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◊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 αναγνώ-

στριες γεια σας και να έχετε όλοι την 

υγεία σας.

Κάθε εβδομάδα σ’ αυτήν την σ τήλη 

που γράφω για 50 συναπτά έτη σ’ ότι 

έν τυπο κι αν εκδίδω θέλω να φέρνω 

στην προσοχή σας διάφορα περιστατικά των όσων 

συναντώ κάθε ημέρα σε διάφορα σημεία του Τορό-

ντο (και όχι μόνο) που συζητώ με διάφορους συμπολί-

τες μας, ακούω συζητήσεις από παρακείμενες παρέες 

πολλών που ξέρουν «τα πάντα», κοινώς «ξερόλες» 

και όπου προσπαθούν με παντοίους τρόπους να επι-

βάλλουν τη γνώμη τους σε ανθρώπους που έτυχε να 

βρίσκονται εκεί για να πιούν το καφεδάκι τους και να  

γυρίσουν στη δουλίτσα τους ή στο σπιτάκι τους.

Εγώ προσωπικά, κι εδώ και στην Αμερική, δεν μιλώ 

δημόσια για το σύστημα τους κι ότι άλλο υπάρχει σ’ 

αυτές τις χώρες που μας έδωσαν μια ευκαιρία να καλυ-

τερέψουμε τις ζωές μας, να κάνουμε οικογένεια, να 

μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, και να ξεφύγουμε απ’ την 

μιζέρια…

Ρε Ελληνάρες, αφού δεν είναι καλά εδώ, γ ιατί δεν 

γυρίζεις στο χωριουδάκι σου ή στο νησάκι σου, που 

θα έχεις δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη; που 

θα παίρνεις συνταξούλα κι ας μην δούλεψες μια μέρα; 

που μπορείς ν’ αγοράσεις ένα μικρό αυτοκινητάκι ή 

ένα μικρό σπιτάκι με πολλούς τρόπους, και ένα σωρό 

άλλες ευκολίες που σου δίνουν αυτές οι χώρες, ειδικά 

εάν είσαι τίμιος και δουλευταράς!

Λοιπόν συμπατριωτάκια, για εσάς που γεννηθήκατε 

για να παραπονιέστε κάντε καμμιά προσευχή που ο 

Θεός σας αξίωσε να έλθετε σ’ αυτές τις χώρες και που 

άλλοι λίγο κι άλλοι πολύ επρόκοψαν κι έκαναν όμορ-

φες οικογένειες και μην ξεχνάτε οι περισσότεροί στα 

σπίτια σας έχετε παιδιά κι εγγόνια που είναι γεννη-

μένα εδώ και είναι η πατρίδα τους και δεν αισθάνο-

νται και τόσο καλά να τους κατηγορείτε συνέχεια την 

πατρίδα τους. Γι’ αυτό όταν μεγαλώνουν δεν θέλουν να 

παρευρίσκονται ή ν’ ασχολούνται μ’ οτιδήποτε Ελλη-

νικό γιατί έχουν κακές εμπειρίες που έζησαν σαν παι-

διά από κουτσομπόλια, αντιδικίες πολιτικές και κοινω-

νικές, χωρίς κανένα ιδιαίτερο λόγο. Αφήστε λοιπόν τις 

«μαγκιές» στην πάντα και ζήστε την καθημερινότητα 

σ’ αυτήν την ευλογημένη χώρα που μας αξίωσε ο Θεός 

να ζούμε.

Ηρεμήστε γιατί χανόμαστε!!!

Πάντα με υγεία,

Ο φίλος σας Θανάσης Κουρτέσης 

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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επικαιρότητα

Μητσοτάκης στο Bloomberg: Έθεσα στον Ερντογάν το θέμα 
του προσφυγικού

Τ
ο σχέδιό του για την προσέλκυση επενδύσεων στη 
χώρα μας περιέγραψε σε συνέντευξή του στο οικο-
νομικο πρακτορείο Bloomberg ο πρωθυπουργός, 
Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στη μείωση των φόρων και 
στην ανάγκη μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων τη 
διετία 2021-2022.
Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βγήκε από 
μια δεκαετή κρίση και δήλωσε αισιόδοξος για το μέλλον, 
εξηγώντας ότι προτεραιότητα της κυβέρνησής του είναι 
η απλούστευση των διαδικασιών για τις επενδύσεις στη 
χώρα μας και η αποκατάσταση της αξιοπιστίας σε διεθνές 
επίπεδο. «Η Ελλάδα θα είναι το success story της ευρωζώ-
νης για τα επόμενα τρία-τέσσερα χρόνια» υπογράμμισε, 
ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη βιωσιμότητα του 
χρέους και στην πρόθεση της κυβέρνησης να αποπληρώ-
σει νωρίτερα το δάνειο του ΔΝΤ.
Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το σχέδιο της κυβέρνησης είναι 
σαφές: η μείωση των φόρων, η διευκόλυνση των επενδύ-
σεων, τόσο από ελληνικές όσο και από ξένες επιχειρήσεις 
και η διαχείριση του τραπεζικού προβλήματος.
Αναφερόμενος στα πρωτογενή πλεονάσματα, ο πρωθυ-
πουργός εξήγησε ότι το 3,5% που είχε συμφωνήσει η προ-
ηγούμενη κυβέρνηση με τους δανειστές ήταν απόρροια 
της αναξιοπιστίας της χώρας και της έλλειψης εμπιστοσύ-
νης από την πλευρά των εταίρων. «Κρατάμε ζωντανή τη 
συζήτηση για τα πρωτογενή πλεονάσματα» τόνισε, εκφρά-
ζοντας την πεποίθηση ότι η χώρα θα ανταποκριθεί και 
στους στόχους του 2020 -κάτι που θα περιγράφεται και 
στον προς κατάθεση προϋπολογισμό- αλλά τη διετία 2021-
2022 θα πρέπει να υπάρξει «χαλάρωση» των συμφωνη-
θένβτων για το πρωτογενές πλεόνασμα.
Εκτίμησε, δε, ότι το «μομέντουμ» είναι υπέρ της Ελλάδας, 
ώστε να πείσει τους εταίρους της για τη μείωση των πλεο-
νασμάτων.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη στήριξης των τρα-
πεζών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά 
το πρόβλημα των «κόκκινων δανείων», ενώ μίλησε και για 
τις ιδιωτικοποιήσεις. Στο επίκεντρο έθεσε την αποκρατικο-
ποίηση του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» και των Ελληνι-
κών Πετρελαίων, καθώς και αυτοκινητοδρόμων, λιμανιών, 
αλλά και τις αποκρατικοποιήσεις στο πεδίο της ενέργειας, 
όπου, όπως είπε, αναμένεται να υπάρξουν άμεσα εξελίξεις. 
Σε ερώτηση, δε, για τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με 
τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης ανέφερε ότι έθεσε το ζήτημα του προσφυγι-
κού και προσέθεσε: «Εφόσον η Τουρκία ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις της, θα είμαστε θετικοί στην ενταξιακή της 
προοπτική».

Πρώτο βήμα για στενότερη συνεργασία - Τι 
συμφώνησαν για το προσφυγικό
Σε καλό κλίμα, με πολλές προσωπικές αναφορές των δύο 
ηγετών, ολοκληρώθηκε περί τις 17:45 (ώρα Ελλάδος) η 
συνάντηση -διάρκειας περίπου μίας ώρας- του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Στη συνάντηση, σύμφωνα με ελληνικές πηγές, συζητήθη-
καν όλα τα μεγάλα θέματα, από το προσφυγικό/μετανα-
στευτικό, μέχρι το Κυπριακό, αλλά και τα αμιγώς διμερή 
ζητήματα με έμφαση στην ενίσχυση των οικονομικών και 
εμπορικών σχέσεων Ελλάδας - Τουρκίας. Αποφασίστηκε 
να προχωρήσει σύντομα η ενεργοποίηση του Ανώτα-
του Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας και επι-
φορτίστηκαν οι υπουργοί Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας και 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου, να κάνουν την απαραίτητη προ-
ετοιμασία.
Η Ελλάδα εξέφρασε την πάγια στήριξή της στην Κυπριακή 
Δημοκρατία για το Κυπριακό, καθώς και στην πρόταση του 
Κύπριου προέδρου Νίκου Αναστασιάδη για εξασφάλιση 

δίκαιου μέρους και για τις δύο κοινότητες του νησιού, από 
την εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου της Κύπρου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ.Ερντογάν εκανε αναφορά 
στη θετική εικόνα της οικογένειας Μητσοτάκη στον τουρ-
κικό λαό, λόγω της πολιτικής που είχε ασκήσει ο Κωνστα-
ντίνος Μητσοτάκης, όταν ήταν  πρωθυπουργός. Επιπλέον, 
είπε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι η εκλογή του έχει δημι-
ουργήσει προσδοκίες στη γειτονική χώρα.
Αναφορικά με τις προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές, 
συμφωνήθηκε να καταβληθεί κάθε προσπάθεια να 
περιοριστούν τόσο στις ακτές της Τουρκίας όσο και στη 
θάλασσα.
Το μήνυμα από την ελληνική πλευρά προς την Άγκυρα μπο-
ρεί να συνοψιστεί στη φράση «βοηθήστε μας εσείς, να σας 
βοηθήσουμε κι εμείς». Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, 
αυτή ήταν μια έμμεση αναφορά για διάθεση της Ελλάδας να 
ενισχύσει τυχόν αίτημα της Τουρκίας για αύξηση των κον-
δυλίων από την ΕΕ προς την Τουρκία για τους πρόσφυγες.
Ακόμη, ο πρωθυπουργός έθεσε το θέμα της επαναλειτουρ-
γίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, θέμα που εξετά-
ζεται θετικά από την τουρκική πλευρά. Από την άλλη, η 
Άγκυρα έθεσε τα γνωστά ζητήματα που την απασχολούν 
αναφορικά με τη μουσουλμανική μειονότητα στη Δυτική 
Θράκη και αναφέρθηκε στα δύο μνημεία οθωμανικής πολι-
τιστικής κληρονομιάς (τζαμιά) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη συμφωνία για στενή 
συνεργασία των δύο κυβερνήσεων για την οικοδόμηση 
καλύτερου κλίματος προς όφελος των λαών των δύο 
χωρών και της σταθερότητας στην περιοχή.
Στη συνάντηση, από ελληνικής πλευράς, συμμετείχαν ο 
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο υφυπουργός Εξω-
τερικών Κώστας Φραγκογιάννης, ο υφυπουργός παρά τω 
πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος 
Πέτσας, η διπλωματική σύμβουλος του πρωθυπουργού 
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ο προϊστάμενος γραφείου 
θεμάτων Έυρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρης Μητρόπουλος και 
η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, 
Μαρία Θεοφίλη.
Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, 
Θανάσης Τσίτσας, σε συνομιλία που είχε με τον Τούρκο 
Υπουργό Άμυνας, Χολουσί Ακάρ, ο τελευταίος δήλωσε-
στον ΑΝΤ1, ότι η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν έγινε 
σε πολύ θερμό κλίμα και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, 
τόνισε ότι μπορεί να υπάρξει μια θετική επανεκκίνηση των 
σχέσεων Αθήνας – Άγκυρας και ότι ανυπομονούν γι’ αυτό, 
αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν νέοι γύροι συνο-
μιλιών Ελλάδας – Τουρκίας.

«Εφόσον η Τουρκία ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις της, θα είμαστε 
θετ ικοί σ την εν ταξιακή της 
προοπτική» - «Η Ελλάδα success 
story της ευρωζώνης για τα 
επόμενα τρία-τέσσερα χρόνια» 
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Ο 
Πρωθυπουργός, συνεχίζοντας 
τις επαφές του με ηγέτες των 
Δυτικών Βαλκανίων, μετά τις 
χτεσινές συναντήσεις με τον Έ-

ντι Ράμα, τον Χασίμ Θάτσι και τον Αλεξά-
ντερ Βούτσιτς, συνάντησε σήμερα Τρίτη 
στα Ηνωμένα Έθνη και τον Ζόραν Ζάεφ.
Στη συζήτησή τους, ο κ. Μητσοτάκης 
σημείωσε ότι ο ίδιος δεν θα υπέγραφε 
την Συμφωνία των Πρεσπών. Πρόσθεσε 
ότι ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης έκανε ό,τι μπορούσε για να μην 
κυρωθεί.
Μετά την κύρωσή της, ωστόσο, η συμ-
φωνία αυτή αποτελεί πλέον μέρος του 

διεθνούς δικαίου και επομένως η Ελλάδα 
πρέπει να τη σεβαστεί. Ο Πρωθυπουρ-
γός κάλεσε τον ομόλογό του να μην υπάρ-
ξουν καθυστερήσεις που συνδέονται με 
πτυχές της συμφωνίας, ιδιαίτερα δε στο 
θέμα της προστασίας των εμπορικών 
σημάτων.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ΑΠΕ - 
ΜΠΕ, ο Ζόραν Ζάεφ εξέφρασε επίσης  το 
ενδιαφέρον του για την ενταξιακή δια-
δικασία. Σημειώνεται ότι η βούληση της 
Ευρώπης είναι να προχωρήσει η ενταξι-
ακή διαδικασία για τα Δυτικά Βαλκάνια 
και το θέμα θα συζητηθεί στην επικεί-
μενη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.

Μητσοτάκης σε Ζάεφ: Εγώ δεν 
θα υπέγραφα τη Συμφωνία των 
Πρεσπών 

Κάλεσμα Μητσοτάκη στους 
επενδυτές από το Council on 
Foreign Relations 

«Υπερβήκαμε τον λαϊκισμό, τώρα 
στηρίζουμε τις επενδύσεις» τόνισε 
ο πρωθυπουργός, σχολιάζοντας την 
εμβληματική επένδυση στο Ελληνικό

Σ
ε μια ειλικρινή και ανοιχτή συζή-
τηση για τη νέα εποχή που άρχισε 
στην Ελλάδα μετά τις εκλογές της 
7ης Ιουλίου προχώρησε ο πρωθυ-

πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη 
συμμετοχή του στο πρόγευμα εργασίας 
του Council on Foreign Relations στη Νέα 
Υόρκη.
Ο πρωθυπουργός απηύθυνε κάλεσμα 
στους Αμερικανούς επενδυτές να εκμε-
ταλλευτούν τις ευκαιρίες που παρουσιάζο-
νται στην Ελλάδα μετά την εκλογή της νέας 
κυβέρνησης, την ανάκτηση της οικονομικής 
εμπιστοσύνης και την εντυπωσιακή ανά-
καμψη του δείκτη οικονομικού κλίματος.
Ο πρωθυπουργός δέχθηκε αρκετά ερω-
τήματα για το πρόβλημα του λαϊκισμού 
και συγκεκριμένα για το 
πώς κατάφερε ο ίδιος και 
το κόμμα του να επικρατή-
σουν στις τελευταίες εκλο-
γές. Στην απαντήσεις του 
ο κ. Μητσοτάκης τόνισε 
μεταξύ άλλων την ανάγκη 
της απευθείας και ειλικρι-
νούς επαφής με τους πολί-
τες μέσα από συγκεκριμένες δεσμεύσεις 
που υλοποιούνται άμεσα. Για παράδειγμα, 
αναφέρθηκε στην άμεση μείωση του 
ΕΝΦΙΑ για τη μεσαία τάξη και τα συγκεκρι-
μένα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση 
για τους εργαζόμενους που αμείβονται με 
καθεστώς ημιαπασχόλησης αλλά εργάζο-
νται με πλήρες ωράριο.
Ερωτηθείς για τις ιδιωτικοποιήσεις και το 
ξεμπλοκάρισμα με το μεγάλων επενδύ-
σεων, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι στην 
εμβληματική επένδυση του «Ελληνικού», 
το πρόβλημα ήταν η απουσία πολιτικής 
βούλησης σημειώνοντας τις ενέργειες που 
έκανε η νέα κυβέρνηση για να άρει όλα τα 
εμπόδια που παρέμεναν.
Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε, τέλος, για το 
πρόβλημα του brain brain και το πως θα 

μπορούσε να αντιστραφεί η τάση των προ-
ηγούμενων ετών. Απαντώντας ο κ. Μητσο-
τάκης ανέφερε ότι για να γυρίσουν πίσω οι 
Έλληνες που έφυγαν στα χρόνια της κρίσης 
χρειάζεται να εκπληρωθούν τρεις προϋ-
ποθέσεις: Πρώτον να υπάρξουν νέες δου-
λειές, δεύτερον, να μειωθούν οι φόροι και 
οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και, τρί-
τον, να πειστούν όλοι ότι υπάρχει μακρο-
πρόθεσμα καλύτερη προοπτική στην 
πατρίδα μας.

Πάιατ: «Έχουμε πολύ μεγάλες 
προσδοκίες για την εξέλιξη του 
project στο Ελληνικό»
Όπως αποκάλυψε ο Αμερικανός πρέσβης 
«Αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη εμπλο-
κή-συμμετοχή,  ακόμη περισσότερες επεν-
δύσεις  στον ελληνικό τουρισμό από αμερι-
κανικά κεφάλαια»
Στο ενδιαφέρον αμερικανικών επενδυτών  
για την Ελλάδα και ειδικά για τον τουρι-
σμό εστίασε ο αμερικάνος πρέσβης στην 

Αθήνα, μιλώντας σήμερα 
το μεσημέρι  στο πλαίσιο 
εκδήλωσης  για το Navarino 
Challenge.
«Αναμένεται ακόμη μεγα-
λύτερη εμπλοκή-συμμε-
τοχή,  ακόμη περισσότερες 
επενδύσεις  στον ελληνικό 
τουρισμό από αμερικανικά 

κεφάλαια» επεσήμανε ο αμερικανός πρέ-
σβης:  «Έχουμε παρά πολύ μεγάλες προσ-
δοκίες για την εξέλιξη του project στο Ελλη-
νικό. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό είναι και η 
επένδυση της BlackStone  που ανακοινώ-
θηκε από τον υπουργό  κον Γεωργιάδη.»
Ο Τζέφρι Πάιατ τόνισε ότι έχει κάνει συζη-
τήσεις  με την κυβέρνηση για την προσέλ-
κυση τουριστών στην Πελοπόννησο που 
έχει τόπους με δική τους ιστορία, φυσικό 
κάλλος και πρoοπτικές ανάπτυξης κάνοντας 
ειδική αναφορά στο Costa Navarino:
«Το  Costa Navarino το  οποίο υπήρξε 
πάντα πρωτοπόρο στην προσπάθεια  ανά-
πτυξης του ελληνικού τουρισμού  της βιώ-
σιμης ανάπτυξης και προώθησης των ελλη-
νικών προϊόντων με σεβασμό στην ιστορία 
και το περιβάλλον».
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Το ποσό αφορά τις απώλειες από τη βρετανική αγορά - Σε Κρήτη, Ρόδο, Κω, Κέρκυρα οι μεγαλύτερες 
ζημίες και  οι περισσότεροι εγκλωβισμένοι τουρίστες - Μεγάλο ερώτημα είναι τι μέρος θα καλύψουν οι 
ασφαλιστικές εταιρείες ταξιδίων

Σ
τα 300 εκατ. ευρώ εκτιμά αυ-
τή την στιγμή τις απώλειες των 
ελληνικών ξενοδοχείων ο πρό-
εδρος της Πανελλήνιας Ομο-

σπονδίας Ξενοδόχων από το «λουκέ-
το» της βρετανικής Thomas Cook.
Κι ενώ επί του παρόντος δεν έχει ξεκα-
θαριστεί το τι μέλλει γενέσθαι με τις 
δραστηριότητες του ομίλου σε άλλες 
αγορές- Βέλγιο, Ολλανδία, σκανδινα-
βικές αγορές, Γερμανία- ο Γρηγόρης 
Τάσιος, εκτιμά ότι οι εν λόγω απώλειες 
αφορούν μόνο τη ζημία που υφίσταται 
ο εγχώριος τουρισμός από τη βρετα-
νική αγορά. Ο ίδιος αναφέρει ότι είναι 
αυτή την στιγμή ιδιαίτερης σημασίας η 
καλή φιλοξενία όσων έχουν εγκλωβι-
στεί στην χώρα και η επιστροφή τους. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, τα προβλήματα 
είναι μεγαλύτερα σε Κρήτη, Ρόδο, Κω, 
και Κέρκυρα.
Ενδεικτικά, με βάση τους υπολογι-
σμούς των ξενοδόχων της Κρήτης, σε 
Ρέθυμνο και Ηράκλειο, ένα κονδύλι 
μεταξύ 80- 100 εκατ. ευρώ θεωρεί-
ται «χαμένο» για όλο το νησί, ενώ το 
μεγάλο ερώτημα είναι τι κεφάλαια από 
αυτά θα καλυφθούν από ασφαλιστικές 
εταιρείες ταξιδίων. Σε κάθε περίπτωση, 
από την στιγμή που η οικονομική 
χρήση για τον όμιλο της Thomas Cook 
«κλείνει» στο τέλος Σεπτεμβρίου είναι 
εύλογο το συμπέρασμα ότι οι όποιες 
αποζημιώσεις -αν κι εφόσον υπάρ-
ξουν- θα αργήσουν, την ίδια στιγμή 
που οι υποχρεώσεις από πλευράς των 
τουριστικών επιχειρήσεων «τρέχουν» .
Μία ακόμη αρνητική παράμετρος που 
θα πρέπει να προσμετρηθεί έχει να 
κάνει και με το γεγονός ότι ο ταξιδιω-
τικός οργανισμός πραγματοποιούσε 
τις πληρωμές του μετά από διάστημα 
δύο έως τριών μηνών, επομένως είναι 
κρίσιμη για τους Ελληνες ξενοδόχους η 
χρονική συγκυρία, που περιλαμβάνει 
το διάστημα από τα μέσα Ιουλίου και 
μετά- την πλέον κρίσιμη, αντίστοιχα, 
περίοδο για τον ελληνικό τουρισμό.
Οι συσκέψεις πάντως τόσο στην 

