
ρίου δεν ξαναφέρνεις τα Χριστούγεννα.  Το καλοκαίρι θέλει 
να πεθάνει, ήρθε η ώρα του και παίρνει μαζί του, τις όμορφες 
συναντήσεις με συγγενές και φίλους, τις χαρές και τα πανη-
γύρια, την ανεμελιά, και τη παραλία. Αφήνει όμως πίσω του 
όμορφες αναμνήσεις. 
Τελικά ο Σεπτέμβρης είναι ένας σκληρός μήνας. Ξαναμπαίνεις 
στην αρένα της ζωής και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι το καλο-
καίρι δεν ξεκουράστηκες αρκετά.  Ο Σεπτέμβρης σε βρίσκει 
ανέτοιμο και ίσως εξαντλημένο, και οι διακοπές κουράζουν 
κάποτε! Νομίζω ότι η αληθινή πρωτοχρονιά είναι κάπου μεσα 
Σεπτέμβριου όταν αρχίζει το νέο εκκλησιαστικό ημερολόγιο 
και τα σχολεία!
Κουράγιο όμως ο χρόνος φεύγει γρήγορα. Μέχρι να ξεψυχή-
σει το ένα καλοκαίρι, έρχεται το άλλο. Το κακό είναι ότι μεγα-
λώνουμε επίσης και εμείς γρήγορα. Φορτωνόμαστε όμως 
όχι μόνο με χρόνια, αλλα και αναμνήσεις και έχομε όμως να  
θυμόμαστε περισσότερα. 
Υστέρα από χρόνια,  οι αναμνήσεις αύτου του συγκεκριμέ-
νου καλοκαιριού του 2019, θα σμίξουν  με άλλες αναμνήσεις 
από αλλα καλοκαίρια. Στο τέλος θα αναρωτιέσαι σε πιο καλο-
καίρι έγινε αυτό και σε πιο καλοκαίρι έγινε κάτι άλλο. Αλλα το 
να σκαλίζεις καλοκαιρινές αναμνήσεις είναι σαν να  ψάχνεις 
ένα συγκεκριμένο κέρμα μεσα σε μία χούφτα με τα ιδίας αξίας  
κέρματα. 
Φίλοι τέλος εποχής για τώρα, αλλα το καλοκαίρι ξαναρθεί και 
πολλοί από σας θα χαρείτε τις διακοπές σας πάλι στην Ελλάδα 
–πρώτα ο θεός-  όπως ελπίζει και ο δικό σας που υπογράφει  
το κείμενο.

Λουξ, Εψα, Άλφα, Μάμος, Fanta, και Heineken 
διάλεξε και πάρε
Σε μια χώρα που μαστίζεται από την ανεργία και χρειάζεται 
επειγόντος κατανάλωση τοπικών προϊόντων που θα δημι-
ουργήσουν νέες θέσεις εργασίας για Έλληνες και Ελληνίδες  
θα περίμενε κάνεις προτίμηση στα Ελληνικά προϊόντα, του-
λάχιστον εκει που η ποιότητα είναι παραπλήσια η καλλίτερη 
απ’ τα ξένα.
Και όμως δεν γίνεται ετσι. Παραγγέλνω μια πορτοκαλάδα  
Εψα η Λουξ που για μένα είναι οι καλλίτερες πορτοκαλάδες 
και μου λέει ο σερβιτόρος μόνο Fanta έχομε. Τι να του πεις 
τώρα. Αυτός σερβίρει ότι αγοράζει για το μαγαζί το αφεντικό. 
Και το αφεντικό θέλει να παίρνει τα προϊόντα μιάς συγκεκρι-
μένης πολυεθνικής  εταιρίας. Η εταιρία προσφέρει ένα rebate 
(ποσοστιαία επιστροφη χρημάτων) στο σύνολο των παραγγε-

λιών κάθε εποχή, όλων των προϊόντων που προσφέρει. Όσο 
μεγαλυτερο το σύνολο των παραγγελιών τόσο μεγαλυτερο το 
rebate.  Ετσι ο ιδιοκτήτης «φυλακίζεται» στη συγκεκριμένη 
εταιρία παραγγέλνει αποκλειστικά από εκει να επωφεληθεί 
του rebate και δεν  προσφέρει τα ελληνικά προϊόντα. 
Δοκίμασα σε αρκετές περιπτώσεις να μιλήσω στον ιδιοκτήτη 
και να τους «κάνω μάθημα» γιατί πρέπει να προσφέρουν και 
Ελληνικά προϊόντα.  Άνθρακες ο θησαυρός. «Αν σ αρέσει αν 
δεν σ αρέσει πήγαινε αλλού. Δεν θα μας πεις εσύ τι να κάνομε» 
ήταν η πεισματάρικη απαίδευτη απάντηση.  
Το ίδιο και με τη μπύρα παραγγέλνει ο άλλος πράσινη όταν 
υπαρχουν πολλές Ελληνικές μπύρες το ίδιο καλές η καλλίτερες 
στην ιδιά τιμή.  Γι αυτό όταν παραγγέλνω ρωτάω «ποιες Ελλη-
νικές μπύρες έχετε;» Άλφα, Μάμος,  ζ, Βεργίνα ίσως είναι οι 
πιο γνωστές Ελληνικές μπύρες. Δεν τους επιτρέπω να ξεκινή-
σουν να αραδιάζουν τις ξένες Στέλλα, Heineken, Κορώνα κλπ. 
Αναρωτιέσαι κατά ποσό εκτός απ το  rebate, η Ελληνική ξενο-

μανία και άγνοια οδηγεί στη κατανάλωση ξένων προϊόντων 
εις βάρος των Ελληνικών. Τελικά νομίζω ότι η Ελλάδα αξίζει 
καλλίτερους Έλληνες καταναλωτές.

Γιατί  η χώρα μας λέγεται Greece κι όχι Hellas;  
Υπάρχουν δύο διαφορετικές προσφωνήσεις για την Ελλάδα 
και τους Έλληνες. Hellas and Greece.
Με καθαρά ιστορικά και επιστημονικά κριτήρια και οι δύο 
ονομασίες της Ελλάδος είναι πανάρχαιες και νομιμοποιού-
νται πλήρως. 
Greece προέρχεται από το λατινικό Graecus, το οποίο με τη 
σειρά του προέρχεται από την ελληνική λέξη Γραικός. Είναι 
γνωστά  τα λόγια του Αθανάσιου Διάκου στον Ομέρ Βρυώνη 
«Εγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός θε να πεθάνω»
Η λέξη Greece, έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα. Στον Αριστο-
τέλη εμφανίζεται ένας μικρός λαός, οι γράες οι οποίοι ζούσαν 
γύρω από το μαντείο της Δωδώνης και είναι ίσως οι πρώτοι 
Έλληνες Σε όλη σχεδόν την Ευρώπη λεγόμαστε με την ρίζα 
"γκρικ". Στην Ιταλία και την Ισπανία Πορτογαλία το Greece είναι 
Grecia, στη Γερμανία είναι Griechenland, στη Γαλλία Grèce, 
στη Σουηδία Grekland.
Γραικύλος, είναι παραφορά του Graecus που προσδίδει μία 
απαξιωτική σημασία στη λέξη . Ο γραικύλος, είναι αυτός που 

συμπεριφέρεται με δουλοπρέπεια στους ξένους, που δεν έχει 
εθνική αξιοπρέπεια.
Ρωμιός σημαίνει Ρωμαίος υπήκοος αλλά η Ρωμιοσύνη και 
όχι μόνο λόγω του Ρίτσου, αλλά και στα δημοτικά τραγού-
δια, είναι τίτλος τιμής. Όταν λέμε Ρωμιοί της Πόλης σημαίνει οι 
Έλληνες της Πόλης.
Έλληνες Στα αρχαία ελληνικά «λας» σημαίνει  «πέτρα». Γι’ αυτό 
στα μοντέρνα Ελληνικά  λατομείο σημαίνει  ο τόπος που βγαί-
νουν οι πέτρες. Οι άνθρωποι και ο λαός που προήλθε από τον 
Έλληνα ονομαστήκαν Έλληνες.  Στον Όμηρο εμφανίζεται η 
λέξη Πανέλληνες, που σημαίνει ότι είχαμε από πολύ νωρίς την 
αίσθηση της κοινής καταγωγής.
Το ονομα έχει βαθιές ρίζες και πάει πίσω στη μεγάλη γεωλο-
γική μεταβολή που προήλθε από συνεχείς βροχοπτώσεις που 
χρονολογικά τοποθετούνται τον 18ον αιώνα π. X. Και το μύθο 
του Δευκαλίωνα Ο Δευκαλίων ήταν βασιλιάς της Θεσσαλίας, 
γιος του Προμηθέα και της Πανδώρας, και  σύζυγος της Πύρ-

ρας. Ο Δίας αποφάσισε να καταστρέψει το γένος των ανθρώ-
πων και ο Δευκαλίωνας το πληροφορήθηκε από τον πατέρα 
του, Προμηθέα. Για να προστατευθεί από την επερχόμενη 
καταστροφή, κατασκεύασε ένα πλοίο – «Κιβωτό»  έβαλε εφό-
δια για να μπορέσουν να επιβιώσουν και επιβιβάστηκε μαζί με 
τη γυναίκα του. (δεν πήρε ζώα όπως ο Νώε).  
Όταν ο κατακλυσμός σταμάτησε, το πλοίο του Δευκαλίωνα 
προσάραξε στην κορυφή του Παρνασσού.  Ο Δευκαλίων και 
η Πύρρα σώθηκαν και έκαναν θυσία στον  Δία για να αναγεν-
νηθεί το ανθρώπινο γένος. Ο Δίας τους καθοδήγησε να  πετούν 
πέτρες πίσω από την πλάτη τους καθώς βάδιζαν.  Οι πέτρες που 
πετούσε ο Δευκαλίωνας μεταμορφώνονταν σε άνδρες, ενώ εκεί-
νες που έριχνε η Πύρρα γίνονταν γυναίκες. Η πρώτη πέτρα του 
Δευκαλίωνα δημιούργησε τον Έλληνα, γενάρχη των Ελλήνων. 
Στα ελληνιστικά, και χριστιανικά χρόνια αποκαλούσαν Έλλη-
νες, τους ειδωλολάτρες. Η χρήση της λέξη σταμάτησε  και 
έτσι σε όλο το Μεσαίωνα  ήμασταν γνωστοί σαν Γραικοί.  Η 
λέξη Έλληνες επανήλθε μετά την επανάσταση του 1821 και 
την αναγνώρισή μας ως επίσημο κράτος. Το νεοσύστατο κρά-
τος έπρεπε να έχει μία ταυτότητα αλλα και διασύνδεση με 
την αρχαιότητα και έτσι επανήλθε η λέξη Έλληνες.  Οι Έλλη-
νες  προτιμούν  το Ελλάς, Ελλάδα και  Έλληνες, ενώ οι ξένοι το 
Greece και το Greek.

ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ
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Τ
ο Hellenic Heritage Foundation, η σημαντικότερη κοι-
νωνική οργάνωση του Ελληνισμού του Καναδά, διορ-
γάνωσε για 24η συνεχόμενη χρονιά το ετήσιο τουρ-
νουά γκολφ της, το HHF Golf Classic, στο πανέμορφο 

Carrying Place Golf & Country Club.
Το ετήσιο τουρνουά είναι από τις σημαντικότερες πηγές 
πόρων για τον οργανισμό, έχοντας συγκεντρώσει πάνω από 
δύο εκατομμύρια δολάρια τα προηγούμενα χρόνια, ενισχύο-
ντας έτσι το σημαντικό έργο του HHF.
Αξίζουν συγχαρητήρια όλοι όσοι εργάστηκαν αδιάκοπα 
για την επιτυχία του τουρνουά συμπεριλαμβανομένων των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών, των εθε-
λοντών στις επιτροπές και όλους του συμμετάσχοντες που 
δώρισαν τον χρόνο και την ενέργειά τους για την διοργάνωση 
του τουρνουά.
Φέτος πήραν μέρος 150 φίλοι του γκολφ, επιτρέποντας 
στο HHF να συγκεντρώσει το ποσό-ρεκόρ των $135.000 
(καθαρά), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την στήριξη του 
HHF Apollo Project. Αυτή η μεγάλη προσπάθεια, βασικός 
στόχος της οποίας ήταν η καθιέρωση ενός μόνιμου προγράμ-
ματος Ελληνικών Σπουδών στο University of Toronto, έχει 
εστιαστεί στην δημιουργία ενός στοχευμένου προγράμματος 

και την σημαντική βελτίωση της διδασκαλίας της Ελληνικής 
μας γλώσσας στα παιδιά που φοιτούν στα Ελληνικά σχολεία.
Το HHF ευχαριστεί θερμά όλους τους σπόνσορς του τουρ-
νουά για την εμπιστοσύνη και τη γενναιοδωρία που δείχνουν 
προς αυτό, επιτρέποντάς του να συνεχίζει να υποστηρίζει 
άξια προγράμματα και πρωτοβουλίες που κάνουν τη δια-
φορά στην παροικία μας.
Η Hellas News συγχαίρει το HHF, όλους του συμμετάσχοντες 
και τους σπόνσορς για την καταπληκτική επιτυχία του φετι-
νού τουρνουά και εύχεται ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες στο 
μέλλον.

HHF Golf Classic: $135.000 καθαρά κέρδη στο 
δημοφιλές τουρνουά γκολφ της παροικίας μας
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Όλα τα χρήματα για την καθιέρωση μόνιμου προγράμματος 
Ελληνικών Σπουδών στο University of Toronto
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Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 

• Αγαπίου και Θεοπίστου
• Ευσταθίου μεγαλομάρτυρος και συνοδείας: 

Θεοπίστης

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου

• Προφήτου Ιωνά
• Διεθνής Ημέρα Ειρήνης

Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου

• Οσίου Κοσμά του Ζωγραφίτη
• Ιερομάρτυρος Φωκά επισκόπου Σινώπης

Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου

• Οσίων Ξανθίππης και Πολυξένης
• Αγίας Ραΐδος της παρθένου

Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου

• Πρωτομάρτυρος Θέκλης
• Οσίου Κόπριος, Ανάμνηση θαύματος της 

Θεοτόκου της Μυρτιδιώτισσας
• Αγίας Πέρσης

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου

• Οσίων Ευφροσύνης και Παφνουτίου

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου

• Η μετάστασις του ευαγγελιστού Ιωάννου του 
θεολόγουΑγίου και δικαίου Γεδεών

• Παγκόσμια Ημέρα Αντισύλληψης
• Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς
• Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών

Συναξάρι ποια αγαπημένα, γνωστά σας πρόσωπα γιορτάζουν

(ονομαστική εορτή) σήμερα, αύριο και όλη την εβδομάδα

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

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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X
ωριά ερημωμένα και άλλα που 
ζούν μόλις μια χούφτα άνθρω-
ποι προχωρημένης ηλικίας , ό-
σο για τις πόλεις , μικρές και 

μεγάλες,  “αιμοροούν” καθημερινά σε 
ανθρώπινο δυναμικό και δή νεαρό , ακ-
μαίο και επιστημονικά καταρτισμένο σε 
μεγάλο ποσοστό. 
Αυτή είναι η εικόνα στην πατρίδα ακόμη 
σήμερα , που ξεκινήσαμε  για την δεύ-
τερη υπό κρίση δεκαετία .
Κυκλοφορεί ένας αριθμός, που περίπου 
προσδιορίζει το μέγεθος της μεγάλης - 
μετά κρίσης - φυγής των νεαρών ελήνων 
και ελληνίδων στο εξωτερικό, για αναζή-
τηση εργασίας και στέγης , που ξεπερνά 
το μισό εκατομμύριο ! Και μιλάμε για τον 
παραγωγικό ανθό της χώρας.
Αν σε αυτόν τον αριθμό, συνυπολογί-
σουμε την αρνητική εικόνα, που παρου-
σιάζουν οι γεννήσεις τα τελευταία χρό-
νια και οδηγούν στην υπογεννητικότητα 
που γιγαντώνεται λόγω της ανασφά-
λειας που νοιώθουν τα νέα ζευγάρια, το 
άθροισμα γίνεται απογοητευτικό για το 
μέλλον της ένδοξης χώρας μας. 
Είναι πολύ ευχάριστα τα μέτρα ενίσχυ-
σης της ελληνικής οικογένειας και των 
γεννήσεων από την νέα κυβέρνηση , 
ελπίζω να συνεχιστούν και να αυξηθούν 
και σε άλλους τομείς. 

Το μέλλον ...
Το σίγουρο είναι πως , με τα σημερινά 
δεδομένα, το Ελληνικό κράτος πρέπει 
να αντιδράσει άμεσα , συντεταγμένα και 
δυναμικά με γνώμονα μια κοινή στρατη-
γική απέναντι σε εθνικά θέματα ‘οπως 
το παραπάνω . Σε αυτήν την προσπά-
θεια καλό είναι όλοι να είμαστε αρω-
γοί χωρίς πολιτικάντικες αριστεροδε-
ξιές κορώνες που μας χαρακτηρίζουν 
έως σήμερα . Πρέπει να ξεπεράσουμε 
το παρελθόν όταν μας βαραίνει κι ας μας 
γίνεται μάθημα για το μέλλον. 
Θυμάμαι για παράδειγμα ακόμη νωπές 
τις υποσχέσεις του ΠΑΣΟΚ –βέβαια ακο-
λούθησαν κι άλλοι πολλοί –το 1982 
για διακόσια χιλιαρικόπουλα σε δραχ-
μές , σε όποιον αποφασίσει την αποκέ-
ντρωση . Το γενικό σχέδιο ήταν η αποκέ-
ντρωση και να πάει κόσμος στην επαρ-
χία για να καταπολεμηθεί η αστυφιλία . 
Το δήλωσα λοιπόν στην Κω, ότι μετοί-
κησα από την Αθήνα για δουλειά και θα 
ζω μόνιμα στο νησί κι ακόμη περιμένω 
την επιχορήγηση . 
Έτσι το κράτος έχασε την αξιοπιστία του 
και πρέπει να την  ξανακερδίσει .
 Μόνον έτσι θα απαντήσουμε  και στο 
μέγα ερώτημα που μας βασανίζει εμάς 
τους νεοέλληνες «Είναι στραβός ο γιαλός 
; ή μήπως στραβά αρμενίζουμε;»

Ο ατέλειωτος αγώνας των νιου 
καμερς
Πόλλοι οι Έλ ληνε ς νεοφερμένοι τα 

τελευταία χρόνια και όλοι όσοι γνωρίζω 
είχαν να ακολουθήσουν την καθ΄όλα 
σεβαστή αλλά πολλές φορές επίπονη 
διαδικασία ένταξης στα καναδικά δεδο-
μένα και απόκτησης του περίφημου στά-
τους. 
Αυτό το «δρομολόγιο»,  ίσως να είναι 
και πιο μακρύ από την απόσταση που 
διήνυσαν διασχίζοντας τον Ατλαντικό 
και πιο επίπονο,  γιατί μπορεί να χωρί-
σει ακόμη και οικογένειες. Μέσα σε 
αυτό το περιβάλλον ανασφάλειας που 
δημιουργείται για τους νεοφερμένους, 
που φλερτάρουν με την άγνοια κινδύ-
νου, παρεισφρύουν και καλοθελητές 
έτοιμοι να προσφέρουν υπηρεσίες αμφι-
βόλου αποτελέσματος. 
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις συμπα-
τριωτών μας που ήρθαν με τις οικογέ-
νειές τους;αλλά τους πούλησαν πανά-
κριβη  ψεύτικη ελπίδα και μετά από χρό-
νια προσπαθειών, πρέπει να επιστρέ-
ψουν στην πατρίδα. 

Ο θείος μου ο Κωστάκης
Στην οικογένεια τον αποκαλούμε Τσαρλς 

Μπρόνσον λόγω ομοιότητας με τον αμε-
ρικανό ηθοποιό. Είναι οπαδός του Πανα-
θηναικού και του αρέσουν οι επαναστα-
τικές ιδέες.  «Η εκμετάλευση Γιώργη , 
δεν σταμάτησε ούτε και θα σταματήσει 
ποτέ !», συνταξιούχος μηχανικός του 
εμπορικού ναυτικού, βρεθήκαμε στο 
σπίτι του στην Κούλουρη στη Σαλαμίνα 
κι ανοίξαμε κουβέντα αλλά ο θείος ήταν 
«χείμμαρος» στην αφήγηση   .
 «Πιάσαμε λιμάνι στο Μόντρεαλ , εσύ 
δεν είχες γεννηθεί , ήμουνα με ένα 
παληκάρι από την Κόρινθο κι αφού 
ξεφορτώσαμε το εμπόρευμα πήγαμε για 
ποτάκι στην πόλη . 

Δεν μιλάγαμε γρι ούτε Γαλλικά , ούτε 
Αγγλικά αλλά τα καταφέραμε και γνωρί-
σαμε ένα τύπο έλληνα στο μπαράκι και 
μας ρώτησε , τί κανουμε στο Μόντρεαλ 
κλπ κλπ κι εμείς του τα είπαμε όλα , 
χαρτί και καλαμάρι . 
Αυτός μας πρότεινε αντί για τα τριάντα 
δολάρια που υπολογίσαμε ότι παίρναμε 
την εβδομάδα από το καράβι να μας 
δώσει για δύο εβδομάδες,  εκατόν πενή-
ντα δολάρια την εβδομάδα και να μπαρ-
κάρουμε στο επόμενο καράβι. 
Εμείς , νεαροί τότε , δεχτήκαμε και όταν 
πήγαμε να πληρωθούμε για την πρώτη 
εβδομάδα , ενώ το καράβι είχε φύγει , ο 
συμπατριώτης μας, μας έδωσε πενήντα 
δολάρια και μας απείλησε πως αν δεν 
τελειώσουμε τη δουλειά με τους δικούς 
του όρους θα μας καταγγείλει στην υπη-
ρεσία μετανάστευσης του Καναδά. 
Τί να κάναμε , ψωμολυσσάξαμε , τελειώ-
σαμε τη δουλειά και ευτυχώς μας βοή-
θησε μια κυρία στο προξενείο μας και 
βρήκαμε ένα μπάρκο από Μπαρμπά-
ντος. Έτσι τη γλυτώσαμε μεν , μας εκμε-
ταλεύθηκαν δε!» 

Ισ τορίες του παρελθόντος, που δια-
βάζουμε σήμερα και ίσως από κάπου 
κάπως έχουμε κάτι ανάλογο κατά νου 
, κάτι που αναπηδά στη μνήμη , που 
έχουμε ζήσει ή γνωρίζουμε γ ια τον 
διπλανό μας, τον συγγενή ή τον γνωστό 
μας,  κάτι που μας κάνει κοινωνούς στο 
δύσκολο και σκληρό εργασιακό περιβά-
λον παγκοσμίως , τότε και τώρα. 