Αθήνα, στο υπουργείο Τουρισμού, 
όσο και στους επιμέρους προορισμούς 
είναι συνεχείς από το πρωί, δεδομέ-
νου ότι έχει σημάνει συναγερμός. Στις 
περιοχές που επηρεάζονται σημα-
ντικά είναι και η Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου, όπου πραγματοποιήθηκε 
ευρεία σύσκεψη υπό τον κ. Γιώργο 
Χατζημάρκο, το δήμαρχο Ρόδου, 
Αντώνη Καμπουράκη και τον πρόεδρο 
της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, Μανώ-
λης Μαρκόπουλος. Στη σύσκεψη συμ-
μετείχαν η υποπρόξενος της Μεγά-
λης Βρετανίας στη Ρόδο, Ράνια Κοσι-
ώρη, o χωρικός Αντιπεριφερειάρχης 
Δωδεκανήσου, Χρήστος Ευστρατίου 
και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Κώστας 
Ταρασλιάς.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αυτήν την 
ώρα βρίσκονται στη Ρόδο 2.500 επι-
σκέπτες και περίπου 1600 στην Κω 
που έχουν έρθει μέσω της Thomas 
Cook. Ειδικότερα για σήμερα, δεν 
υπήρχε καμία προγραμματισμένη 
πτήση αεροσκαφών της εταιρείας 
από τη Ρόδο. Όσον αφορά την Κω, για 
σήμερα είχαν προγραμματιστεί 3 πτή-
σεις , οι επιβάτες των οποίων εξυπη-
ρετούνται με πτήσεις άλλων εταιρειών 
και η επιχείρηση επιστροφής τους στην 
Αγγλία εξελίσσεται ομαλά.
Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη κ. 
Γιώργο Χατζημάρκο: «Θα στείλουμε το 
μήνυμα μιας οργανωμένης ευρωπα-
ϊκής χώρας, οι επισκέπτες της οποίας 
μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους 
και εμείς θα ανταποδώσουμε αυτήν 
την προτίμηση και την εμπιστοσύνη 

δείχνοντας έμπρακτα όλο τον σεβασμό 
τον οποίο αξίζουν. Βεβαίως θα ανα-
δείξουμε με τον πιο καθαρό τρόπο ότι 
είμαστε μια ώριμη τουριστική αγορά η 
οποία με πολύ μεγάλο σεβασμό στους 
επισκέπτες της, έχει σχέδιο και ξέρει να 
διαχειρίζεται τέτοιου είδους καταστά-
σεις με τον καλύτερο τρόπο».
Σύμφωνα με τον κ. Μαρκόπουλο, πρό-
εδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, 
«Είναι μια δύσκολη μέρα και μια 
δύσκολη εβδομάδα για το ροδιακό 
τουρισμό. Αυτή τη στιγμή βρισκόμα-
στε στη διαδικασία διαχείρισης της 
κατάστασης. Προτεραιότητα έχουν οι 
πελάτες και η επιστροφή του .Τα μέτρα 
που θα ληφθούν για τις επιχειρήσεις 
που σήμερα πλήττονται είναι ανα-
γκαία, αλλά αυτό είναι η συζήτηση της 
επόμενης μέρας. Πρέπει να τονίσουμε 
ότι ο πελάτης που σήμερα βρίσκεται 
στα ξενοδοχεία μας μέσω του Thomas 
Cook ,αύριο θα είναι μέσω ενός άλλου 
οργανισμού, άρα αυτό πρέπει να κυρι-
αρχεί στις ενέργειες μας.».
Στην Κω, στην έκτακτη σύσκεψη στο 
δήμο υπό τον Θεοδόση Νικηταρά, 
παρέστη και η Πρόεδρος της Ένωσης 
Ξενοδόχων Ντίνα Σβύνου, η οποία 
σε δηλώσεις της επίσης ανέφερε ότι 
το 25% των ξενοδόχων του νησιού 
συνεργάζεται με την Thomas Cook. 
Ο δήμαρχος Θεοδόσης Νικηταράς σε 
δήλωσή του απηύθυνε έκκληση στις 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Κω, 
αλλά και στο σύνολο των εμπλεκομέ-
νων, να συνεχίσουν τη φιλοξενία των 
επισκεπτών του νησιού με τον καλύ-
τερο τρόπο, να παράσχουν κάθε βοή-
θεια καi να διευκολύνουν την αναχώ-
ρησή τους από την Κω, ώστε να προ-
στατευτεί η εικόνα του νησιού στην 
τουριστική αγορά και στις ευρωπαϊκές 
χώρες.
Παράλληλα από το κυβερνητικό επιτε-
λείο, οι συνεργαζόμενες με την Thomas 
Cook επιχειρήσεις, να μη φορολογη-
θούν για ποσά που δεν εισέπραξαν 
λόγω πτώχευσης της εταιρείας.

Χρεοκοπία Thomas Cook: Στα 300 
εκατομμύρια το «κανόνι» στην Ελλάδα 

Η επαναλειτουργία 
της Σχολής της Χάλκης 
στη συνάντηση 
Ελπιδοφόρου - 
Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε και συναντήθηκε 
με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής πριν 
αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη

Ο
ι προοπτικές για την επαναλειτουργία της 
Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, η αναγκαι-
ότητα της αναστήλωσης του Ορφανοτρο-
φείου  της Πριγκήπου, αλλά και τα ζητή-

ματα που αφορούν στις μειονότητες σε Ελλάδα και 
Τουρκία ήταν τα τρία ζητήματα που συζήτησαν ο Αρ-
χιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος με τον πρόεδρο 
της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος συναντήθηκε εκτά-
κτως αργά χθες το βράδυ με τον Ερντογάν, στο ξενο-
δοχείο  Cipriani του Μανχάτταν. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες  τη συνάντηση ζήτησε ο Τούρκος πρόεδρος 
και έγινε λίγο πριν αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη 
για να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη. Παρών 
στη συνάντηση ήταν και ο στενός του συνεργάτης του 
Ερντογάν, Ομέρ Τσελίκ, πρώην Υπουργός Ευρωπαϊ-
κών Υποθέσεων.
Η συνάντηση διεξήχθη σε καλό κλίμα και η συζήτηση 
περιεστράφη στα θέματα της καταστάσεως των μειο-
νοτήτων σε Ελλάδα και Τουρκία, στην αναγκαιότητα 
της αναστηλώσεως του Ορφανοτροφείου της Πρι-
γκήπου και στις προοπτικές για την επαναλειτουργία 
της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Αλλωστε, η επα-
ναλειτουργία της Χάλκης αποτελεί έργο ζωής για τον 
Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, ο οποίος ήταν Μητροπολί-
της Προύσσης και Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής 
Αγίας Τριάδας Χάλκης. 
Στη διάρκεια της συνάντησης με τον Ερντογάν, ο 
Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος έδωσε ιδιαίτερη 
έμφαση σε όλα τα ζητήματα που αφορούν στην από-
λυτη προστασία των θρησκευτικών ελευθεριών και 
εν γένει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ο Ερντογάν, αφού ενημερώθηκε για έργο της Αρχι-
επισκοπής Αμερικής, προσκάλεσε τον Αρχιεπίσκοπο 
Ελπιδοφόρο να τον επισκεφθεί κατά την προσεχή 
επίσκεψή του στην Τουρκία.
Σημειώνεται, ότι αργότερα σήμερα, ο κ.Ελπιδοφό-
ρος θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη. Ηδη, πάντως, οι δύο άνδρες συναντή-
θηκαν στην ανοιχτή εκδήλωση- ομιλία του κ.Μη-
τσοτάκη στην Αστόρια. Μάλιστα, ο Αρχιεπίσκοπος 
προσφώνησε τον κ.Μητσοτάκη, αποκαλώντας τον 
«Ελπιδοφόρο πρωθυπουργό». Οπως είπε «είστε 
νέος και  δυνατός, ο λαός περιμένει από σας πολλά, 
γιατί μπορείτε να πάτε την Ελλάδα και μπροστά και 
ψηλά. Η Ομογένεια ήταν, είναι και θα είναι κοντά 
στην Ελλάδα».
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επικαιρότητα

Με κάθε λεπτομέρεια περιγράφεται η 
δράση του κυκλώματος παράνομων υιοθε-
σιών και εμπορίας ωαρίων που εξάρθρωσε 
πρόσφατα η Ελληνική Αστυνομία στη Θεσ-
σαλονίκη στο διαβιβαστικό που συντά-
χθηκε για την υπόθεση.
Σύμφωνα με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται 
για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο οργανω-
μένα κυκλώματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με 
πρωταγωνιστές έναν δικηγόρο και μία μαι-
ευτήρα-γυναικολόγο και με εμπλοκή στελε-
χών ιδιωτικών κλινικών, «μεσιτριών» και 
«μεταφορέων». Ενδεικτικό είναι, άλλωστε, 
ότι από τη δράση του το κύκλωμα αποκό-
μισε την τελευταία τριετία παράνομα κέρδη 
που ξεπερνούν τα 500.000 ευρώ.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την πολύ-
μηνη έρευνα των αστυνομικών, η οποία είχε 
την κωδική ονομασία «ΛΗΤΩ», στην υπό-
θεση εμπλέκονται συνολικά 66 άτομα, ενώ 
πραγματοποιήθηκαν και 12 συλλήψεις.
Όσον αφορά στην οργάνωση και στη δομή 
της, τα στοιχεία που συνέλεξαν οι άνδρες 
της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψαν μία μεγάλη και 
καλά οργανωμένη «βιομη-
χανία» παράνομων υιοθε-
σιών και εμπορίας ωαρίων 
που «πατούσε» στην επι-
θυμία άτεκνων ζευγαριών 
να αποκτήσουν παιδί και 
στην εκμετάλλευση γυναι-
κών που βρίσκονταν σε 
δεινή οικονομική και κοι-
νωνική θέση.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο διαβιβα-
στικό, τα μέλη της οργάνωσης οργάνωναν 
και χρηματοδοτούσαν τη μεταφορά γυναι-
κών από τη Βουλγαρία στη Θεσσαλονίκη 
προκειμένου:
- ορισμένες να τις υποβάλλουν σε ειδική 
θεραπεία σε ιδιωτικές κλινικές Ιατρικώς 
Υποβοηθούμενης Γονιμότητας και στη 
συνέχεια να πουλήσουν τα ωάριά τους ένα-
ντι χρηματικών ποσών που καταβάλλονταν 
τόσο στις δότριες όσο και στους μεσάζοντες
- ορισμένες που εγκυμονούσαν, να τις υπο-
στηρίξουν οικονομικά, αναλαμβάνοντας 
έξοδα μετακίνησης, διαμονής, συντήρησης 
και νοσηλείας, ώστε να γεννήσουν σε δημό-
σια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές στη 
Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια οι βιολογι-
κές μητέρες να παραδώσουν τα παιδιά τους 
προς υιοθεσία έναντι διάφορων χρηματι-

κών ποσών που αποκόμιζαν τόσο οι μητέ-
ρες όσο και οι μεσολαβητές και
- ορισμένες να τις εμπλέξουν ως παρένθετες 
μητέρες σε αντίστοιχες διαδικασίες έναντι 
χρημάτων που αποκόμιζαν τόσο οι παρέν-
θετες μητέρες όσο και οι μεσίτες.
Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη του 
κυκλώματος στρατολογούσαν ως δότριες 
ωαρίων και ως παρένθετες μητέρες και 
άλλες γυναίκες, είτε Ελληνίδες είτε με κατα-
γωγή από τη Γεωργία και την Αλβανία που 
ήταν κυρίως Ρομά. Πρόκειται για γυναίκες 
που διαμένουν μόνιμα ή περιστασιακά στην 
Ελλάδα, τις οποίες μετέφεραν επίσης στις 
κλινικές Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Γονι-
μότητας αποσπώντας τη συναίνεσή τους, 
παρασύροντας και αυτές στον σκοτεινό 
δρόμο του παράνομου εμπορίου γεννητι-
κού υλικού.
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 22 παρά-
νομες υιοθεσίες και 24 περιπτώσεις γυναι-
κών από τις οποίες εξάγονταν τα ωάρια 
έναντι αμοιβής. Η εγκληματική οργάνωση 
εκμεταλλευόταν κυρίως νεαρές γυναίκες 

από τη Βουλγαρία, που 
βρίσκονταν σε ευάλωτη 
οικονομική και κοινω-
νική κατάσταση.
Όπως προκύπτει μάλι-
στα από τις συνομιλίες 
που έχουν καταγράψει 
οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., 
κάποιες επαιτούσαν για 
να επιβιώσουν, άλλες 

εκδίδονταν στο κέντρο της συμπρωτεύου-
σας, ενώ οι γυναίκες από τη Βουλγαρία ήταν 
Ρομά και ζούσαν σε καθεστώς ένδειας στη 
χώρα τους, μην έχοντας άλλα βιοποριστικά 
μέσα, ενώ σε καμία περίπτωση δεν επρό-
κειτο για δότριες ωαρίων με την έννοια της 
«δωρεάς», αλλά λειτουργούσαν στο πλαί-
σιο εμπορικής συναλλαγής.
Αναφορικά με το εμπόριο ωαρίων, η έρευνα 
της ΕΛ.ΑΣ. «έδειξε» πως οι εμπλεκόμενες 
ιδιωτικές κλινικές αποζημίωναν νομιμοφα-
νώς τις δότριες ωαρίων σε μετρητά με ποσό 
που κυμαίνεται από 1.200 έως 1.500 ευρώ. 
Από το ποσό αυτό, περίπου 200 ευρώ κατέ-
βαλλαν οι δότριες στις μεσολαβήτριες που 
τις οδηγούσαν στις κλινικές ως παράνομη 
μεσιτική αμοιβή, ενώ οι κλινικές κατέβαλ-
λαν στην ίδια τη μεσολαβήτρια επιπλέον 
200 ευρώ για κάθε δότρια.

Πώς στήθηκε η επιχείρηση «ΛΗΤΩ» 
της ΕΛ.ΑΣ.

«Σας ευχαριστώ που βάζατε πάντα την πατρίδα πάνω από τα κόμματα» 
τόνισε ο Πρωθυπουργός σε μια βραδιά με πολύ έντονη συγκινησιακή 
φόρτιση

Κ. Μητσοτάκης στην Αστόρια: «Το 
2023 επιτέλους θα ψηφίσετε από 
το μόνιμο τόπο διαμονής σας»

Α
ισθάνομαι ένας από εσάς και θέλω 
να με αισθάνεστε κι εσείς δικό σας 
άνθρωπο». Με αυτή την αποστρο-
φή άρχισε την ομιλία του ο Πρω-

θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Α-
στόρια το βράδυ της Τετάρτης, στην πρώτη 
ανοιχτή ομιλία Έλληνα Πρωθυπουργού από 
το 2000 στην καρδιά του Ελληνισμού των Α-
μερικής.
«Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν, 
είστε, και θα είστε δίπλα στην πατρίδα» είπε 
ο κ. Μητσοτάκης, μέσα σε κλίμα μεγάλης 
συγκίνησης για τον ομιλητή και όσους κατέ-
κλυσαν το Πολιτιστικό Κέντρο Πέτρος Πατρί-
δης. «Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί πάντα 
βάζετε το συμφέρον της πατρίδας πάνω από 
κόμματα» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.
«Η ψήφος σας θα προσμετράται κανονικά. Το 
2023 επιτέλους θα ψηφίσετε από το μόνιμο 
τόπο διαμονής σας» δήλωσε ο Πρωθυπουρ-
γός μέσα σε έντονα χειροκροτήματα από 
τους 700 και πλέον παρευρισκόμενους στην 
αίθουσα.  
«Θα νομοθετήσουμε την επιστολική ψήφο 
με βάση τους υφιστάμενους εκλογικούς 
καταλόγους» σημείωσε ο κ Μητσοτάκης 
χαρακτηρίζοντας «απάτη» την πρόταση που 
ακούστηκε από κάποια κόμματα η ψήφος 
των ομογενών να μην προσμετράται κανο-
νικά αλλά μόνο για την εκλογή τριών από 

τους 300 βουλευτές.
«Θα είμαστε δίπλα στους Κύπριους αδελ-
φούς μας στην υπεράσπιση των δικαίων 
τους» τόνισε ο Πρωθυπουργός, σημειώνο-
ντας ότι στη συνάντηση με τον Τούρκο πρό-
εδρο Ταγίπ Ερντογάν έθεσε το θέμα των 
παραβιάσεων της Τουρκίας στην Κυπριακή 
ΑΟΖ.
Μιλώντας επίσης για τις πολιτικές εξελίξεις 
στην Ελλάδα, ο κ.  
Μητσοτάκης τόνισε: «Η πολιτική μας έχει ένα 
σκοπό. Την ανόρθωση της χώρας. Την αξιο-
πρέπεια της Ελλάδας, μιας χώρας που πατάει 
γερά στα πόδια της». Για να προσθέσει αμέ-
σως μετά: «Τα χρόνια της κρίσης τελείω-
σαν, η αισιόδοξη Ελλάδα ανοίγει και πάλι τα 
φτερά της στον κόσμο».
Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Μητσοτά-
κης απευθύνθηκε στους Έλληνες της Αστό-
ρια και παντού στον κόσμο διαβεβαιώνο-
ντάς τους ότι θα είναι «Πρωθυπουργός όλων 
των Ελλήνων εντός και εκτός Ελλάδος». Η 
από στήθους ομιλία ολοκληρώθηκε με τα 
παρακάτω λόγια του Πρωθυπουργού: «Γνω-
ρίζω ότι κάνατε την Αμερική το νέο σας σπίτι 
αλλά ένα μεγάλο μέρος της καρδιάς σας είναι 
πίσω στην πατρίδα. Και κάθε φορά που κοι-
τάζει κανείς τη γαλανόλευκη μακριά από την 
Ελλάδα ξέρω ότι το γαλάζιο της είναι πιο 
έντονο».
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Ξέφυγαν από τους Τούρκους, τους 
μπλόκαραν οι Έλληνες - Μεγάλη 
επιχείρηση σε εξέλιξη από την 
Μονάδα Υποβρύχιων Αποστολών 
του Λιμενικού - Μετά από 
πυροβολισμούς από «βατράχια»-
σκοπευτές ακινητοποιήθηκε το ένα 
σκάφος

Μ
εγάλη επιχείρηση του Λιμενι-
κού αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο.
Αυτή την ώρα ειδικές δυνά-
μεις της Διώξης Ναρκωτι-

κών και Όπλων (ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ) και κλιμάκιο 
βατραχανθρώπων της Μ.Υ.Α από αέρος 
και θαλάσσης κυνηγούν ναρκέμπορους οι 
οποίοι με φουσκωτά προσπαθούν να ξεφύ-

γουν από τους διώκτες τους.
Σκάφη του Λιμενικού και ελικόπτερα με 
ελεύθερους σκοπευτές της Μονάδας Υπο-
βρύχιων Αποστολών (Μ.Υ.Α), σαρώνουν την 
θαλάσσια περιοχή γύρω από τη Μυτιλήνη 
σε μια προσπάθεια να τους μπλοκάρουν και 
να τους περάσουν χειροπέδες. Οι πληρο-
φορίες λένε ότι η επιχείρηση ξεκίνησε από 
σήμερα τα ξημερώματα.
Οι βαρόνοι με τα φουσκωτά εντοπίστηκαν 
από τους Τούρκους, όμως τους ξεγλίστρισαν 
και οι δυνάμεις του Λιμενικού ξεκίνησαν να 
τους καταδιώκουν. Οι ίδιες πληροφορίες 
λένε ότι πρόκειται για δύο φουσκωτά, εκ 
των οποίων το ένα έχει ακινητοποιηθεί μετά 
από ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των 
βαρόνων και σκοπευτών της Μ.Υ.Α.

Άγρια καταδίωξη με φουσκωτά 
στο Αιγαίο: Βατραχάνθρωποι 
του Λιμενικού κυνηγούν 
βαρόνους ναρκωτικών 

επικαιρότητα

Ζάκυνθος: Θερμή υποδοχή 
για τον δάσκαλο που 
αθωώθηκε μετά τις 
κατηγορίες για αποπλάνηση - 
«Έζησα έναν εφιάλτη» 

Γονείς και μαθητές υποδέχθηκαν 
με χαρά τον 56χρονο μετά την 
απόφαση αθώωσης από το Μικτό 
Ορκωτό Δικαστήριο Πάτρας - 
«Επιτέλους γυρίζω στο σχολείο 
μου», δήλωσε ο δάσκαλος - 
«Τα αγγίγματα στην πλάτη δεν 
συνιστούν παρενόχληση» 
αποφάνθηκε η Δικαιοσύνη

Έ
ζησα έναν εφιάλ-

τη», τα πρώτα λό-

για του 56χρονου 

δασκάλου, από 

τη Ζάκυνθο, μετά την αθώ-

ωσή του από Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο 

Πάτρας. Θερμή υποδοχή, συνοδευόμε-

νη από φωτογραφίες, χειροκροτήματα και 

φωνές χαράς, του επεφύλαξαν γονείς και 

μαθητές στο νησί: «Καλώς μας ήρθες δά-

σκαλε». 

 Με την πρόσφατη δικαστική απόφαση, 

ξεδιαλύνεται η υπόθεση που ξεκίνησε 

να απασχολεί το πανελλήνιο πριν από 11 

χρόνια.

«Επιτέλους γυρίζω στη Ζάκυνθο, στο σχο-

λείο μου. Θα κάνω αυτό που έκανα επί 36 

χρόνια στην εκπαίδευση» δήλωσε, σύμ-

φωνα με ρεπορτάζ του STAR, ο δάσκαλος 

που για 13 μήνες βρισκόταν στη φυλακή 

κατηγορούμενος για την αποπλάνηση 

εννέα ανήλικων κοριτσιών.

Όπως αποφάνθηκε, πάντως, το Δικαστή-

ριο Πάτρας, τα αγγίγματα στην πλάτη δεν 

αποτελούν είδος παρενόχλησης.

Στον 56χρονο που αθωώθηκε για τις επτά 

από τις εννέα υποθέσεις επιβλήθηκε ποινή 

φυλάκισης 2,5 ετών με αναστολή λόγω 

πρότερου σύννομου βίου.

Οι δύο υποθέσεις, για τις οποίες δεν αθω-

ώθηκε, αφορούν δύο αδερφές.

Σύμφωνα με δήλωση μητέρας μαθήτριας, 

οι κατηγορίες που βαρύνουν τον δάσκαλο 

είναι ψευδείς.

Το χρονικό της υπό-
θεσης
Ήταν καλοκαίρι του 2018 

όταν η τοπική κοινωνία της 

Ζακύνθου συγκλονιζόταν 

από την είδηση πως ένας 

δάσκαλος κατηγορούνταν για αποπλά-

νηση εννέα ανήλικων μαθητριών του.

Εντύπωση προκάλεσε στο δικαστήριο 

πως από την πρώτη στιγμή στο πλευρό 

του 56χρονου ήταν αρκετοί μαθητές και 

συνάδελφοί του που πίστευαν στην αθώ-

ωσή του. Η δικηγόρος του 56χρονου 

δάσκαλου, Βασιλική Πανταζή μίλησε στο 

protothema.gr.

«Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολλά 

χρόνια διδακτικής εμπειρίας, με μεγάλη 

δραστηριότητα στο νησί της Ζακύνθου. 

Πραγματικά είχε συγκλονίσει αυτή η υπό-

θεση το νησί διότι όλα αυτά τα χρόνια δεν 

είχε ακουστεί το παραμικρό και για αυτό 

άλλωστε μέσα στη δικαστική αίθουσα βρι-

σκόντουσαν περίπου 500 μαθητές του , 

συνάδελφοί του και φίλοι που φώναζαν 

από την πρώτη στιγμή για την αθωότητα 

του συγκεκριμένου ανθρώπου»

Η Νοτοπούλου έκανε τον CEO... 
«τσέο» και γκρέμισε το Τwitter 

Μία λέξη της Κατερίνας Νοτοπού-
λου βγαλμένη από τα αγγλικά 
του... ΣΥΡΙΖΑ ήταν αρκετή για να 

ξεκινήσει σήμερα ένα ατελείωτο πάρτι στο 
διαδίκτυο. Η πρώην υπουργός και τομε-
άρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας το 
πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ σχολί-
ασε τις πρόσφατες εξελίξεις στην Thomas 
Cook και αναφέρθηκε στον CEO της βρετα-
νικής εταιρείας αποκαλώντας τον «τσέο»!
Η αναφορά αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη 
από τους τηλεθεατές οι οποίοι πήραν το 
συγκεκριμένο απόσπασμα και ξεκίνησαν 
ένα ατελείωτο τρολάρισμα στο διαδίκτυο 
για τον «τσεο» της Κατερίνας Νοτοπούλου. 
Το Twitter πήρε... φωτιά με τους χρήστες να 
υπενθυμίζουν τα Αγγλικά του Τσίπρα αλλά 
και το «κόπι-πάστε» του Παύλου Πολάκη.
Ενδεικτικά κάποιες από τις αναρτήσεις:

 ª Πήρα τηλέφωνο έναν τσέο και του 
πρότεινα να κάνουμε μπίζνες Αζ γιού-
ζουαλ. Μου απάντησε ότι για να συμφωνή-
σει, θέλει και την Νοτοπούλου στο project 
που του πρότεινα.

 ª Τι είχαμε τι χάσαμε #τσεο σε ξεχά-
σαμε.

 ª -μάνα τα κατάφερα, έγινα #ΤΣΕΟ στην 
εταιρία!

-τι έπαθες;! Ωχ μπαναγιαμ’, κάτσε να σε 
ξεματιάσω, άλλο και τουτο πάλι!

 ª Είχαμε μάθει για κοπι-πάστε, για 
στροφή 360 μοιρών, για ότι οι καμήλες 
είναι γαϊδούρια σήμερα μάθαμε ότι οι CEO 
λέγονται Τσέο!

 ª Αλέξη σε παρακαλώ , μπορεις να 
κανεις #ΤΣΕΟ στον ΟΑΣΘ το μπαμπά του 
Νίκου;

 ª ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ Μπέλα 
#ΤΣΕΟ μπέλα τσέο μπέλα τσέο

 ª Οτι εν έχουμε καλούς τσεό στη λεβε-
ντοζέννα;

 ª ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗ-
ΨΗ#ΤΣΕΟ
ΔΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑ

Στην αντεπίθεση η Νοτοπούλου
Μετά τον... χαμό, η Κατερίνα Νοτοπού-
λου πέρασε στην αντεπίθεση, γράφοντας 
στο Facebook: «Ενοχλήθηκαν τα γνωστά 
άγνωστα τρολ από πρωινό μου σαρδάμ 
στην εκφορά του CEO και επιδόθηκαν σε 
καταιγισμό σχολίων. Δεν ενοχλήθηκαν τα 
γνωστά άγνωστα τρολ για το «σαρδάμ» 
του κ.Θεοχαρη που μπέρδεψε το «Thomas 
Cook Collapse» με το «business as usual». 
Τα σχόλια δικά σας».
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Παπαδημούλης, Τσακαλώτος, Σταθάκης 
τα πιο «βαριά» χαρτοφυλάκια μεταξύ 
των πρώην κυβερνώντων - Οι καταθέσεις 
Βαρουφάκη στην Ελβετία και το δάνειο 
Καμμένου από τη μαμά του

Δ
εκάδες ακίνητα, καταθέσεις που προ-
καλούν... ζάλη και χρέη εκατομμυρίων 
ευρώ ξεχωρίζουν από τα 2.695 πόθεν 
έσχες των πολιτικών που δόθηκαν την 

Πέμπτη στη δημοσιότητα και αφορούν στα οικο-
νομικά έτη 2015, 2016 και 2017.

«Κροίσοι» ΣΥΡΙΖΑ
Ειδικότερα, στο κλαμπ των εκατομμυριούχων 
πολιτικών ανήκει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
Δημήτρης Παπαδημούλης, ο οποίος διαθέ-
τει ρευστό σε καταθέσεις και μετοχές αξίας δύο 
εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη δήλωση του πόθεν 
έσχες για το οικονομικό έτος 2018, τα προσω-
πικά εισοδήματα του κ. Παπαδημούλη ανήλ-
θαν σε 252.700,95 ευρώ και της συζύγου του σε 
25.265,65 ευρώ.
Σε 18 τραπεζικούς λογαριασμούς το ζεύγος 
Παπαδημούλη έχει καταθέσεις συνολικού ύψους 
1.094.550,12 ευρώ, ενώ η σύζυγος του ευρω-
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ είναι συνδικαιούχος με τον 
αδερφό της σε επιπλέον δύο λογαριασμούς με 
καταθέσεις 436.040,59 ευρώ.
Στο μεταξύ, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του κ. 
Παπαδημούλη κατά το συγκεκριμένο οικονομικό 
έτος περιελάμβανε 19 τίτλους μετοχών και αμοι-
βαίων κεφαλαίων με αποτίμηση αξίας ύψους 
973.593,94 ευρώ έως την εκποίηση 667 μερι-
δίων αμοιβαίου κεφαλαίου (KBC PRIVILEGED) 
έναντι 211.952,59 ευρώ.
Καταθέσεις σε βρετανική λίρα, αλλά σε ελλη-
νική τράπεζα, που φτάνουν τις 200.000 καταγρά-
φει για τη χρήση του 2017 ο πρώην υπουργός 
Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος μαζί με την 
σύζυγό του.
Ο κ. Τσακαλώτος διατηρεί το ισχυρό του χαρ-
τοφυλάκιο σε μετοχές, ενώ έχει προχωρήσει σε 
αρκετές ανταλλαγές ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου. Επίσης, έχει περίπου άλλες 200.000 
ευρώ σε ελληνική τράπεζα, ενώ έχει πέντε ακί-
νητα, μεταξύ των οποίων μία μονοκατοικία 200 
τμ στην Κηφισιά, ένα ακόμα διαμέρισμα στην 
Πρέβεζα και ένα επίσης στην Κηφισιά. Επίσης, με 
την σύζυγό του έχουν δύο αυτοκίνητα.
Σε ό,τι αφορά τα χρεόγραφα, ο βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει μετοχές στην Blackrock, ομό-
λογα στην FTIF, μετοχές στην Invesco, μερίδια 
αμοιβαίων κεφαλαίων στην Pioneer, καθώς επί-
σης και 700 μετοχές στην εφημερίδα «Αυγή». 
Διατηρεί ακόμα επενδυτικά ασφαλιστικά συμβό-
λαια, των οποίων η αποτίμηση αγγίζει τα 111.000 
ευρώ. Να σημειωθεί ότι δηλώνει εισοδήματα 
από βουλευτική αποζημίωση, της τάξης των 
31.528 ευρώ και η σύζυγός του 139.703 ευρώ.
Για τη χρήση του 2016, ο κ. Τσακαλώτος έχει εισο-
δήματα 44.780 ευρώ και η γυναίκα του 134.000 
ευρώ. Έχουν λαμβάνειν μερίσματα και τόκους 
που φτάνουν τα 1.500 ευρώ, ενώ από λοιπές 
μισθωτές υπηρεσίες 19.140 ευρώ. Πάντως, 
εμφανίζεται να κρατά της μετοχές της Goldman 
Sachs, τις οποίες πιθανόν πούλησε το επόμενο 
έτος. Παράλληλα, εμφανίζεται να μην έχει τις 
καταθέσεις σε βρετανικές λίρες που δηλώνει την 
επόμενη χρονιά.
Από την πλευρά του, ο Γιώργος Σταθάκης έχει 

εισοδήματα 32.215 από βουλευτική αποζημί-
ωση και 11.000 ευρώ από ακίνητα. 8.262 εισό-
δημα από ακίνητα εμφανίζει η σύζυγός του. Δια-
θέτει σημαντικό χαρτοφυλάκιο, με χρεόγραφα 
των οποίων η αποτίμηση αγγίζει τις 240.000 
ευρώ. Οι καταθέσεις τους ξεπερνούν τις 120.000 
ευρώ, ενώ καταγράφει συνολικά 44 ακίνητα, στα 
οποία περιλαμβάνονται και βοσκότοποι και καλ-
λιεργητικές εκτάσεις, καθώς επίσης και επαγγελ-
ματικές στέγες.

Βαρουφάκης: Καταθέσεις στην Ελβε-
τία
Οικονομική άνεση εμφανίζει ο Γιάνης Βαρουφά-
κης, σύμφωνα με τα πόθεν έσχες για τα οικονο-
μικά έτη 2016-2017 με την ιδιότητα του πρώην 
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο σημερινός επικεφαλής του ΜεΡΑ25 δήλωσε 
για το 2016 εισοδήματα από επιχειρηματική δρα-
στηριότητα ύψους 117.241 ευρώ. Άλλα 212.956 
ευρώ προέρχονται από μερίσματα, τόκους και 
άλλα δικαιώματα. Το συνολικό του εισόδημα από 
μισθωτές υπηρεσίες ανέρχεται μόλις στα 16.272 
ευρώ. Η σύζυγος του την ίδια χρονιά δήλωσε 
μόνο 840 ευρώ.
Το επόμενο έτος o κ. Βαρουφάκης εμφανίζει 
συνολικά εισοδήματα περίπου 457 χιλιάδες 
ευρώ και 840.000 η σύζυγός του. Συγκεκριμένα, 
δηλώνονται 316.047 ευρώ από επιχειρημα-
τική δραστηριότητα, 32.425 ευρώ από μισθω-
τές υπηρεσίες (σ.σ. βουλευτική αποζημίωση) και 
109.564 ευρώ από μερίσματα.
Ο κ. Βαρουφάκης έχει λογαριασμούς σε Ελβετία 
και Ελλάδα. Συγκεκριμένα, στην Corner Banca 
44.954 ευρώ και 204.684 δολάρια ΗΠΑ. Στην 
Εθνική Τράπεζα δύο λογαριασμούς 19.800 και 
5.134 ευρώ. Η σύζυγος του στην ALPHA 2.927 
ευρώ.
Ο Γιάνης Βαρουφάκης φέρεται ιδιοκτήτης από 
κοινού με την σύζυγό του εταιρείας μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα VITAL SPACE. Επίσης, 
ενός ινστιτούτου στο Βέλγιο (DEMOCRASY IN 
EUROPE) αλλά και του γνωστού DIEM25. Ιδιο-
κτήτρια επιχείρησης παροχής υπηρεσιών είναι 
και η Δανάη Στράτου. Οι συμμετοχές σε επιχει-
ρήσεις παραμένουν σταθερές το επόμενο έτος

Επενδύσεις σε ακίνητα από την Κ. 
Κούνεβα
Στην αγορά δύο οικοπέδων στο Βέλγιο έναντι του 
ποσού των περίπου 300.000 ευρώ προχώρησε 
η πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κωνστα-
ντίνα Κούνεβα μετά την εκλογή της στο Ευρωκοι-
νοβούλιο. Ειδικότερα, το 2015 η κυρία Κούνεβα 
αγόρασε οικόπεδο επιφάνειας 260,39τ.μ κατα-

βάλλοντας το ποσό των 161.694,80 ευρώ, εκ των 
οποίων, τα 70.000 ευρώ μέσω δανεισμού ενώ 
τα υπόλοιπα 91.694,80 ευρώ προέρχονταν από 
εισοδήματα προηγούμενων ετών.
Την ίδια χρονιά στη λίστα των ακινήτων της 
εγγράφηκε και δεύτερο οικόπεδο στο Βέλ-
γιο, επιφάνειας 192,50τ.μ. Το τίμημα της αγο-
ράς αυτής ανήλθε σε 135.614,98 ευρώ, εκ των 
οποίων τα 70.000 ευρώ προήλθαν από δανει-
σμό και τα 65.614,98 ευρώ από εισοδήματα προ-
ηγούμενων ετών.

Το δάνειο του Καμμένου
Δάνειο ύψους 250.000 ευρώ δηλώνει ότι έλαβε 
το 2017 ο Πάνος Καμμένος.
Στον πίνακα με τα εισοδήματα ο αρχηγός των 
ΑΝΕΛ δηλώνει εισόδημα 116.928 ευρώ από 
εκμετάλλευση ακινήτων, 40.178 ευρώ από 
μισθωτές υπηρεσίες και 250.000 ευρώ από 
δάνεια. Το εισόδημα της συζύγου του διαμορ-
φώθηκε σε 43.345 ευρώ.
Αντίστοιχα, στον πίνακα με τις δανειακές υπο-
χρεώσεις και τις οφειλές ο κ. Καμμένος αναφέ-
ρει ότι στις 27.9.2017 πήρε δάνειο 250.000 ευρώ 
από την μητέρα του Πολυτίμη Καμμένου με την 
πρώτη δόση να καταβάλλεται την 1.1.2019 και 
την λήξη πληρωμής τον Οκτώβριο του 2029. 
Συνολικά, οι δανειακές υποχρεώσεις και οι οφει-
λές του ζεύγους ανέρχονται σε 1.119.768 ευρώ εκ 
των οποίων 400 χιλ. ευρώ φόρος κληρονομίας 
και 300 χιλ. ευρώ υπόλοιπο δανείου στην ΕτΕ.
Οι συνολικές καταθέσεις ανέρχονται σε περίπου 
170 χιλ. ευρώ, ενώ ο κ. Καμμένος εμφανίζει συμ-
μετοχή σε 66 ακίνητα, πολλά εκ των οποίων προ-
έρχονται από κληρονομιά.

Συμμετοχές σε 125 ακίνητα για τον Μ. 
Βαρβιτσιώτη
Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης το 2015 εμφανίζει 
εισοδήματα περίπου 130 χιλ. ευρώ. Από αυτά, 
τα 53 χιλ. ευρώ προέρχονται από αποζημίωση 
λόγω τρομοκρατικής επίθεσης στο πολιτικό του 
γραφείο. Το ίδιο έτος εμφανίζει χαρτοφυλάκιο 
μετοχών αξίας 4 χιλ. ευρώ, ενώ αποκτά τραπε-
ζική θυρίδα στην Τράπεζα Πειραιώς. Οι τραπε-
ζικές καταθέσεις ανέρχονται σε περίπου 73 χιλ. 
ευρώ. Ο ίδιος εμφανίζει μικρές συμμετοχές σε 
121 ακίνητα (3%, 11% και 25%), ενώ το 2016 το 
υπόλοιπο δανειακής οφειλής ανέρχεται σε 266 
χιλ. ευρώ.
Το επόμενο έτος (2016) το εισόδημα του κ. Βαρ-
βιτσιώτη διαμορφώνεται και πάλι περίπου στα 
73 χιλ. ευρώ, ενώ δεν εμφανίζονται μεταβολές 
στο χαρτοφυλάκιο μετοχών, καθώς και οι κατα-
θέσεις ανήλθαν σε περίπου 52 χιλ. ευρώ . Το ίδιο 

έτος οι συμμετοχές σε ακίνητα αυξήθηκαν κατά 
δύο (συγκυριότητα 25% και 1%) από κληρονο-
μία, ενώ μειωμένη κατά 6.000 ευρώ εμφανίζεται 
η δανειακή οφειλή.
Για το έτος χρήσης 2017 ο κ. Βαρβιτσιώτης δηλώ-
νει εισοδήματα περίπου 41 χιλ. ευρώ και οι κατα-
θέσεις του πέφτουν στα περίπου δέκα χιλ. ευρώ. 
Το ίδιο έτος αποκτά μεταχειρισμένο ταχύπλοο 
8,5 μέτρων έναντι 10.500 ευρώ και οι συμμετο-
χές σε ακίνητα φθάνουν τα 125. Τέλος, η δανει-
ακή οφειλή διαμορφώνεται σε 258 χιλ. ευρώ.