Πριν στεγνώσει το μελάνι …
Πριν μια εβδομάδα έγραφες σχολιαστή 
μου για τον κίνδυνο που διατρέχει από 
κυρίως εξωγενείς παράγοντες , η ελλη-
νική γλώσσα. Παράγοντες όπως οι νέες 
τεχνολογίες , τα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης, το διαδίκτυο , που έχουν εισχω-
ρήσει με τα κινητά τηλέφωνα στην καθη-
μερινή ζωή μας ανατρέποντας όλα τα 
δεδομένα για όσους πρόλαβαν κι έμα-
θαν να γράφουν με την πέννα. 
Φαίνεται όμως πως και τα ελληνικά σχο-
λεία αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα 
με έναν στους δύο μαθητές λυκείου να 
κινδυνεύει να αποφοιτήσει στο στάδιο 
του λειτουργικά αναλφάβητου, σύμ-
φωνα με έρευνα που έγινε για την Πρω-
τοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση!!!  

Να σημειώσουμε πως …
 λειτουργικά αναλφάβητος είναι όχι εκεί-
νος που δεν ξέρει ή δεν μπορεί να συλ-
λαβίσει και πίσω από τους φθόγγους 
να αναγνωρίσει τις λέξεις και το σώμα 
του έναρθρου λόγου, αλλά εκείνος που 
μολονότι γνωρίζει γραφή και ανάγνωση 
δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει , για 
να λειτουργήσει με αυτάρκεια μέσα 
στην κοινωνική ομάδα στην οποία είναι 
ενταγμένος.

Πριν 55 χρόνια , σαν σήμε-
ρα… 
 Συναγερμός σ το Παγκράτι απ’όπου 
ξεκίνησαν όλη η οικογένεια για να πάνε 
με την Παρασκευούλα στην κλινική του 
Καραπιπέρη όπου περίμενε ο γιατρός 
να φέρει στον κόσμο ένα μωρό σαν και 
σένα σχολιαστή μου , πολύχρονος με 
υγεία !

Αριστερά ο “δεύτερος” πατέρας μου Οδυσσέας , δίπλα του ο θείος Τσαρλς και δίπλα ου η όμορφη 
θεία Αγγελική.
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Α
πεβίωσε τα ξημερώματα της Δευ-
τέρας έπειτα από σύντομη ασθέ-
νεια ο επιχειρηματίας Δημήτρης 
Καλοειδής σε ηλικία 85 ετών. Ο ε-

κλιπών το τελευταίο διάστημα διέμενε στο 
ξενοδοχειακό του συγκρότημα στο Μυστρά 
Λακωνίας και έφυγε ήσυχα στον ύπνο του. 
Καταλείπει τη σύζυγό του Γεωργία, αδελφό 
και ανίψια.
Ο Δημήτριος Καλοειδής ήταν ιδιοκτήτης 
πολλών εστιατορίων στη Νέα Υόρκη και του 
κέντρου Terrace on the Park που φιλοξε-
νεί πολλές ομογενειακές δραστηριότητες. 
Διατηρούσε σχέσεις με πολλούς προέδρους 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, από την προε-
δρία του αείμνηστου Γλαύκου Κληρίδη, ενώ 

έχει επισκεφθεί πολλές φορές την Κύπρο, 
συνοδεύοντας της Αρχιεπισκοπική Χορω-
δία Νέων.
Το θάνατο του Δημήτριου Καλοειδή ανακοί-
νωσε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής, χαρα-
κτηρίζοντας τον εκλιπόντα εκλεκτό τέκνο 
της Εκκλησίας και υποδειγματικό χριστιανό, 
πιστό στις ελληνικές μας παραδόσεις και 
φορέα του γνησίου ορθοδόξου φρονήμα-
τος και Άρχοντα του Οικουμενικού Πατρι-
αρχείου.
Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος τέλεσε τρι-
σάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του και 
επικοινώνησε με τη σύζυγό, στην οποία εξέ-
φρασε τα θερμά του συλλυπητήρια και την 
θλίψη της Εκκλησίας και της Ομογένειας.

Πέθανε ο Ελληνοαμερικανός 
επιχειρηματίας Δημήτρης 

Καλοειδής
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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.

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 

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.

   

 
                                   
Ms. Betty Skoutakis            Mr. Nicholas Varmazis
Chairperson of the Election Committee        Secretary of the Election  
        Committee

ELECTION COMMITTEE 
ANNOUNCEMENT

To members of the Hellenic Home
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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. Βασι-
λική 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 «Ελλη-
νικό 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 διέυ-
θυνση. 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 ψηφοφό-
ρων για να βεβαιωθούν ότι το όνομά τους είναι γραμμένο σωστά και οι σχετικές πλη-
ροφορίες 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 Εκλο-
γών 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 Εκλο-
γών 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     Νικόλαος Βαρμάζης
Προεδρεύων (Chairperson)    Γραμματέας (Secretary)
Επιτροπής Εκλογών     Επιτροπής Εκλογών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 

Προς τα μέλη του Ελληνικού Σπιτιού
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

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

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

Φούρνος το 1948 στην Αθήνα

1910 Στην Αθήνα πωλώντας κότες

Τοποθετώντας σφουγγάρια στο σακί το 1951 στη Σαντορίνη

Στη Πλάκα το 1970

Η λεζάντα της φωτογραφίας γράφει «παλιά ελληνική γυναικεία 
ομορφιά σε πασχαλιάτικο χορό», στα Μέγαρα φωτογραφία της 

δεκαετίας του 1910

Πριν καεί η Εγνατία στη Θεσσαλονίκη το 1917

 Νέο Φάληρο – Εξέδρα 1935 

Γιαγιά με τα «ζα» της στο χωριό Κήποι στην περιοχή Ζαγόρι 
στην Ήπειρο

 1897 πρόσφυγες κι ορφανά στην Κρήτη τρώνε το 
μεσημεριανό τους 
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20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
490 π.Χ. Έλληνες και Πέρσες συγκρούο-
νται στο Μαραθώνα. Οι Πέρσες, υπό τον 
Δάτι και τον Αρταφέρνη, αφήνουν στο 
πεδίο της μάχης 6.500 νεκρούς, ενώ οι 
απώλειες από την ελληνική πλευρά είναι 
μόλις 192, ανάμεσά τους και ο Καλλίμα-
χος. 
1828 Αποχωρούν οριστικά από την Πελο-
πόννησο οι Τουρκοαιγύπτιοι.
1924 Γεννήθηκε ο Τζέιμς Γαλανός, ελλη-
νοαμερικανός σχεδιαστής μόδας, που 
έντυσε για πολλά χρόνια της «πρώτες 
κυρίες» των ΗΠΑ. 
1925 Σκοτώνεται σε συμπλοκή με άνδρες 
της Χωροφυλακής στην περιοχή Κλεφτό-
βρυση του Ολύμπου ο θρυλικός λήσταρ-
χος Φώτης Γιαγκούλας.
1942 Η αντιστασιακή οργάνωση ΠΕΑΝ 
(Πανελλήνια Ένωση Αγωνιζομένων Νέων) 
ανατινάζει τα γραφεία της προδοτικής 
οργάνωσης ΕΣΠΟ (Εθνική Σοσιαλιστική 
Πατριωτική Οργάνωση) Αθηνών στη δια-
σταύρωση της οδού Πατησίων με τη Γλά-
δστωνος. Σκοτώνονται έλληνες δοσίλογοι 
και γερμανοί αξιωματικοί.

21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
480 π.Χ. Ο Στρατηγός του Ξέρξη Μαρδό-
νιος καταλαμβάνει την Αθήνα, την οποία 
βρίσκει έρημη κατοίκων και πυρπολεί την 
Ακρόπολη και την πόλη.
1943 Αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της 
ιταλικής Μεραρχίας Άκουι, που παραδό-
θηκαν στις Γερμανικές Αρχές της Κεφαλ-
λονιάς μετά τη συνθηκολόγηση της Ιτα-
λίας. Συνολικά, θα χάσουν τη ζωή τους 
5.000 στρατιωτικοί.
1964 Ο εισαγγελέας Στυλιανός Μπούτης 
ζητεί την προφυλάκιση ανώτατων στελε-
χών της Χωροφυλακής, με τις κατηγορίες 
της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρη-
σης εξουσίας, της άμεσης συνέργειας και 
της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία 
του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη.

22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
1915 Αγγλογαλλικά στρατεύματα της 
Αντάντ αποβιβάζονται στη Θεσσαλονίκη, 
λίγες ώρες μετά την παραίτηση Βενιζέλου, 
ακυρώνοντας την ουδετερότητα της Ελλά-
δας στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
1964 Ο πρωθυπουργός, Γεώργιος 
Παπανδρέου, δηλώνει την πρόθεσή του 
να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοι-
νωνικής ασφάλισης.
2001 Ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει 
στην ομάδα «Μέμφις Γκρίζλις» και γίνε-
ται ο πρώτος έλληνας καλαθοσφαιριστής 
που θα παίξει στο NBA.

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
1821 Η Τριπολιτσά (Τρίπολη) πέφτει στα 
χέρια των ελλήνων επαναστατών. 32.000 
τούρκοι και εβραίοι πέφτουν νεκροί, σύμ-
φωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. «Το 
άλογό μου από τα τείχη έως τα σαράγια 
δεν επάτησε γη», αναφέρει χαρακτηρι-
στικά στα απομνημονεύματά του. Οι 

Αλβανοί έρχονται σε συμφωνία με τον 
«Γέρο του Μωριά» και αποχωρούν χωρίς 
να υποστούν το παραμικρό.
1974 Νομιμοποιείται το Κομουνιστικό 
Κόμμα Ελλάδος (ΚΚΕ), με νομοθετικό διά-
ταγμα της κυβέρνησης εθνικής ενότητας.
1998 Ο Σορίν Ματέι, ένας από τους πιο 
επικίνδυνους κακοποιούς, παγιδεύεται 
από την αστυνομία σε ισόγειο διαμέρι-
σμα της οδού Νιόβης 4 στην Αθήνα, όπου 
βρίσκεται με μία φίλη του. Κατορθώνει 
να διαφύγει σε άλλο διαμέρισμα, όπου, 
κρατώντας μία χειροβομβίδα, πιάνει ομή-
ρους μία οικογένεια. Η αστυνομία απο-
φασίζει έφοδο και ο Ρουμάνος πυροδο-
τεί τη χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να 
τραυματιστεί σοβαρά η όμηρος Αμαλία 
Γκινάκη (αργότερα θα χάσει τη ζωή της).
1999 Αρχίζει η πτώση της τιμής των μετο-
χών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που θα 
οδηγήσει στο αποκληθέν «Σκάνδαλο του 
Χρηματιστηρίου». Πολλές από τις μετοχές 
που έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο 
θα αποδειχτούν «φούσκες».

24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
1828 Ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώ-
νει για πρώτη φορά στην Ελλάδα Ταχυ-
δρομική Υπηρεσία, με γραφεία στο 
Άργος, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και 
τη Σύρο.
1845 Απεβίωσε ο Ανδρέας Λόντος, αγω-
νιστής της Ελληνικής Επανάστασης και 
«Φιλικός». (Γεν. 1784)
1965 Η τρίτη κυβέρνηση αποστατών υπό 
τον Στέφανο Στεφανόπουλο λαμβάνει 
ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή.

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
1838 Γεννιέται ο Αχιλλέας Παράσχος, 
έλληνας ποιητής, κορυφαίος εκπρό-
σωπος της Α’ Αθηναϊκής Σχολής. (Θαν. 
26/1/1895)
1849 Απεβίωσε ο Νικήτας Σταματελόπου-
λος, γνωστότερος ως Νικηταράς ο Τουρ-
κοφάγος, ήρωας της Ελληνικής Επανά-
στασης. (Γεν. 1782)

26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
1815 Ιδρύεται η «Ιερά Συμμαχία» μεταξύ 
Πρωσίας, Ρωσίας και Αυστρίας, που θα 
βάλει πολλά εμπόδια στην Ελληνική Επα-
νάσταση.
1916 Ο Ελευθέριος Βενιζέλος σχηματίζει 
στη Θεσσαλονίκη με το στρατηγό Δαγκλή 
και το ναύαρχο Κουντουριώτη (Επανα-
στατική Τριανδρία) την Κυβέρνηση Εθνι-
κής Αμύνης, η οποία διακηρύσσει την 
επιθυμία της για έξοδο της Ελλάδας στον 
πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της 
Αντάντ.
1989 Η τρομοκρατική οργάνωση «17 
Νοέμβρη» δολοφονεί στο Κολωνάκι τον 
βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Παύλο 
Μπακογιάννη.
2000 Το επιβατηγό πλοίο «Εξπρές 
Σαμίνα» βυθίζεται στ’ ανοιχτά της Πάρου, 
με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 80 
άτομα.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
Μια γρήγορη επισκόπιση στην ιστορία

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ

ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
FULL OR PART TIME

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ & ΜΙΣΘΟΣ
416.220.0166

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 
ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ

ΣΑΛΟΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ - ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ 
(KING & QUEEN SIZE), ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΕΠΙΠΛΑ 

ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΗ 
ΤΗΛ. ΣΤΟΝ Κ. ΓΙΩΡΓΟ

416.363.5550

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 

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

ΚΥΡΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ
ΘΕΛΕΙ ΓΥΝΑΙΚΑ 8 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

ΝΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ

ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ & ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΟ ΩΡΑΡΙΟ
ΤΗΛ. ΣΤΗΝ κα ΠΟΛΥΞΕΝΗ

647.505.7217

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
647-768-3799
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T
o περασμένο Σαββατοκύριακο μία γυναίκα κατήγγειλε πως ένας άνδρας που επιβι-
βάστηκε στο Union Station στο GO Train κι έκατσε απέναντι της αυνανίστηκε μπρο-
στά της. To περιστατικό συνέβη στις 2.30 μ.μ. και η φωτογραφία του δημοσιεύτηκε 
αμέσως από την αστυνομία. Τελικά, ο ίδιος παραδόθηκε στις αρχές. Ο δράστης είναι 

ο Christopher Geverin, 27 ετών από το Τορόντο.

Ο 
πρωθυπουργός του Καναδά, 
Τζάστιν Τρουντό, λίγες μέρες μέ-
σα στον προεκλογικό αγώνα για 
την επανεκλογή του βρίσκεται σε 

μπελάδες καθώς διέρρευσε φωτογραφία 
του σε πάρτι του 2001 όπου έχει βάψει το 
πρόσωπο του καφέ. Μία κίνηση που επι-
κρίθηκε από τα άλλα κόμματα και δεν είδε 
θετικά σχόλια από τους χρήστες των κοινω-
νικών δικτύων, καθώς θεωρούν την κίνηση 
του πρωθυπουργού πως χλευάζει τους αν-
θρώπους που προέρχονται από την Μέση 
Ανατολή.  Ο πρωθυπουργός σε έκτακτη συ-
νέντευξη τύπου αποκάλυψε πως βρισκόταν 

σε πάρτι που είχε θέμα την Μέση Ανατολή 
και παραδέχτηκε πως ήταν ανοησία αυτό 
που έκανε. Συγκεκριμένα είπε «Ήταν μία α-
νοησία, δεν έπρεπε να το κάνω, αλλά το έ-
κανα. Είμαι απογοητευμένος από τον εαυτό 
μου. Μακάρι να μην το είχα κάνει, το έκανα 
και ζητώ συγγνώμη. Τότε δεν νόμιζα ότι ή-
ταν ρατσιστικό, αλλά τώρα το αναγνωρίζω. 
Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Τόσο καιρό προ-
σπαθώ να υπερασπιστώ ανθρώπους απέ-
ναντι στον ρατσισμό και να δημιουργήσω 
ευκαιρίες για όλους. Ήταν ένα λάθος που 
έκανα όταν ήμουν νεότερος κι εύχομαι να 
μην είχα κάνει.»

Έ
νας έφηβος από το 
London του Οντάριο δι-
ακομήστηκε στο νοσο-
κομείο με αναπνευστι-

κά προβλήματα και όπως φαί-
νεται είναι το πρώτο κρούσμα 
που σημειώνεται στον Καναδά. 
Προηγουμένως ο ανήλικος δεν 
είχε αντιμετωπίσει προβλήμα-
τα με τα πνευμόνια του. Χρει-
άστηκε να μπει στην εντατική 
και η ζωή του κρατιόταν από 
μηχανήματα, αλλά πλέον έχει 
επιστρέψει σπίτι του για την α-
νάρρωση. Οι γιατροί κατέλη-
ξαν στο συμπέρασμα πως ευ-
θύνεται το ηλεκτρονικό τσιγά-
ρο αφού πρώτα απέκλεισαν ό-
λα τα ενδεχόμενα για καρκίνο ή 
ότι άλλο μπορεί να επηρεάσει 
βαριά τους πνεύμονες. Ο νεα-
ρός φαίνεται να χρησιμοποιού-
σε το ηλεκτρονικό τσιγάρο κα-
θημερινά.

Απολογήθηκε ο Τρουντό για την 
φωτογραφία «ρατσιστικού» περιεχομένου

Πρώτο κρούσμα της ίωσης από το 
ηλεκτρονικό τσιγάρο σημειώθηκε στο 

Οντάριο

Δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε 
ηλικιωμένη που οδηγούσε στην 

αντίθετη κατεύθυνση στη λεωφόρο 407

Μ
ία 75χρονη συνελήφθη 
αρχικά από τους αστυνο-
μικού, ωστόσο, αφέθηκε 
ελεύθερη χωρίς να της 

απαγγελθούν κατηγορίες. Δεν σημειώ-
θηκε κάποιο ατύχημα. Η γυναίκα όταν 
την σταμάτησαν οι αστυνομικοί δεν 
φάνηκε να είχε καταλάβει τι συνέβη, 
ενώ αυτοκίνητα που περνούσαν κατέ-
γραψαν με κάμερες το περιστατικό 
όπου ένα λευκό αυτοκίνητο κατευθύ-
νεται αντίθετα. Αν και η ηλικιωμένη 
δεν κατηγορείται για κάποιο ατόπημα, 
η αστυνομία κρατά το δίπλωμα της.

Παραδόθηκε ο άνδρας που 
αυνανίστηκε στο GO Train
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LIFE

Valkiria Caetano: 
γυμνασμένη πρόκληση

Είναι μοντέλο fitness 
και γυμνάστρια, 
ενώ διαθέτει 
ένα απίστευτα 
καλογυμνασμένο 
κορμί με χυμώδεις 
καμπύλες. Ο λόγος 
για την Valkiria 
Caetano την 
καυτή Βραζιλιάνα, 
που όταν δεν 
φωτογραφίζεται για 
γνωστά περιοδικά, 
παραδίδει 
online ασκήσεις 
γυμναστικής.
Η Valkiria έκανε 
το ντεμπούτο της 
στο Instagram το 
2014, ανεβάζοντας 
φωτογραφίες της την 
ώρα που γυμναζόταν. 
Σύντομα έγινε 
γνωστή και 
με «όπλα» το 
γυμνασμένο της 
κορμί και την 
εντυπωσιακή της 
εμφάνιση τής, είδε 
τους δρόμους του 
μόντελινγκ, να 
ανοίγουν για εκείνη.
Η εκρηκτική 
Βραζιλιάνα 
ανεβάζει συχνά 
σέξι φωτογραφίες 
της στο λογαριασμό 
της στο Instagram, 
αναστατώνοντας τους 
διαδικτυακούς της 
φίλους.
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Ο 
Αντίνοος Αλ-
μπάνης πριν 
από μερικούς 
μήνες μέσα α-

πό τον λογαριασμό του 
στο Instagram ανακοί-
νωσε πως κάνει χημειο-
θεραπείες. Μετά την α-
ποκάλυψη για την περι-
πέτεια της υγείας του ο 
ηθοποιός δέχτηκε κύμα 
συμπαράστασης από τον 
κόσμο.
Ο ίδιος αποφάσισε να 
μιλήσει για πρώτη φορά 
για το πρόβλημα της 
υγείας του: «Γενικά οτι-
δήποτε συμβαίνει στη 
ζωή μας, μάς πηγαίνει 
παρακάτω. Είτε καλό 
είναι είτε κακό. Αρκεί 
να έχουμε τα μάτια μας 
ανοιχτά και το μυαλό 
μας καθαρό. Ήταν πάρα 
πολλά τα μηνύματα αγά-
πης και συμπαράστα-
σης. Τίποτα δεν είναι 
δεδομένο. Οπότε καλό 
είναι να χαιρόμαστε 
τη ζωή μας, να είμα-
στε ευγνώμονες και να 
χαμογελάμε.

Η Κόνι Μεταξά στην 

πρώτη της ολόγυμνη 

φωτογράφιση

Η Κόνι Μεταξά τόλμησε αυτό 
που εδώ και καιρό οι χιλιάδες 
ακόλουθοί της περίμεναν. Μία 
ακόμα πιο προκλητική φωτο-
γράφιση.
Ούσα το κεντρικό πρόσωπο 
του «Hedonosim Issue» του 
ελληνικού Playboy η τραγου-
δίστρια μας έδωσε μία σειρά 
από φωτογραφίες που χαρα-
κτηρίζουν την προσωπικότητά 
της.

Γιώργος Αγγελόπουλος: 

βραδινή έξοδο μαζί 

με τη μαμά του

Ο δημοφιλης πρώην παικτης 
και νικητής του reality επιβί-
ωσης, Suvivor, Γιωργος Αγγε-
λοπουλος άφησε για λίγο το 
όμορφο νησί του και επέ-
στρεψε στη πρωτεύουσα.
Ο ίδιος θα πρωταγωνιστή-
σει στην ταινία του Μάρκου 
Σεφερλή, «Χαλβάη 5-0». Το 
βράδυ της Κυριακής ο Γιώργος 
Αγγελόπουλος και η μητέρα 
του βρέθηκαν στο θέατρο 
Άλσος για να παρακολουθή-
σουν τη παράσταση «Το δικό 
μας σινεμά».

Η εντυπωσιακή Θεσσαλονικιά 
Στεργιανή Λιαποπούλου δια-
τηρεί σώμα που… θα ζήλευαν 
πολλές γυναίκες, με τις καμπύ-
λες να είναι το «δυνατό» της 
σημείο.
Η 20χρονη καλλονή που σπου-
δάζει τοπογραφία διατηρεί 
ένα αψεγάδιαστο και καλλί-
γραμμο σώμα, με τους 90.000 
και… κάτι Followers  της στο 
Instagram να «αναστατώνο-
νται» κάθε φορά που δημοσι-
εύει φωτογραφίες ή βίντεο

Αντίνοος Αλμπάνης: Είμαι 
καλά, είμαι εδώ

Η Χαριτίνη Ηλιάδου είναι η 
αποκάλυψη των social media

Η Θεσσαλονικιά με 

καμπύλες που θα 

ζήλευε και η Κιμ 

Γ
εννήθηκε στη Βενεζουέλα. Έπειτα, ήρθε 
στα μέρη μας όπου και μεγάλωσε και ευ-
ρύτερα γνωστή έγινε από τον πρώτο κύ-
κλο του Next Top Model, όταν και αποφά-

σισε να… στοιχειώσει τα όνειρά μας για το υπό-
λοιπο της ευγενούς ζωής μας.
Έκτοτε, η άκρως εντυπωσιακή Βάσω Βιλέ-
γκας δε σταματάει να «βασανίζει» το ανδρικό 

κοινό, καθώς οι φωτογραφίες που κατά καιρούς 
αναρτά στους προσωπικούς της λογαριασμούς 
στα social media είναι αρκετές για να σε στεί-
λουν στο άσυλο των ανιάτων.
Ωστόσο, η Βάσω το… τερμάτισε προ μηνός, 
όταν με τη συμμετοχή της στο «Caliente» έκανε 
άπαντες ν’ αναφωνήσουν πως «Είναι σαν καρ-
διά!»