Κέρδη για τον Αδ. Γεωργιάδη
Πιο πολλά βγάζει από τις επιχειρήσεις και τις 
εκδόσεις βιβλίων ο υπουργός Ανάπτυξης και 
αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης, 
παρά από την συμμετοχή του στα κοινά και την 
παρουσία του στη Βουλή. Το 2018, ως βουλευ-
τής της αντιπολίτευσης, είχε ατομικά εισοδή-
ματα 218.711 ευρώ (από μισθούς 36.990,24 
ευρώ, από την επιχειρηματική του δραστηριό-
τητα 64.378,88 ευρώ, άλλα 84.006,08 ευρώ από 
μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, καθώς και 
33.337,53 ευρώ από άλλη πηγή εισοδήματος, 
την οποία δεν κατονομάζει συγκεκριμένα, αλλά 
την αναφέρει ως «άλλη περίπτωση»).
Μαζί με 6.250 ευρώ επιπλέον που είχε η σύζυ-
γός του, Ευγενία Μανωλίδου-Καραγιαννίδου, 
το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους αγγίζει 
τα 225 χιλιάδες ευρω το 2018, σχεδόν διπλάσια 
από τα περίπου 100 χιλιάδες ευρώ το 2017 (περί-
που 75.000 ευρώ εισόδημα του κ.Γεωργιάδη και 
25.000 ευρώ της συζύγου του).
Παρόλα αυτά, για δύο δάνεια από ξεχωριστές 
τράπεζες που έλαβε ο κ. Γεωργιάδης το 2007, 
αξίας 530.000 και 100.000 ευρώ, για το μεν 
πρώτο παραμένει υπόλοιπο 483.193 ευρώ 
(δηλαδή σε 11 χρόνια η οφειλή απομειώθηκε 
κατά μόλις 50.000 ευρώ), ενώ για το δεύτερο η 
οφειλή αυξήθηκε αντί να μειωθεί, φτάνοντας το 
2018 στα 123.864 ευρώ (+23 χιλιάδες ευρώ).

Δύο εκατ. ευρώ χρέη για Κουντουρά 
- Κουίκ
Περισσότερα από δύο εκατομμύρια ευρώ οφεί-
λουν προς τραπεζικά ιδρύματα και Δημόσιο τα 
στελέχη της προηγούμενης κυβέρνησης, Ελενα 
Κουντουρά και Τέρενς Κουίκ.
Οι οφειλές του κ. Κουίκ ανήλθαν το 2015 σε 
1.153.825 ευρώ. Από αυτά τα περίπου 280 χιλ. 
ευρώ είναι χρέη προς το Δημόσιο, τα οποία ενέ-
ταξε σε ρυθμίσεις και τα υπόλοιπα δανειακές 
οφειλές. Το επόμενο έτος (2016) οι οφειλές παρα-
μένουν σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώνονται 
σε 1.115.370 ευρώ. Παρά την ρύθμιση οφειλών, 
το χρέος του κ. Κουίκ αυξάνει ακόμα περισσό-
τερο το 2017 και διαμορφώνεται στα 1.229.768 
ευρώ.
Η κυρία Ελενα Κουντουρά το έτος 2016 εμφα-
νίζει εισοδήματα περίπου 93 χιλ. ευρώ, ενώ ο 
σύζυγός της εισόδημα 0,02 ευρώ. Το επόμενο 
έτος τα εισοδήματά της είναι 44.640 ευρώ ενώ 
ο συζυγός της δεν δηλώνει εισόδημα. Το 2016 οι 
τραπεζικοί λογαριασμοί της τότε υπουργού Του-
ρισμού έχουν μόλις 9.600 ευρώ, για να πέσουν 
ακόμα περισσότερο την επόμενη χρονιά και να 
διαμορφωθούν σε 4.946 ευρώ. Την διετία 2016-
17 η ακίνητη περιουσία του ζεύγους παραμένει 
σταθερή. Σταθερό παραμένει και οι δανειακές 
υποχρεώσεις με το 2017 να εμφανίζει υπόλοιπο 
οφειλής από τέσσερα δάνεια, ύψους 877.924 
ευρώ.

επικαιρότητα

Πόθεν έσχες: Οι «κροίσοι» του ΣΥΡΙΖΑ, τα ακίνητα της 
Κούνεβα και τα χρέη Κουντουρά - Κουίκ 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Για ένα πρόγραμμα υπό τον 
τίτλο «Πρασινίζω τα σχο-
λεία, πρασινίζω την γειτο-

νιά μου», ενημέρωσε ο Υπουρ-
γός Παιδείας, Πολιτ ισμού, 
Αθλητ ισμού και Νεολαίας 
Κώστας Χαμπιαούρης τα μέλη 
των Κοινοβουλευτικών Επιτρο-
πών Παιδείας και Περιβάλλο-
ντος, στο πλαίσιο της ενημέρω-
σης που έκανε για τον Εθνικό 
Στρατηγικό Σχεδιασμό για την 
Εκπαίδευση για το Περιβάλλον 
και την Αειφόρο Ανάπτυξη, σε 
συνέχιση προηγούμενης συνε-
δρίας των δύο Επιτροπών.
Ο Υπουργός Παιδείας, ο οποίος 
δεν ήταν παρών στην προηγού-
μενη συνεδρία της Επιτροπής, 
ανέφερε ότι ο εθνικός στρατηγι-
κός σχεδιασμός για το περιβάλ-
λον και την αειφόρο ανάπτυξη 
με επίκεντρο την εκπαίδευση 
αναπτύσσεται και υλοποιείται 
σε όλες τις βαθμίδες της εκπαί-
δευσης.
Για το πρόγραμμα υπό τον τίτλο 
«Πρασινίζω τα σχολεία, πρασι-
νίζω τη γειτονιά μου» είπε ότι 
πρόκειται για ένα πολύ καινο-
τόμο πρόγραμμα. «Θα πρασινί-
σουμε τα σχολεία, τις γειτονιές, 
τις κοινότητες μας», είπε απευ-
θυνόμενος στους βουλευτές 
προσθέτοντας ότι θα είναι κάτι 
το οποίο θα εντυπωσιάζει.
Ειδική αναφορά έκανε στην 
καταστροφή δασών στον Αμα-
ζόνιο από τις πυρκαγιές σημει-
ώνοντας ότι πρέπει όλοι «να 
φυτέψουμε, να πρασινίσουμε 
την χώρα μας, να βοηθήσουμε 
τον πλανήτη».
Ενημέρωσε τους βουλευτές και 
για επιπρόσθετο πρόγραμμα 
υπό τον τίτλο «Ποιο `π` υιο-
θετείς το πλαστικό ή τον πλα-
νήτη;», στο πλαίσιο του οποίου 
θα δοθούν σε μαθητές και 
μαθήτριες 110.000 πακέτα που 
θα περιλαμβάνουν τσαντούλα 
μικρό οικολογικό παγούρι και 
καλαμάκι από μπαμπού.
Για τα περιβαλλοντικά κέντρα 
είπε ότι θα εγκαινιαστούν πολύ 
σύντομα δύο κέντρα στο Κοι-
λάνι και την Παναγιά.

Θα πρασινίσουμε 
τις γειτονιές μας, 
είπε ο Υπουργός 
Παιδείας στους 
Βουλευτές 

Το μήνυμα πως δεν θα 
δεχθεί τη διπλωματία 
των κανονιοφόρων, 
τις τακτικές εκβιασμού 
και τις προσπάθειες 
εξαναγκασμού της ε/κ 
πλευράς να διαπραγματευτεί 
υπό πίεση έστειλε, από 
το βήμα της 74η Συνόδου 
της Γενικής Συνέλευσης 
των Ηνωμένων Εθνών, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
Νίκος Αναστασιάδης, 
επανατονίζοντας ταυτόχρονα 
την πλήρη αφοσίωση 
και στήριξή του στη νέα 
προσπάθεια του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών, για συνέχιση της 
διαδικασίας από το σημείο 
που σταμάτησε στο Κραν 
Μοντάνα.

Π
αράλληλα ο Πρόεδρος Α-
ναστασιάδης απέρριψε τα 
όσα ο Τούρκος Πρόεδρος 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ι-

σχυρίστηκε σε σχέση με το Κυπρι-
ακό, μιλώντας ενώπιον της Γενικής 
Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος ανέφερε, 
ωστόσο, πως ταυτίζεται πλήρως με 
τα συναισθηματικά καταληκτικά 
σχόλια του κ. Ερντογάν, καθώς ε-
μπερικλείουν την ουσία αυτού που 
προσπαθούμε να επιτύχουμε στην 
Κύπρο: «Ελευθερία, ειρήνη, ευη-
μερία, δικαιοσύνη και ένα ειρηνι-
κό και ασφαλές μέλλον για όλους».
“Αυτό είναι το όραμά μου. Αυτό 
είναι το όραμα του λαού της 
Κύπρου. Ο τερματισμός του απα-
ράδεκτου στάτους κβο, με ένα κρά-
τος το οποίο θα εξασφαλίσει ένα 
κοινό μέλλον ευημερίας για τις επό-
μενες γενιές Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων”, επεσήμανε ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δια-
βεβαιώνοντας πως δεν θα παρεκ-
κλίνει από την επιδίωξη αυτού του 

οράματος.
Στην ομιλία του, την Πέμπτη, στην 
74η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευ-
σης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα 
Υόρκη, ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας είπε πως “τα τελευταία 45 χρό-
νια αναλαμβάνουμε τις ίδιες θετι-
κές πρωτοβουλίες με σκοπό να τερ-
ματίσουμε το απαράδεκτο στάτους 
κβο και να επιτύχουμε μια διαρκή 
ειρήνη και σταθερότητα στην 
πατρίδα μου.”
Πρόσθεσε πως “παρά τις ειλικρι-
νείς προσπάθειες και την εποικο-
δομητική εμπλοκή και εμού και των 
προκατόχων μου προς την εξεύ-
ρεση μιας δίκαιης λύση, η Κύπρος 
παραμένει η τελευταία ευρωπαϊκή 
διαιρεμένη χώρα” και επεσήμανε 
ότι “αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε 
στο μέσο μιας νέας προσπάθειας, 
που δίνει μια λάμψη 
ελπίδας”.
“Επιθυμώ να τονίσω 
με τον πιο κατηγο-
ρηματικό τρόπο την 
πλήρη αφοσίωση 
και στήριξή μου σε 
αυτή τη νέα προ-
σπάθεια του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, 
για συνέχιση της διαδικασίας από 
το σημείο που σταμάτησε στο Κραν 
Μοντάνα”, είπε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας.
Σημείωσε πως σε αυτό το πλαίσιο 
και σε συνέχεια έκκλησης από τον 
Γενικό Γραμματέα για μια συμφω-
νημένη βάση για τη επανέναρξη 
των διαπραγματεύσεων, υπάρχει 
μία συναντίληψη από τους ηγέτες 
των δύο κοινοτήτων ότι οι σχετικοί 
«Όροι Αναφοράς» πρέπει να περι-
λαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 
“Την Κοινή Διακήρυξη της 11ης 
Φεβρουάριου 2014, η οποία καθο-
ρίζει τις βασικές κατευθυντήριες 
γραμμές και αρχές για το πλαίσιο 
της επιδιωκόμενης λύσης, καθώς 
και τη μεθοδολογία της διαπραγ-

ματευτικής διαδικασίας, τις συγκλί-
σεις που επιτεύχθηκαν, οι οποίες 
είχαν οδηγήσει στη σύγκληση 
της Διάσκεψης για την Κύπρο στο 
Κρανς Μοντάνα, και το πλαίσιο 
των έξι σημείων του Γενικού Γραμ-
ματέα του ΟΗΕ για την Ασφάλεια 
και τις Εγγυήσεις, τα Στρατεύματα, 
την Αποτελεσματική Συμμετοχή, 
τις Εδαφικές Αναπροσαρμογές, 
την Ακίνητη Περιουσία και την Ισο-
μερή Μεταχείριση, όπως παρου-
σιάστηκε στις 30 Ιουνίου 2017 στο 
Κραν Μοντάνα”.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέ-
φερε πως “μια τέτοια κατανόηση 
θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο 
για την επανέναρξη των συνομιλιών 
με μοναδικό στόχο την επίτευξη 
συνολικής διευθέτησης βάσει των 
όσων έχουν συμφωνηθεί ως ένας 

ιστορικός συμβι-
βασμός από την 
πλευρά μας: Η μετε-
ξέλιξη της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας σε 
μια διζωνική, δικοι-
νοτική ομοσπονδία 
με πολιτική ισότητα, 
όπως ορίζεται στα 

σχετικά Ψηφίσματα του Συμβου-
λίου Ασφαλείας και στις Συμφω-
νίες Υψηλού Επιπέδου, με μια και 
μόνη κυριαρχία, μια και μόνη διε-
θνή νομική προσωπικότητα και μια 
και μόνη ιθαγένεια”.
“Μια διευθέτηση, η οποία θα δημι-
ουργήσει ένα βιώσιμο, λειτουργικό 
και μόνιμο ομοσπονδιακό Κράτος, 
απαλλαγμένο από ξένες εξαρτήσεις, 
ξένα στρατεύματα και δικαιώματα 
επέμβασης από τρίτες χώρες. Μια 
διευθέτηση, η οποία δεν θα αποκλί-
νει από τα σχετικά ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας και τις αξίες 
και τις αρχές της ΕΕ”, σημείωσε.
Είπε ακόμη πως θέλει να στείλει 
ένα σαφές μήνυμα, ότι “τα Ηνω-
μένα Έθνη και η Αποστολή Καλών 
Υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα 

είναι για μας ο μόνος δρόμος προς 
τα εμπρός”.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
σημείωσε πως δυστυχώς, ενώ οι 
προσπάθειες επανέναρξης της δια-
πραγματευτικής διαδικασίας βρί-
σκονται σε εξέλιξη, πρόσφατες 
ενέργειες της Τουρκίας όχι μόνο 
παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, 
αλλά υπονομεύουν σοβαρά τον 
στόχο ύπαρξης ενός ευνοϊκού περι-
βάλλοντος για ουσιαστικές δια-
πραγματεύσεις.
“Αν και δεν προτίθεμαι να ξεκι-
νήσω ένα παιχνίδι επίρριψης ευθυ-
νών, δεν μου επιτρέπεται – και η 
αξιοπρέπεια του λαού μας υπαγο-
ρεύει να μην το κάνω – να δεχθώ 
τη διπλωματία των κανονιοφόρων, 
τις τακτικές εκβιασμού και τις προ-
σπάθειες εξαναγκασμού της πλευ-
ράς μας να διαπραγματευτεί υπό 
πίεση”, ανέφερε.
Στη συνέχεια διερωτήθηκε:
“Είναι δυνατόν οι προσπάθειες του 
Γενικού Γραμματέα να επιτύχουν, 
ενώ η Τουρκία παραβιάζει τα κυρι-
αρχικά δικαιώματα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στη διεθνώς αναγνω-
ρισμένη Αποκλειστική Οικονομική 
της Ζώνη και στην υφαλοκρηπίδα;
Ή όταν η Τουρκία απειλεί την 
Κύπρο ότι θα υπάρξουν σοβαρές 
συνέπειες αν προχωρήσουμε με το 
ενεργειακό μας πρόγραμμα;
Ή όταν η Τουρκία απειλεί τα γειτο-
νικά κράτη και τις ενεργειακές εται-
ρείες, με τις οποίες συνεργαζόμα-
στε και έχουμε δημιουργήσει συμ-
βατικές υποχρεώσεις;
Είναι δυνατόν οι προσπάθειες του 
Γενικού Γραμματέα να επιτύχουν, 
όταν πρόσφατες δημόσιες δηλώ-
σεις και πράξεις Τούρκων αξιωμα-
τούχων σηματοδοτούν σχέδια για 
τον εποικισμό της περίκλειστης 
περιοχής των Βαρωσίων, το ακατοί-
κητο τμήμα της Αμμοχώστου, που 
βρίσκεται υπό την παράνομη τουρ-
κική στρατιωτική κατοχή;”

Αναστασιάδης από το βήμα του ΟΗΕ: Δεν θα 
δεχθώ τη διπλωματία κανονιοφόρων 
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Η 
μοναδική φόρμουλα που θα μας απαλλάξει 
από το στάτους κβο είναι να υποχρεωθούν 
οι Ε/κ είτε σε ομοσπονδία είτε σε δύο κράτη, 
αναφέρει σε συνέντευξή του στην Κίπρις πο-

στασί ο πρώην διαπραγματευτής της τ/κ πλευράς, Οζ-
ντίλ Ναμί.
Παράλληλα με την ξεκάθαρη επιβεβαίωση των συγκλί-
σεων του παρελθόντος, πρέπει να τεθεί ενώπιον της 
ε/κ πλευράς ένα χρονικό όριο, στο τέλος του οποίου να 
υπάρξει επιδιαιτησία είτε από τα ΗΕ, είτε από άλλους 
επιδιαιτητές, ανέφερε ο κ. Ναμί προσθέτοντας ότι σε 
ένα νέο δημοψήφισμα, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στο 
σχέδιο Ανάν, τώρα θα πρέπει να τεθεί ενώπιον του ε/κ 
“λαού”, η επιλογή «λέτε ναι στην ομοσπονδία ή στα δύο 
κράτη;» ούτως ώστε να αναγκαστεί να επιλέξει τη μία 
από αυτές τις επιλογές.
«Αν τους προσφέρετε την επιλογή ομοσπονδία ή συνέ-
χιση του στάτους κβο, θα προτιμήσουν τη συνέχιση του 
στάτους κβο», υποστήριξε και ανέφερε ότι το στάτους 
κβο θα είναι η επιλογή των Ε/κ και σε περίπτωση που 
τους υποβληθεί το ερώτημα κατά πόσον προτιμούν τα 
δύο κράτη ή τη συνέχιση της παρούσας κατάστασης. 
«Όμως όταν πούμε ομοσπονδιακή λύση ή δύο κράτη, 
θα τείνουν προς την ομοσπονδιακή λύση και έτσι θα 
τελειώσει το στάτους κβο».
Ο Οζντίλ Ναμί ανέφερε ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
διαστρέβλωσε την προσπάθεια της κ. Λουτ για συνομο-
λόγηση των όρων αναφοράς και μετέτρεψε το περιεχό-
μενο σε αιτία αντιπαράθεσης. «Ελπίζω ότι κατά τις επα-

φές στη Νέα Υόρκη αυτό θα διαπιστωθεί».
Για τις εξελίξεις στα ενεργειακά είπε ότι θα τεθεί θέμα να 
υπάρξει ως αποτέλεσμα μια σύγκρουση εκφράζοντας 
την ελπίδα «οι ηγέτες που βλέπουν την εικόνα θα κάνουν 
αυτό που πρέπει». Κατά τον κ. Ναμί τα ενεργειακά έχουν 
εδώ και καιρό καταστεί παράγοντας που επηρεάζει τις 
διαπραγματεύσεις και η ε/κ πλευρά εξακολουθεί να 
προβαίνει σε μονόπλευρες κινήσεις ενώ εδώ και πολύ 
καιρό η τ/κ πλευρά απευθύνει έκκληση στους Ε/κ για 
συνεργασία. «Αλλά η ε/κ πλευρά κρυβόμενη πίσω από 
την διεθνώς αναγνωρισμένη οντότητά της θεωρεί ότι 
μόνο η ίδια έχει δικαιοδοσία να κάνει βήματα σε αυτό».
Κατά τον κ. Ναμί, η Τουρκία προβαίνει σε βήματα σε 
περιοχές που διεκδικεί η ίδια και εκεί που έχει αδειοδό-
τηση από τους Τ/κ και η ε/κ πλευρά έπρεπε τουλάχιστον 
να δείξει σεβασμό σε αυτό, αλλά δεν το πράττει και όσο 
το Κυπριακό δεν επιλύεται δεν θα το πράξει ούτε στο 
μέλλον.
Για να μπορέσει να τύχει χειρισμού το φυσικό αέριο στο 
πλαίσιο του αμοιβαίου σεβασμού, χρειάζεται μια συνο-
λική λύση, δήλωσε ο Οζντίλ Ναμί και το πώς οι σχέσεις 
αυτές θα ρυθμιστούν στην περίπτωση λύσης, είναι ένα 
από τα στοιχεία που έχει καταγραφεί στις μέχρι τώρα 
συγκλίσεις.
Ο κ. Ναμί είπε επίσης ότι έχουμε φτάσει στο σημείο που 
οι συζητήσεις για την ομοσπονδία έχουν εξαντληθεί 
υποστηρίζοντας ότι η ε/κ πλευρά πρέπει πλέον να πάρει 
μια απόφαση, «θέλουν ομοσπονδιακή λύση; Εάν δεν 
θέλουν, ποια είναι η εναλλακτική;».