Το στιγμιότυπο της Βιλέγκας που 
σαρώνει

Τ
ο όνομά της έγι-
νε γνωστό από τη 
σχέση της με τον 
αδερφό της Ελέ-

νης Μενεγάκη, Θοδω-
ρή Μισόκαλο. Η Χαριτί-
νη Ηλιάδου, όμως, δεν 
σταμάτησε να απασχο-
λεί μετά το χωρισμό της 
από τον προαναφερθέ-
ντα, ίσα ίσα βλέπει συ-
νεχώς τις μετοχές της στο 
Instagram να ανεβαί-
νουν.
Έχοντας βρει, πλέον, 
νέο έρωτα στα μάτια 
του Κύπριου τραγουδι-
στή και ηθοποιού, Ερμο-
γένη Σκιτίνη, η νεαρή 
καλλονή ετοιμάζεται να 
δοκιμάσει τις δυνάμεις 
της και στην τηλεόραση. 
Συγκεκριμένα, θα παί-
ξει στη νέα τηλεοπτική 
σειρά «8 λέξεις» του 
Ανδρέα Γεωργίου, τρε-
λαίνοντας τα αρσενικά.
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Η 
Ronja  Ed smo 
ε ί ν α ι  κ υ ρ ί -
ως μοντέλο του 
Instagram και μά-

λιστα ανερχόμενη δύναμη 
στον θαυμαστό αυτό κόσμο 
των social media. Η καλλονή 
από τη Σουηδία διαθέτει χυ-
μώδες κορμί, όμορφο πρό-
σωπο και βλέμμα που μα-
γνητίζει.
Και με τα προσόντα αυτά 
πώς να μην κερδίσει τις εντυ-
πώσεις; Ειδικά όταν ανε-
βάζει στον προσωπικό της 
λογαριασμό, σέξι φωτογρα-
φίες της τα likes «πέφτουν» 
βροχή. Η Ronja Edsmo εκτός 
από μοντέλο, δίνει στους δια-
δικτυακούς της φίλους και 
συμβουλές, όταν έχουν ερω-
τικά μπερδέματα ή προβλή-
ματα στις σχέσεις τους.

Μ
ε ένα θερ-
μό και φιλι-
κό βίντεο στα 
social media, 

ο Τζαν Γιαμάν, πρωταγωνι-
στής της τουρκικής σειράς 
«Φτερωτός Θεός», ανα-
κοίνωσε στους θαυμαστές 
του πως θα βρίσκεται στην 
Αθήνα σε λίγες ημέρες. 
«Να με περιμένετε» είπε 
χαρακτηριστικά πυροδο-
τώντας ενθουσιασμό. 

«Γεια σας θέλω να σας ανα-
κοινώσω με χαρά πως θα 
βρίσκομαι στην Ελλάδα 
και την Αθήνα μεταξύ τις 
22 και 24 Σεπτεμβρίου 
προκειμένου να δώσω 
κάποιες συνεν τεύξεις. 
Ελπίζω να είσ τε τόσο 
ενθουσιασμένοι όσο εγώ» 
αναφέρει στο σύντομο 
μήνυμά του ο Τζαν Για-
μάν. «Ήθελα απλά να σας 
ενημερώσω πως θα είμαι 
εκεί, οπότε να με περιμέ-
νετε» προσθέτει ο πρω-
ταγωνιστής της τουρκικής 
σειράς του ΣΚΑΙ.

Στην Αθήνα ο «φτερωτός θεός» Τζαν 
Γιαμάν

Δ
ιαθέτει θα-
νατηφόρες 
καμπύλε ς, 
βλέμμα που 

μαγνητίζει και πρό-
σωπο που τα «σπάει». 
Ο λόγος για τη Melissa 
Riso, το μοντέλο από 
την Καλιφόρνια, που 
έχει κατακτήσει το αν-
δρικό κοινό με την εμ-
φάνισή της.
Η Melissa Riso ασχολεί-
ται με το μόντλεινγκ τα 
τελευταία χρόνια, μιας 
και μέχρι τότε δούλευε 
ως κομμώτρια. Ωστόσο, 
το μεγάλο της όνειρό 
είναι να γίνει ηθοποιός, 
έχοντας ήδη ξεκινήσει τα 
πρώτα της βήματα στην 
υποκριτική.
Μέχρι, λοιπόν, το όνειρό 
της να πάρει σάρκα και 
οστά, αποτελεί η ίδια 
ένα… όνειρο για τους θαυ-
μαστές της.

Η Ronja Edsmo είναι η 
ανερχόμενη δύναμη 

Η γαλανομάτα πλανεύτρα 
από την Κορσική

Π
οιος να αντισταθεί στην 

Stella Versini.

Το βλέμμα της σε μαγνη-

τίζει και τα γαλανά της 

μάτια σε πλανεύουν. Είναι η Stella 

Versini το εντυπωσιακό μοντέλο με το 

δίμετρο κορμί και το όμορφο πρόσωπο 

που κάνει θραύση στο Instagram.

Η Stella κατάγεται από την Κορσική και 

θεωρείται πετυχημένο μοντέλο, έχο-

ντας κάνει συνεργασίες με μεγάλα περι-

οδικά.

«Έπεσε» το instagram με τη Melissa
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Η Μάνη δεν χαρίζεται εύκολα με 
μια δεκάδα tips από το Tripadvisor. 
Είναι δύσκολη πίστα για τον 
ταξιδιώτη, ειδικά γι’ αυτόν που 
έχει μάθει να «κατακτά» γρήγορα 
προορισμούς. Προϋπόθεση είναι η 
όρεξη για περπάτημα, αλλά κυρίως 
για οδήγηση, μιας και οι οικισμοί 
είναι διάσπαρτοι, και χρειάζεσαι 
αυτοκίνητο ακόμα και για να πας από 
τον ξενώνα στο εστιατόριο. Στο τέλος 
αυτού του ταξιδιού, πάντως, έχεις την 
αίσθηση του επιτεύγματος.

Α
ρχικά επιχειρήσαμε να τους μετρή-
σουμε, αλλά χάσαμε τον λογαρια-
σμό. Τα τελευταία χρόνια αρκετοί 
έχουν αναστηλωθεί και έχουν με-

ταμορφωθεί σε boutique ξενοδοχεία. Ανά-
μεσά τους ο ιστορικός διατηρητέος πύργος 
των Μαυρομιχαλαίων στο Λιμένι, όπου με-
γάλωσε ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, και 
ο Πύργος Αραπάκη στον οικισμό της Χα-
ριάς, όπου έζησε ο θαλασσοπόρος Πέτρος 
Αραπάκης. Το εσωτερικό ενός μανιάτικου 
πύργου μπορείτε να το δείτε και ως επισκέ-
πτης στο Βυζαντινό Μουσείο Μάνης (τηλ. 
27330-29531), που στεγάζεται στο διατη-
ρητέο πυργόσπιτο του Πικουλάκη στην Α-
ρεόπολη. Σε αυτό το «σαφάρι» πύργων, την 
πιο δυνατή εικόνα χαρίζει η Βάθεια. Αν δεν 
κατέβεις να την περπατήσεις, είναι σαν να 
μην πέρασες από εκεί. Διώροφοι και τρι-
ώροφοι πύργοι χτισμένοι στο πλάτωμα ε-
νός λόφου, μικρές εκκλησίες, σκαλοπάτια 
και βουβά καλντερίμια. Δεν μπορείς να μη 
σκεφτείς ότι με λίγη φροντίδα αυτή η πυρ-
γοπολιτεία, που αναστηλώθηκε τη δεκαετία 
του 1970, θα ήταν ένα καταπληκτικό υπαί-
θριο μουσείο. Λιγότερο γνωστό, το αφη-
μένο στην τύχη του μεσαιωνικό κάστρο της 
Κελεφάς, με τους κυκλικούς πύργους. Αξίζει 
και η θέα την ώρα του ηλιοβασιλέματος. Αν, 
πάντως, αναρωτιέστε ποιος από όλους είναι 
ο ψηλότερος στη Μάνη, εντοπίστε τον εξα-
ώροφο πύργο Σκλαβουνάκου, ύψους 25 μ., 
που χτίστηκε το 1821 και βρίσκεται στον οι-
κισμό Φουρνιάτα.

ΣΤΑ ΑΠΑΝΕΜΑ ΛΙΜΑΝΙΑ
Η απουσία της γραφικής εικόνας του χωριού 
με την πλατεία, τον πλάτανο και το καφενε-
δάκι δεν θα σας στοιχίσει στη Μάνη. Αντι-
σταθμίζεται με τα ειδυλλιακά λιμανάκια, 
όπως το Πόρτο Κάγιο. Στο νοτιότερο φυσικό 
λιμάνι της ηπειρωτικής Ελλάδας, που κάποτε 
ήταν ορμητήριο του Λάμπρου Κατσώνη, θα 
συνδυάσετε βουτιά σε απάνεμο κολπάκι και 
θα φάτε με το μαγιό σε τραπέζι πάνω στο 
κύμα. Πριν φύγετε, περάστε από τον ξενώνα 
της Ψαμαθούς. Ο ιδιοκτήτης του, ο Αντώνης 
Γρηγορακάκης, γνωστός λαϊκός ζωγράφος 
της περιοχής, θα σας ξεναγήσει στη μόνιμη 
έκθεση ζωγραφικής, που είναι εμπνευσμένη 
από τη μανιάτικη παράδοση και το τοπίο. 
Το Λιμένι είναι μια τέλεια μείξη πέτρας, τιρ-
κουάζ νερών και πολύχρωμων καϊκιών. Αν 
έχετε τη δυνατότητα, κάντε στάση το ηλιο-
βασίλεμα, όταν η βαβούρα στις ψαροταβέρ-
νες καταλαγιάζει. Ο Γερολιμένας προσφέ-

ρει εντυπωσιακό θέαμα: το Κάβο Γκρόσο, 
ο βράχος που εξουσιάζει αυτόν τον μικρό 
κόλπο, αλλάζει χρώματα ανάλογα με τη 
θέση του ήλιου. Κάποτε εκεί υπήρχαν μόνο 
καλυβάκια, στα οποία έμεναν περιστασι-
ακά γυναίκες που έπλεναν τα ρούχα τους 
στη θάλασσα και μάζευαν αλάτι. Εξελίχθηκε 
σε εμπορικό λιμάνι, όπου μέχρι τα τέλη της 
δεκαετίας του 1970 έδενε το πλοίο από τον 
Πειραιά. Σήμερα ζει κυρίως από τον του-
ρισμό. Ξεκινήστε με τα πόδια από την ανα-
τολική πλευρά του κόλπου και ακολουθή-
στε τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο ανάμεσα 
από τα νεοκλασικά στην απέναντι πλευρά. 
Είναι όμορφη η παραθαλάσσια διαδρομή 
δίπλα στα λευκά βράχια που βρέχονται από 
τα βαθυγάλανα νερά. Το νεκροταφείο που 
θα δείτε στο βάθος μοιάζει και αυτό, όπως 
όλα τα μανιάτικα, με μικρό οικισμό.

ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΡΟΤΑΙΝΑΡΟ ΣΤΗΝ Α-
ΓΗΤΡΙΑ
Το Ακροταίναρο δεν γλυκαίνει ποτέ, ούτε 
όταν το λούζει το φως της δύσης. Τοπίο 
γυμνό από δέντρα, γεμάτο φρύγανα και 
ασφόδελους, το φυτό που αρχαίοι Έλλη-
νες θεωρούσαν τροφή των νεκρών. Παρόλο 
που δεν βρίσκεσαι στο τέλος του κόσμου, 
έτσι αισθάνεσαι ακολουθώντας το μονοπάτι 
προς τον φάρο. Έχουμε αφήσει πίσω μας τα 
Κοκκινόγεια, στα αριστερά μας απλώνεται ο 
ορμίσκος Πόρτο Στέρνες. Λέγεται ότι η Πύλη 
του Άδη βρισκόταν σε μια σπηλαιώδη εσοχή 
του. Αν πετύχεις ψαροκάικο, αποκλείεται να 
μην πάει ο νους στον βαρκάρη που περ-
νούσε τις ψυχές στον Κάτω Κόσμο. Το μονο-
πάτι σταδιακά γίνεται δύσβατο και αρχίζουν 
οι εκπλήξεις... Το μισογκρεμισμένο πέτρινο 
εκκλησάκι του Ασώματου, χτισμένο από 
τους αρχαίους λίθους του ναού του Ποσει-
δώνα. Μισό χιλιόμετρο μετά, το Άστρο της 
Αρίας, ένα εντυπωσιακό ψηφιδωτό που 
στόλιζε κάποτε μια ρωμαϊκή έπαυλη. Και 
τέλος, 45 λεπτά μετά την αρχή της διαδρο-
μής, ο φάρος του 1882. Αν και δεν επιτρέ-
πεται η είσοδος στο εσωτερικό του, μπο-
ρείτε να καθίσετε στα πέτρινα παγκάκια στο 

προαύλιο και να δείτε τα πλοία που περνούν 
στα ανοιχτά, από το νοτιότερο ακρωτήρι της 
ηπειρωτικής Ελλάδας. Φροντίστε να επι-
στρέψετε πριν σκοτεινιάσει.
Από τις πιο ωραίες πεζοπορίες είναι αυτή 
που καταλήγει στην Παναγία Αγήτρια. Παρ-
κάρετε το αυτοκίνητο στην τοποθεσία Αγία 
Κυριακή και, ακολουθώντας τις πεζοπορι-
κές επιγραφές, κατηφορίζετε τον χωματό-
δρομο που καταλήγει σε ένα στενό μονο-
πάτι πάνω από τη θάλασσα. Το μικρό βυζα-
ντινό ξωκλήσι είναι καρφωμένο στους βρά-
χους του Μεζαλίμονα. Οι ξεθωριασμένες 
αλλά εντυπωσιακές αγιογραφίες του 1200 
π.Χ., οι ήχοι της φύσης και η θέα κάνουν την 
ατμόσφαιρα μυσταγωγική. Αφού ξαποστά-
σετε στο προαύλιο (πάρτε μαζί σας νερό), 
χαζεύοντας τη θέα στο Ακρωτήρι Τηγάνι, 
επιστρέψτε από το ίδιο μονοπάτι (75 λεπτά 
με επιστροφή).

ΣΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΗΣ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ
Δύο Ιταλοί τουρίστες μπαίνουν στον 
Φούρνο της Μηλιάς και ζητάνε τις δύο 
τελευταίες πίτες του θερμοθαλάμου. «Νο! 
It’s not fresh», τους απαντά αγριεμένα η 
Άντζελα, νύφη της θρυλικής Μηλιάς Ξεπα-
παδάκου, που δεν ζει πια. «Σε μία ώρα θα 
βγάλω τις φρέσκες. Αυτές είναι χτεσινές, 
δεν τις πουλάω», εξηγεί, χώνοντας το φτυ-
άρι στον φούρνο όπου ψήνονται τα «μωρά», 
όπως αποκαλεί τα ψωμιά με το προζύμι. Η 
παρασκευή τους είναι ιεροτελεστία. «Τα 
φυλάω, τους ανάβω τη σόμπα και, αν έχω 
κέφια, τα νανουρίζω κιόλας». Θα ζήσετε 
από κοντά πολλά τέτοια ενσταντανέ αν αφι-
ερώσετε χρόνο στην Αρεόπολη. Η πρώτη 
εντύπωση που αφήνει δεν ανταποκρίνεται 
στην πραγματικότητα. Προσπεράστε την 
κεντρική πλατεία, που κουβαλάει την παθο-
γένεια μιας επαρχιακής πόλης με αμφίβολη 
αισθητική, και περπατήστε στα βάθη του 
διατηρητέου οικισμού. Είναι σκηνικό ταινίας 
με ένδοξη ιστορία, γκρίζα πέτρα, καλντερί-
μια, πύργους, εκκλησίες (με ωραιότερη τον 
μητροπολιτικό ναό των Ταξιαρχών), παχιές 
μπουκαμβίλιες, γάτες, καφενεδάκια, ταβερ-

νεία και τα καλοκαίρια εκατοντάδες τουρί-
στες.

ΒΑΡΚΑΔΑ ΣΤΟΝ ΔΙΡΟ
Το ίζημα που δημιουργείται όταν το νερό 
εισχωρεί στις ρωγμές του ασβεστολιθικού 
πετρώματος και το διαλύει σχηματίζει εδώ 
και εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια ένα υπό-
γειο υπερθέαμα: το σπήλαιο της Βλυχάδας, 
στον όρμο του Διρού. Καθισμένοι σε βάρκα, 
θα μπείτε από τη φυσική είσοδο –έχει διά-
μετρο μόλις μισό μέτρο– και θα πλεύσετε 
για 1.200 μ. σε έναν κόσμο από σταλακτί-
τες και σταλαγμίτες, περίτεχνες «κουρτίνες» 
και κρυστάλλους. Στη συνέχεια θα περπα-
τήσετε για άλλα 300 μ., στο χερσαίο τμήμα 
του σπηλαίου. Δυστυχώς, η περιήγηση 
είναι μόλις 25 λεπτά, ενώ οι λεμβούχοι, επι-
φορτισμένοι και με τον ρόλο του ξεναγού, 
είναι στην πλειονότητά τους απρόθυμοι να 
κάνουν κάτι άλλο εκτός από κουπί. Με λύπη 
μας είδαμε τα ίχνη των επισκεπτών χαραγ-
μένα στα πετρώματα και πολλά τμήματα 
σπασμένα στο χερσαίο μέρος, το οποίο ήταν 
αφύλακτο (08.30-17.30, τηλ. 27330-52222).

ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ ΓΑΣΤΡΟΣΟΥΒΕΝΙΡ
Τέλη Αυγούστου γίνεται η συγκομιδή φρέ-
σκου αλατιού από τις αλυκές – λούμπες για 
τους ντόπιους. Η μεγαλύτερη ποσότητα 
βγαίνει στη Χοτάσια (έπονται το Κουκούρι, 
το Τηγάνι, τα Γυάλια, ενώ ελάχιστη παρα-
γωγή έχει το Ταίναρο). Με καραβάκι από 
τον Καραβοστάση μπορείτε να ακολουθή-
σετε τον αλατοπαραγωγό Πιέρρο Τσατσούλη 
(τηλ. 6986-189083) στη Χοτάσια και να προ-
μηθευτείτε 99,7% καθαρό αλάτι. Στο κρεο-
πωλείο του Τσατσούλη (Αρεόπολη, 07.00-
19.00, τηλ. 27330-51540) επί τέσσερις 
γενιές παρασκευάζουν σύγκλινο με αργό 
κάπνισμα σε δεντρολίβανο, μηλόσφακα και 
κερασιά. Αξίζει μια στάση και στην οικογε-
νειακή επιχείρηση En Mani (Αρεόπολη, τηλ. 
6975-734149), που καλλιεργεί και επεξερ-
γάζεται φραγκόσυκα. Θα ξεναγηθείτε στο 
κτήμα και στη μονάδα επεξεργασίας και θα 
δοκιμάσετε χυμό φραγκόσυκο.

Μάνη: στη χώρα των πύργων
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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Ο Μπάμπης είναι με την ερωμένη του στο 
κρεβάτι της και του λέει εκείνη:
- «Μπάμπη μου, όχι πως δεν μου αρέσει το 
μούσι σου αλλά θα ήθελα να σε δω και ξυρι-
σμένο. Είμαι σίγουρη ότι θα φωτίσει το πρό-
σωπό σου!»
- «Πας καλά; Αφού σου έχω πει ότι με θέλει 
έτσι η γυναίκα μου!»
- «Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.» του 
ξαναλέει η ερωμένη.
- «Δεν υπάρχει περίπτωση! Έτσι με γνώ-
ρισε κι έτσι πρέπει να παραμείνω. Της αρέσει 
πολύ, αν ξυριστώ μπορεί και να με χωρίσει.»
- «Έλα βρε Μπαμπίνο μου, ξυρίσου και θα 
σου κάνω ό,τι θες!» του λέει με νάζι.
Τελικά με την τσαχπινιά και τις υποσχέσεις της 
τον πείθει και ξυρίζει το μούσι. Τη νύχτα επι-
στρέφει στο σπίτι του, και ξαπλώνει σιγά σιγά 
στο κρεβάτι να μην ξυπνήσει την γυναίκα 
του. Εκείνη, γυρίζει μισοκοιμισμένη προς την 
μεριά του, του χαϊδεύει το πρόσωπο, και λέει:
«Αχ Φάνη μου, ακόμα εδώ είσαι; Σε λίγο θα 
γυρίσει ο άντρας μου!»

Άνοιξε στην Νέα Υόρκη ένα μαγαζί που 
πουλάει άντρες και πάει μία γυναίκα να βρει 
σύζυγο. Στην είσοδο του μαγαζιού υπάρχει 
μια επιγραφή με τους κανόνες που πρέπει 
να ακολουθούν οι πελάτες.
Ο πρώτος κανόνας λέει ότι μπορείς να μπεις 
στο μαγαζί μόνο μια φορά. Υπάρχουν 6 

όροφοι και σε κάθε όροφο μπορείς να επι-
λέξεις σύζυγο ή να ανέβεις στον επόμενο. 
Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορείς να 
κατέβεις όροφο παρά μόνο για να βγεις από 
το κτίριο.
Μπαίνει λοιπόν η κυρία και ανεβαίνει στον 
πρώτο όροφο.
Η επιγραφή λέει:
- Άνδρες με δουλειά.
Η κυρία συνεχίζει στον δεύτερο όροφο:
- Άνδρες με δουλειά που αγαπάνε τα παιδιά.
Στον τρίτο όροφο η επιγραφή λέει:
- Άνδρες με λεφτά που αγαπάνε τα παιδιά 
και είναι όμορφοι.
Καλοί σκέφτεται η κυρία αλλά ανεβαίνει 
στον τέταρτο όροφο:
- Άνδρες με λεφτά που αγαπάνε τα παιδιά, 
είναι όμορφοι και βοηθούν στις δουλειές 
του σπιτιού.
Ας ανέβω έναν ακόμη όροφο λέει η κυρία 
και στον πέμπτο διαβάζει:
- Άνδρες με λεφτά που αγαπάνε τα παιδιά, 
είναι όμορφοι, βοηθούν στις δουλειές του 
σπιτιού και είναι πολύ ρομαντικοί.
Η κυρία το έχει πάρει απόφαση θα πάρει 
άντρα από τον πέμπτο όροφο αλλά δεν 
αντέχει να μην ανέβει στον έκτο.
Εκεί η επιγραφή λέει:
- Είστε η επισκέπτης 31.456.012 σε αυτόν 
τον όροφο. Δεν υπάρχουν άντρες εδώ. Ο 
όροφος αυτός υπάρχει μόνο ως απόδειξη 
ότι οι γυναίκες δεν είναι ευχαριστημένες με 
τίποτα...

FUN

ΚΡΙΟΣ
Συνεχίζεται η ταλαιπωρία της καθημερινό-
τητας εξαιτίας της αντίθεσης του χαρακτήρα 
σας με το κλίμα των ημερών. Μετατρέψτε 
το άγχος σας σε δημιουργικότητα, δεχθείτε 
κάτι που δεν αλλάζει, ελέγξτε τους πανι-
κούς που σας προκαλούν «τρίτοι» και καλ-
λιεργήστε την αισιοδοξία για το οικονομικό 
σας μέλλον.. 

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

ΔΙΔΥΜΟΙ
Οικονομικά, τα πράγματα δεν δείχνουν 
να πηγαίνουν άσχημα σε γενικές γραμμές, 
κάποιοι όμως θα ξοδέψετε αρκετά χρήματα 
προκειμένου να εντυπωσιάσετε περισσό-
τερο. Αν κινηθείτε μεθοδικά θα μπορέσετε 
να έχετε σημαντικά αποκτήματα. Ο χώρος 
εργασίας δεν είναι ο πλέον ενδεδειγμένος 
αυτές τις μέρες καθώς εσείς έχετε ανάγκη 
είτε από αλλαγή είτε από ξεκούραση. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Όλα είναι θέμα αυτοπε-
ποίθησης, για αυτό λοι-
πόν μέσα στις επόμενες 
μέρες, καλό θα ήταν να 
μην αναλάβετε καμία 
δουλειά, αν δεν είστε 
απόλυτα σίγουροι ότι 
μπορείτε να αντεπεξέλ-
θετε. Μπορεί στην πρό-
ταση μιας νέας ιδέας να σας 
συνεπαίρνει ο ενθουσιασμός, 
αλλά μην τον αφήσετε να καθορί-
σει την τελική σας απόφαση.

ΛΕΩΝ
Αυτή η εποχή σας βοηθά να ανακτήσετε γρή-
γορα χαμένο έδαφος στον επαγγελματικό 
χώρο και να έχετε καλές αποδόσεις. Οι καθυ-
στερήσεις και οι αναβολές θα μπορούσαν λίγο 
να μπλοκάρουν την ορμή σας, αλλά μην ανησυ-
χείτε γιατί είναι περαστικό. Οι εντάσεις πάντως 
δεν θα λείψουν. Όπως και στο παρελθόν, έτσι 
και τώρα έχετε να αντιμετωπίσετε παρόμοιες 
εντάσεις, που είναι ικανές να σας βλάψουν 
σοβαρά, μόνο αν προσπαθήσετε να διατηρή-
σετε φθαρμένες καταστάσεις και να εμποδίσετε 
αλλαγές οι οποίες πρέπει να γίνουν. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Πολλή κίνηση και δραστηριότητα αυτή 
την εποχή είναι μέσα στο πρόγραμμα. 
Άνθρωποι και γεγονότα θα σας απασχο-
λήσουν και θα σας απογοητεύσουν (ξενε-
ρώσουν) αρκετές φορές. Τις τυχόν οικονο-
μικές δυσκολίες θα τις αναπληρώσετε με 
τη δημιουργική σας φαντασία. Οι σωστές 
κινήσεις που θα κάνετε θα σας βοηθήσουν 
να πραγματοποιήσετε τα σχέδια που έχετε.

ΖΥΓΟΣ
Το πείσμα και ο εγωισμός σας, μπορεί να 
δυσχεράνουν μία επαγγελματική ή κοινω-
νική σχέση σας. Με μια πιο διπλωματική 
συμπεριφορά θα βγείτε περισσότερο κερ-
δισμένοι. Υπάρχει η πιθανότητα, απροσδό-
κητων εξελίξεων, που όπως κι αν εμφανι-
στούν δεν θα καταλήξουν ικανοποιητικά. 
Είναι σημαντικό να είστε ξεκαθαρισμένοι, 
πράγμα όμως που απαιτεί κάποιο χρόνο.

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

ΤΟΞΟΤΗΣ
Βασικό στοιχείο για να πετύχετε πιο εύκολα 
τους στόχους σας θα είναι η μεγάλη κοινω-
νικότητά σας, για αυτό θα πρέπει οπωσδή-
ποτε να εδραιωθείτε στο χώρο σας, ανα-
πτύσσοντας όσο περισσότερο μπορείτε τις 
«δημόσιες σχέσεις σας». Αποδεχθείτε προ-
σκλήσεις γιατί θα σας προσφέρουν ώρες 

χαλάρωσης.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Την περίοδο αυτή ευνο-

ούνται συζητήσεις, συμ-
φωνίες και μετακινή-
σεις. Παρά τις δυσκο-
λίες που ακόμα είναι 
φανερό ότι υπάρχουν, 
μπορούν όλα να προ-

χωρήσουν αν δείξετε 
επιμονή και δεν είσ τε 

άκαμπτοι στις απαιτήσεις 
των άλλων. Στο στενό περι-

βάλλον η ατμόσφαιρα βελτιώνε-
ται, οι δυσκολίες όμως στον επαγγελματικό 
τομέα παραμένουν. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Στον επαγγελματικό χώρο έχετε δώσει 
αρκετές, ίσως και πολλές υποσχέσεις, που 
κατά πάσα πιθανότητα δε θα μπορέσετε να 
τις πραγματοποιήσετε. Επειδή όμως έχετε 
δεσμευτεί απέναντι σε πολλούς ανθρώ-
πους, καλό θα είναι να βρείτε έναν τρόπο να 
ξεμπλέξετε όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Δεν 
υπάρχει περίπτωση να σας παρεξηγήσουν. 
Μόνο να είστε έντιμοι… Είναι ανθρώπινο να 
μην τα καταφέρνετε σε όλα.

ΙΧΘΕΙΣ
Θα διχαστείτε ανάμεσα σε υποχρεώ-
σεις και προβλήματα με αποτέλεσμα να 
δημιουργηθεί μία κατάσταση όχι και 
τόσο ενθαρρυντική. Η υπευθυνότητα και 
οι έξυπνες ιδέες σας θα τακτοποιήσουν 
τις εκκρεμότητές σας και θα ηρεμήσετε. 
Η εποχή ευνοεί τη σύναψη συμφωνιών, 
επαγγελματικών και μη, αλλά απαιτεί προ-
σεχτικές κινήσεις και πολλή ψυχραιμία. 
Μην είστε υπερευαίσθητοι.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις



LIFE60 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

20 Σεπτεμβρίου 2019
www.hellasnews-radio.com

Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 

Τ
ους 20.000 έφτασαν οι επι-
σκέπτες της έκθεσης «Πικά-
σο και Αρχαιότητα. Γραμμή 
και πηλός» μέσα σε δύο 

μόνο μήνες. Η εμβληματική έκθε-
ση-σταθμός του Μουσείου Κυ-
κλαδικής Τέχνης που οργανώθηκε 
στο πλαίσιο της σειράς εκθέσεων 
«Θεϊκοί Διάλογοι», κέρδισε τις ε-
ντυπώσεις των τουριστών και του 
αθηναϊκού κοινού χάρη στον ζω-
ντανό, μοναδικό και πρωτότυπο 
διάλογο ανάμεσα σε κεραμικά και 
σχέδια του μεγάλου Ισπανού καλ-
λιτέχνη και αρχαία έργα. Η έκθεση 
θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Οκτω-
βρίου ενώ, προς διευκόλυνση των 
επισκεπτών, το ωράριο λειτουργί-
ας της έκθεσης, από 16 Σεπτεμβρί-
ου και εξής, διευρύνεται σε Δευ-
τέρα, Πέμπτη, Παρασκευή 10.00-
20.00, Tετάρτη, Σάββατο 10.00-
17.00, Κυριακή 11.00-17.00, ενώ 
την Τρίτη το Μουσείο θα παραμέ-
νει κλειστό.
Στην σπάνια και πρωτότυπη αυτή 
έκθεση που επιμελήθηκε ο Διευ-
θυντής του Μουσείου Κυκλαδι-
κής Τέχνης, Καθηγητής Ν. Χρ. Στα-
μπολίδης και ο Ιστορικός Τέχνης 
Olivier Berggruen, για πρώτη 
φορά 68 σπάνια κεραμικά και σχέ-
δια του Πικάσο με πτηνά,τετρά-
ποδα και θαλάσσια όντα, ανθρώ-
πινες μορφές, μυθολογικά ή μει-

ξογενή όντα (Κένταυρος-Μινώταυ-
ρος) και άλλα έργα εμπνευσμένα 
από αρχαίες τραγωδίες και κωμω-
δίες, «συνομιλούν» θεματικά με 
67 αρχαιότητες, δημιουργώντας 
έναν ακόμη «Θεϊκό Διάλογο» 
μεταξύ της αρχαίας ελληνικής και 
της μοντέρνας τέχνης.
Τα πικασικά έργα-σχέδια και κερα-
μικά από την καλλιτεχνική δημι-
ουργία του Πικάσο από τη δεκα-
ετία του 1920 έως τη δεκαετία του 
1960- προέρχονται από ιδρύματα, 
μουσεία και συλλογές του εξωτε-
ρικού, όπως η FABA - Fundación 
Almine y Bernard Ruiz-Picasso para 
el Arte, το Musée Νational Picasso-
Paris, το Musée Picasso Antibes, 
το Museo Picasso Μólaga,, το 

Museum Berggruen στο Βερολίνο, 
καθώς και ιδιωτικές συλλογές. Τα 
έργα της αρχαιότητας προέρχονται 
από 15 συνολικά ελληνικά μου-
σεία και συλλογές, όπως το Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο, τα Αρχαι-
ολογικά Μουσεία Αρχαίας Αγο-
ράς, Αγίου Νικολάου, Δήλου, Ερέ-
τριας, Ηρακλείου, Θηβών, Μαρα-
θώνα, Πάρου, Πατρών, Χανίων, 
Χώρας Μεσσηνίας, το Κυπριακό 
Μουσείο, το Μουσείο Κυκλαδι-
κής Τέχνης και τη Νομισματική 
Συλλογή της Alpha Bank. Πρόκει-
ται για γλυπτά, κεραμικά και χάλ-
κινα έργα που χρονολογούνται 
από τους προϊστορικούς χρόνους 
(περ. 3200 π.Χ. το παλαιότερο) έως 
και την Ύστερη Ρωμαϊκή περίοδο 

(μέσα 3ου αι. μ.Χ. το νεότερο).
Μεταξύ των «ζευγών» της έκθε-
σης, που πραγματοποιείται με την 
υποστήριξη του Musée National 
Picasso-Paris, στο πλαίσιο του 
“Picasso Méditerranée”,  ξεχω-
ρίζουν: ο Κένταυρος από λευκό 
πηλό, διαμορφωμένος στο χέρι, με 
εγχάρακτη και γραπτή με επίχρι-
σμα διακόσμηση, που δημιούρ-
γησε ο Πικάσο στην Vallauris στις 
3 Ιανουαρίου 1953, σε διάλογο με 
τον Κένταυρο της Κυπρο-Αρχαϊκής 
περιόδου του 6ου αιώνα π.Χ. και 
το μοναδικό Ειδώλιο Κενταύρου 
της Πρωτογεωμετρικής Περιόδου 
από το Λευκαντί της Εύβοιας που 
χρονολογείται στα τέλη 10ου αι. 
π.Χ. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο 
Σεπτέμβριος για τους σινεφίλ στην Α-
θήνα είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις 
«Νύχτες Πρεμιέρας». Αν όχι από την 
πρώτη διοργάνωση, 25 χρόνια πριν, 

τότε σίγουρα την τελευταία δεκαετία, οπότε και 
το ενδιαφέρον του κοινού έχει ανέβει κατακό-
ρυφα και η αναζήτηση εισιτηρίων για τις περισ-
σότερες προβολές έχει γίνει δύσκολη υπόθεση. 
Πάντως, η φετινή επετειακή βερσιόν του Φεστι-
βάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, που ανοίγει 
αυλαία την προσεχή Τετάρτη (18-29/9), υπόσχε-
ται να αποζημιώσει όσους στηθούν σε ουρές ή 
αγοράσουν κάρτες διαρκείας για να... ξημερο-
βραδιαστούν στις αίθουσες.
Και φέτος υπάρχουν τρία διαγωνιστικά τμή-
ματα: διεθνές μεγάλου μήκους με 12 ταινίες από 
όλο τον κόσμο που θα διεκδικήσουν τη Χρυσή 
Αθηνάó διεθνές ντοκιμαντέρ, το οποίο τα τελευ-
ταία χρόνια μάς φέρνει πολύ ενδιαφέροντα φιλμ 
τεκμηρίωσης, του πιο δυναμικού δηλαδή είδους 
του σύγχρονου σινεμάó ελληνικών μικρού 
μήκους, ανάμεσα στις οποίες θα δούμε και το 
διαμαντάκι «Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό 
κι εμάς» του Βασίλη Κεκάτου, που έφυγε με τον 
Χρυσό Φοίνικα από τις Κάννες. Αρωμα κρου-
αζέτ θα έχει, βέβαια, και η πρεμιέρα, όπου θα 

προβληθούν τα «Παράσιτα» του φετινού θρι-
αμβευτή Μπονγκ Τζουν-χο, ενώ το φεστιβάλ θα 
κλείσει με το πολυαναμενόμενο «Ενήλικοι στην 
αίθουσα» του Κώστα Γαβρά.
Εκείνο ωστόσο που έχει περισσότερο ενδιαφέ-
ρον στην 25η έκδοση των «Νυχτών» είναι τα 
καλοδιαλεγμένα αφιερώματα. Ειδικότερα αυτό 
που τιτλοφορείται «Το ξύπνημα της Ανοιξης: 
Αγρια άνθη του τσεχικού Νέου Κύματος». Πέραν 
των πιστών κινηματογραφόφιλων, λίγοι πιθα-

νότατα γνωρίζουν πως η λεγόμενη «Ανοιξη της 
Πράγας» είχε και πολύ έντονη διάσταση σχε-
τική με το σινεμά. Μέσα στον γενικότερο πολιτι-
σμικό οργασμό που προκάλεσε η σύντομη χαλά-
ρωση του πολιτικού κλίματος τη δεκαετία του 
1960, μια σειρά από ταλαντούχους αποφοίτους 
της περίφημης Ακαδημίας Κινηματογράφου και 
Τηλεόρασης της Πράγας έστειλαν στη μεγάλη 
οθόνη ταινίες πραγματικής πρωτοπορίας και 
πρωτοφανούς κινηματογραφικού θράσους.

Ολοκληρώθηκε 
η Art Athina στο 
Ζάππειο με αέρα 
αισιοδοξίας

Επιτέλους χαμόγελα. Αυτό 
έβλεπε κανείς στα πρό-
σωπα των ανθρώπων της 

τέχνης στην ανανεωμένη Art 
Athina, που ολοκληρώθηκε χθες 
στο Ζάππειο Μέγαρο. Υστερα 
από μια μακρά περίοδο ύφεσης 
στην εγχώρια αγορά της τέχνης, 
φαίνεται πως κάτι έχει αρχίσει να 
αλλάζει. Το κλίμα σίγουρα είναι 
θετικότερο και αυτό κάνει τους 
ιδιοκτήτες των αιθουσών τέχνης 
να είναι λίγο πιο αισιόδοξοι 
έπειτα από χρόνια αβεβαιότη-
τας, που οδήγησαν σε κλείσιμο 
αρκετές αθηναϊκές γκαλερί. Εμει-
ναν στο παιχνίδι οι πιο ανθεκτι-
κοί, οι καλύτεροι στη διαχείριση 
των οικονομικών και όσοι είχαν 
το βλέμμα τους στραμμένο στο 
εξωτερικό.
Στην ανάταση συνέβαλε και η 
μεγαλοπρέπεια του Ζαππείου. 
Στο εμβληματικό αυτό οικοδό-
μημα που βρίσκεται στην καρ-
διά της πόλης, η έκθεση ανάσανε 
από το ωραίο φυσικό φως και 
από την καλή χωροθέτηση των 
περιπτέρων γύρω από το περι-
στύλιο. Επισκέπτες και καλλιτέ-
χνες σχολίαζαν πως επιτέλους 
βρέθηκε η κατάλληλη στέγη για 
την έκθεση, δεδομένου ότι στο 
παρελθόν η φουάρ είχε φιλο-
ξενηθεί από την Helexpo στο 
Μαρούσι και στο παλιό αερο-
δρόμιο μέχρι το γήπεδο Τάε 
Κβον Ντο και το Ωδείο πέρυσι 
(που δεν είχε κλιματισμό). Για 
φέτος, υπήρξε αρχικά το φιλό-
δοξο πλάνο να γίνει η Art Athina 
στο ανακαινισμένο Ακροπόλ, το 
οποίο δεν υλοποιήθηκε τελικά. 
Φαίνεται το Ζάππειο «ταίριαξε 
κουτί».
Οι δεκάδες ελληνικές και ξένες 
γκαλερί έκαναν καλές επιλο-
γές καλλιτεχνών, φτιάχνοντας 
στην ουσία ένα πανόραμα του 
εικαστικού γίγνεσθαι αυτήν τη 
στιγμή. Εβλεπε κανείς, βέβαια, 
ότι υπάρχει ακόμα το μούδια-
σμα των ετών της κρίσης, όπου 
τα πολύ μεγάλου μεγέθους έργα 
δεν είναι τόσα πολλά, ενώ οι 
τιμές γενικά ήταν ρεαλιστικές.

«Πικάσο και Αρχαιότητα- Γραμμή και πηλός» 
στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

«Νύχτες Πρεμιέρας» με άρωμα Πράγας
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Β
αθμός δυσκολίας, υψηλότατος. Η Τότε-
ναμ εμφανίστηκε στο «καυτό» Καραϊσκά-
κης με τον τίτλο του φαβορί, ωστόσο η κα-
λή ομάδα του Μαρτίνς έδειξε ότι πιστεύ-

ει στον εαυτό της. Το τελικό 2-2 και η διακύμανση 
του σκορ δείχνει την αυτοπεποίθηση του Ολυμπι-
ακού που ξεκίνησε με θετικό αποτέλεσμα στο φε-
τινό Champions League κι άφησε πολύ καλές εντυ-
πώσεις.
Η τελευταία πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο 
Champions League ήταν πριν δυο χρόνια, κόντρα 
στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Τότε οι Πορτογάλοι 
είχαν… τρομοκρατήσει το «Καραϊσκάκης», με τρια 
γκολ και δυο δοκάρια στο πρώτο μέρος.
Όποιος έβλεπε το matrix του γηπέδου στο 30’ θα 
έβλεπε το σκορ στο 0-2 και θα υπέθετε πως το 
έργο… ξαναπαίχθηκε! Θα έπεφτε όμως εντελώς 
έξω, αφού ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ιδανικά το 
παιχνίδι, κάνοντας 10 τελικές ως εκείνο 
το χρονικό σημείο, μετρώντας ένα 
δοκάρι με τον Γκερέρο και καταφέρ-
νοντας να «διαβάσει» όλες τις αμυ-
ντικές ανισορροπίες των Σπερς και να 
χτυπήσει όπως έπρεπε!
Με τον Ποντένσε να κάνει ό,τι θέλει 
τον Ντέιβις από δεξιά, τον Βαλμπουενά 
να δίνει τον ρυθμό, όντας σε κάθε σημείο 
έξω από την περιοχή, τον Γκερέρο να παλεύει 
με τα «θηρία» και τον Τσιμίκα να ανεβαίνει διαρ-
κώς, οι Πειραιώτες πίεσαν ψηλά, έκλεβαν μπάλες 
από τον Γουίνκς και τον Σάντσες και έχασαν σημα-
ντικές ευκαιρίες.
Τα σουτ των Ποντένσε (5’) Γκερέρο (16’) διαδέχθηκε 
το δοκάρι του Ισπανού στο 18’, όταν ο Τσιμίκας 
σέντραρε, ο Πορτογάλος πάσαρε ωραία δίπλα του 
κι ο συμπαίκτης του σούταρε με δύναμη στο δεξί 
δοκάρι του Γιορίς, πείθοντας ότι το παιχνίδι εξελίσ-
σεται όπως πρέπει για τον Ολυμπιακό.
Στην πρώτη επικίνδυνη φάση ωστόσο, η Τότεναμ 
ευτύχησε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να 
προηγηθεί. Στο 26’ ο Κέιν ξεκίνησε με τη μπάλα για 
να μπει στην περιοχή, ο Μεριά πρώτα «έφαγε» την 
κλειστή ντρίμπλα και στη συνέχεια τέντωσε προς 
τα πίσω το πόδι, ανατρέποντας τον Άγγλο super-
star. Ο VAR δεν είχε αντίθετη άποψη, ο Κέιν έστησε 
τη μπάλα στην άσπρη βούλα κι εκτέλεσε τον Σα για 
το 0-1.
Σαν να μην έφτανε αυτό, με τον Ολυμπιακό «παγω-
μένο» απ’ την εξέλιξη παρά την υπερπροσπάθεια, 

ένα κλέψιμο στα αριστερά έδωσε τον ελάχιστο 
χώρο που χρειαζόταν ο Μόουρα έξω απ’ την περι-
οχή. Εκείνος σημάδεψε αριστερά, μην αφήνοντας 
περιθώρια στον Σα και «γράφοντας» το 0-2.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΠΙΣΤΗ
Μολαταύτα, ο Ολυμπιακός δεν έδειξε να χάνει την 
ψυχραιμία του. Αφού προσπάθησε να εμπεδώσει 
όσα χρειαζόταν να κάνει, επανέκτησε τον έλεγχο 
στο κέντρο και με κάποιες μακρινές προσπάθειες 
του Μασούρα και του Βαλμπουενά επιχείρησε να 
«πονοκεφαλιάσει» τον Γιορίς.
Τελικά τα κατάφερε στο 43’ με τον Ποντένσε, που 
μπήκε με ορμή στην περιοχή από δεξιά και με δια-
γώνιο σουτ έδωσε στην ομάδα του και στην κερ-
κίδα ό,τι χρειαζόταν για να επανέλθει η ψυχολογία 
στην πρότερη κατάσταση.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ… ΣΑΝ 
ΠΡΩΤΟ
Η αίσθηση που επικρατούσε ήταν ότι 
οι Πειραιώτες μπορούσαν να πάρουν 
περισσότερα από τα παιχνίδια, κλεί-
νοντας σωστά στην άμυνα κι επιλέ-
γοντας να φορτώσουν πολύ την αρι-

στερή πλευρά της Τότεναμ, όπου οι 
βοήθειες του Σάντσες ήταν κακές και οι 

αντιδράσεις του Ντέιβις πάντα σε δεύτερο 
χρόνο κόντρα στον σκόρερ Ποντένσε.
Από κει ήρθε και η μπάλα μετά την πίεση διαρκείας 
στους αμυντικούς των Λονδρέζων, με τον Βαλμπου-
ενά να δέχεται την πάσα με πλάτη το τέρμα, τον 
Βερντόνγκεν να τον πατάει και τον Ρόκι να δείχνει 
πέναλτι! Ο εξαιρετικός Γάλλος δεν αστόχησε, ισο-
φαρίζοντας και βάζοντας «φωτιά» στο Φάληρο!
Ως το τέλος του αγώνα δεν υπήρξαν σημαντικές 
προς καταγραφή φάσεις, με την Τότεναμ να κυρι-
αρχεί στο διάστημα 75’-85’, που συνέπεσε με την 
είσοδο του ξεκούραστου Σον στο παιχνίδι και τους 
γηπεδούχους να πιέζουν στις καθυστερήσεις για 
την εντυπωσιακή ανατροπή, δίχως αποτέλεσμα.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέντρο Μαρτίνς): Σα, Ελαμπντελα-
ουί, Σεμέδο, Μεριά, Τσιμίκας, Γκιλιέρμε, Μπουχαλά-
κης, Ποντένσε, Βαλμπουενά (69’ Μπενζιά), Μασού-
ρας (78’ Ραντζέλοβιτς), Γκερέρο (89’ Ελ Αραμπί)
ΤΟΤΕΝΑΜ (Μαουρίσιο Ποκετίνο): Γιορίς, Γου-
ίνκς, Ντέιβις, Αλντερβάιρελντ, Βερντόνγκεν, Ντο-
μπελέ (62’ Σισοκό), Έρικσεν, Σάντσες, Μόουρα (76’ 
Λαμέλα), Ντέλε Άλι (72’ Σον), Κέιν

SPORTSNEWS

Ο Ολυμπιακός της Ευρώπης βροντοφώναξε παρών! Με μια εκπληκτική αντεπίθεση έκανε το 0-2 
του 30’ από την Τότεναμ, 2-2 και πήρε ένα πολύτιμο βαθμό στην πρεμιέρα των ομίλων! Ποντένσε 
και Βαλμπουενά τα γκολ των Πειραιωτών. Δοκάρι ο Γκερέρο. 