Ναμί: Ν’ απαντήσουν οι Ε/κ αν θέλουν 
ομοσπονδία ή δύο κράτη 

ΔΗΣΥ: Παράταση παλιών και νέο κίνητρο σε 
δανειολήπτες για αναδιάρθρωση δανείων

Ο
κτώ προτάσεις νόμου, οι οποίες θα προνο-
ούν την παράταση κινήτρων προς δανειολή-
πτες για να προχωρήσουν σε αναδιαρθρώ-
σεις των δανείων τους αλλά και νέο κίνητρο 

που αφορά την μη καταβολή έκτακτης εισφοράς από 
εταιρείες στα πλαίσια διευθέτησης οφειλής καταθέ-
τει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Δημοκρατικού Συ-
ναγερμού την Παρασκευή, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος 
του κόμματος Αβέρωφ Νεοφύτου, σε διάσκεψη Τύπου.
«Για εμάς στο ΔΗΣΥ η παροχή κινήτρων προς τους 
δανειολήπτες για να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις 
τους, είναι προτιμητέα, αλλά και προτεραιότητά μας», 
είπε ο Πρόεδρος ΔΗΣΥ.
Με τα κίνητρα αυτά, ανέφερε, «στηρίζουμε τους δανει-
ολήπτες, τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις, για να βρουν λύσεις με τα τραπεζικά ιδρύματα και 
να μειώσουν ή να εξοφλήσουν τα χρέη τους».
«Με την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
(ΜΕΔ) βοηθείται πρωτίστως και η οικονομία της 
χώρας, που κάνει ακόμα ένα σημαντικό βήμα προς την 
σωστή κατεύθυνση».

Γι αυτό το σκοπό, ανακοίνωσε ο κ. Νεοφύτου, «ο ΔΗΣΥ 
θα καταθέσει αύριο στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
οκτώ προτάσεις νόμου που έμπρακτα θα συνεχίσουν 
να βοηθούν τους δανειολήπτες, τα νοικοκυριά, τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να διευθετήσουν τις 
υποχρεώσεις τους».
Ήδη με παλιές προτάσεις του ΔΗΣΥ και με την στήριξη 
όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων και σε συνερ-
γασία και στήριξη με την Κυβέρνηση, δώσαμε κίνητρα 
και εργαλεία στους δανειολήπτες ώστε να μπορούν πιο 
εύκολα να μειώσουν τα ΜΕΔ.
Ευχαρίστησε τον Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωρ-
γιάδη και τα κοινοβουλευτικά κόμματα «για την άψογη 
συνεργασία που είχαμε για να βοηθήσουμε όσο μπο-
ρούσαμε και μπορούμε τους δανειολήπτες».
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ τα κίνητρα αφο-
ρούν τη «δυνατότητα ανταλλαγής ακίνητης περιουσίας 
για αποπληρωμή δανείου και άμεση απαλλαγή από 
μεταβιβαστικά τέλη, φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, 
φόρο εισοδήματος, εταιρικό φόρο, κόστος χαρτοσή-
μων, ΦΠΑ και εισφορά για την Άμυνα».

Εφαρμογή χωρίς άλλη 
καθυστέρηση των 
ψηφισμάτων 550 και 
789, απαίτησαν οι 
Αμμοχωστιανοί 

Έ
κκληση προς τον ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών όπως απαιτήσει από 
την Τουρκία την χωρίς άλλη καθυστέρηση εφαρμογή των ψηφι-
σμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που προνοούν την 
επιστροφή της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της, α-

πηύθυνε απόψε ο Δήμος Αμμοχώστου σε ειρηνική συγκέντρωση που 
πραγματοποίησε έξω από το σημείο ελέγχου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, στο αερο-
δρόμιο Λευκωσίας.
Δεκάδες Αμμοχωστιάνοι συγκεντρώθηκαν στο σημείο, διαμηνύοντας 
εντός και εκτός Κύπρου ότι ο κυπριακός λαός παραμένει προσηλωμένος 
στην απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας τους.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Αμμοχώστου, Σίμος Ιωάν-
νου, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευ-
τικής Επιτροπής Προσφύγων, Σκεύη Κουκουμά, αρχηγοί και εκπρόσω-
ποι κομμάτων και πλήθος κατοίκων της κατεχόμενης Αμμοχώστου.
Έξω από το σημείο ελέγχου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ ο Δήμαρχος Αμμοχώστου, 
συνοδευόμενος από εκπροσώπους κομμάτων επέδωσε επιστολή στο ΓΓ 
του ΟΗΕ, στην οποία τονίζουν την ευαρέσκειά τους για τις προσπάθειες 
που κάνει για επίλυση του κυπριακού προβλήματος πάνω στη σωστή 
βάση.
Στην επιστολή τους οι Αμμοχωστιανοί καλούν τον ΓΓ του ΟΗΕ «να γίνει 
ασπίδα και να προσπαθήσει να πιέσει και την Τουρκία ότι τα ψηφίσματα 
τα 550 και 789 είναι αδιαπραγμάτευτα και ότι οι μόνοι που μπορούν να 
επιστρέψουν σε αυτή την περιοχή και σε ολόκληρη την πόλη της Αμμο-
χώστου είναι οι νόμιμοι κάτοικοι της, δηλαδή οι Ελληνοκύπριοι Αμμο-
χωστιανοί».
Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Αμμοχώστου εξέφρασε την αγανάκτηση 
των κατοίκων της Αμμοχώστου, για τις προσπάθειες που κάνει η Τουρκία 
με το ψευδοκράτος για εποικισμό της περίκλειστης περιοχής.
«Οι προσπάθειες μας είναι να πείσουμε τον κόσμο. Εμείς δεν έχουμε 
ούτε όπλα, ούτε τίποτα. Έχουμε όμως την ειρηνική αντίσταση, την αντί-
σταση που θα είναι καθημερινή στους δρόμους, στις πρεσβείες, στην 
ΕΕ και στα Ηνωμένα Έθνη, όπου μπορούμε με ειρηνικό τρόπο να υπεν-
θυμίζουμε ότι τα ψηφίσματα 550 και 789 είναι αδιαπραγμάτευτα και ότι 
οι μόνοι που μπορούν να επιστρέψουν σε αυτή την περιοχή και σε ολό-
κληρη την πόλη της Αμμοχώστου είναι οι νόμιμοι κάτοικοι της», είπε.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής προσφύγων της Βουλής τόνισε την ανάγκη 
για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, σημειώνοντας ότι «δεν είναι 
απλά η πόλη της Αμμοχώστου, που σήμερα διακυβεύεται η τύχη και το 
μέλλον της, είναι ολόκληρου του κυπριακού λαού».
Όπως είπε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων βρέθηκε στην 
εκδήλωση για να στηρίξει με τις προσπάθειες του Δήμου Αμμοχώστου 
τις κινητοποιήσεις που γίνονται, ως μια προσπάθεια διαμαρτυρίας απέ-
ναντι στις προθέσεις και τις απειλές της κατοχικής δύναμης της Τουρκίας 
και να στηρίξει τα αιτήματα ενάντια στον εποικισμό της πόλης της Αμμο-
χώστου και την εφαρμογή των ψηφισμάτων των ΗΕ.
Όπως είπε η κ. Κουκουμά «αυτά που έχει δηλώσει ο Πρόεδρος ενώπιον 
της Γενικής Συνέλευσης περιμένουμε να γίνουν πράξη για να μπορέσουν 
πραγματικά να μας αναπτερώσουν την ελπίδα για επίλυση του Κυπρια-
κού», προσθέτοντας ότι «δυστυχώς ο κόσμος είναι πολύ απογοητευμέ-
νος και χρειάζεται σημαντική προσπάθεια για να ανατρέψουμε αυτό το 
αίσθημα ανάμεσα στον προσφυγικό κόσμο και ολόκληρο τον κυπριακό 
λαό».
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Πρόεδρος της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, πρωθυπουργός της 
Γαλλίας, δήμαρχος του Παρισίου 
οι σημαντικότεροι τίτλοι του 
ευρωπαϊστή πολιτικού που έφυγε 
από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών - Τα 
κατορθώματά του, οι γκάφες του, οι 
φράσεις του που μένουν στην ιστορία 
και η αδυναμία του στις γυναίκες - Στο 
σκοτάδι το βράδυ ο Πύργος του Άιφελ 
ως φόρος τιμής

Π
ρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρα-
τίας για δώδεκα συνεχόμενα έτη, 
από το 1995 έως το 2007, δύο φο-
ρές πρωθυπουργός, τις περιόδους 

1974-76 και 1986-1988 και δήμαρχος του 
Παρισίου από το 1977 μέχρι το 1995. Και 
σήμερα, ο Ζακ Σιράκ πέρασε στην ιστορία, 
καθώς απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών.
Η ζωή του υπήρξε συναρπαστική και 
έντονη. Ο ίδιος θεωρούνταν ασυγκράτη-
τος -στα όρια του γκαφατζή- στις συζητή-
σεις του κατ’ ιδίαν, ενώ με στομφώδη τρόπο 
απευθυνόταν στους πολίτες της Γαλλίας. 
«Αγαπητοί μου συμπατριώτες», ήταν η προ-
σφιλής του προσφώνηση.
Ο ευρωπαϊκός του προσανατολισμός ήταν 
δεδομένος, ενώ στήριξε τη δημιουργία 
ευρωπαϊκού συντάγματος, το οποίο και 
απέρριψαν στο δημοψήφισμα του 2005 οι 
Γάλλοι ψηφοφόροι. Επί των ημερών του, η 
Γαλλία μπήκε στην ευρωζώνη, ενώ ο ίδιος 
υπήρξε ο δεύτερος μακροβιότερος πρό-
εδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας μετά τον 
παγκόσμιο πόλεμο, μετά τον Φρανσουά 
Μιτεράν. Επίσης, μείωσε τη θητεία του Γάλ-
λου προέδρου από τα επτά στα πέντε χρόνια.
Οι επικριτές του του καταλογίζουν γκάφες 
-δημόσιες ή κατ’ ιδίαν- ενώ του καταλόγι-
ζαν ότι έπαιζε πολιτικά παιχνίδια, αφήνο-
ντας στην άκρη τις πολιτικές του πεποιθή-
σεις. «Μαύρη σελίδα» στη ζωή του ήταν 
τα προβλήματα που είχε με τη δικαιοσύνη. 
Τον Δεκέμβριο του 2011 κρίθηκε ένοχος 
για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, κατά-
χρηση εμπιστοσύνης, παράνομη οικειο-
ποίηση συμφερόντων. Σύμφωνα με τη γαλ-
λική δικαιοσύνη, οι πράξεις έγιναν κατά 
τη διάρκεια της θητείας του ως δήμαρχου 
του Παρισιού την περίοδο 1990 - 1995, και 
ενώ κατείχε τη θέση του ηγέτη του κόμμα-
τος RPR.
Χαρακτηριστικές είναι πολλές φράσεις που 
έχει πει σε δημόσιες δηλώσεις και ομιλίες 

του, όπως και σε ιδιωτικές συζητήσεις. Γνω-
στός και για τις γκάφες του, πολλές φορές 
δεν γλίτωσε τις φραστικές παρεκτροπές.
Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ο Ζακ 
Σιράκ ανέφερε ότι πρόβλημα δεν είναι οι 
ξένοι αλλά το overdose. «Πώς θέλετε ο Γάλ-
λος εργαζόμενος που εργάζεται μαζί με τη 
γυναίκα του και που μαζί κερδίζουν περί 
τα 15.000 φράγκα τον χρόνο και που βλέ-
πει στο διπλανό σπίτι μία οικογένεια με 
έναν πατέρα με τρεις ή τέσσερις γυναίκες, 
και καμιά εικοσαριά παιδιά, και που κερδί-
ζει 50.000 φράγκα από τα κοινωνικά επιδό-
ματα, χωρίς φυσικά να δουλεύει! Εάν προ-
σθέσετε σε αυτά τον θόρυβο, τη μυρωδιά, ε, 
ο Γάλλος εργαζόμενος γίνεται έξαλλος! Και 
δεν τα λέω αυτά από ρατσισμό», είπε σε δεί-
πνο με μέλη του κόμματός του στις 19 Ιου-
νίου 1991.
Ιδιαίτερα έχει προβληθεί η ομιλία του στο 
Γιοχάνεσμπουργκ, στη Σύνοδο Κορυφής για 
τη Γη, στις 2 Σεπτεμβρίου 2002. «Το σπίτι 
μας καίγεται και εμείς κοιτάζουμε αλλού. 
Η ακρωτηριασμένη, εξαντλητικά αξιοποι-
ημένη Φύση δεν καταφέρνει να αναπλα-
στεί και εμείς αρνούμαστε να το παραδε-
χθούμε… Η Γη και η ανθρωπότητα βρί-
σκονται σε κίνδυνο και υπεύθυνοι είμαστε 
εμείς», είχε επισημάνει.
Από τα πυρά του δεν ξέφυγαν και οι χώρες 
τις ανατολικής Ευρώπης, που ως νέα μέλη 
της ΕΕ, το 2003 στήριξαν τις ΗΠΑ για το Ιράκ.
«Οι χώρες αυτές έχουν υπάρξει, ας το 
πούμε, όχι πολύ ευάγωγες και δεν έχουν 
μεγάλη συναίσθηση των κινδύνων που 
σημαίνει μία υπερβολικά γρήγορη σύνταξή 
τους πίσω από την αμερικανική θέση... Οι 
χώρες αυτές έχασαν μία καλή ευκαιρία να 
σωπάσουν», είχε πει.
Σημαντική γκάφα ήταν η φράση του κατά τη 
διάρκεια ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής, 
τον Φεβρουάριο του 1988. Το μικρόφωνό 
του ήταν ανοικτό. Όμως ο ίδιος το αγνοεί και 
τα βάζει με την Μάργκαρετ Θάτσερ;»
«Τι άλλο θέλει αυτή η νοικοκυρά; Τ’ αρ..δια 
μου στο πιάτο;» είχε πει.
Πάντως από τα πυρά του δεν ξέφυγε ο 
Νικολά Σαρκοζί.
«Εγώ αποφασίζω, αυτός εκτελεί», είπε 
το 2004, επαναφέροντας στην τάξη τον 
υπουργό Οικονομικών.
Αντίθετα, το 2011, που ο Σαρκοζί έδινε 
μάχη για δεύτερη θητεία, του προκάλεσε 
άλλη ζημιά. «Μπορώ να πω ότι θα ψήφιζα 
Ολάντ!», είχε πει, αν και το περιβάλλον του 
είχε μιλήσει για «κορεζιανό χιούμορ».

διεθνή νέα

Ζακ Σιράκ: Το άλμπουμ μιας 
συναρπαστικής ζωής 

Τ
ο δικαστήριο Μπασμάνι της Μό-
σχας απέρριψε το αίτημα της ανά-
κρισης να τεθεί σε κατ’ οίκον περιο-
ρισμό ο φυλακισθείς εθελοντής και 

ιστορικός Αλεξέι Μινάιλο με την κατηγορία 
της διάπραξης «βιαιοπραγιών» κατά την δι-
αδήλωση διαμαρτυρίας και έδωσε εντολή 
να αφεθεί ελεύθερος χωρίς κανέναν όρο.
Στις αρχές της εβδομάδας γνωστοί Ρώσοι 
ηθοποιοί και σκηνοθέτες με ανοιχτή τους 
επιστολή προς τον πρωθυπουργό Ντμίτρι 
Μενβέντεφ είχαν ζητήσει να αφεθεί ελεύ-
θερος ο Αλεξέι Μινάιλο, που υπήρξε ένας 
από τους καταδικασθέντες με την κατηγο-
ρία ότι συμμετείχε σε μη εγκεκριμένη από 
τις αρχές διαδήλωση διαμαρτυρίας για τον 
αποκλεισμό των ανεξάρτητων υποψηφίων 
από τις τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν 
στην Μόσχα στις 8 Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με τους συντάκτες της επιστολής 
«ο Αλεξέι Μινάιλο είναι άνθρωπος θρη-

σκευόμενος... και ασχολείται με αγαθοερ-
γίες στην οργάνωση ‘Πολντέν’». Πρόσφατα 
υπέρ του Μινάιλο είχαν ταχθεί με ανοιχτή 
τους επιστολή περισσότεροι από 100 ορθό-
δοξοι ιερείς και περίπου 400 εκπρόσωποι 
ρωσικών κοινωνικών οργανώσεων.
Κατά την διάρκεια της προεκλογικής 
εκστρατείας για τις τοπικές εκλογές για την 
ανάδειξη των εκπροσώπων στη Δούμα 
της Μόσχας, ο Μινάιλο ήταν συντονιστής 
του προεκλογικού επιτελείου της δικηγό-
ρου Λιουμπόφ Σόμπολ, συνεργάτιδας του 
ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι. 
Ο Μινάιλο συνελήφθη στις αρχές Αυγού-
στου, αλλά δεν παραδέχθηκε την ενοχή του 
υποστηρίζοντας ότι δεν συμμετείχε άμεσα 
στην συγκέντρωση. Όντας σε κέντρο κρά-
τησης ξεκίνησε απεργία πείνας σε ένδειξη 
συμπαράστασης στην δικηγόρο του Ιδρύ-
ματος κατά της Διαφθοράς Λιουμπόφ 
Σόμπολ.

Ρωσία: Αφέθηκε ελεύθερος ο 
συλληφθείς εθελοντής Αλεξέι Μινάιλο

Τουρκία: Επιστήμονας καταδικάστηκε 
επειδή αποκάλυψε τη σχέση μεταξύ 
της ρύπανσης και του καρκίνου

Έ
νας Τούρκος επιστήμονας καταδικάστη-
κε σε φυλάκιση 15 μηνών, επειδή απο-
κάλυψε τους κινδύνους του καρκίνου 
που προκαλεί η τοξική ρύπανση στη δυ-

τική Τουρκία, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.
Το δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης καταδί-
κασε τον Μπουλέντ Σικ για «αποκάλυψη εμπι-
στευτικών πληροφοριών», μια ετυμηγορία που 
χαρακτηρίστηκε «δικαστική παρωδία» από τη 
Διεθνή Αμνηστία.
Ο Σικ δημοσιοποίησε τον περασμένο χρόνο 
τα αποτελέσματα μιας έρευνας που διενεργή-
θηκε το διάστημα μεταξύ 2011 και 2015 μαζί 
με άλλους επιστήμονες για λογαριασμό του 
υπουργείου Υγείας, βάσει της οποίας διαπι-
στώθηκε μια σχέση μεταξύ της τοξικότητας 
των εδαφών, του νερού και της τροφής με τα 
υψηλά επίπεδα καρκίνου σε επαρχίες της δυτι-
κής Τουρκίας.
Ο ίδιος έγραψε σχετικά άρθρα στην εφημερίδα 
Cumhuriyet, αφού αντιλήφθηκε πως η κυβέρ-
νηση δεν λάμβανε μέτρα.
Η έρευνα «αποκάλυπτε ξεκάθαρα σε ποιο 
βαθμό οι υδάτινοι πόροι έχουν μολυνθεί από 
τοξικές ουσίες» σημείωσε ο Σικ σε δημοσιο-
γράφους μετά την ετυμηγορία, σύμφωνα με την 

οποία θα παραμείνει ελεύθερος όσο εκκρεμεί 
η εκδίκαση της έφεσής του.
«Η απόφαση του δικαστηρίου καταδεικνύει 
πως τα αποτελέσματα μιας έρευνας που αφορά 
άμεσα τη δημόσια υγεία μπορούν να συγκα-
λυφθούν. Αυτό είναι απαράδεκτο» υπογράμ-
μισε ο ίδιος.
Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος κατηγο-
ρούν την κυβέρνηση ότι δεν εφαρμόζει τους 
περιβαλλοντικούς κανονισμούς παρά την 
άνθηση του βιομηχανικού τομέα σε πολλές 
περιοχές της χώρας.
Στην έκθεση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη βιο-
μηχανική ζώνη του Ντιλόβασι, που βρίσκεται 
σε απόσταση περίπου 80 χλμ από την Κωνστα-
ντινούπολη και στην οποία εδρεύουν πολλά 
εργοστάσια χημικών και μεταλλουργίας, καθώς 
εκεί καταγράφονται επίπεδα καρκίνου πολύ 
υψηλότερα από τον διεθνή μέσο όρο.
«Αντί να διώκουν όσους προειδοποιούν μέσω 
δικαστηρίων, οι τουρκικές αρχές θα πρέπει να 
πραγματοποιούν έρευνα για αυτό το σημαντικό 
πρόβλημα δημόσιας υγείας», δήλωσε στο Γαλ-
λικό Πρακτορείο ο Άντριου Γκάρντνερ, ερευνη-
τής της Διεθνούς Αμνηστίας στην Τουρκία.
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Μετά το κάλεσμα του αρχηγού 
των Εργατικών για παραίτηση, ο 
Μπόρις Τζόνσον προκάλεσε την 
αντιπολίτευση να προχωρήσει σε 
πρόταση μομφής - Επέμεινε για 
αποχώρηση από την ΕΕ στις 31 
Οκτωβρίου

Μ
αίνεται το πολτικό θρίλερ στη 
Βρετανία, με την όξυνση της 
κόντρας ανάμεσα σε Μπόρις 
Τζόνσον και Τζέρεμι Κόρμπιν 

να δημιουργεί νέο κύμα έντασης στο Γου-
εστμίνστερ. Μιλώντας στο Κοινοβούλιο ο 
Βρετανός πρωθυπουργός απάντησε στον 
αρχηγό των Εργατικών, 
που έχει ζητήσει την πα-
ραίτησή του, με μια πρό-
κληση: τον κάλεσε να κατα-
θέσει πρόταση μομφής σε 
βάρος του.
Ο Τζόνσον εμφανίστηκε, 
την ίδια στιγμή, ανυποχώ-
ρητος επαναλαμβάνοντας 
τη θέση ότι η χώρα του 
θα βγει από την ΕΕ στις 31 Οκτωβρίου. Το 
γεγονός αναμένεται να δυναμιτίσει ακόμη 
περισσότερο το ήδη τεταμένο κλίμα στην 
ΕΕ, μετά την απόφαση - που μπορεί να 
ερμηνευτεί και ως υποχώρηση - των Βρυ-
ξελλών να δώσουν προθεσμία στον Βρε-
τανό πρωθυπουργό να βρει εναλλακτική 
που θα αντικαταστήσει το backstop. 
Ο Τζόνσον, εγείροντας νέους φόβους, εξή-
γησε ότι οι προετοιμασίες για την αποχώ-
ρηση από την Ένωση υπό καθεστώς άτα-
κτου Brexit βρίσκονται σε καλό δρόμο.
Δήλωσε, ακόμη, ότι σέβεται την απόφαση 
του Ανώτατου Δικαστηρίου που έκρινε 
παράνομο το κλείσιμο της Βουλής.
«Είχατε μια λύση στα χέρια σας, να ψηφί-
σετε υπέρ των εκλογών», είπε ο Βρετανός 
πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον ηγέτη 
των Εργατικών.
Απαντώντας, ο Τζέρεμι Κόρμπιν είπε στον 
Μπόρις Τζόνσον «αν θέλεις να γίνουν εκλο-
γές, πάρε παράταση για το Brexit και ας 
κάνουμε εκλογές».

«Brexit, διαφορετικά πρόταση 
μομφής»
«Αυτό το κοινοβούλιο πρέπει είτε να κάνει 
στην άκρη και να επιτρέψει σε αυτήν την 
κυβέρνηση να υλοποιήσει το Brexit ή να 

καταθέσει πρόταση μομφής και τελικά να 
έρθει αντιμέτωπο με την ημέρα που θα 
γίνει το ξεκαθάρισμα με τους ψηφοφό-
ρους» επισήμανε ο Τζόνσον, προκαλώντας 
τις αποδοκιμασίες των βουλευτών.
«Θέλουν αλλαγή της κυβέρνησης, αφήστε 
τους να κάνουν εκλογές» υπογράμμισε ο 
Βρετανός πρωθυπουργός εν μέσω εκκλή-
σεων να παραιτηθεί.
Επιπλέον, ο Μπόρις Τζόνσον επισήμανε ότι 
το βρετανικό κοινοβούλιο έχει «παραλύ-
σει» καταγγέλλοντας ότι οι βουλευτές του 
προσπαθούν να εμποδίσουν τη χώρα από 
το να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση.
«Αυτό το κοινοβούλιο δεν θέλει να συμβεί 
το Brexit» σημείωσε ο ίδιος στην ομιλία του 

στη Βουλή των Κοινοτήτων.
Εξέφρασε, επίσης, την 
άποψη ότι το Ανώτατο 
Δικαστήριο, που απεφάνθη 
πως η απόφασή του για την 
αναστολή του κοινοβου-
λίου ήταν παράνομη, δεν 
ήταν σωστό να παρέμβει 
σε «κάτι που είναι κυρίως 
πολιτικό ζήτημα, σε μια 

περίοδο μεγάλης εθνικής αντιπαράθεσης».
Με το να συνεχίζουν να αντιτίθενται στα 
σχέδιά του για το Brexit την 31η Οκτω-
βρίου, με ή χωρίς συμφωνία, οι βουλευ-
τές εμποδίζουν τον συντηρητικό πρωθυ-
πουργό να «υλοποιήσει τις προτεραιότη-
τες των πολιτών» στο σύστημα υγείας, την 
αστυνομεύση και άλλους τομείς, τόνισε ο 
ίδιος.
Ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτή-
των, από την πλευρά του, Τζον Μπέρκοου 
δήλωσε, απαντώντας στον Τζόνσον που 
έχει ζητήσει δύο φορές από το κοινοβούλιο 
να εγκρίνει τη διεξαγωγή πρόωρων εκλο-
γών, πως βάσει των υφιστάμενων κανό-
νων οι βουλευτικές εκλογές δεν μπορούν 
να πραγματοποιηθούν πριν από το τέλος 
Οκτωβρίου που η χώρα πρόκειται να απο-
χωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο βουλευτής των Εργατικών Ρίτσαρντ 
Μπάρτζον ρώτησε τον Μπέρκοου αν αλη-
θεύει πως λόγω των κανόνων για τον χρόνο 
που χρειάζεται η διοργάνωση εθνικών 
εκλογών, το νωρίτερο που μπορούν να διε-
ξαχθούν τώρα είναι η 5η Νοεμβρίου.
«Μπορώ να επιβεβαιώσω πως αντιλαμβά-
νομαι το εκλογικό χρονοδιάγραμμα βάσει 
του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου 
όπως εκείνος», δήλωσε ο Μπέρκοου.

Τζόνσον προς αντιπολίτευση: Ρίξτε 
με ή αφήστε με να φέρω εις πέρας 
το Brexit 

Π
ρος το παρόν δεν έχουν καταγρα-
φεί μεγάλες ζημιές από τον σει-
σμό στην Κωνσταντινούπολη, πέ-
ρα από έναν μιναρέ που κατέρ-

ρευσε και την οροφή ενός νοσοκομείου στη 
Σηλυβρία η οποία προκάλεσε τον τραυματι-
σμό οκτώ ατόμων. 
Αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως αισθάνθηκαν 
τα κτήρια να τρέμουν στην πόλη στη διάρκεια 
του σεισμού και πρόσθεσαν πως μερικά γρα-
φεία και σχολεία εκκενώθηκαν προσωρινά.
Ο μεγαλύτερος μετασεισμός που σημειώ-
θηκε μετά τον μεγάλο σεισμό ήταν μεγέθους 
4 Ρίχτερ.
Σε δηλώσεις του ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν έκανε λόγο για «οκτώ περι-
στατικά ελαφρών τραυματισμών» καθώς και 
για μικρές υλικές ζημιές σε κτήρια. «Ευτυχώς 
δεν πήραμε κάποιο αρνητικό νέο μέχρι στιγ-
μής», σημείωσε και ευχήθηκε «περαστικά» 
στον λαό του.
Ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι όλες οι Αρχές 
είναι σε επιφυλακή και συνεχίζουν τον 
έλεγχο των κτηρίων σε όλη την Κωνσταντι-
νούπολη. Ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο 
επίσης για 28 μετασεισμούς, που μπορεί 
ωστόσο να συνεχιστούν.
Οι εικόνες αλλά και τα βίντεο που έχουν 
αναρτηθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
δείχνουν το μέγεθος της έντασης της σεισμι-
κής δόνησης: 
Στο Μπάγτζιλαρ της Κωνσταντινούπολης 

υπάρχουν πληροφορίες για κατάρρευση 
ενός κτηρίου. Από την πλευρά του ο πρόε-
δρος του Κέντρου Διαχείρισης Έκτακτων 
Καταστάσεων και Καταστροφών προειδο-
ποιεί τους κατοίκους να μην μπαίνουν μέσα 
σε κτήρια που έχουν υποστεί ζημιές.
Για ζημιές στις δύο γέφυρες του Βοσπόρου, 
τη Γέφυρα του Σουλτάνου Γιαβούζ Σελίμ και 
εκείνη του «Μωάμεθ του Πορθητή» έκαναν 
λόγο χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύω-
σης, που ανήρτησαν και φωτογραφίες, σύμ-
φωνα με το Haberler.com.

Κατέρρευσε Μιναρές σε τζαμί 
Το σεισμολογικό παρατηρητήριο του Κάντιλι 
και το Ινστιτούτο Σεισμολογικών Ερευνών 
ανακοίνωσαν πως το επίκεντρο του σεισμού 
βρίσκεται σε απόσταση περίπου 70 χιλιο-
μέτρων δυτικά της Κωνσταντινούπολης, στη 
θάλασσα του Μαρμαρά, νότια της Σηλυ-
βρίας.
Η δόνηση σημειώθηκε σε βάθος 12,6 χιλιο-
μέτρων, ανακοίνωσε το Κάντιλι. Το Γεωλο-
γικό Παρατηρητήριο των ΗΠΑ ανακοίνωσε 
επίσης πως το μέγεθος της δόνησης ήταν 5,7 
βαθμοί.
Η Κωνσταντινούπολη βρίσκεται κοντά σε 
ένα σημαντικό ρήγμα και ειδικοί προειδο-
ποιούν εδώ και χρόνια για τον «Big One», τον 
μεγάλο σεισμό που θα μπορούσε να προκα-
λέσει μεγάλες ζημιές σ’ αυτή τη μεγαλούπολη 
των 16 εκατομμυρίων κατοίκων.

Πανικός από τον σεισμό στην 
Κωνσταντινούπολη 

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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Η 
επικεφαλής των Δημοκρατι-
κών στο αμερικανικό Κογκρέ-
σο Νάνσι Πελόζι κατηγόρησε 
σήμερα τον Λευκό Οίκο ότι επι-

χείρησε να «κουκουλώσει» την ουκρανι-
κή υπόθεση καταχωρώντας, σύμφωνα με 
έναν μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, 
την καταγραφή του τηλεφωνήματος μετα-
ξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου 
της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε έ-
ναν σέρβερ που εμπεριέχει απόρρητα ή 
ευαίσθητα περιεχόμενα.
«Πρόκειται για έναν ελιγμό με στόχο τη 
συγκάλυψη» της υπόθεσης, δήλωσε η 

πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώ-
πων, επικαλούμενη την καταγγελία του 
μάρτυρα, που δόθηκε σήμερα στη δημο-
σιότητα από το Κογκρέσο.
Η Πελόζι, η οποία έκανε δηλώσεις σε 
δημοσιογράφους στο Κάπιτολ Χιλ, είπε 
επίσης ότι η έρευνα για την παραπομπή 
του Ντόναλντ Τραμπ, την οποία ξεκίνη-
σαν οι Δημοκρατικοί, θα επικεντρωθεί 
σ την υπόθεση της Ουκρανίας και ότι 
άλλα περιστατικά κατά τα οποία ο μεγι-
στάνας ενδεχομένως να καταχράστηκε 
την εξουσία του θα εξεταστούν αργό-
τερα.

διεθνή νέα

Ο 
Ντόναλντ Τραμπ πίεσε τον Ου-
κρανό ομόλογό του Βολοντι-
μίρ Ζελένσκι να ξεκινήσει έ-
ρευνα για τον υποψήφιο για το 

χρίσμα των Δημοκρατικών, Τζο Μπάι-
ντεν, του οποίου ο γιος εργαζόταν σε Ου-
κρανική εταιρεία φυσικού αερίου, προ-
κύπτει από το απομαγνητοφωνημένο κεί-
μενο της συνομιλίας των δύο ηγετών στις 
25 Ιουλίου.
Η αποκάλυψη αναμένεται να προκαλέσει 
νέες αντιδράσεις στις ΗΠΑ, κι ενώ χθες, 
η πρόεδρος της Βουλής, Νάνσι Πελόζι, 
ανακοίνωσε ότι ξεκινά έρευνα κατά του 
προέδρου, με το ερώτημα της καθαίρε-
σης.
«Υπάρχει μεγάλη συζήτηση για τον γιο 
του Μπάιντεν, ότι ο Έιντεν σταμάτησε 
τη δίωξη και πολλοί θέλουν να μάθουν, 
οπότε ό,τι μπορείς να κάνεις με τον Γενικό 
Εισαγγελέα θα ήταν σπουδαίο. Ο Μπάι-
ντεν καυχιέται ότι σταμάτησε την έρευνα, 
οπότε εάν μπορείς να το κοιτάξεις... Είναι 
φρικτό για μένα» είπε ο Τραμπ, με βάση 
το απομαγνητοφωνημένο κείμενο.
Παράλληλα, ο Τραμπ ζήτησε από τον 
Ζελένσκι να είναι σε επαφή με τον Αμε-
ρικανό Γενικό Εισαγγελέα Ουίλιαμ Μπαρ 
και τον προσωπικό δικηγόρο του προ-
έδρου, Ρούντολφ Τζου-
λιάν ι, σύμφωνα με τ ις 
σημειώσεις. 
Η δημοσ ιοποίηση της 
απομαγνητοφωνημένης 
συνομιλίας είχε προαναγ-
γελθεί από τον Ντόναλντ 
Τραμπ.
Κι ενώ ο Αμερικανός πρό-
εδρος είχε δεσμευτεί για 
ένα «πλήρες, αποχαρακτηρισμένο και μη 
επεξεργασμένο έγγραφο», στη δημοσιό-
τητα ήρθαν σημειώσεις από τη συζήτηση 
που κρατούσαν Αμερικανοί αξιωματού-
χοι που την άκουσαν.
Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που είδαν 
το φως της δημοσιότητας, ο Τραμπ ανα-
φέρει στον Ζελένσκι ότι ο Τζο Μπάι-
ντεν, ως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ζήτησε 
από την Ουκρανία το 2016 να απολύσει 
τον Ανώτατο Εισαγγελέα, Βίκτορ Σόκιν. 
Ο Σόκιν είχε ανοίξει μια έρευνα για την 
Burisma, μια εταιρεία φυσικού αερίου, 

στην οποία ο Χάντερ Μπάιντεν ήταν 
μέλος του διοικητιού συμβουλίου.
Μάλιστα, οι αναφορές στο όνομα του 
Τζουλιάνι είναι αρκετές και ο Αμερικανός 
πρόεδρος ενεθάρρυνε τον Ζελένσκι να 
συνεργαστεί μαζί του στην έρευνα.
«Ο κ. Τζουλιάνι είναι ένας αξιοσέβαστος 
άνθρωπος. Ήταν ο δήμαρχος της Νέας 
Υόρκης, ένας σπουδαίος δήμαρχος και 
θα ήθελα να σας τηλεφωνήσει», είπε ο 
Τραμπ.
Σε άλλο σημείο, επανέρχεται στο ζήτημα. 
«Θα του ζητήσω να σας τηλεφωνήσει 
μαζί με τον Γενικό Εισαγγελία. Ο Ρού-
ντι γνωρίζει πολύ καλά τι συμβαίνει και 
είναι ένας πολύ ικανός άνθρωπος. Εάν 
μπορούσατε να μιλήσετε μαζί του, θα 
ήταν σπουδαίο», λέει.
Το αίτημα του Τραμπ για επικοινωνία του 
Ζελένσκι με τον Τζουλιάνι επανέρχεται 
λίγο πριν κλείσει η τηλεφωνική επικοι-
νωνία. «Θα πω στον Ρούντι και τον Γενικό 
Εισαγγελέα Μπαρ να τηλεφωνήσουν», 
είπε.
Η ιστορία βγήκε στο φως από μάρτυρα 
δημοσίου συμφέροντος, που είχε πει 
ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από 
τον αρχηγό του επιτελείου του να παγώ-
σει τη βοήθεια 400 εκατομμυρίων δολα-

ρίων προς την Ουκρανία, 
λίγες ημέρες πριν επικοι-
νωνήσει με τον ομόλογό 
του σ το Κίεβο, ζητώ-
ντας έρευνα για πιθανή 
εμπλοκή του Τζο Μπάι-
ν τεν, πρώην αντιπροέ-
δρου και πολιτικού του 
αντιπάλου και του γιου 
του σε σκάνδαλο διαφθο-

ράς.
Μάρτυρας δημόσιου συμφέροντος είχε 
καταγγείλει, σύμφωνα με τους New York 
Times και την Washington Post ότι έχουν 
υπάρξει πάνω από ένα τηλεφωνήματα 
μεταξύ των δύο ηγετών, κατά τα οποία ο 
Τραμπ προσπάθησε να πιέσει τον Ζελέν-
σκι να διατάξει έρευνα για την υπόθεση.
Αν και ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε 
το πάγωμα της σ τρατ ιωτ ικής βοή-
θειας, είχε αρνηθεί ότι άσκησε πίεση 
στην Ουκρανία με σκοπό να βλάψει τον 
βασικό του πολιτικό αντίπαλο.

ΗΠΑ: Στο φως η συνομιλία Tραμπ 
με τον Ουκρανό πρόεδρο
Νέες αναταράξεις προκαλεί η δημοσιοποίηση... σημειώσεων, αντί για την πλήρη 
απομαγνητοφώνηση της συζήτησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό 
ομόλογό του, Βολοντιμίρ Ζελένσκι - Του ζήτησε να διερευνήσει τον υποψήφιο των 
Δημοκρατικών και πολιτικό του αντίπαλο, Τζο Μπάιντεν

Πελόζι: Ο Λευκός Οίκος επιχείρησε 
να «κουκουλώσει» την ουκρανική 
υπόθεση
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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

Όταν το παιδί 
συμπεριφέρεται προκλητικά 

σε δημόσιο χώρο

Π
όσοι γονείς δεν έχουν έρ-
θει σε δύσκολη θέση όταν 
το παιδί τους συμπεριφέρε-
ται προκλητικά σε δημόσιο 

χώρο! Τα βλέμματα στρέφονται όλα 
πάνω τους και οι περίεργοι περαστικοί 
παρακολουθούν με αγωνία τον τρό-
πο που θα επιλέξει ο γονιός να αντι-
δράσει.
Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτές τις 
δύσκολες στιγμές;
Πρώτα από όλα, μπορούμε να προε-
τοιμάσουμε το παιδί από πριν για το 
πώς αναμένουμε να συμπεριφερθεί 
σε έναν δημόσιο χώρο, πχ. στο σού-
περ μάρκετ, στο σινεμά, στην παιδική 
χαρά.
Στη συνέχεια, αν δούμε ότι αρχίζει να 
παρεκτρέπεται, ας πούμε στο σούπερ 
μάρκετ, μπορούμε να του δώσουμε 
μία φιλική προειδοποίηση, όπως για 
παράδειγμα, «δεν τρέχουμε στους δια-
δρόμους, περπατάμε.»
Αν για οποιοδήποτε λόγο συνεχίσει, 
ή εμπλακεί σε οποιαδήποτε συμπερι-
φορά που για εμάς είναι μη αποδεκτή, 
θα πρέπει απλώς να απομακρυνθούμε 
από τον χώρο. Μπορούμε να του 
πούμε πάντα με ευγένεια αλλά στα-
θερότητα και σιγουριά ότι «αφού δεν 
έχεις όρεξη να ψωνίσουμε σήμερα, θα 
πάμε σπίτι». Και να πάμε.
Την επόμενη φορά που θα πάμε για 
ψώνια καλό είναι να πάμε μόνοι μας 
– αν αυτό είναι εφικτό φυσικά – και 
την δεύτερη φορά που θα πάμε, μπο-
ρούμε να ρωτήσουμε το παιδί αν θέλει 
να έρθει μαζί μας, δεδομένου ότι είναι 

διατεθειμένο να συμπεριφερθεί όπως 
πρέπει.
Αυτός είναι ένας τρόπος να εκπαιδεύ-
σουμε το παιδί μας με πράξεις και όχι 
με λόγια. Τα λόγια είναι δύσκολο να 
παράξουν το ίδιο αποτέλεσμα.
Επομένως, με μία πρόταση: όταν δεν 
μπορούμε να συμπεριφερθούμε όπως 
είναι κοινωνικά αποδεκτό σε έναν 
δημόσιο χώρο, τότε δεν μπορούμε να 
βρισκόμαστε σε αυτόν.
Τι πρέπει να προσέξουμε:
Θα πρέπει να προσέξουμε πολύ όταν 
απευθυνόμαστε στο παιδί, αυτά που 
δηλώνουμε πως θα κάνουμε να μην 
ακούγονται εκδικητικά ή ως τιμωρία, 
όπως για παράδειγμα «αν δεν συμπε-
ριφερθείς σωστά, θα φύγουμε! Δε 
θα το ήθελες αυτό σωστά; Οπότε, θα 
είσαι καλό παιδί;». Όχι. Τέτοιες δηλώ-
σεις εκφράζουν εχθρικότητα και προ-
καλούν επαναστατικές διαθέσεις στο 
παιδί. Μία απλή αναφορά των γεγο-
νότων και η ίδια η πράξη μας, αρκούν.
Μας δίνει μεγάλη ικανοποίηση το να 
χαροποιούμε τα παιδιά μας με κάθε 
τρόπο. Παρόλα αυτά, αν πασχίζουμε 
με κάθε τρόπο να μην τους χαλάμε το 
χατίρι, από συνήθεια ή από φόβο, τότε 
είναι σημαντικό να είμαστε υποψια-
σμένοι για τους κινδύνους αυτής της 
πρακτικής. Ένα παιδί που έχει συνη-
θίσει να ικανοποιούμε κάθε επιθυμία 
του, αν σταματήσουμε ξαφνικά να το 
κάνουμε, μπορεί ακόμα και να οδηγη-
θεί στο συμπέρασμα ότι δεν το αγα-
πάμε πια. Τόσο μεγάλης σημασίας 
είναι η στάση μας σε αυτό το ζήτημα.