Είναι ψυχάρα κι 
Ολυμπιακάρα! 

Ο Νίκος Νταμπίζας τον στήριξε, το ίδιο και οι παίκτες του. Ο Γιάν-
νης Αλαφούζος στην συνάντηση με τον τεχνικό διευθυντή και 
τον Γιώργο Δώνη τάχθηκε στο πλευρό του Έλληνα προπονητή, ο 
οποίος συνεχίζει κανονικά στον πάγκο του «τριφυλλιού»!

Από την στιγμή που ο Νίκος Νταμπίζας τον στήριξε απόλυτα και οι ποδο-
σφαιριστές ανέλαβαν το μεγάλο μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί, οι 
πιθανότητες παραμονής του Γιώργου Δώνη στον πάγκο του Παναθηνα-
ϊκού ήταν ιδιαίτερα αυξημένες. Αυτό που απέμενε για να «κλειδώσει» 
η παρουσία του Έλληνα τεχνικού ήταν το ραντεβού με τον Γιάννη Αλα-
φούζο το απόγευμα της Δευτέρας.
Οι τρεις άνδρες τα είπαν για αρκετή ώρα, ανέλυσαν διεξοδικά την κατά-
σταση και ο Έλληνας προπονητής άφησε στην άκρη τις όποιες σκέψεις 
έκανε για παραίτηση. Ο Αλαφούζος ζήτησε και πήρε εξηγήσεις για την 
άθλια αγωνιστική εικόνα της ομάδας.
Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ δεν έθεσε θέμα προπονητή, κάνοντας δεκτή 
την εισήγηση του Νταμπίζα και ο Παναθηναϊκός συνεχίζει ως έχει, προ-
σπαθώντας από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό αρχής γενομένης και μετά, 
να αντιστρέψει την κατάσταση και να βγάλει αντίδραση!

«Εξάψαλμος» από τους οπαδούς στο Κορωπί!
Αντιπροσωπεία οπαδών του Παναθηναϊκού βρέθηκαν το πρωί της 
Τετάρτης στο Κορωπί και τα... έψαλαν στους ποδοσφαιριστές, ζητώντας 
άμεση βελτίωση της αγωνιστικής τους εικόνας!
Οι «πράσινοι», έχουν χρειαστεί να διαχειριστούν μια αρκετά δύσκολη 
κατάσταση μετά και την βαρύτατη ήττα (4-0) από τον Άρη, με τον Γιώργο 
Δώνη να έχει εκφράσει πρόθεση αποχώρησης από τη στιγμή που η 
εικόνα δεν βελτιώθηκε καθόλου μετά την επανέναρξη του πρωταθλήμα-
τος και ήρθε η ντροπιαστική νύχτα της περασμένης Κυριακής στη Θεσ-
σαλονίκη. 
Περίπου 40 οργανωμένοι οπαδοί του Τριφυλλιού πήγαν το πρωί στο 
προπονητικό κέντρο. Μετά από διαβουλεύσεις με την ασφάλεια της 
ΠΑΕ, μπήκαν κανονικά μέσα και κατευθύνθηκαν στο γήπεδο που γινό-
ταν η προπόνηση.
Οι οπαδοί μίλησαν με σκληρή γλώσσα στους παίκτες για περίπου δύο με 
τρία λεπτά. Δεν έλειψαν και κάποια «γαλλικά», χωρίς ωστόσο να ξεφύγει 
η κατάσταση. Το μήνυμα, μεταξύ άλλων, ήταν το εξής:
«Θα πρέπει να ντρέπεστε για την εικόνα που έχετε. Παίξτε μπάλα. Είστε 
στον Παναθηναϊκό. Σοβαρευτείτε από την Κυριακή κιόλας στο παιχνίδι 
με τον Ολυμπιακό»...

Πορεία κατά Αλαφούζου και αποχή από το ντέρμπι!
Ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι των οργανωμένων του Παναθηναϊκού καλεί 
σε πορεία κατά του Γιάννη Αλαφούζου ενώ ξεκαθαρίζει πως δεν θα 
δώσει το παρών στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό!
Οι σκέψεις για αποχή των οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού 
στο ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, τελικά γίνονται 
πράξη! Με ανακοίνωσή τους το απόγευμα της Τετάρτης, τέσσερις εκ των 
μεγαλυτέρων συνδέσμων της Θύρας 13 και όλα τα κλαμπ της επαρχίας(-
στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ έκατσαν στο πέταλο της 15) κάνουν γνωστό πως 
δεν θα δώσουν το παρών στις κερκίδες του σταδίου. Αντó αυτού καλούν 
σε πορεία κατά του Γιάννη Αλαφούζου το μεσημέρι της Κυριακής και 
ζητούν να παραδώσει τις μετοχές της ΠΑΕ στον Ερασιτέχνη.

Παναθηναϊκός: Συνεχίζει με 
Δώνη στο τιμόνι!

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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Η 
Ξάνθη πραγματοποιεί εξαιρετι-
κό ξεκίνημα μετρώντας τρία στα 
τρία στο πρωτάθλημα, με τους α-
κρίτες να γίνονται η έκτη ομάδα 

από την επαρχία που πετυχαίνει κάτι τέ-
τοιο.
Συγκεκριμένα η επίσημη ιστοσελίδα της 
Super League αναφέρει σχετικά: «Για 
πρώτη φορά στην ιστορία της η Ξάνθη 
ξεκίνησε με τρεις νίκες το πρωτάθλημα. 
Αναζητήσαμε να βρούμε πόσο συχνά έχει 
γίνει κάτι τέτοιο από ομάδα της περιφέ-
ρειας. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και 
τόσο συνηθισμένο.
Το έχουν καταφέρει έξι μόλις ομάδες, μια 
από αυτές, ο ΟΦΗ, δύο φορές. Μάλιστα οι 
δύο από αυτές, ο Ολυμπιακός Βόλου και ο 
ΟΦΗ έχουν καταφέρει το 1971 ο πρώτος 
και το 1986 και 1995 ο δεύτερος, να ξεκι-
νήσουν με τέσσερις νίκες.
Τα τελευταία 24 χρόνια το είχε καταφέρει 
μόνο η Βέροια, το 2014, μοναδική φορά 
μέχρι τώρα στα χρόνια της Super League. 
Εντυπωσιακό είναι ότι το 1987 δύο ομάδες 
της περιφέρειας έκαναν ταυτόχρονα το τρία 
στα τρία, η ΑΕΛ και ο Πανσερραϊκός.
Αν η Ξάνθη θέλει να ισοφαρίσει την επί-
δοση του Ολυμπιακού Βόλου και 
του ΟΦΗ, θα πρέπει να νική-
σει στη Λάρισα την ερχόμενη 
Κυριακή.
Οι περιπτώσεις που ομάδες 
της περιφέρειας έχουν ξεκι-
νήσει στο πρωτάθλημα με 
τρεις τουλάχιστον νίκες:
1971-72 ο Ολυμπιακός Βόλου
1986-87 ο ΟΦΗ
1987-88 η ΑΕΛ
1987-88 ο Πανσερραϊκός
1995-96 ο ΟΦΗ
2014-15 η Βέροια
2019-20 η Ξάνθη

PAOK TV: «Άλλαξε τους κανό-
νες…» 
Κατά την πρώτη ημέρα διάθεσης των ετή-
σιων πακέτων οι συνδρομές του PAOK TV 
ξεπέρασαν τις 3.500, νούμερο που δεί-
χνει ξεκάθαρα ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει 
αγκαλιάσει και στηρίζει το εγχείρημα.
Μέσα σε περίπου 11 ώρες διάθεσης των 
ετήσιων πακέτων ο αριθμός των συνδρο-
μών ξεπέρασαν τις 3.500, άκρως ενθαρρυ-
ντικό νούμερο, που ξεκίνησε από τις 500 
συνδρομές και σταδιακά ανέβαινε,«εξαι-
ρετικό νούμερο», όπως λένε ικανοποιημέ-

νοι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ.
Εκεί, που εστιάζουν από την «ασπρό-
μαυρη» ΠΑΕ είναι οι προσφορές στους 
επαγγελματίες συνδρομητές, στους ιδιο-
κτήτες χώρων εστίασης και δημόσιας προ-
βολής (καφετέριες, εστιατόρια, ταβέρνες, 
ξενοδοχεία, πρακτορεία τυχερών παιχνι-
διών) ανά την Ελλάδα, που θα αγοράσουν 
το συγκεκριμένο πακέτο μετά από συνεν-
νόηση με συγκεκριμένο τμήμα της ΠΑΕ 
ΠΑΟΚ, η οποία μέσω της επίσημης ιστο-
σελίδας της θα φιλοξενεί σε ειδικό hotspot 
όλα τα καταστήματα που έχουν αποκτήσει 
το επαγγελματικό πακέτο, προβάλλοντας 
τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.
«Θέλεις να γίνεις κομμάτι της ιστορίας; 
Κλείσε το πακέτο σου! Άλλαξε τους κανό-
νες…». Τα μότο της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ 
που συνοδεύουν την πρώτη ημέρα διάθε-
σης των ετήσιων συνδρομών για το PAOK 
TV είναι ενδεικτικά του τρόπου σκέψης των 
ανθρώπων της.

«Ανηφόρα» για τα γκολ στη 
Super League
]Η τρίτη αγωνιστική της Super League μας 
έφερε πολλά γκολ, 24 συνολικά, αφού η 

δεύτερη μας είχε προϊδεάσει με 
τρία λιγότερα! Μάλιστα το Σάβ-

βατο ήταν πολύ πλούσιο, 
αφού είδαμε 14 γκολ σε 
τρία μόλις παιχνίδια, κοντά 
στα πέντε γκολ ανά αγώνα!
Η αγωνιστική άρχισε με 
σκορ 2-3, όπως τελείωσε 

η προηγούμενη. Το πέτυχε 
ο ΠΑΟΚ, που έγινε η πρώτη 

ομάδα στη σεζόν, που πέτυχε 
δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Ο ΟΦΗ 
έγινε λίγο αργότερα η πρώτη γηπεδούχος 
ομάδα που πέτυχε περισσότερα από δύο 
γκολ. Λίγες ώρες μετά ο Ολυμπιακός έγινε 
η πρώτη που πέτυχε πέντε στη σεζόν και 
η πρώτη που έβαλε τέσσερα σε ένα ημί-
χρονο.
Εκτός από την ΑΕΛ, που δεν έχει σκοράρει 
σε δύο παιχνίδια της, οι άλλες 13 ομάδες 
έχουν σκοράρει σε δύο τουλάχιστον από 
τα τρία. Οι περισσότερες, οκτώ από τις 14 
ομάδες έχουν σκοράρει και στα τρία παι-
χνίδια τους.
Ακόμη για πρώτη φορά από το 2004 δεν 
υπάρχει παιχνίδι να έληξε 0-0 στις τρεις 
πρώτες αγωνιστικές! Και πάλι όμως τότε, 
το 2004, είχαν μπει 50 γκολ σε 24 αγώνες, 
τώρα 61 σε 21 αγώνες.

Η έκτη επαρχιακή ομάδα με τρία 
στα τρία η Ξάνθη

Ο Νίκος Κωστένογλου έχει 
χρησιμοποιήσει συνολικά 21 
ποδοσφαιριστές του ρόστερ μέχρι 
στιγμής στα τρία παιχνίδια στον 
πάγκο της ΑΕΚ, κάτι που δείχνει 
ότι θέλει να πάρει το καλύτερο από 
όλες τις διαθέσιμες επιλογές του.

Μ
ετά το τέλος του αγώνα με 
τη Λαμία, ο Νίκος Κωστένο-
γλου ανέφερε μεταξύ άλλων 
στις δηλώσεις του ότι ένας 

από τους λόγους που χρησιμοποίησε και 
νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα της ΑΕΚ ή-
ταν διότι επιθυμεί να έχουν ρόλο αρκε-
τοί παίκτες του ρόστερ καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της σεζόν. Πράγματι, μία από τις 
βασικές επιδιώξεις του Κωστένογλου α-
πό τη στιγμή που ανέλαβε την τεχνική η-
γεσία αρχικά ως υπηρεσιακός και εν συ-
νεχεία με τη μονιμοποίησή του ήταν να 
ανοίξει το rotation και να δώσει χρόνο 
σε μεγαλύτερο φάσμα του ρόστερ της Α-
ΕΚ, παίρνοντας ό,τι καλύτερο μπορεί α-
πό όσες περισσότερες επιλογές έχει στα 
χέρια του.

Έχει χρησιμοποιήσει 21 παίκτες 
σε τρία παιχνίδια
Στα τρία παιχνίδια με τον Κωστένογλου 
στον πάγκο, κατά τα οποία η ΑΕΚ μετράει 
ισάριθμες νίκες, ο Έλληνας κόουτς έχει 
χρησιμοποιήσει συνολικά 21 ποδο-
σφαιριστές είτε στο αρχικό σχήμα, είτε 
ως αλλαγή. Κίνηση που δείχνει ότι ο 
«Κωστέ» θέλει να έχει ετοιμοπόλεμους 
όλους τους παίκτες του ανά πάσα στιγμή 
για κάθε ματς. Συγκεκριμένα οι 21 κιτρι-
νόμαυροι από τους 27 που υπολογίζο-
νται θεωρητικά στο ρόστερ της πρώτης 
ομάδας και συνέβαλαν στα τρία τελευ-
ταία ματς είναι οι: Μπάρκας, Τσιγκρίνσκι, 
Βράνιες, Μπακάκης, Λόπες, Οικονόμου, 
Μάνταλος, Σιμόες, Γαλανόπουλος, Ολι-
βέιρα, Λιβάια, Κρίστιτσιτς, Γιακουμάκης, 
Κλωναρίδης, Χουλτ, Παουλίνιο, Βέρντε, 
Αλμπάνης, Σιμάο, Ντέλετιτς, Ζεράλντες.

Η διαχείριση με Τράμπζονσπορ, 
Αστέρα και Λαμία
Στην Τουρκία, απέναντι στην Τράμπζον-
σπορ, εκεί που η ΑΕΚ άγγιξε το θαύμα 
της πρόκρισης, ο Κωστένογλου επέ-
λεξε μια ενδεκάδα στηριζόμενος κυρίως 

στους παίκτες της πρωταθληματικής 
ΑΕΚ καθώς οι εννιά επιλογές της ενδε-
κάδας προέρχονταν από εκείνη την 
ομάδα. Στην Τρίπολη στο διπλό επί του 
Αστέρα ο «Κωστέ» διατήρησε το 3-5-2 
που έβγαλε μια ΑΕΚ πιο σφιχτή και στα-
θερή στον αγωνιστικό χώρο και κάνο-
ντας ένα μικρό φρεσκάρισμα στην ενδε-
κάδα, οδήγησε την Ένωση στην πρώτη 
της νίκη στο πρωτάθλημα. Και μόλις την 
περασμένη αγωνιστική με τη Λαμία, 
έβαλε στην εξίσωση και παίκτες που δεν 
είχαν πάρει αρκετό χρόνο στα προηγού-
μενα ματς, εφαρμόζοντας αυτή τη φορά 
ένα 4-2-3-1. Ο Κωστένογλου ανοίγοντας 
έξυπνα το rotation και ζητώντας ευελι-
ξία από τους ποδοσφαιριστές του, δεί-
χνει πως θα κινηθεί στην πορεία. Άλλω-
στε και με ένα ματς τη βδομάδα η συγκε-
κριμένη τακτική είναι απαραίτητη ώστε 
να απλωθεί ο χρόνος συμμετοχής, μιας 
και φέτος δεν υπάρχει Ευρώπη, όπως τις 
δύο προηγούμενες σεζόν, που επέβαλε 
κάτι τέτοιο.

Οι «πυλώνες» και οι επιλογές 
του ρόστερ συνολικά
Προφανώς και στα τρία πρώτα ματς με 
τον Κωστένογλου στον πάγκο, παίκτες 
όπως οι Μπάρκας, Τσιγκρίνσκι, Βράνιες, 
Σιμόες και Λιβάια έχουν δείξει ότι θα 
αποτελούν τους πυλώνες, μαζί με τους 
Μάνταλο και Ολιβέιρα που επιστρέφουν 
από τους τραυματισμούς τους. Αλλά οι 
διαθέσιμες επιλογές του ρόστερ δίνουν 
στον «Κωστέ» την άνεση να διαλέξει ανά-
μεσα σε Χουλτ-Λόπες και Μπακάκη-Πα-
ουλίνιο στο αριστερό και στο δεξί άκρο 
της άμυνας αντίστοιχα, μπορεί να δίνει 
ανάσες ξεκούρασης στον Τσιγκρίνσκι, 
όπως με τη Λαμία, επιλέγοντας έναν εκ 
των Οικονόμου ή Σβάρνα πλάι στον Βρά-
νιες στο κέντρο της άμυνας, έχει τη δυνα-
τότητα να κάνει τον Κρίστιτσιτς να δώσει 
αυτά που πραγματικά μπορεί πλάι στον 
Σιμόες στο κέντρο, σε ένα χώρο που δια-
θέτει και τους Σιμάο και Γαλανόπουλο, 
ενώ μπροστά, όπως έχει αναλυθεί σε 
προηγούμενο θέμα, οι κιτρινόμαυροι 
διαθέτουν μια πληθώρα επιλογών με 
παίκτες όπως ο Ζεράλντες, ο Βέρντε, ο 
Αλμπάνης, ο Κλωναρίδης ή ακόμα και οι 
Ντέλετιτς και Γιακουμάκης που δημιουρ-
γούν μια ποιοτική επιθετική γραμμή μαζί 
με τους Μάνταλο, Λιβάια και Ολιβέιρα.

ΑΕΚ: Ο Κωστένογλου 
στηρίζεται σε όλο τον κορμό
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Αυστηρή προειδοποίηση που 
Απόλλωνα Πόντου προς όσους 
«βάλλουν και πάλι κατά της ομάδας, 
την οποία κατά τα άλλα υποκρίνονται 
πως υποστηρίζουν»

Η 
σχετική (και επιθετική) ανακοίνω-
ση της ΠΑΕ Απόλλων Πόντου:
«Οι “γνωστοί – άγνωστοι” οι 
οποίοι και πριν ένα χρόνο ανα-

στάτωναν τους φιλάθλους μας προοιωνίζο-
ντας “καταστροφές” για την ομάδα μας, επι-
χειρούν και σ’ αυτήν την χρονική στιγμή να 
εκμεταλλευθούν μια φήμη και να παραπλα-
νήσουν τον κόσμο του Απόλλωνα, διαδίδο-
ντας πως η ομάδα μας θα υποβιβαστεί και 
θα πάρει την θέση της στην Super League 2 
άλλη ομάδα.
Για να αποκαλύψουμε το μέγεθος των 
κακών τους προθέσεων δεν θα εστιάσουμε 
μόνον στην νομιμότητα της Π.Α.Ε. Απόλλων 
Πόντου -την οποία έχουμε ήδη γνωστοποι-
ήσει και σύντομα θα αποδειχθεί- αλλά και 
στο γεγονός ότι καμία ομάδα χαμηλότερης 
Κατηγορίας δεν μπορεί να πάρει την θέση 
κάποιας άλλης, όταν η βαθμολογία έχει επι-
κυρωθεί, βάσει της Προκήρυξης του πρω-
ταθλήματος.
Από αυτή και μόνον την παράμετρο γίνε-
ται σαφές ότι βάλλουν και πάλι κατά της 
ομάδας, την οποία κατά τα άλλα υποκρίνο-
νται πως υποστηρίζουν, όμως για άλλη μία 
φορά οι μάσκες πέφτουν.»

Επιβεβαίωση με Ναζλίδη στα Χα-
νιά!
Και με τη βούλα παίκτης της ΠΑΕ Χανιά ο 
Θωμάς Ναζλίδης.
H ανακοίνωση αναφέρει:
Εναρξη συνεργασίας με Ναζλίδη
Η ΠΑΕ Χανιά ανακοινώνει την έναρξη 
συνεργασίας με τον Θωμά Ναζλίδη, ο 
οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για έναν 
χρόνο.
Γεννημένος στις 23 Οκτωβρίου 1987, στη 
Θεσσαλονίκη τα πρώτα του βήματα σε επί-
πεδο ανδρικής ομάδας τα έκανε στον Ιωνικό 
Διαβατών, για να ακολουθήσουν ο Παύ-
λος Μελάς και ο Εθνικός Σοχού. Η πρώτη 
επαγγελματική του παρουσία έγινε με 
τον Μακεδονικό Νεάπολης στη Γ’ Εθνική, 
όπου μέτρησε συνολικά σε μιάμιση σεζόν 
39 συμμετοχές και 7 γκολ (έπαιξε και 1 παι-
χνίδι Κυπέλλου). Το 2010 έκανε το άλμα 
στην καριέρα του με τη συμμετοχή του στη 

Super League με τη φανέλα της Καβάλας (11 
συμμετοχές) και ακολούθησαν 4,5 χρόνια 
στον Πλατανιά με τον οποίο πανηγύρισε την 
άνοδο στη Super League, έχοντας συνολικά 
87 συμμετοχές (42 στη Super League) και 23 
γκολ (11 στη Super League). Επόμενος σταθ-
μός του στη Super League η Βέροια (36 συμ-
μετοχές – 5 γκολ στο πρωτάθλημα, 4 συμμε-
τοχές στο Κύπελλο). Τη διετία 2016-18 βρέ-
θηκε στη Λάρισα όντας βασικότατο στέλε-
χος της ΑΕΛ (συνολικά 66 συμμετοχές – 17 
γκολ σε πρωτάθλημα και Κύπελλο), ενώ την 
περασμένη σεζόν αγωνίστηκε αρχικά στον 
Αρη (9 συμμετοχές) και μετά στον Απόλ-
λωνα Σμύρνης (12 συμμετοχές)

ΠΑΣ Γιάννινα: Παραιτήθηκε ο Νι-
αρχάκος
Σύμφωνα με πληροφορίες, την παραίτησή 
του υπέβαλε ο τεχνικός διευθυντής του ΠΑΣ 
Δημήτρης Νιαρχάκος και θα αποχωρήσει 
από την ομάδα, μετά από 9,5 χρόνια πετυ-
χημένης παρουσίας.
Συνεργάστηκε άψογα με όλους τους προ-
πονητές της ομάδας και με τους ποδοσφαι-
ριστές. Η απόφαση για την παραίτησή του 
ανακοινώθηκε το μεσημέρι του περασμέ-
νου Σαββάτου τόσο στον πρόεδρο Γιώργο 
Χριστοβασίλη, όσο και στον προπονητή 
Δημήτρη Γιαννίκη. Απλά ο πρόεδρος τον 
παρακάλεσε να μείνει στο πόστο του μέχρι 
την ερχόμενη Κυριακή, μέχρι να βρεθεί ο 
αντικαταστάτης του.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 
Νιαρχάκος εμμένει στην παραίτησή του για 
λόγους που ακόμη δεν έγιναν γνωστοί και 
θα αποτελέσει παρελθόν.
Άγνωστο είναι ποιος θα είναι ο αντικατα-
στάτης του. Το βέβαιο είναι ότι θα υπάρ-
ξουν νέες ανακατατάξεις στο ποδοσφαιρικό 
τμήμα. Κατά πόσο βοηθά ή όχι την ομάδα 
αυτό θα το δείξει ο χρόνος.

Νέοι «πονοκέφαλοι» για Τρίκαλα 
και Κέρκυρα
Στη συνεδρίαση του Διαιτητικού Δικαστη-
ρίου τη Δευτέρα (23/9) θα εξεταστούν τα 
αιτήματα παικτών για επιβολή ποινών.
Αναλυτικά η ενημέρωση:
«ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙ-
ΡΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23.09.2019, 
15.00
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΩΝ
1. ΜΑΡΤΙΝ ΡΟΛΛΕ (ΜΑΡΤΙΝ ROLLE) – ΠΑΕ 
ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΜΛΙΔΗΣ- ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΣΣΙ-

ΟΠΗ
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ– ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΣ-
ΣΙΟΠΗ
4. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΤΟΒΟΣ- ΠΑΕ ΑΟ ΤΡΙ-
ΚΑΛΑ
5. ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ- ΠΑΕ ΑΟ ΤΡΙ-
ΚΑΛΑ».

Ο Λεβαδειακός «ένωσε» ξανά Κα-
ραχάλιο και Ορφανίδη
Οι δυο παίκτες είχαν αγωνιστεί ξανά μαζί 
για την Εθνική Νέων το 2015.
Η ΠΑΕ Λεβαδειακός επισημαίνει…
«ΖΗΣΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ και ΠΕΤΡΟΣ ΟΡΦΑ-
ΝΙΔΗΣ δεν έχουν ξαναβρεθεί ποτέ στο 
παρελθόν στον ίδιο σύλλογο, έχουν σκορά-
ρει όμως στον ίδιο αγώνα ως συμπαίκτες.
Ήταν 6 Ιουλίου του 2015 όταν η Εθνική 
Νέων κέρδιζε την ισχυρή Ουκρανία με 2-0 
στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωτα-
θλήματος. Το πρώτο γκολ ο (κορυφαίος του 
αγώνα) Ορφανίδης, το δεύτερο ο Καραχά-
λιος μετά από πάσα του Ορφανίδη.
Πανηγύρισαν μαζί κλείνοντας το μάτι στην 
κοινή μοίρα τους. “Ήταν ένα υπέροχο 
συναίσθημα” σχολίασε ο Καραχάλιος, “δεν 
μετράει ποιος έβαλε το γκολ ή ποιος έκανε 
την ασίστ, ήταν μια ομαδική προσπάθεια” 
δήλωσε ο Ορφανίδης.
Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά από ‘κείνη τη 
βραδιά, οι μικροί ήρωες της Εθνικής μεγά-
λωσαν και επιφυλάσσονται δια τα περαι-
τέρω… Με τη φανέλα του Λεβαδειακού 
πλέον».

Πήρε τον Γκανέζο Χάμοντ η Δόξα 
Δράμας
O 23χρονος Αφρικανός κεντρικός χαφ, κλα-
σικό «οκτάρι» box to box, αγωνιζόταν στη 
Μαγιόρκα Β’ τα τελευταία χρόνια…
Η ανακοίνωση της Δόξας:
«Η ΠΑΕ Δόξα Δράμας ανακοινώνει τη συμ-
φωνία με τον Γκανέζο, Στέφεν Κουαμπένα 
Χάμοντ (Stephen Kwabena Hammond).
O 23χρονος Αφρικανός κεντρικός χαφ, κλα-
σικό «οκτάρι» box to box, αγωνιζόταν στη 
Μαγιόρκα Β’ τα τελευταία χρόνια, διατελώ-
ντας συμπαίκτης με τους Γουϊνεϊ και Περέ-
γιο, που εντάχθηκαν πρόσφατα στους 
«Μαυραετούς», ενώ ακόμα θήτευσε στη 
Λεγανιές Β .́
Ο Χάμοντ, που επέλεξε το νούμερο «40» 
για τη φανέλα, τέθηκε από σήμερα στη διά-
θεση του Κώστα Ανυφαντάκη, αυξάνο-
ντας επιλογές και συναγωνισμό στη μεσαία 
γραμμή, με το ρόστερ πλέον να αριθμεί 26 
παίκτες.
Καλωσορίζουμε τον Στέφεν στην οικογέ-
νεια της Δόξας και ευχόμαστε μια χρονιά με 
υγεία και επιτυχίες».

Πλατανιάς: Το δείγμα γραφής από 
Λεϊρία…
Με έναν ποδοσφαιριστή ποιότητας φαίνε-
ται ότι ενισχύεται ο Πλατανιάς αυτό το καλο-
καίρι. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Ματέ-
ους Λεϊρία.
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός, παρότι η εμφά-
νιση του Πλατανιά σε αυτό το παιχνίδι (Ηρό-
δοτος) δεν κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα, ο 
ίδιος έδειξε και πάλι πολύ καλός, παρουσι-
άζοντας τα δείγματα γραφής του, όπως τα 
είχε επιδείξει και στα προηγούμενα παιχνί-

δια που είχε αγωνιστεί. Και πάλι αποτέλεσε 
μια διαρκή απειλή για την αντίπαλη ομάδα, 
χάρη στην κινητικότητα, την ταχύτητα του 
επί της ουσίας και γενικότερα την απόδοσή 
του.
Οπως διαφαίνεται, ο Πλατανιάς έχει εντάξει 
στο ρόστερ του έναν ποδοσφαιριστή, που 
μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στο επι-
θετικό παιχνίδι της ομάδας. Επίσης θα πρέ-
πει να σημειωθεί ότι όταν ρολάρει η σεζόν 
και τον γνωρίσουν ακόμα περισσότερο οι 
συμπαίκτες του, αυτό θ’ αποδειχτεί προς 
όφελος του Πλατανιά, διότι ούτως ή άλλως 
αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει μια ήδη 
πολύ καλή συνεργασία με τους νέους τους 
συμπαίκτες. Σταθερά από τότε που ήρθε 
στον Πλατανιά, ο Λεϊρία δείχνει παίκτης 
που μπορεί να βοηθήσει τον Πλατανιά, ένας 
παίκτης που χρειαζόταν μετά την αποχώ-
ρηση του Παπανικολάου και σε κάθε περί-
πτωση ίσως αποδειχθεί η πιο χρήσιμη από 
τις μεταγραφές που έγιναν αυτό το καλο-
καίρι…
Να σημειωθεί ότι μετά το τέλος του αγώνα 
ανάμεσα σε όλους όσοι δεν έκρυβαν την 
ικανοποίηση για την εμφάνισή του Βραζι-
λιάνου επιθετικού ήταν και ο τεχνικός του 
Πλατανιά, Γιάννης Τάτσης.

Δόξα Δράμας: Αποσύρθηκε ο Κα-
ρασάββας
Ο Στράτος Καρασάββας με δήλωσή του 
ανακοίνωσε πως δε θα εμπλακεί στα διοι-
κητικά της Δόξα Δράμας.
Η δήλωση του Στράτου Καρασάββα:
Μετά την πρώτη δημοσιοποίηση – πριν 
6 μήνες περίπου – της πρόθεσης μου να 
ασχοληθώ με τα διοικητικά δρώμενα της 
αγαπημένης μου Δόξας Δράμας και μέχρι 
σήμερα, απέφυγα να αναφερθώ δημόσια 
στις οποίες διαβουλεύσεις, πρωτίστως 
γιατί δεν επιδίωξα κανενός είδους διαφή-
μιση.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον μέχρι 
σήμερα Πρόεδρο της ΠΑΕ ΔΟΞΑ κ.ΜΠΥΡΟ 
και τον συνεργάτη του κ.ΟΤΑΠΑΣΙΔΗ, για 
την άτυπη – και δυστυχώς ατελέσφορη – 
συνεργασία μας, όλο αυτό το χρονικό διά-
στημα – από 13.8.2019 έως 7.9.2019 – και 
ιδιαίτερα τον φίλο Γιάννη, για την ανιδιο-
τελή προσφορά του στην Δόξα μας.
Η ενασχόληση μου με την Δόξα δεν είναι 
εφικτή στα πλαίσια που σήμερα διαμορ-
φώνονται και τα οποία ξεφεύγουν από τα 
συμφωνηθέντα στην συνάντηση μας τον 
Αύγουστο στα Γιάννενα.
Το ενδιαφέρον της οικογένειας μου και των 
συνεργατών μου για τα διοικητικά δρώμενα 
της Δόξας, παύει να υφίσταται και ευχό-
μαστε κάθε επιτυχία στην αγαπημένη μας 
Δόξα και να μην καταλήξει σε χέρια ανθρώ-
πων που μέχρι τώρα δεν έχουν πετύχει 
τίποτα για αυτήν, παρά μόνο να την χρεώ-
σουν.
Ο κάθε εμπλεκόμενος με τα διοικητικά της 
Δόξας, χαράζει μια πορεία, εγώ την χάραξα 
με τον Κώστα Ευμοιρίδη και είμαι υπερή-
φανος για αυτήν, όπως είμαι υπερήφανος 
που γεννήθηκα Δοξαίος.
Όλα τα παραπάνω δεν αναφέρθηκαν με 
εγωιστική διάθεση, ήμουν, είμαι και θα 
είμαι στρατιώτης της Δόξας, της μοναδικής 
ομάδας που αγάπησα στην ζωή μου.

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ SUPERLEAGUE 2
Απόλλων Πόντου: Καμία ομάδα δεν θα πάρει τη θέση μας!
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αθλητικά

Σ
το Τόκιο και στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 2020 προκρίθηκε η 
Μαρία Πρεβολαράκη μέσω του 
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πά-

λης του Καζακστάν.
Η σπουδαία αθλήτρια μετά από το 2012 
και το 2016 θα είναι παρούσα και στο 
μεγάλο event του 2020 και είναι η πρώτη 
από την Ελλάδα που τα καταφέρνει. 
Στον προκριματικό γύρο στα 53κ η Ελλη-
νίδα πρωταθλήτρια νίκησε την Μπλάζκα 
από την Ολλανδία με 5-0. Στην «φάση των 

16» έκαμψε την αντίσταση της Ερντενεσι-
μέγκ από την Μογγολία με 5-2 και προ-
κρίθηκε στα προημιτελικά. Εκεί αντι-
μετώπισε την Βαλβέρδε. Η αθλήτρια 
από το Εκουαδόρ είχε κάνει νωρίτερα 
την έκπληξη αποκλείοντας την Ρωσίδα, 
Ορσούς, αλλά δεν άντεξε την πίεση της 
Πρεβολαράκη και ηττήθηκε με 5-1.
Στον ημιτελικό η Ελληνίδα πρωταθλήτρια 
ηττήθηκε με 4-0 από την πρωταθλήτρια 
Ιαπωνίας Μουκάιντα και έτσι θ’ αγωνι-
στεί για το χάλκινο μετάλλιο. 

Για 3η φορά στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες η Πρεβολαράκη

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague

Προκρίθηκε στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες ο Μαυρομάτης!

Σ
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 
προκρίθηκε ο Νίκος Μαυρομάτης. 
Ο Έλληνας πρωταθλητής της σκοπο-
βολής κατέκτησε το χάλκινο μετάλ-

λιο στο σκιτ ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα που διεξάγεται στο Λονάτο της 
Ιταλίας και έτσι εξασφάλισε την συμμετοχή 
του στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός. 
Ο Μαυρομάτης είναι ο 2ος από το άθλημα 
της σκοποβολής που θα είναι στο Τόκιο 
αφού φυσικά έχει προκριθεί η Ολυμπιο-
νίκης Άννα Κορακάκη που έχει βλέψεις για 
νέα μετάλλια! 
Από τους εβδομήντα πέντε (75) σκοπευ-
τές του σκητ που ταξίδεψαν στο Λονάτο, οι 
περισσότεροι είχαν τον ίδιο στόχο. Να κερ-
δίσουν μια από τις δύο κάρτες συμμετοχής 
στους Ολυμπιακούς του Τόκυο που διανέ-
μονταν στη διοργάνωση. Η πρώτη κάρτα 
του Σκητ ανδρών κατέληξε στην Ελλάδα.
Ο Νίκος Μαυρομμάτης επέδειξε αξιοθαύ-

μαστη ψυχραιμία και ξεπερνώντας όλες τις 
αντιξοότητες ενός πραγματικά δύσκολου 
αγώνα, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση 
στην κατάταξη (και με δεδομένο ότι οι δύο 
αθλητές που προηγούνταν είχαν ήδη κάρ-
τες για το 2020) φέρνει στην Ελλάδα μια 
ακόμη κάρτα για τους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες Τόκυο 2020! Την άλλη κάρτα πήρε ο 
Κύπριος σκοπευτής Δημήτρης Κωνσταντί-
νου.
Από τον αγώνα ξεχώρισε ο Γάλλος 
Emmanuel Petit που με άψογο σκορ 
(125/125) ισοφάρισε το παγκόσμιο ρεκόρ 
και μπήκε πρώτος στον τελικό. Στη δεύτερη 
θέση ακολούθησαν δύο (2) σκοπευτές με 
124/125. Μεταξύ αυτών και ο Μαυρομμά-
της (24, 25, 25, 25, 25, 124 +5). 
Ο Έλληνας σκοπευτής κρατήθηκε στον 
τελικό μέχρι την αναμέτρηση των μεταλ-
λίων. Με 45/50 επιτυχίες τερμάτισε τρίτος 
παίρνοντας το χάλκινο μετάλλιο.
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Ο Γ.Α.Σ. Ιάλυσος κέρδισε με 2-0 στη 
Σπάρτη την τοπική ομάδα, πήρε 
το εισιτήριο της πρόκρισης και θα 
φιλοξενήσει στην επόμενη φάση 
την Κέρκυρα!

Έ
να ημίχρονο ήταν αρκετό στον 
Γ.Α.Σ. Ιάλυσος για να πάρει το ει-
σιτήριο της πρόκρισης για τη δ’ 
φάση του κυπέλλου Ελλάδας, ό-

που θα υποδεχθεί στο «Οικονομίδειο» 
την Κέρκυρα. Οι «ερυθροκίτρινοι» ήταν 
καλύτεροι στο α’ ημίχρονο στη Σπάρτη, 
κέρδισαν με 2-0 την τοπική ομάδα και πή-
ραν την πρόκριση, στο πρώτο τους επίση-
μο παιχνίδι για τη φετινή σεζόν. Η ομά-
δα του Σάκη Παπαβασιλείου ήταν σοβα-
ρή και πειθαρχημένη, με αποτέλεσμα να 
πετύχει δύο γκολ στο α’ ημίχρονο και να 
φύγει νικήτρια από την πρωτεύουσα της 
Λακωνίας, παίζοντας πολύ καλά στο α’ η-
μίχρονο.
Στο 26ο λεπτό ο Γ.Α.Σ. Ιάλυσος κέρ-
δισε πέναλτι, όταν ο Αυγενικού ανατρά-
πηκε από τον Αναστασάκο. Ο Σερτζίνιο 
έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα κάνοντας 
το 0-1. Λίγο πριν τελειώσει το ημίχρονο 
και συγκεκριμένα στο 41ο λεπτό ο Νατσι-
όπουλος με απευθείας εκτέλεσε φάουλ 
έκανε το 0-2.
Στο β’ ημίχρονο ο ρυθμός του αγώνα 
έπεσε με τους «ερυθροκίτρινους» να 
έχουν ως πρώτο στόχο να διατηρήσουν 
τη διαφορά των δύο γκολ. Έτσι έδωσαν 
χώρο στη Σπάρτη, η οποία έγινε απειλη-
τική στο 52ο λεπτό, όταν ο Γεμιστός έκανε 
τη σέντρα, η μπάλα πήρε περίεργη τρο-
χιά και ο Ανδρούτσος απομάκρυνε. Στο 
59’ ο τερματοφύλακας του Γ.Α.Σ. Ιάλυ-
σος μπλόκαρε το σουτ του Γεμιστού, ενώ 
στο 75’ το σουτ του Αυγενικού έπιασε ο 
Τσιζνιέφσκι. Οι Σπαρτιάτες ήταν ανώτε-
ροι στο β’ ημίχρονο και στο 80’ έχασαν 
κι άλλη ευκαιρία με σουτ του Γεμιστού, 
με τον Ανδρούτσο να απομακρύνει εντυ-
πωσιακά. Το 0-2 παρέμεινε και οι Ροδίτες 
έφυγαν νικητές από τη Σπάρτη.
ΠΣ «Η ΣΠΑΡΤΗ» (Μίκι Τσίρκοβιτς): Τσιζνι-
έφσκι, Κακάμης, Παναγιωτίδης (66’ Πλα-
τάνας), Μπανούσης, Κοντογιάννης (46’ 
Σικαλόπουλος), Σωτηρόπουλος, Τσιμι-
κλής, Κάρδαρης, Αναστασάκος (46’ Ζαρα-
φέκας), Γεμιστός, Σαμπατάκος.
Γ.A.Σ. ΙΑΛΥΣΟΣ (Σάκης Παπαβασιλείου): 
Ανδρούτσος, Μακρυδημήτρης, Τριπο-

τσέρης, Πατινιώτης, Γιώργου (90ó Χειμω-
νέττος Κ.), Ρεκλείτης, Αυγενικού, Νατσι-
όπουλος (88ó Τερζίου), Μαρτσάκης (82’ 
Παπαδόπουλος), Σερτζίνιο, Μαραγκου-
δάκης.

Αιγάλεω: Υπέγραψε ο Στάθης 
Λάμπρου
Στο πρωτάθλημα της Football League και 
συγεκριμένα στο Αιγάλεω θα συνεχίσει 
την καριέρα του ο Στάθης Λάμπρου.
Πέρσι η 20χρονος μέσος είχε αγωνιστεί 
στην Αήττητο Σπάτων, ενώ επί σειρά ετών 
αγωνίστηκε στην ακαδημία του Ολυμπι-
ακού.
Παράλληλα, έχει αγωνιστεί και με την 
πρώτη ομάδα των Πειραιωτών και συγκε-
κριμένα στο Κύπελλο κόντα στον Κισσα-
μικό.

Δερμιτζάκης: Στόχος μας παρα-
μένει το πρωτάθλημα
Ο προπονητής της Καβάλας, 
Παύλος Δερμιτζάκης, μίλησε 
στο athleticradio.gr για το 
ματς Κυπέλλου με την ΠΑΕ 
Χανιά, ενώ αναφέρθηκε 
στους ΟΦΗ, Εργοτέλη και 
ΠΟΑ.
Καβάλα και Χανιά θα αναμε-
τρηθούν σε λίγες ημέρες στο 
“Ανθή Καραγιάννη” για μία θέση 
στην 5η φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.
Τα όσα είπε ο Παύλος Δερμιτζάκης στο 
athleticradio.gr: 
“Θα είναι ένα δύσκολο ματς απέναντι σε 
μία από τις καλύτερες ομάδες της Σούπερ 
Λιγκ 2. Μία ομάδα που έχει οργάνωση, 
πλουραλισμό, ποσότητα και ποιότητα 
παικτών, αλλά και έναν ικανό προπονητή.
Εμείς όμως είμαστε η Καβάλα, έχουμε ένα 
όνομα με βαρύτητα και θα επιδιώξουμε 
να φιλοξενήσουμε τα Χανιά με τον καλύ-
τερο τρόπο. Θέλουμε να γίνει ένα καλό 
ματς που θα το χαρεί ο κόσμος και εύχο-
μαι να κερδίσει ο καλύτερος. 
Εμάς ο στόχος μας είναι το Πρωτάθλημα 
της Φούτμπολ Λιγκ, το Κύπελλο είναι 
ο Θεσμός των εκπλήξεων και δίνεται η 
δυνατότητα μέσω επιπλέον αγώνων να 
χρησιμοποιήσουμε όλους τους παίκτες 
μας. Στόχος μας είναι μία καλή πορεία 
στο Πρωτάθλημα και οτι προκύψει στο 
Κύπελλο”.
Για τους ΟΦΗ, Εργοτέλη και ΠΟΑ που έχει 
διατελέσει προπονητής,  είπε: 

“Ο ΟΦΗ είναι η ευχάριστη έκπληξη του 
Πρωταθλήματος, αν αναλογιστούμε την 
περυσινή του πορεία και όχι φυσικά το 
βαρύ του όνομα.
Θεωρώ οτι έτσι θα πάει όλη την σεζόν. 
Είναι μία τεράστια ομάδα που κοιτάζει 
πάντα μπροστά. Γίνεται πολύ καλή δου-
λειά και υπάρχει ένας σωστός προγραμ-
ματισμός, που θα φανούν οι… καρποί.
Για τον Εργοτέλη, είμαιν χαρούμενος που 
στον πάγκο του βρίσκεται ο φίλος μου και 
επί χρόνια παίκτης και συνεργάτης μου, 
Γιάννης Ταουσιάνης.
Ο Εργοτέλης έκανε την καλύτερη επι-
λογή με έναν άνθρωπο που γνωρίζει την 
ομάδα και είναι καλός προπονητής με 
σοβαρότητα.
Η ομάδα έχει σωστό προγραμματισμό 
και θα τα καταφέρει στο δύσκολο Πρωτά-
θλημα της Σούπερ Λιγκ 2.
Ο ΠΟΑ είναι η ομάδα της καρδιάς μου, 
αφού εκεί ξεκίνησα ουσιασ τ ικά να 
“χτίζω” την προπονητική μου καριέρα.
Είναι ένα από τα καλύτερα σχολεία και 
τον παρακολουθώ πάντα. Έχει μία ιδιαί-
τερη φιλοσοφία. Πήρε το Κύπελλο ΕΠΣΗ 
πέρυσι και φέτος θα επιδιώξει μία καλή 
πορεία στο Πρωτάθλημα μόλις 9 ομάδων, 
που θεωρώ τραγικό να είναι μόλις τόσες, 
του 8ου Ομίλου της Γ Εθνικής”.