Σ
την κινηματογραφική ταιν ία, 
Κυνηγών τας την Ευ τυχ ία,  ο 
Well Smith παίζει το ρόλο του 
πατέρα που μόνος του μεγα-

λώνει το γιο του αντιμετωπίζοντας ο-
ρισμένες δυσκολίες. Παρόλα αυτά, ο 
Smith  διατηρεί την αυτοπεποίθησή 
του. Επιμένει με αποφασιστικότητα να 
εξασφαλίσει μια καλύτερη ζωή για τον 
ίδιο και για το γιο του. Ως γονείς, εί-
ναι πολύ σημαντικό  να ακολουθούμε 
μία στρατηγική για να καλλιεργήσου-
με την αυτοπεποίθηση στα παιδιά μας 
μέσα σ’ έναν κόσμο που διαρκώς τους 
υπαγορεύει ότι δεν μπορούν να έχουν 
εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.  Πρώτα, 
πρώτα, ν’ αρχίσεις ν’ ακούς με προ-
σοχή το παιδί σου. Αυτό που θέλουν 
τα παιδιά μας είναι να τα ακούμε με 
προσοχή. Δεύτερον, να είσαι εσύ εκεί-
νος που θα το ενθαρρύνεις. Αφιέρωσε 
χρόνο να παρακολουθείς τις δραστη-
ριότητές του και να του λες πόσο πε-
ρήφανος είσαι γι αυτό.

Ποια είναι η πιο σημαντική ε-
ρώτηση;
Ο συγγραφέας Andy Stanley λέει ότι , 
όταν πρόκειται να πάρεις κάποια από-
φαση δεν πρέπει να ρωτάς «Τι ε ίναι 
σωστό να κάνω;» αλλά «Τι είναι λογικό 
να κάνω;» Τρία πράγματα πρέπει να 
πάρεις υπόψη σου όταν είσαι αντιμέ-
τωπος/η με μία τέτοια ερώτηση: Είναι 
λογικό σύμφωνα με τις εμπειρίες σου 
από το παρελθόν, τις παρούσες περι-
σ τάσεις, και τα μελλοντ ικά σου σχέ-
δια και όνειρα; Το να πάρεις μία καλή 
απόφαση είναι περισσότερο από το να 
διαλέξεις απλώς ανάμεσα στο σωστό 
και στο λάθος, ή ακόμα να ακολουθή-
σεις αυτό που σου υπαγορεύει η καρ-
διά σου. Όταν παίρνε ις λογ ικέ ς και 
σοφές αποφάσεις οδηγείσαι σε μια 
ζωή γεμάτη με περισσότερη χαρά.  

Διδάξου από τη Μνήμη του Ε-
λέφαντα 

Ξέρετε ποιο ζώο είναι γνωστό για τη 
μνήμη του;
Ο ελέφαντας δεν ξεχνάει ποτέ. Όταν 
είναι πολύ μικρός και δεν μπορεί να το 
σκάσει, τον εκπαιδεύουμε στη σκλα-
βιά δένον τας τα πόδια του σ τη γη. 
Προσπαθεί ξανά και ξανά να ξεφύγει 
από τα δεσμά του, αλλά τελικά μαθαί-
νει ότι δεν μπορεί να λυθεί. Τότε ακρι-
βώς αναπτύσσεται «η μνήμη του ελέ-
φαν τα». Για την υπόλοιπη ζωή του 
θυμάται ότ ι  δε ν μπορε ί  να φύγε ι. 
Ακριβώς έτσι είναι και με τα παιδιά. 
Αν κάποιος πει σ’ ένα παιδί απερίσκε-
πτα και επιπόλαια, «Είσαι ηλίθιος /α 
και δεν πρόκειται να προκόψεις ποτέ,» 
ή «Είσαι ένα τεμπελόσκυλο,» καρφώ-
νουν έναν πάσαλο στο μυαλό του παι-
διού που δεν πρόκειται να ξε χάσει 
ποτέ ... και που θα το κρατήσει πίσω 
σε όλη την υπόλοιπη ζωή του. 

Ποιος Πρέπει να Είναι ο Μεγα-
λύτερος Φόβος Σου
Τι είναι αυτό που σε φοβίζει; 
Ο Tim Kizziar είπε κάποτε, «Ο μεγα-
λύτερός μας φόβος ... δεν πρέπει να 
είναι μήπως αποτύχουμε αλλά μήπως 
πετύχουμε κάποια πράγματα στη ζωή  
που δεν έ χουν καμιά αξ ία.» Υπάρ-
χε ι χε ιρότερο πράγμα από το να τα 
δίνεις όλα που έχεις σε κάτι που, στο 
τέλος, αποδεικνύεται ένα τίποτε; Μπο-
ρεί να είναι δύσκολο να αποφασίσεις 
πού να επενδύσεις το χρόνο  σου και 
την ενεργητ ικότητά σου.  Περιόρισε 
το χρόνο που ξοδεύεις για πράγματα 
που στο τέλος αποδεικνύεται ότι δεν 
έχουν μεγάλη σημασία ... όπως η επι-
δίωξη του πλούτου, ατέλειωτες ώρες 
μπροσ τά σ την τηλεόραση, ή μπρο-
στά σ το κομπιούτερ. Αντίθετα, φρό-
ντισε να επενδύσεις σ την οικογένειά 
σου. Να επενδύσεις το χρόνο σου και 
την ενεργητικότητά σου στους ανθρώ-
πους. Η πραγματική επιτυχία είναι να 
ζει κανείς όχι για πράγματα, αλλά για 
τους άλλους.

Καλλιεργείς την 
αυτοπεποίθηση στα 

παιδιά σου; 
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Υπάρχουν πέντε σ τρα-
τηγικές που μπορεί να 
βοηθήσουν:

Διώξτε την ένταση.
Η άσκηση αποτελεί σημα-
ντικό συστατικό της διαχεί-
ρισης του άγχους, καθώς η 
σωματ ική δρασ τηριότητα 
μειώνει τα επίπεδα της κορ-
τιζόλης. Βρείτε τον ιδανικό 
τύπο άσκησης για εσάς και 
αφοσιωθείτε σε αυτό, 
προσπαθώντας να δια-
τηρήσετε την τακτ ική 
σωματ ική δρασ τηρι-
ότητα γ ια να ανα-
κουφισ τε ίτ ε από 
τ ο  κα θ η μ ε ρ ι ν ό 
στρες.

Βάλτε σε προτε-
ραιότητα τον ύπνο 
σας.
 Η έ λ λε ιψη ύπνου 
μπορε ί  να αυξή-
σει τις ορμόνες του 
σ τρες που κυκλο-
φορούν σ το σώμα 
σας. Βεβαιωθείτε, λοι-
πόν, ότι κοιμάστε επαρ-
κώ ς  κα ι  κα λά ,  α ν 
θέλε τε να διαχειρι-
σ τείτε αποτελεσμα-
τ ικά το σ τρες. Απο-
φύγετε την επαφή με 
τις οθόνες του κινητού 
ή του tablet πριν κοιμη-
θείτε, καθώς το μπλε φως 
που εκπέμπουν παρεμβαίνει 
στη διαδικασία του ύπνου.

Αλλάξτε την οπτ ική 
σας. 
Η ποσότητα του σ τρες που 
νιώθει κανείς βασίζεται τόσο 
σ τ ις εκάσ τοτε περισ τάσεις 
όσο και σ την αντίληψή του 
γ ια αυτέ ς. Δύο άνθρωποι 
μπορεί να κάνουν την ίδια 
δουλε ιά, μόνο ένας όμως 
είναι αυτός που την εκλαμ-
βάνει ως σ τρεσογόνο. Επί-
σης, ο καθένας έχει διαφο-
ρετ ική ικανότητα διαχείρι-

σης του στρες, η οποία βασί-
ζεται σ την προσωπικότητά 
του ή σε εμπειρίες της πρώ-
ιμης ηλικίας. Η προσπάθεια 
να αλλάξετε τον τρόπο που 
βλέπετε τ ις εκάσ τοτε προ-
κλήσεις μπορεί πράγματι να 
σας βοηθήσετε να μειώσετε 
το στρες.

Σχεδιάστε ένα πλάνο.
 Αν μπαίνετε σε μια περίοδο 

υψηλού στρες, προετοι-
μασ τ ε ί τ ε  χρησ ιμοποι-
ώντας διάφορα στηρίγ-

ματα. Αν γνωρίζετε ότι 
επίκειται ένα στρεσο-
γόνο γεγονός ή αντι-
μετωπίζετε μια προ-

θεσμία σ τη δουλε ιά, 
αναζητήστε επιπλέον 
υποσ τήριξη γ ια να 
τα  βγάλε τ ε  πέρα. 
Α υ τ ό  μ π ο ρ ε ί  ν α 

είναι είτε η προσαρ-
μογή του προγράμμα-

τός σας έτσι ώστε να ασκή-
σ τε περισσότερο, είτε 

η καλύτερη και πιο 
υγιεινή διατροφή για 
να αντισταθείτε στην 

ενστικτώδη αντίδραση 
της κατανάλωσης έτοιμου 
και γρήγορου φαγητού 

όποτε νιώθετε άγχος.

Συμβουλευθείτε έ-
ναν ειδικό. 

Αν αντιμετωπίζετε δυσκο-
λία στη διαχείριση του στρες 
ή σ τον έλεγχο της κατανά-
λωσης φαγητού λόγω στρες, 
μιλήστε με τον γιατρό σας, ο 
οποίος μπορεί να σας παρα-
πέμψει σε έναν ειδικό ή να 
σας προτείνει κάποια φαρ-
μακευ τ ική αγωγή.  Καλό, 
όμως, θα είναι να αποφύγετε 
τη δεύτερη επιλογή καθώς η 
φαρμακευτ ική αγωγή πρέ-
πε ι να ε ίναι μακροχρόν ια 
γ ια να ε ίναι αποτε λεσμα-
τ ική. Σε διαφορετική περί-
πτωση μπορεί να ξαναπά-
ρετε βάρος.

Θ
εωρείται δεδομένο ότι όσο οι άνθρωποι μεγαλώνουν, τόσο 
περισσότερο χάνουν την όρεξη και το ενδιαφέρον τους για το 
σεξ, αλλά και την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις απαι-
τήσεις του. Μια νέα έρευνα, όμως, έρχεται να ανατρέψει αυτή 

τη θεωρία.
Σύμφωνα με τα ευρήματα που δημοσιεύθηκαν, φάνηκε ότι το 85% των 
ανδρών 60-69 ετών δηλώνουν σεξουαλικά ενεργοί, με το ποσοστό 
στους 70-79 ετών να βρίσκεται στο 60% και στους άνω των 80 ετών 
να μην ξεπερνά το 32%. Οι γυναίκες μάλλον είναι λιγότερο δραστήριες 
σεξουαλικά καθώς μεγαλώνουν, αλλά σύμφωνα με τη μελέτη, ακριβώς 
όπως και οι άνδρες, είναι αρκετές εκείνες που θέλουν να συνεχίσουν να 
κάνουν σεξ όσο τα χρόνια περνούν.
Διαπιστώθηκε, λοιπόν, ότι οι άνδρες που ανέφεραν πτώση στη σεξουα-
λική τους επιθυμία ήταν πιο πιθανό να αναπτύξουν καρκίνο ή άλλες χρό-
νιες παθήσεις που θα περιόριζαν τις καθημερινές τους δραστηριότητες. 
Άνδρες και γυναίκες που ανέφεραν μείωση στη συχνότητα των σεξουα-
λικών επαφών είχαν επίσης περισσότερες πιθανότητες να βαθμολογούν 
χαμηλότερα το επίπεδο της υγείας τους και οι άνδρες με στυτική δυσλει-
τουργία ήταν πιο πιθανό να διαγνωσθούν με καρκίνο ή στεφανιαία 
νόσο. Σημαντικό είναι, πάντως, να τονίσουμε ότι οι αλλαγές στη σεξουα-
λική επιθυμία ή λειτουργία θα μπορούσαν να είναι και αποτέλεσμα μιας 
αδιάγνωστης ασθένειας σε πρώιμο στάδιο.

Π
οια είναι η ιδανική πο-
σότητα λιπαρών και υ-
δατανθράκων για μια 
υγιεινή διατροφή; Οι ε-

πιστήμονες από το Πανεπιστήμιο 
McMaster του Καναδά ανέλυσαν 
τα διατροφικά ημερολόγια από 
περισσότερους από 135.000 αν-
θρώπους σε 18 χώρες σε όλο τον 
κόσμο για να μάθουν.
Σαφώς οι ερευνητές επισημαί-
νουν ότι σε κάθε περίπτωση η 
τήρηση του μέτρου στη διατροφή 
είναι ιδανική για την καρδιά και τη 
μακροζωία.
Η πρόσληψη υδατανθράκων από 
τους συμμετέχοντες στη μελέτη 
κυμάνθηκε από 46 έως 77% των 
ημερήσιων θερμίδων. Όσο υψη-
λότερο ήταν το ποσοστό, τόσο 
μεγαλύτερη ήταν και η συσχέτιση 
με αυξημένο κίνδυνο θανάτου από 
καρδιακή προσβολή και εγκεφα-
λικό επεισόδιο. Ωστόσο, η μειω-
μένη κατανάλωση υδατανθράκων 
δεν έφερε οφέλη με το 50% των 
ημερήσιων θερμίδων να φαίνεται 
να είναι ιδανικό ποσοστό, εφόσον 
λαμβάνονται από φρούτα, λαχα-
νικά και δημητριακά ολικής αλέ-
σεως παρά από λευκό ψωμί και 
άλλα επεξεργασμένα τρόφιμα, 
λευκό ρύζι και τροφές με υψηλή 
περιεκτικότητα σε ζάχαρη.
Ακόμα πιο εντυπωσιακά ήταν τα 
αποτελέσματα για την πρόσληψη 
λιπαρών. Σε όσους η πρόσληψη 
λιπαρών ήταν στο 35% των ημε-
ρήσιων θερμίδων τους ο  κίνδυνος 
θανάτου από οποιοδήποτε αίτιο 
ήταν χαμηλότερος σε σχέση με 
εκείνους που περιόριζαν τα λιπαρά 
που κατανάλωναν ημερησίως στο 
10%.
Επίσης μια σημαντική παράμε-
τρος είναι ο τρόπος αντικατάστα-
σης των υδατανθράκων. Το μεγα-
λύτερο όφελος παρατηρήθηκε 
από την κατανάλωση τροφίμων με 
πολυακόρεστα λιπαρά όπως καρύ-
δια, ηλιόσποροι και λιπαρά ψάρια.
Οι ερευνητές ωστόσο επισημαί-
νουν ότι τα ευρήματά τους προ-
έρχονται από μια παρατηρητική 
μελέτη, επομένως δεν μπορούν 
να προβούν σε έναν συσχετισμό 
αιτίας και αποτελέσματος.

Καρδιακή 
προσβολή: 
Ο κίνδυνος 
μεγαλώνει όσο 
αυξάνεται αυτό 
στη διατροφή

Χάνεται η επιθυμία μετά τα 60;

Πέντε τρόποι να 
σταματήσετε να τρώτε 
όταν έχετε στρες

υγεία

Επιστήμονες του Πανεπιστη-
μίου του Surrey ανακάλυψαν 
ότι ένα φυσικό αντιοξειδω-

τικό που υπάρχει στο πράσινο τσάι 
μπορεί να εξαλείψει την αντίσταση 
των βακτηρίων στα αντιβιοτικά.
Σύμφωνα με στοιχεία που δημο-
σιεύονται στο Journal of Medical 
Microbiology, η επιγαλλοκατεχίνη 
(EGCG) μπορεί να αποκαταστήσει 
τη δραστηριότητα του αντιβιοτι-
κού αζτρεονάμη που χρησιμοποι-
είται συνήθως για την αντιμετώ-
πιση των λοιμώξεων που προκα-
λεί το βακτηριακό παθογόνο Ψευ-
δομονάδα η αεριογόνος.
Η συγκεκριμένη ψευδομονάδα 
σχετίζεται με σοβαρές λοιμώξεις 
του αναπνευστικού και του αίμα-
τος και τα τελευταία χρόνια έχει 
γίνει ανθεκτική σε πολλά αντιβι-
οτικά. Για την αντιμετώπισή της οι 
γιατροί επιλέγουν την χορήγηση 
συνδυασμού αντιβιοτικών.
Αλλά, οι λοιμώξεις γενικότερα 
έχουν γίνει δύσκολες στην αντιμε-
τώπιση αφού παρατηρείται διαρ-
κώς μεγαλύτερη αντίσταση στα 
υπάρχοντα αντιβιοτικά.

Για την αξιολόγηση της συνέχειας 
της επιγαλλοκατεχίνης και της 
αζτρεονάμης, οι ερευνητές έκα-
ναν in vitro τεστ ώστε να δουν πως 
αλληλεπιδρούν με την αεριογόνο 
ψευδομονάδα, μεμονωμένα και σε 
συνδυασμό. Τελικά, παρατήρησαν 
ότι ο συνδυασμός ήταν σημαντικά 
αποτελεσματικότερος στη μείωση 
της δραστηριότητας του παθογό-
νου βακτηρίου, συγκριτικά με τη 
μεμονωμένη χορήγηση EGCG και 
αζτρεονάμης.
Η συνεργατική δράση επιβεβαιώ-
θηκε και σε in vivo τεστ στο ζωικό 
μοντέλο Galleria mellonella (κοι-
νώς γνωστό ως πεταλουδίτσα της 
νύχτας) με τα ποσοστά επιβίωσης 
να είναι σημαντικά υψηλότερα στα 
πειραματόζωα που είχαν πάρει 
συνδυαστικά EGCG και αζτρεο-
νάμη, συγκριτικά με τη μεμονω-
μένη χορήγηση των δύο ουσιών. 
Επιπλέον, παρατηρήθηκε ελάχι-
στη έως καθόλου τοξικότητα στα 
ανθρώπινα δερματικά κύτταρα 
που εκτέθηκαν στη συνδυαστική 
θεραπεία αλλά και στο πειραμα-
τικό μοντέλο.

Το αντιοξειδωτικό ρόφημα που 
νικά τα ανθεκτικά βακτήρια
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ιστορίες

Α
κόμα και σήμερα αν πας σε κάποιο παραδο-
σιακό καφενείο του Πειραιά και πετύχεις με-
γάλους σε ηλικία ανθρώπους, ντόπιους, που 
ζουν πολλές δεκαετίες στο μεγαλύτερο λιμά-

νι της χώρας, είναι δεδομένο πως θ’ ακούσεις πολλές 
ιστορίες για την Τρούμπα.
Την κακόφημη συνοικία που τραγουδήθηκε και έγινε 
ταινίες. Μυρωδιά χασισιού και αγοραίος έρωτας. 
Μαχαιρώματα. Τσαμπουκάδες. Παράνομες λέσχες και 
ζάρια στην άκρη του πεζοδρομίου.
Γυναίκες που πουλούσαν τα κορμιά τους και αδίστα-
κτοι νταβατζήδες που τράβαγαν φαλτσέτα απλά και 
μόνο επειδή πέρασες από δίπλα τους και τόλμησες να 
τους κοιτάξεις. «Η πιο ζόρικη διαδρομή, για τους ανυ-
ποψίαστους», όπως έγραφε ο Διονύσης Χαριτόπουλος 
στον πρόλογο του βιβλίου του «Τη νύχτα που έφυγε 
ο Μπούκοβι», θέλοντας να περιγράψει το τι περίμενε 
κάποιον όταν περπατούσε «στις σκληρές γειτονιές 
Τρούμπα, Δραπετσώνα, Ταμπούρια, Καμίνια, Κοκκι-
νιά, Πέραμα και τα άγρια Μανιάτικα σφηνωμένα ανά-
μεσα σε βράχια και λασπόνερα».
Ή όπως έγραφε η Σπεράντζα Βρανά στο βιβλίο της «η 
Τρούμπα», με μια πιο «παραμυθένια» γραφή: «Μια 
φορά κι έναν καιρό σ’ ένα από τα πιο όμορφα λιμάνια 

της Μεσογείου, τον Πειραιά, υπήρχε μια συνοικία, που 
ήταν το καμάρι του και η... ντροπή του».
Φτώχεια αλλά και μπέσα. Ανέχεια αλλά και αξιοπρέ-
πεια. Μέσα σε χρόνια δύσκολα. Όλα αυτά σταμάτη-
σαν μέσα σε μια νύχτα. Όταν τα περιβόητα «κόκκινα 
φανάρια» έσβησαν για πάντα, τα μεσάνυχτα της 12ης 
Σεπτεμβρίου του 1967, με απόφαση της Χούντας.