Επιστροφή Γεωργιάδη στον 
Πανσερραϊκό!
Στα… παλιά επιστρέφει ο Γιώργος Γεωρ-
γιάδης που έκλεισε στον Πανσερραϊκό.
Ο πρώην μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ επι-
στρέφει στις Σέρρες μετά από 8 χρόνια, 
για να βοηθήσει την ομάδα στον στόχο 

της ανόδου στην Football League.
Υπενθυμίζεται ότι ο Δικέφαλος 

είχε αποκτήσει τον, 31χρονο 
πλέον, μεσοεπιθετικό από 
τον Πανσερραϊκό, το καλο-
καίρι του 2011.
Στην τριετία που είχε φορέ-
σει τα «ασπρόμαυρα» πρό-

λαβε να κάνει 73 συμμετοχές, 
με 3 γκολ και 5 ασίστ.

Και με τη… βούλα Σιαλμάς στο 
Ναύπλιο 2017!
Ανακοινώθηκε και επίσημως η απόκτηση 
του έμπειρου επιθετικού από τον σύλ-
λογο του Ναυπλίου!
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Προσθήκη με άρωμα Πρωταθλητισμού… 
Δημήτρη Σιαλμά καλωσόρισες και επί-
σημα στην ομάδα!
Η ανακοίνωση του νέου παίκτη πραγμα-

τοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 
2019 στην επίσημη παρουσίαση της ομά-
δας στις εγκαταστάσεις του Μεγάλου 
Χορηγού μας @ikteo_dromos.
Οι συστάσεις περιττές, μιας και ο Δημή-
τρης έχει εμφανιστεί με τις φανέλες μεγά-
λων ομάδων όπως Εθνικό Αστέρα, Πανι-
ώνιο, Εθνικό Πειραιώς, ΠΑΣ Γιάννινα, 
Ολυμπιακό Βόλου, ΑΕΚ, Χαζάρ Λανκα-
ράν, Πλατανιά, ΦΚ Τσεαχλάου Πιάτρα 
Νέαμτς, Ακρόπολη, Παναχαϊκή, ΑΟ Τρί-
καλα. Καλή επιτυχία σε αγωνιστικό και 
προσωπικό επίπεδο!

Επιστροφή Δελαπόρτα στη Ρόδο 
και… επιβεβαίωση!
Η Ρόδος ανακοίνωσε την απόκτηση του 
Γιώργου Δελαπόρτα και επιβεβαίωσε 
μέχρι κεραίας το ρεπορτάζ της mikriliga.
com!
Θυμίζουμε ότι ο 31χρονος μεσοεπιθε-
τικός είχε φορέσει πάλι τη φανέλα των 
«ελαφιών» την περίοδο 2015-2016!
Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Ρόδου ανα-
φέρει:
«Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε 
μια ακόμη μεταγραφή στην νέα μεγάλη 
Ρόδο! Η Διοίκηση της ομάδας μας, 
παρουσιάζει το τελευταίο μας απόκτημα, 
που είναι γνωστό και έχει αγωνισθεί ξανά 
με επιτυχία κοντά μας.
Ο Γιώργος Δελαπόρτας έρχεται για να 
σηκώσει μαζί μας την πράσινη σημαία με 
το ελάφι, αποδεικνύοντας σε όλα τα επί-
πεδα πως αυτή η ομάδα είναι φτιαγμένη 
πλέον από στόφα πρωταθλητών.
Είναι γνωστός και δεν θέλει ιδιαίτερες 
συστάσεις. Ο Γιώργος Δελαπόρτας ανήκει 
πλέον στη Ρόδο. Διοίκηση και φίλαθλοι 
καλωσορίζουμε τον Γιώργο, ευχόμενοι 
πως η συμμετοχή του θα φέρει άλλο αέρα 
στη μεγάλη ομάδα του νησιού!».

Στον Φωστήρα ο Πετριτάι!
Ο 20χρονος επιθετικός είναι το νέο μετα-
γραφικό απόκτημα της ομάδας του Ταύ-
ρου! Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Το διοικητ ικό συμβούλιο του ΑΠΟ 
ΦΩΣΤΗΡΑ βρίσκεται σ την ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσει την έναρξη της 
συνεργασίας με τον ποδοσφαιρισ τή 
Άγγελο Πετριτάι.
Το νέο απόκτημα της ομάδας μας είναι 
20 χρονών, αγωνίζεται ως επιθετικός και 
προηγούμενος σταθμός της καριέρας του 
ήταν ο Αθηναϊκός, όπου και αγωνίστηκε 
τα τελευταία 3 χρόνια.
Με την ομάδα του Βύρωνα είχε πετύχει 
συνολικά 24 γκολ.

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Πέρασε από την Σπάρτη και προκρίθηκε ο Ιάλυσος!

αθλητικά

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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Απέναντι στη νεανική Λιλ, ο 
νεανικός Αγιαξ ήταν το φαβορί 
και το απέδειξε με εντυπωσιακό 
τρόπο. Οχι μόνο για το τελικό 
σκορ, αλλά και για την εικόνα του 
παιχνιδιού, αφού η ομάδα του 
Ερικ Τεν Χαγκ ήταν καλύτερη σε 
όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης 
και δε δυσκολεύτηκε να πάρει 
το τρίποντο, αρχίζοντας με τον 
καλύτερο τρόπο τη φετινή πορεία 
της στο Champions League...

Ο 
Αγιαξ μπήκε στο ματς 
με στόχο το γρή-
γορο γκολ και θα 
μπορούσε να το 

πετύχει στο 14’, αν η μπά-
λα δεν πήγαινε στο δοκά-
ρι από το σουτ του Ζίγιεχ. 
Λίγα λεπτά μετά πάντως, 
στο 18’, κατέληξε εκεί που έ-
πρεπε, στα δίχτυα δηλαδή, από 
την κεφαλιά του Πρόμες μετά τη σέ-
ντρα του Ταλιαφίκο. Με τον αέρα του 
1-0 πλέον, οι Ολλανδοί ήλεγξαν την κα-
τάσταση και αφού γλίτωσαν στο 44’ με 
την απόκρουση του Ονάνα στο κοντινό 
πλασέ του Ικονέ, κλείδωσαν τη νίκη στο 
δεύτερο μέρος. 
Αυτό άρχισε με ευκαιρία του Ζίγιεχ στο 
48’ και συνεχίστηκε με το ωραίο γκολ 
του Αλβαρες στο 50’ με σουτ από πλά-
για πέφτοντας, μετά την πάσα του Νέρες 
2-0). Και με τα πάντα να έχουν κριθεί 
και τη Λιλ να το παίρνει απόφαση, ο 
Αγιαξ έφτασε και σε τρίτο γκολ, στο 62’, 
με την κεφαλιά του Ταλιαφίκο μετά την 
εκτέλεση κόρνερ (3-0).

Παρί Σεν Ζερμέν – Ρεάλ Μαδρί-
της 3-0
Εκτός ο Μπαπέ, ο Νεϊμάρ, ο Καβάνι. 
Δεν είχε σημασία όμως για την Παρί. 
Της αρκούσε που ήταν εν τός ο Ντ ι 
Μαρία. Ο Αργεν τ ινός μεσοεπιθετ ι-
κός έζησε σπουδαίο βράδυ και με δύο 
δικά του γκολ καθάρισε την πρώην αγα-
πημένη του. Η Ρεάλ που επίσης είχε 
σημαντικές απουσίες (Σέρχιο Ράμος, 
Μόντριτς, Ισκο, Μαρσέλο), ξέχασε να 
μπει στο υποτιθέμενο ντέρμπι του 1ου 
ομίλου και δίκαια γνώρισε τη βαριά 

ήττα με 3-0.
Ο Ντι Μαρία χτύπησε με σουτ σ την 
κλειστή γωνία (13’) και με φαλτσαρι-
στό από το ημικύκλιο (33’), για να γίνει 
ο πέμπτος παίκτης που της κάνει ντο-
μπλέτα σε ένα ημίχρονο στο Champions 
League. Οι Μαδριλένοι προσπάθησαν 
να αντιδράσουν, βρήκαν δύο γκολ με 
τους Μπέιλ και Μπενζεμά, αλλά αυτά 
ακυρώθηκαν μέσω VAR για χέρι και 
οφσάιντ αντίστοιχα. Στις καθυστερήσεις 
ο Ντι Μαρία έτρεξε την αντεπίθεση και 
ο Μενιέ ολοκλήρωσε το τέλειο βράδυ 

των Παριζιάνων, με τους Μαδριλέ-
νους να γνωρίζουν ήττα στην 

πρεμιέρα των ομίλων γ ια 
πρώτη φορά από το 2007.

Σαχτάρ - Μάντσε-
στερ Σίτι 0-3
Η Μά ν τ σ εσ τ ε ρ  Σ ί τ ι . . . 

συνήλθε μετά την ήττα από 
τη Νόριτς και κέρδισε άνετα 

με 3-0 την Σαχτάρ.
Η Μάντσεστερ Σίτι είχε χάσει από τη 

Νόριτς στην Premier League και μετά 
τον τραυματισμό του Στόουνς, που 
ακολούθησε τον σοβαρό του Λαπόρτ, 
ξέμεινε από κεντρικούς αμυντικούς. 
Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έκανε το... λογικό, 
έβαλε τον Φερναν τ ίν ιο δίπλα σ τον 
Οταμέντι και η ομάδα του συνήλθε με 
τον καλύτερο τρόπο, καθώς έφυγε με 
εύκολη νίκη με 3-0 από την Ουκρανία 
επί της Σαχτάρ.
Οι δύο ομάδες γνωρίζονται, πλέον, 
πολύ καλά, καθώς για τρίτη συνεχό-
μενη σεζόν τίθενται αντιμέτωπες στο 
Champions League και η Σίτ ι συνέ-
χισε το νικηφόρο της σερί. Οι πολίτες 
ήταν καλύτεροι από το πρώτο μέχρι 
και το τελευταίο λεπτό και έφτασαν στο 
γκολ με τον Μαχρέζ στο 24’. Οι γηπε-
δούχοι έχασαν δύο κλασικές ευκαι-
ρίες στο πρώτο ημίχρονο, όμως μέχρι 
εκεί, καθώς οι φιλοξενούμενοι έφτασαν 
στο 0-2 στο 38’ με τον Γκουντογκάν και 
τελείωσαν τα πάντα.
Η εικόνα δεν άλλαξε πολύ στην επανά-
ληψη, οι παίκτες του Γκουαρδιόλα θα 
μπορούσαν να είχαν πετύχει περισσό-
τερα τέρματα, αλλά το 0-3, που δια-
μορφώθηκε με τον Ζεσούς στο 76’, της 
έφτανε και με το παραπάνω.

αθλητικά
Αγιαξ - Λιλ 3-0

Για πλάκα

Ο 
Μέσι επέστρεψε στη δράση (μπή-
κε ως αλλαγή), αλλά τα φώτα όλα 
έπεσαν στον Τερ Στέγκεν, ο οποί-
ος με υπέροχες επεμβάσεις κρά-

τησε το μηδέν κόντρα στη Ντόρτμουντ (0-0) 
και χάρισε το βαθμό στην κακή Μπαρτσε-
λόνα. Είχαν και δοκάρι οι Βεστφαλοί που ά-
ξιζαν κάτι περισσότερο. Ο Φατί έγινε ο νεα-
ρότερος παίκτης των Καταλανών που αγωνί-
στηκε βασικός στο Champions League. 
Ο Ερνέστο Βαλβέρδε παρουσίασε την 
ομάδα του σχεδόν ίδια (μοναδική η αλλαγή 
η παρουσία του Σουάρες) με αυτή που 
έπαιξε κόντρα στη Βαλένθια (5-2), αλλά 
το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό. 
Η Μπαρτσελόνα δεν έπεισε με την εικόνα 
της, παρουσίασε πολλά προβλήματα στο 
δημιουργικό κομμάτι και δε μπόρεσε να 
φανεί απειλητική. Η Ντόρτμουντ κυκλοφο-
ρούσε καλύτερα τη μπάλα, αλλά στη μονα-
δική ευκαιρία που της παρουσιάστηκε στο 
α’ μέρος, ο Ρόις δεν κατάφερε να πλασάρει 
σωστά. Στο 57’ οι Βεστφαλοί βρέθηκαν μια 
ανάσα από το γκολ, ο Σεμέντο έκανε ανό-
ητο πέναλτι στο Σάντσο, ο Ρόις ανέλαβε την 
εκτέλεση, αλλά ο Τερ Στέγκεν έκανε τεράστια 
επέμβαση. 
Στο 59’ ο Μέσι πήρε θέση στο ματς στη 
θέση του 16χρονου Φατί, αλλά δεν μπό-
ρεσε να δώσει την έκρηξη που ήθελε. Αντί-
θετα, η Ντόρτμουντ ήταν καλύτερη και είχε 
δυο μεγάλες ευκαιρίες για γκολ! Ο Μπραντ 
έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι και ο Ρόις 
έχασε ένα μεγάλο τετ α τετ. Βέβαια, οι Κατα-
λανοί θα μπορούσαν  να κλέψουν τη νίκη 
στις καθυστερήσεις, αλλά ο Μέσι δεν κατόρ-
θωσε από κοντά να σκοράρει. 

Τσέλσι - Βαλένθια 0-1
Η απόφαση της διοίκησης να προχωρή-
σει σε αλλαγή προπονητή, προσλαμβά-
νοντας τον Αλμπερτ Θελάδες, δεν έγινε 
δεκτή με ικανοποίηση από τους οπαδούς 
της Βαλένθια. Το αποτέλεσμα στο Stamford 
Bridge στην πρεμιέρα των ομίλων μια χαρά 
τους ικανοποιεί πάντως, αφού το γκολ του 
Ροδρίγο στο 74’ έκανε τη διαφορά. Αυτό, 
σε συνδυασμό φυσικά με την... ξεροκεφα-
λιά του Μπάρκλεϊ, ο οποίος μπήκε αλλαγή 
στο 80’ και στο 88’ «έδιωξε» τους Ζορζίνιο 
και Γουίλιαν, θέλοντας να εκτελέσει αυτός το 
πέναλτι. Το εκτέλεσε, το έχασε και ο Φρανκ 
Λάμπαρντ σκέφτεται τι άλλο θα του τύχει 
σε αυτό το ξεκίνημα του στον πάγκο της 

Τσέλσι...
Το ματς άρχισε με τους Λονδρέζους να παίρ-
νουν τον έλεγχο, να απειλούν στο 6’ με τον 
Αμπραχαμ και να χάνουν στο 16’ με τραυμα-
τισμό τον Μάουντ. Η Βαλένθια, η οποία είχε 
την πρώτη της φάση στο 20’ με τον Γκαγιά, 
ισορρόπησε στη συνέχεια την κατάσταση 
και το πρώτο 45λεπτο ολοκληρώθηκε με 
καλό ρυθμό αλλά χωρίς γκολ. Αυτό θα ερχό-
ταν στο δεύτερο μέρος και συγκεκριμένα 
στο 74’, όταν ο Παρέχο εκτέλεσε έξυπνα το 
φάουλ για τον Ροδρίγο, ο οποίος με ωραίο 
τρόπο έγραψε το 0-1 και έφυγε τρέχοντας 
για τους οπαδούς της ισπανικής ομάδας. 
Αυτούς που πανηγύρισαν νίκη τελικά, αφού 
στο 86’ η Τσέλσι κέρδισε πέναλτι για χέρι 
του Βας και δύο λεπτά μετά, όπως προανα-
φέραμε, ο Μπάρκλεϊ τα έκανε όλα λάθος, 
αναγκάζοντας τους Μπλε να αρχίσουν με 
ήττα στους ομίλους μόλις για 2η φορά σε 16 
συμμετοχές...

Νάπολι – Λίβερπουλ 2-0
Πέρσι,εκεί μέσα, δέχτηκε γκολ στο τέλος 
και ηττήθηκε. Την τελευταία αγωνιστική των 
ομίλων χρειάστηκε μία τρομερή επέμβαση 
του Αλισον, για να κρατήσει τη νίκη-πρό-
κριση και να ακολουθήσει η σούπερ πορεία 
μέχρι την κατάκτηση της κούπας. Και αυτή 
τη φορά όμως η Λίβερπουλ γνώρισε το ίδιο 
ακριβώς συναίσθημα στο «Σαν Πάολο». 
Ηττήθηκε ξανά, αλλά με 2-0 στο φινάλε και 
αυτό ως αισιόδοξο σενάριο θα μπορούσε 
να θεωρηθεί και ως θετικό ξεκίνημα της 
υπεράσπισης του τίτλου. Σε πρώτη φάση 
όμως βάζει την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ 
σε διαδικασία άγχους.
Για όσο δεν υπήρχε σκορ, ήταν ένα ματς με 
έντονο ρυθμό και αρκετές προϋποθέσεις 
για γκολ. Ωστόσο, στις δύο σπουδαιότερες 
στιγμές μίλησαν εκατέρωθεν οι τερματο-
φύλακες. Ο Αντριάν νίκησε εξ επαφής τον 
Μέρτενς (49’), ενώ στο λάθος του Κώστα 
Μανωλά, που οδήγησε στο σουτ του Σαλάχ, 
καθάρισε ο Μερέτ. Μόνο που ενώ όλα έδει-
χναν ότι θα πήγαινε προς το 0-0, η Νάπολι 
πήρε πέναλτι και ο Μέρτενς ευστόχησε (82’). 
Η Λίβερπουλ όχι μόνο δεν βρήκε απάντηση, 
αλλά είδε και τον Γιορέντε να πλασάρει στις 
καθυστερήσεις και να δίνει προβάδισμα 
στους Παρτενοπέι, που μπορεί να μετρήσει 
στο φινάλε. Οσο για το αρνητικό στατιστικό 
για τους Reds: Κανείς δεν έχει κατακτήσει το 
τρόπαιο, ξεκινώντας με ήττα.

Ντόρτμουντ - Μπαρτσελόνα 0-0:

Την... έσωσε ο Τερ Στέγκεν 
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Η Ομόνοια άφησε πίσω της το παιχνίδι με την ΑΕΚ και τα όσα διαδρα-
ματίστηκαν και επικεντρώθηκε στο παιχνίδι που ακολουθεί κόντρα 
στον Απόλλωνα το ερχόμενο Σάββατο στο ΓΣΠ.

Το παιχνίδι είναι αρκετά δύσκολο για τους Πράσινους οι οποίοι θα επιδιώ-
ξουν να επιστρέψουν στις επιτυχίες κόντρα σε ένα αντίπαλο ο οποίος κέρ-
δισε την περασμένη αγωνιστική την Πάφο και φαίνεται πως και φέτος θα 
κυνηγήσει το πρωτάθλημα.
Στο «Ηλίας Πούλλος» όμως όλοι είναι συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι 
για τη νίκη η οποία αν έρθει θα ανεβάσει στα ύψη την ψυχολογία όλων, κάτι 
το οποίο χρειάζονται.
Η ομάδα του Μπεργκ έδειξε σε αυτές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές πως δια-
θέτει ένα ανταγωνιστικό σύνολο το οποίο μπορεί να πετύχει τους στόχους 
του την φετινή περίοδο. Η Ομόνοια τα τελευταία χρόνια δεν πρωταγωνι-
στούσε, ωστόσο φέτος φαίνεται πως θα αλλάξει αυτό το πράγμα, αλλά για 
να γίνει αυτό και στην πράξη θα πρέπει να έρθουν και οι νίκες.
Το πρώτο δείγμα είναι πάντως θετικό ωστόσο θα πρέπει να έχει και συνέ-
χεια και ειδικά να έρθουν οι νίκες στα ντέρμπι, τα οποία εκτός από το τρίπο-
ντο δίνουν άλλη δυναμική σε μια ομάδα.
Επίσης το τριφύλλι αναμένεται να έχει και την μαζική συμπαράσταση του 
κόσμου του, αφού στις κερκίδες αναμένονται πέρα των 10 χιλιάδων Ομονοια-
τών για να στηρίξουν την ομάδα τους στη νέα προσπάθεια που κάνει.
Εκτός πλάνων θα είναι και πάλι ο Ερίκ Μποτεάκ, με τον Δημήτρη Χριστοφή να 
φαίνεται πως θα αγωνιστεί και πάλι στο δεξί άκρο της επίθεσης. Από εκεί και 
πέρα δεν αποκλείεται ο Μπεργκ να προχωρήσει σε 1-2 αλλαγές στο αρχικό 
σχήμα σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Υπάρχουν ακόμα μερι-
κές ώρες έτσι ώστε ο Νορβηγός να πάρει τις τελικές του αποφάσεις.

Κ. Δημητρίου: «Θα πρέπει να παίξουμε στο 100%»
Ο Κυριάκος Δημητρίου σε δηλώσεις του, σημείωσε πως η ΑΕΚ πηγαίνει για 
τη νίκη στο Μακάρειο, εκεί όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται τους Λαρνα-
κείς για την τέταρτη αγωνιστική. Αναλυτικά οι δηλώσεις στον Super Sport 
FM 104.0:
«Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα πρέπει να παίξουμε στο 100% και 
να είμαστε απολύτως συγκεντρωμένοι. O Ολυμπιακός είναι μια αθλητική 
ομάδα και θα προσπαθήσουμε για τη νίκη. Εστιάζουμε στη δική μας ομάδα, 
περιμένουμε να κρατήσει κάποια θετικά στοιχεία από το τελευταίο παιχνίδι».

Να ξορκίσουν το… κακό!
Η Ανόρθωση αφήνει πίσω τη «μονομαχία» με την Ένωση Νέων Παρα-
λιμνίου (1-2), την οποία και πέρασε με επιτυχία, για να συνεχίσει στα πιο 
δύσκολα «εμπόδια», με την αρχή να γίνεται κόντρα στην Πάφο FC μέσα στο 
«Αντώνης Παπαδόπουλος».
Εκεί, η «Μεγάλη Κυρία» ψάχνει το πρώτο τρίποντο μπροστά στον κόσμο 
της και ο Τιμούρ Κετσπάγια ανυπομονεί για την επιστροφή του στο γήπεδο 
όπου λατρεύτηκε ως παίκτης και ως προπονητής. Ο ενθουσιασμός του 
πάρτι που θα στηθεί στις εξέδρες δε μπορεί να συνεπάρει τον Γεωργιανό, 
που είναι προσηλωμένος στη δουλειά και στους στόχους που έχει θέσει με 
τη διοίκηση.
Η επιστροφή της Ανόρθωσης στα υψηλά «στρώματα» είναι η μοναδική 
σκέψη του «στρατηγού» και αυτό θα γίνει μόνο όταν παίρνει όλα τα τρίπο-
ντα μέσα στο «σπίτι», συν θετικά αποτελέσματα στα ντέρμπι όπου χρειάζο-
νται ειδική διαχείριση.
Το «έργο» δε θα είναι εύκολο για τους «μπλε», αν αναλογιστεί κανείς πως 
η Πάφος FC έχει φύγει τρεις συνεχόμενες φορές με την ισοπαλία (2016 – 
2019) από το «κάστρο». Αυτή την τριάδα αγώνων θέλουν να ξορκίσουν οι 
ποδοσφαιριστές για να μη «κτίσει» η αντίπαλη ομάδα μία… παράδοση σε 
μία από τις πιο καυτές έδρες του πρωταθλήματος. Το σίγουρο είναι πως θα 
κάνουν ότι μπορούν, θα τα καταφέρουν;

Ο ΑΠΟΕΛ ηττήθηκε με 3-4 από την Ντουντελάνζ 
στο ΓΣΠ για την πρεμιέρα τον ομίλων του 
Europa League σε ένα ματς με ανατροπές. 
Oι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 0-2, με 
την ομάδα του Ντολ να το κάνει 3-2 μέσα σε 
τέσσερα λεπτά ωστόσο στην συνέχεια η ομάδα 
του Λουξεμβούργου κατάφερε να κάνει την 
ανατροπή και να πάρει την νίκη με 3-4.

Η 
Ντουντελάνζ μπήκε καλύτερα στον αγωνισι-
τκό χώρο και μόλις στο 5’ απείλησε για πρώ-
τη φορά με τον Στολζ, ο οποίος έκανε το σουτ 
αλλά η μπάλα κόντραρε σε αμυντικούς του 

ΑΠΟΕΛ και πήγε σε κόρνερ. Μετά το κόρνερ που εκτε-
λέστηκε ο Σινάνι από κοντά δεν μπόρε-
σε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.
Στο 16’ ο ΑΠΟΕΛ πήγε να δημι-
ουργήσει ευκαιρία με τον Γιά-
κολις να προσπαθεί να γυρίσει 
στον Πάβλοβιτς, αλλά οι αμυ-
ντικοί των φιλοξενούμενων 
απομάκρυναν.
Στο 35’ η Ντουντελάνζ έχασε 
μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει 
με τον Στολζ να είναι μόνος απέναντι 
από τον Μπέλετς και να επιλέγει την πάσα στον Μεντί, ο 
οποίος δεν μπόρεσε να νικήσει τον Μπέλετς.
Στο αμέσως επόμενο λεπτό ωστόσο οι φιλοξενούμε-
νοι κατάφεραν να κάνουν το 0-1, όταν ο Μπερνιέ βρήκε 
ωρέα τον Σινάνι ο οποίος νίκησε τον Μπέλετς στο τετ α 
τετ.
Μέχρι το τέλος του ημιχρόνου οι γαλαζοκίτρινοι δεν 
κατάφεραν να αντιδράσουν και έτσι οι δυο ομάδες 
πήγαν στο ημίχρονο με το σκορ να είναι στο 0-1.
Στην πρώτη ευκαιρία του β’ μέρους η Ντουντελάνζ κατά-
φερε να κάνει το 0-2 στο με σκόρερ αυτή τη φορά τον 
Μπερνιέ ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Νικό-
λας Ιωάννου με σουτ εντός περιοχής έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα του Μπέλετς.
Στην συνέχεια ωστόσο η ομάδα του Τόμας Ντολ ανά-
λαβε δράση και μέσα σε μικρό διάστημα κατάφερε 
να ανατρέψει τα εις βάρος της δεδομένα και να πάρει 
κεφάλι στο σκορ. Η μεγάλη αντεπίθεση άρχισε στο 54’ 
με τον Ζοαζίνιο να κάνει τη σέντρα από τα αριστερά και 
ο Πάβλοβιτς με το κεφάλι να μειώνει σε 1-2. Δυο λεπτά 
αργότερα ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του 
Τάμαρι από τον Κιρτζ. Ο Ντε Βινσέντι ανέλαβε την εκτέ-
λεση και ήταν εύστοχος κάνοντας το 2-2. Στο 58’ μάλιστα 
έγινε και η ολική ανατροπή με τον Τάμαρι να δίνει στο 
Ντε Βινσέντι ο οποίος έκανε το σουτ, με τον Ζούμπερτ να 
αποκρούει ασταθώς αλλά στην επαναφορά ο Πάβλο-
βιτς από κοντά έκανε το 3-2.

Στο 67’ ο Γκέντσογλου έχασε μεγάλη ευκαιρία να κάνει 
το 4-2 αφού δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ζουμπέρτ. Έξι 
λεπτά αργότερα η ομάδα του Λουξεμβούργου κατά-
φερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα (3-3) όταν ο Μουχου-
άρι έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Ντολζ με προ-
βολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Στο 83’ μάλιστα η ομάδα του Λουξεμβούργου κατά-
φερε να κάνει την ανατροπή και να πάρει κεφάλι στο 
σκορ με σκόρερ τον Σινάνι ο οποίος με ωραίο σουτ 
νίκησε τον Μπέλετς.
O AΠΟΕΛ δεν κατάφερε να αντιδράσει μέχρι το τέλος 
του αγώνα και έτσι ηττήθηκε από την Ντουντελάνζ με 
3-4.
ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Μιχαίλοβιτς, Μερκής, Ιωάνν0υ, 
Μπέζιακ, Γιάκολις (46΄ Τάμαρι), Μάτιτς, Σόουζα (46΄ 
Ζοαοζίνιο), Γκέντσογλου, Πάβλοβιτς, Ντε Βινσέντι (76΄ 
Εφραίμ)

ΝΤΟΥΝΤΕΛΑΝΖ: Ζουμπέρ, Σνελ, Ποκάρ, Σινάνι, 
Στολζ, Γκάρος, Μπερνιέ, Κιρτς (62΄ Λεσγκό), Μορέν, 
Μπουκάρι, Μεντί (66΄ Λεβιέ)

«Όλοι στην Κύπρο ασχολούνται με το 
σύστημα»

Ο Τόμας Ντολ μετά την ήττα από την Ντουντενάλζ 
αναφέρθηκε σε λάθη που οδήγησαν στην ήττα, τονί-

ζοντας ότι δεν φταίει το σύστημα που επέλεξε.
«Η εικόνα στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε να κάνει με 
το σύστημα. Όλοι στην Κύπρο ασχολούνται με το 
σύστημα. Έγινα πολλά λάθη. Παρακαλώ σταματήστε 
αυτό το θέμα με το σύστημα. Αν πιστεύετε ότι φταίει 
το σύστημα τότε δεν καταλαβαίνετε πολλά από ποδό-
σφαιρο. Δεν έχει σχέση αν ο αντίπαλος ήταν από το 
Λουξεμβούργο. Χάναμε μονομαχίες. Στο δεύτερο ημί-
χρονο αλλάξαμε το σύστημα όμως η ανατροπή δεν 
ήρθε επειδή αλλάξαμε το σύστημα. Είχαμε καλύτερο 
ρυθμό και ήμασταν πιο γενναίοι στο παιχνίδι μας γι’ 
αυτό κάναμε την ανατροπή».
«Στο δεύτερο ημίχρονο σε 4 λεπτά αλλάξαμε το παιχνίδι 
και εκεί έπρεπε να παίξουμε με πιο καθαρό μυαλό. Tα 
παιδιά πρέπει να μάθουν από αυτές τις καταστάσεις. 
Δεν ήταν ανάγκη να χάσουμε αυτό το παιχνίδι. Δεχθή-
καμε τέσσερα γκολ, είναι απίστευτο… Πραγματικά ήταν 
μια κακή στιγμή. Είχαμε μόνο 20 καλά λεπτά στο παι-
χνίδι, τα υπόλοιπα δεν είναι αποδεκτή η εμφάνιση».
«Δεν είναι θέμα κινήτρου. Είναι θέμα πολλών εύκολων 
λαθών. Πολλών τεχνικών λαθών και πολλών χαμένων 
μονομαχιών».
«Κάναμε ένα άσχημο παιγνίδι. Όλοι έλεγαν ότι είμαστε 
το φαβορί. Ήξερα ότι είναι δύσκολο παιγνίδι. Δεν έχει 
σχέση από που έρχεται μια ομάδα. Προσπαθήσαμε να 
είμαστε προσγειωμένοι. Είχαμε μια φανταστική εβδο-
μάδα στις προπονήσεις και για αυτό είμαι απογοητευ-
μένος».

αθλητικά
ΑΠΟΕΛ – Ντουντελάνζ 3-4

Ματσάρα και απρόσμενη ήττα
Γύρισε σελίδα, έτοιμη για 
νίκη
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αθλητικά
Αργεντινή - Ισπανία 75-95

Υπόκλιση στην υπερομάδα!  

Με Πάου, χωρίς Πάου... Με Ναβάρο, χωρίς Ναβάρο... Με Μπεϊράν, Ραμπασέδα και Κίνο 
Κολόμ στο ρόστερ... Η Ισπανία, η πιο επιτυχημένη και κυρίαρχη ευρωπαϊκή εθνική ομάδα 
τις τελευταίες δυο δεκαετίες, επέστρεψε στην κορυφή του κόσμου έπειτα από 13 χρόνια, 
επικρατώντας της Αργεντινής με σκορ 75-95 στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Κίνας

Η 
ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο δεν άφησε κα-
νένα περιθώριο αμφισβήτησης στην Αργε-
ντινή, μετέτρεψε σε μονόλογο τον τελικό με 
την «αλμπισελέστε» και κατέκτησε το χρυ-

σό μετάλλιο, ανεβαίνοντας στο βάθρο για 14η φορά 
τα τελευταία 20 χρόνια!
Η «ρόχα» που παρατάχθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο 
δίχως τον κορυφαίο Ισπανό NBAer όλων των εποχών, 
Πάου Γκασόλ εγκλώβισε τους Αργεντινούς, κυριάρ-
χησε κατά κράτος κι έφτασε στην εύκολη νίκη με MVP 
τον Ρίκι Ρούμπιο, ο οποίος έσπευσε να αφιερώσει το 
χρυσό μετάλλιο στη μητέρα του που έφυγε από τη 
ζωή νικημένη από τον καρκίνο. 

Ο αγώνας
Η «ρόχα» παρουσιάστηκε πολύ πιο έτοιμη στα 
πρώτα λεπτά του αγώνα με την Αργεντινή 
και προηγήθηκε νωρίς - νωρίς με διψή-
φια διαφορά πόντων, όταν ο Χουά-
ντσο Ερνανγκόμεθ έκανε το 2-12 με 
γκολ φάουλ στο 2’52», υποχρεώνο-
ντας τον Σέρτζιο Ερνάντεζ να καλέσει 
εσπευσμένα timeout. Οι Ίβηρες άρχι-
σαν το ματς με 3/3 βολές, 3/5 δίποντα, 
1/3 τρίποντα σε αυτό το διάστημα απέ-
ναντι στους Αργεντινούς που είχαν μόλις 
1/4 σουτ εντός πεδιάς. Εν συνεχεία ο Ορι-
όλα έκανε το 2-14 όμως τα back2back τρίποντα 
του Νίκολα Μπρουσίνο έκαναν το 8-14. Ο Καμπάτσο 
σκόραρε στον αιφνιδιασμό για το 10-14 ενώ το γκολ 
- φάουλ του Ντεκ έριξε τη διαφορά στον πόντο για 
την «αλμπισελέστε» που μείωσε σε 13-14! Σε εκείνο 
το σημείο ο Πάου Ρίμπας ευστόχησε για τρεις από τη 
γωνία και πέτυχε τους πρώτους πόντους της Ισπα-
νίας έπειτα από 0/7 δίποντα, 0/2 τρίποντα ενώ το 
σερί της «ρόχα» έφτασε στο 7-0 με το κάρφωμα του 
Ουίλι Ερνανγκόμεθ, κλείνοντας το πρώτο δεκάλε-
πτο στο υπέρ της 14-23. Η ομάδα του Σέρτζιο Σκα-
ριόλο παρουσίασε πολυφωνία στην επίθεση απένα-
ντι στην Αργεντινή που στηρίχθηκε στα ξεσπάσματα 
του Μπρουσίνο, την ώρα που ο Σκόλα είχε 0/3 σουτ 
εντός πεδιάς.
Η δεύτερη περίοδος άρχισε με τον καλύτερο τρόπο 
για τη «ρόχα», με τον Ρούντι να σκοράρει πίσω από 
τα 6μ.75 και τον Ουίλι να τελειώνει τη φάση κοντά 
στο καλάθι για το +17 (14-31), κάνοντας επιμέρους 
σκορ 1-17 και κατεβάζοντας οκτώ επιθετικά ριμπά-
ουντ ως το 12:21 του αγώνα! Η Αργεντινή δεν ήταν 

διατεθειμένη να ρίξει λευκή πετσέτα αφού ο Λαπρο-
βίτολα πέτυχε 7 σερί πόντους για το 21-31 στο 14:57. 
Οι παίκτες του Σκαριόλο ήταν πιο συγκεντρωμένοι, 
παίζοντας σε γρήγορο τέμπο, ψάχνοντας κάθε miss-
match και «σκοτώνοντας» την Αργεντινή με τα close 
outs από τη weakside. Οι «γκαούτσος» μείωσαν σε 
29-37 όμως ο Οριόλα ανέβασε ξανά τη διαφορά σε 
διψήφια επίπεδα (29-39, 17:57) και η Ισπανία πήγε 
στα αποδυτήρια με το υπέρ της 31-43, κυριαρχώντας 
κατά κράτος στη μάχη των ριμπάουντ (15-26), έχοντας 
μάλιστα 10 επιθετικά αντί μόλις 10 της Αργεντινής! 
Επίσης η «ρόχα» σούταρε με 31% στο τρίποντο αντί 
23% των Αργεντινών ενώ το μοναδικό μειονέκτημα 
ήταν τα τρία φάουλ που φορτώθηκε στο πρώτο μέρος 
ο Ρίκι Ρούμπιο.

Οι Ίβηρες συνέχισαν στον ίδιο καταιγιστικό 
ρυθμό, με τον Ρούμπιο να εκτοξεύει τη 

διαφορά στο +22, κάνοντας το 33-55 
με 2/2 βολές στο 24:25! Η Αργεντινή 
απάντησε με σερί 6-0 για το 39-55 
ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ο 
Λουίς Σκόλα πέτυχε τους πρώτους 
πόντους του στον αγώνα στο 26:31, 
μειώνοντας σε 41-60 με 2/2 βολές, 

έχοντας προηγουμένως 0/2 δίποντα 
και 0/4 τρίποντα! Στο μεταξύ, ο Σκαρι-

όλο κατάφερε να «εγκλωβίσει» το πιο... 
καυτό δίδυμο του Παγκοσμίου Κυπέλλου! Πριν 

από τον σημερινό αγώνα οι Σκόλα και Καμπάτσο 
είχαν μαζί 46.3% στα σουτ εντός πεδιάς ενώ μέτρησε 
13.3% (2/15) ως τα μέσα της τρίτης περιόδου κόντρα 
στη «ρόχα». Η Αργεντινή έκανε την ύστατη προσπά-
θεια να αντιδράσει στο φινάλε, εκμεταλλεύτηκε τα 
δυο λάθη των Ισπανών και μείωσε σε 54-68 με τον 
Ντεκ στα 7:20 για το τέλος. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
Σκόλα πέτυχε το πρώτο του σουτ εντός πεδιάς στο 
34:23 για το 61-76 ενώ το κάρφωμα του Ντεκ έκανε 
το 66-78, ξεσηκώνοντας τους φιλάθλους στο γήπεδο 
αλλά μέχρι εκεί. Ο Γιουλ ανέβασε ξανά τη διαφορά 
στο +20 (70-90) και η ρόχα επικράτησε με σκορ 
75-95, επιστρέφοντας στην κορυφή του κόσμου. 
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Ισπανία «εκγλώβισε» τους Σκόλα 
(1/10 σουτ εντός πεδιάς) και Καμπάτσο (2/11 σουτ), 
κατέβασε 47 ριμπάουντ αντί 27 της Αργεντινής, 
μοίρασε 20 ασίστ και είχε έξι παίκτες με διψήφιο 
αριθμό πόντων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Σκόλα 
πέτυχε το πρώτο του σουτ εντός πεδιάς στο 34:23 
για το 61-76!

Το διπλό κέρδος του ΠΑΟΚ 
στη νίκη (88-82) επί του 
Ιωνικού

Ο 
Άαρον Μπεστ εξελίσ-
σεται σε άνθρωπο των 
ειδικών αποστολών 
για τον Δικέφαλο κα-

θώς σ’ ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι 
έβαλε τη σφραγίδα του στη νίκη 
του ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευ-
ρά, ο Ιωνικός Νικαίας έδειξε το 
επίπεδο δυναμικής του καθώς έ-
φτασε να προηγηθεί με διαφορά 
εννιά πόντων (5-14) στο ξεκίνη-
μα του αγώνα, ενώ συνολικά στο 
παιχνίδι χαρακτηρίστηκε από τον 
πλουραλισμό του στην επίθεση.
Το άλλο ευχάριστο νέο για τον 
Κώστα Φλεβαράκη ήταν η αγω-
νιστική κατάσταση του Βαγγέλη 
Μαργαρίτη ο οποίος στην πρώτη 
συμμετοχή του σε φιλικό παιχνίδι 
(σ. σ. αντιμετώπισε πρόβλημα 
τραυματισμού τις τελευταίες ημέ-
ρες) ήταν εκ των πρωταγωνιστών 
της ομάδας και στην πραγματι-
κότητα κράτησε όρθιο τον ΠΑΟΚ 
στο τρίτο δεκάλεπτο όταν ο Ιωνι-
κός ξέφυγε στο σκορ έως και με 
διαφορά έντεκα πόντων (42-53).
Το παιχνίδι κρίθηκε στα τελευ-
ταία λεπτά, ο Ιωνικός μπήκε 
σ’ αυτά έχοντας προβάδισμα 
τριών πόντων (79-82) αλλά ο 
ΠΑΟΚ είχε το μακρινό σουτ με 
τον Μπεστ αλλά και τη λύση στη 
ρακέτα με τον Σαρικόπουλο κι 
έτσι πήρε τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 21-23, 40-42, 
65-69, 88-82
ΠΑΟΚ (Φλεβαράκης): Λιούις 10, 
Σμιθ 8 (2), Σχίζας 7, Τσόχλας 3(1), 
Χατζηνικόλας, Μαργαρίτης 18 (1) 
, Μπεστ 15 (4), Καραμανώλης, 
Ουίγκινς 14  (1), Εγκεκέζε 6 (2), 
Σαρικόπουλος 3, Νόουλς 4
Ιωνικός (Κουφός): Τζόουνς 17(4), 
Τοπάλι, Στιθ 15 (3), Χατζηκυριά-
κος 3 (1), Αντρονικασβίλι, Λόρενς 
6 (1), Μπαρτ 14(4), Σάφτενααρ 4, 
Κώττας 2, Δημάκος 7 (1), Χαραλα-
μπόπουλος 14 (2)

Καταιγιστικός ο Προ-
μηθέας, διέλυσε (82-44) 
τον… μισό Ηρακλή
Ο Προμηθέας Πατρών έκανε 
επίδειξη δύναμης επί του Ηρα-
κλή καθώς επικράτησε με 82-44 

σε φιλικό παιχνίδι που έγινε στο 
Ιβανώφειο.
Η ομάδα του Μάκη Γιατρά έδωσε 
ρεσιτάλ άμυνας αλλά και ευστο-
χίας έξω από τα 6.75 με χαρα-
κτηριστικό στοιχείο την επίθεση 
των 7/8 τριπόντων στο πρώτο 
δεκάλεπτο, από τα 14 συνολικά. 
Γι’ αυτό εξάλλου προηγήθηκε με 
+17(16-33) στο τέλος της πρώ-
της περιόδου. Η δεύτερη πολύ 
κακή περίοδος για τον Ηρακλή, 
ο οποίος αγωνίστηκε «μισός» 
(σ. σ. δεν έπαιξαν οι Σμιθ, Σού-
λερ, Καββαδάς, Μανωλόπου-
λος και Ζάρας), ήταν η 3η όπου 
περιορίστηκε μόλις στους τρεις 
πόντους και δέχθηκε επιμέρους 
σκορ 3-19.
ΗΡΑΚΛΗΣ (Καστρίτης): Οκερέ-
αφορ 5(1), Ντέιβις 9, Φίλλιος 
5(1), Κακαρούδης 6(1), Καλαϊτζί-
δης, Γεωργαλάς 2, Χάνλαν 10(1), 
Νώτης, Γκάρετ 6, Πετανίδης 1
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Γιατράς): 
Χολ 5(1), Μπαμπ 3(1), Λίποβι 
3(1), Καφέζας 6(1), Λόουρι 14(1), 
Κασελάκης 11(1), Κατσίβελης 2, 
Φίλερ 15(5), Μπόγρης 9, Έλλις 7, 
Μαντζούκας 7(1)

Κολοσσός Ρόδου - Ήφαι-
στος Λήμνου 72-55
Ο Κολοσσός νίκησε άνετα τον 
ελλιπή Ήφαιστο με 72-55, κι 
έκανε το 2/2 στο 29ο τουρνουά 
«Συμεών Μαυροσκούφης».
Ο Σωτήρης Μανωλόπουλος 
δεν είχε αρκετούς παίκτες στην 
διάθεσή του (Λιτλ, Χάμοντς, 
Μολντοβεάνου, Σμιθ, Έβανς), με 
αποτέλεσμα η ομάδα της Λήμνου 
να μην αντέξει για παραπάνω 
από δέκα λεπτά κόντρα στους 
Ροδίτες.
Για τους νικητές, πρώτος σκόρερ 
ήταν ο Παύλος με 23 πόντους κι 
ακολούθησαν οι Τζάκσον (9), 
Μωραΐτης (8) και Πουλιανίτης (8).
Για τον Ήφαιστο αγωνίστηκαν 
οκτώ παίκτες (ο Διαμαντόπου-
λος επίσης δεν έπαιξε στο δεύ-
τερο μέρος λόγω ενοχλήσεων 
στο γόνατο), με τους Μούρτο και 
Τσαϊρέλη να έχουν από 14 και 12 
πόντους, αντίστοιχα.
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σελ. 65

Υπόκλιση στην 
υπερομάδα! σελ. 72

Την... έσωσε ο Τερ 
Στέγκεν σελ. 70