Οι «χρυσές ημέρες» της Τρούμπας
Υπάρχει κάτι το οξύμωρο στην ισ τορία αυτής της 
άγριας συνοικίας. Αυτό το οξύμωρο που το περιγράφει 
άψογα η Σπεράντζα Βρανά στο ομώνυμο βιβλίο της. 
Η Τρούμπα άρχισε να «μεγαλώνει» σταδιακά από το 
1937 και έπειτα. Αυτό που σήμερα γνωρίζουμε (μέσα 
από διηγήσεις, βιβλία, τραγούδια και ταινίες) διαμορ-
φώθηκε από το 1944 και έπειτα, για να γιγαντωθεί στα 
μέσα της δεκαετίας του 1950 και τελικά να «σβήσει» 
το 1967.
Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πριν 
την Τρούμπα υπήρχαν τα Βούρλα της Δραπετσώνας. 
Σε εκείνη την περιοχή λειτούργησε το 1852 το πρώτο 
«σπίτι». Η ανάγκη προήλθε μετά τον αποκλεισμό του 

Πειραιά από τους Άγγλους και αφορούσε όπως εύκολα 
γίνεται αντιληπτό την… «εξυπηρέτηση» των στρατιω-
τών και των πληρωμάτων των ξένων στόλων. Μέσα στα 
επόμενα χρόνια στην περιοχή άρχισαν ν’ ανοίγουν κι 
άλλα «σπίτια» αλλά το πλήρωμα του χρόνου ήρθε το 
1937. Τα σπίτια κλείνουν με απόφαση της Μεταξικής 
δικτατορίας με σκοπό την καταπολέμηση της… «ασω-
τείας».
Πράξη άκρως υποκριτική διότι την αμέσως επόμενη 
ημέρα οι γυναίκες που δούλευαν εκεί μεταφέρθηκαν 
σε άλλα «σπίτια», μόλις μερικά χιλιόμετρα ανατολικό-
τερα. Στην Τρούμπα. Για τους αμύητους είναι η περιοχή 
στο δυτικό κομμάτι της Τερψιθέας. Κέντρο της θεω-
ρούταν η οδός Νοταρά και «βοηθητικοί δρόμοι» η 
Φίλωνος και η Κολοκοτρώνη.
Το όνομά της, σύμφωνα με όσα έχουν μεταφερθεί 
μέσα στα χρόνια από στόμα σε στόμα, προέκυψε από 
μια…  μεγάλη τρόμπα νερού που ήταν τοποθετημένη 
σε μια στέρνα στη διασταύρωση της σημερινής λεω-
φόρου 2ας Μεραρχίας με την παραλιακή, από την 
οποία αντλούσαν νερό τα τότε ατμόπλοια του λιμα-
νιού!
Η Τρούμπα, λοιπόν, κυρίως μετά τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, άρχισε να γεμίζει με «κόκκινα φανάρια». Είναι 

ενδεικτικό πως σύμφωνα με επίσημα στοιχεία στα 
μέσα της δεκαετίας του 1950 τα «σπίτια» είχαν περί-
που 500 δηλωμένες γυναίκες κάθε ηλικίας!
Το «Τζων Μπουλ», το «Μπλακ Κατ», «το Λίμπερτυ 
Μπαρ», το «Αρζεντίνα», το «Κιτ Κατ», το «Σανγκάι», το 
«Μοκάμπο», το «Πουέρτο Ρίκο», το «Μιλάνο» καθώς 
και το «45 Γιάννηδες», ήταν μερικά από τα νυχτε-
ρινά κέντρα. Πολλά ξενοδοχεία, όπως το «Λουξ», το 
«Μαξίμ», το «Αλεξάνδρεια», το «Παράδεισος» και το 
«Αίγυπτος». Υπήρχαν, ωστόσο, και τρεις κινηματογρά-
φοι («Φως», «Ηλύσια» και «Ολύμπικ»), που προέβα-
λαν από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ σε καθημερινή 
βάση ταινίες ακατάλληλου για ανηλίκους περιεχομέ-
νου.

«Με έπιασε Αμερικανάκι…»
Φόνοι. Άγριοι ξυλοδαρμοί. Ανελέητος τζόγος. Αλλά και 
ανεκπλήρωτοι έρωτες, πονεμένες ιστορίες και όνειρα 
που ποτέ δεν εκπληρώθηκαν. Αυτή ήταν η καθημερι-
νότητα στην Τρούμπα.
Προκειμένου να διαταραχθεί αυτή η καθημερινότητα 
υπήρχε ένας και μόνο λόγος. Να φτάσει στο λιμάνι 

ο αμερικάνικος στόλος! «Καλώς ήρθε το δολάριο», 
δηλαδή.
Όσες μέρες παρέμεναν στο λιμάνι τα αμερικάνικα 
πολεμικά πλοία, η Τρούμπα «πλημμύριζε» από ναύτες. 
Αυτή η ευκαιρία δεν πήγαινε χαμένη. Η τιμή του αγο-
ραίου έρωτα (στην καλύτερη για τα… ανυποψίαστα 
ναυτάκια) διπλασιαζόταν από τις 27 δραχμές στις 55! 
Σε πολλές περιπτώσεις, ωστόσο, η τιμή εκτοξευόταν 
στο τριπλάσιο ή και τετραπλάσιο.
Πέρα από αυτό, ωστόσο, υπήρχαν και τα διάφορα 
κόλπα που χρησιμοποιούσαν οι γυναίκες για ν’ αδειά-
ζουν τα πορτοφόλια τους. Το πιο συνηθισμένο ήταν 
εκείνο που χρησιμοποιούσαν οι κοπέλες στα μπαρ που 
τους έκαναν να… χύνουν «κατά λάθος» τα ποτά τους, 
προκειμένου να αγοράζουν άλλα και έτσι να κατα-
γράφονται δεκάδες ιστορίες σύμφωνα με τις οποίες 
πολλοί ναύτες «ακουμπούσαν» ακόμα και ολόκληρο 
το μισθό τους σε μπαρ, ξενοδοχεία και «σπίτια»! Και 
κάπως έτσι βγήκε και η γνωστή σε όλους έκφραση: «με 
έπιασε Αμερικανάκι…»!
Όπως είναι εύκολα κατανοητό, πάντως,  οι συνθή-
κες εργασίας για τις γυναίκες ήταν εντελώς απάνθρω-
πες. Ήταν αναγκασμένες να συνευρίσκονται ακόμα και 
με 50 άνδρες μέσα στο 12ωρο (10 το πρωί με 10 το 
βράδυ). Όσες δεν υπάκουαν στις εντολές των νταβα-
τζήδων ξυλοκοπούνταν άγρια προκειμένου την επό-
μενη φορά να μην φέρνουν αντιρρήσεις.

Η νύχτα που έσβησαν τα «κόκκινα φανά-
ρια»
Όλα αυτά κράτησαν μέχρι τα μεσάνυχτα της 12ης 
Σεπτεμβρίου του 1967. Εκείνη την ημέρα, εκείνη την 
ώρα έληγε η προθεσμία που είχαν όλοι στην Τρούμπα 
να εγκαταλείψουν την περιοχή. Είναι εκείνη η δραμα-
τική ώρα που τόσο γλαφυρά αποτυπώνεται στο τέλος 
της εμβληματικής ταινίας «τα κόκκινα φανάρια» σε 
σκηνοθεσία Βασίλη Γεωργιάδη!
Η ταινία αυτή (παραγωγής 1963) που έφτασε να διεκ-
δικεί μέχρι και Όσκαρ στην 36η τελετή απονομής το 
1964, αποδείχθηκε προφητική καθώς στο τέλος της 
περιγράφει κάτι που θα γινόταν στην πραγματικότητα 
τρία χρόνια αργότερα.
Μόλις πέντε μήνες μετά την επιβολή της δικτατορίας ο 
χουντικός Δήμαρχος Πειραιά, Αριστείδης Σκυλίτσης, 
αποφασίζει να «καθαρίσει» την Τρούμπα και δίνει 
εντολή να αδειάσουν «σπίτια», μπαρ και ξενοδοχεία.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας, ένα όργανο που λειτούρ-
γησε επί χούντας και απαρτιζόταν από τον διορισμένο 
νομάρχη, εισαγγελέα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, έναν 
εκπρόσωπο του στρατιωτικού διοικητή, από τον διοι-
κητή του Τμήματος Ηθών και από τον Διευθυντή της 
Αστυνομίας, έδωσε προθεσμία τριών ημερών στους 
οίκους ανοχής να κλείσουν. Η προθεσμία εξέπνεε ακρι-
βώς τα μεσάνυχτα της 12ης Σεπτεμβρίου.
Η Χούντα διατεινόταν πως αυτό έγινε προκειμένου 
να… προστατεύσει τα «ελληνοχριστιανικά ιδεώδη». Η 
αλήθεια, ωστόσο, είναι πως το «καθάρισμα» της Τρού-
μπας ήταν απαίτηση ξένων και ντόπιων μεγάλων ναυ-
τιλιακών και εφοπλιστικών εταιρειών που εγκαταστά-
θηκαν στην περιοχή εκείνη την περίοδο.
Σε κάθε περίπτωση, εκείνο το βράδυ, όπως προφη-
τικά αποτυπώνει και η ταινία του Γεωργιάδη, κάποιες 
γυναίκες αποφάσισαν ν’ αλλάξουν ζωή, κάποιες άλλες 
ακολούθησαν τους νταβατζήδες τους σε άλλες περιο-
χές και νέα «σπίτια» (εκεί που, μάλλον, δεν χρειαζό-
ταν η… προστασία των ελληνοχριστιανικών ιδεωδών) 
ενώ μάγκες, τζογαδόροι και χασισοπότες βρήκαν άλλα 
στέκια προς το κέντρο της Αθήνας. Η Τρούμπα άδειασε 
και ο Μπαγιαντέρας τραγούδησε: «Η Τρούμπα τώρα 
έρημη, χωρίς παλικαράκια, οι δρόμοι της ρημάξανε, 
χαθήκαν τα βλαμάκια».

Η νύχτα που έσβησαν για πάντα 
τα «κόκκινα φανάρια» της Τρούμπας
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απόψεις

Δυο είναι τα καταφύγια των ανδρών.
Το Άγιο Όρος και το καφενείο!

Μια φόρα και ένα καιρό στην Ελληνική 
πραγματικότητα δυο ηταν τα καταφύγια των 
ανδρών  Το Άγιο Όρος και το καφενείο. Τα Άγιο Όρος 
παραμένει ανδρική αποκλειστικότητα και σήμερα, το 
καφενείο όμως δεν είναι πια αποκλειστικός χώρος για 
τους άνδρες. Το καφενείο μετατράπηκε σε καφετερία 
και  αλώθηκε από τις γυναίκες ! 

Τ
ο κλασσικό, παλιό καφενείο  του χωριού ηταν το κέντρο 
συλλογικής δραστηριότητος της κοινότητος. 
Εκεί συναντούσε κανείς τους συγχωριανούς για παρέα, 
ουζάκι και συναλλαγή .

Εκεί πήγαινε κανεις να μάθει τα  νέα της ημέρας, να συναντή-
σει τους φίλους τους,  να ανταλλάξει απόψεις για τα τρέχοντα 
θέματα πολιτικά, κοινωνικά, και να περάσει την ώρα του. 
Εκεί πήγαιναν όλοι αυτοί που τα ήξεραν όλα και έπαιρναν θέση 
σε κάθε συζήτηση. 
Εκεί και οι κουτσομπόληδες που είχαν τα αυτιά τους  ανοιχτά 
και αναμετέδιδαν κάθε είδηση ή ψίθυρο, εκεί  και οι ανοιχτο-
μάτηδες που πάντα βρισκόντουσαν στο σωστό χώρο να δουν 
τα περίεργα,  τα άνομα, και τα γαργαλιστικά .
Στο καφενείο πήγαιναν και οι ήσυχοι που καθόντουσαν στην  
άκρη και παρακολουθούσαν το κάθε τι κουνώντας το κεφάλι 
τους καταφατικά η αρνητικά  και γούρλωναν τα ματιά από 
έκπληξη όταν έβλεπαν να κλέβει στα χαρτιά κάποιος η άκουγαν 
του κόσμου τα παράξενα.
Εκεί και οι αγαθοί  του χωριού που όλοι τους πείραζαν για να 
περνάνε την ώρα τους. 
Από τα καφενεία περνούσε κάθε βράδυ και ο πρόεδρος του 
χωριού για να συναντήσει τους συμπολίτες του,
 ο παπάς του χωριού για να συναντήσει αυτούς που δεν έβλεπε 
στην εκκλησία,
 ο αγροφύλακας για να ακούσει τις καταγγελίες για τις αγροτι-
κές ζημιές,
 ο γεωπόνος για να συμβουλεύσει για τις καλλιέργειες, και 
ο χωροφύλακας  για να είναι πάντα μέσα στα πράγματα. 
Εκεί, πήγαιναν αυτοί που γύρευαν εργάτες για την επομένη 
ημέρα η να πληρώσουν τους εργάτες για τη δουλεία που έκα-
ναν τις περασμένες μέρες .
Και φυσικά εκεί και ο βουλευτής της περιφερείας για να πει 
παχιά λογία και να μοιράσει υποσχέσεις που ποτέ δεν θα πραγ-
ματοποιούσε .
Μέσα στα σύννεφα καπνού των τσιγάρων μεσα στο καφενείο 
ανέβαζαν και κατέβαζαν κυβερνήσεις, εκεί και το λαϊκό δικα-
στήριο που καταδίκαζαν  η αθώωναν  οι χωριανοί παραπτώ-
ματα που καποιος έκανε η δεν έκανε. 
Εκεί δημόσια γινόταν ο σχολιασμός για, τα παραπατήματα των 
συζύγων, τις τρέλες των ατίθασων κοριτσιών και ο κομπασμός 
των ζωηρών αγοριών για τις κατακτήσεις των .
Γενικά στο καφενείο λεγόταν οτιδήποτε από το πιο σοβαρό ή 
αστείο έως το πιο αληθινό, ψεύτικο η γελοίο .
Οι πελάτες των καφενείων συνήθως παράγγελναν καφέ και 
γκρίνιαζαν πολλές φορές για τον καφέ που δεν είχε καϊμάκι, 
γιατί ήταν γλυκός αντί μέτριος, και γιατί ηταν «σκέτο νερό» 
αφού ηταν τσιγκούνης ο καφετζής και δεν έβαζε μεσα τη ποσό-
τητα καφέ που έπρεπε.
Έκαναν λοιπόν κριτική για τα καφενεία,  πιο προσέφερε τον 
καλύτερο καφέ, πιο προσέφεραν περισσότερη ή λιγότερη ησυ-

χία, σε πιο  καφενείο που σύχναζαν οι δεξιοί ή αριστεροί. Επί-
σης ποια καφενεία  ηταν για τους νέους αφού είχαν  τσαχπίνες 
γκαρσόνες και πια προσέλκυαν τους γέρους γιατί είχαν γελα-
στούς καφετζήδες που ήξεραν να λένε παλιές ιστορίες.
Ο καλός καφετζής πάντα ανεχόταν τις ιδιοτροπίες του κάθε 
πελάτη και δεχόταν  κάθε κατηγόρια που του καταλόγιζαν 
δίκαιη ή άδικη, γιατί  “ο πελάτης έχει πάντα δίκιο”.
Συνήθως οι πελάτες το καφέ τους τον συνόδευαν με μία παρ-
τίδα τάβλι, η με μία παρτίδα πρέφα,  ζηλωτή, Θαναση, ή ξερή.
 Γύρω από το κάθε τραπέζι που παιζόταν ένα παιχνίδι συγκε-
ντρωνόντουσαν  θεατές και ο καθένας τους είχε κάτι να πει  για 
τα σφάλματα ή τις ζαβολιές των παικτών. Ο καφετζής έπαιζε 
και αυτός για να συμπληρωθεί  τετράδα η για να παρακινήσει 
το παιχνίδι και να βγάλει κανένα φράγκο.  Βεβαία την παρα-
μονή της πρωτοχρονιάς τα καφενεία μετατρεπόντουσαν για 
ένα βράδυ σε μικρά καζίνα όπου άλλοι έπαιζαν τριανταμία , και 
οι  πιο σκληροί πόκα .
Αρκετές φορές για ασήμαντες αιτίες, άναβαν τα αίματα και 
ξέσπαγαν μικρό καυγάδες. Οι  δυνατές φωνές  μάζευαν κόσμο 
να δουν τι τρέχει  για να μάθουν  τι συνέβη, ποιος και  γιατί 

μάλωσε, βλέπετε έτσι είναι ο Ελληνας θελει να ξέρει όλα όσα 
δεν τον αφορούν . Βεβαία μετά θα έπαιρνε  το μέρος του ενός 
ή του άλλου γιατί ο Ελληνας επίσης δικάζει και καταδικάζει 
εύκολα με έλειπες πληροφορίες.
Κάθε καφενείο είχε το δικό του τύπο, ανάλογα με την προσω-
πικότητα του Καφετζή.  Όλα όμως διέθεταν πάνω κάτω την ίδια 
επίπλωση.  Μικρά ξύλινα ή μεταλλικά τραπεζάκια, και ξύλι-
νες καρέκλες με ψαθί.  Στη μέση του κάθε καφενείου υπήρχε 
πάντα η ξυλόσομπα με τα μεταλλικά πουριά, για θέρμανση το 
χειμώνα . Πολλές φορές στην σόμπα στα ορεινά χωριά έψηναν 
και κάστανα .
Στο κέντρο της οροφής κρεμόταν μια μεγάλη λάμπα  λουξ που 
φώτιζε το καφενείο τα βράδια, βλέπετε δεν υπήρχε ηλεκτρι-
σμός τότε.  Στο βάθος υπήρχε μια υποτυπώδης κουζίνα που 
περιλάμβανε ένα νεροχύτη και πανω απ αυτό  ράφια γεμάτα 
με ποτήρια μικρά και μεγάλα, πιατάκια  καραφάκια ούζου και 
κονιάκ.  Υπήρχε επίσης ένα μικρό υπερυψωμένο τζάκι που 
χρησίμευε για το ψήσιμο των καφέδων και των τσαγιών. Στο 
τζάκι έκαιγε χόβολη που έκανε τον καφέ πιο νόστιμο από κάθε 

άλλο είδος φωτιάς.
Εκεί δίπλα για ευκολία ηταν η  καφετιέρα και ζαχαριέρα, δυο 
-τρία μπρίκια ορειχάλκινα με μακρύ χέρι  και ένα επίσης μακρύ 
κουτάλι για το ανακάτεμα του καφέ. Στην άλλη πλίθρα συνήθως 
υπήρχε ένα ξύλινο ψυγείο πάγου-  πόσοι το θυμάστε αυτό το 
ψυγείο? - με τις πορτοκαλάδες, τις λεμονάδες, και τις γκαζόζες .
Μεταξύ της κουζίνας και του καφενείου υπήρχε σαν χώρισμα 
ένας ξύλινος πάγκος με δίσκους επάνω για το σερβίρισμα των 
ποτών, δύο μεγάλα μπουκάλια με ούζο και κονιάκ, γυάλες με 
γλυκά κουταλιού, συνήθως βύσσινο, κεράσι καρύδι, και μία 
κουτά η γυάλα με λουκούμια.  Κάτω από το πάγκο υπήρχαν  
δύο συρτάρια που ο καφετζής έβαζε τις εισπράξεις του, και τα 
τεφτέρια με τα βερεσέδια.  
Στον τοίχο πίσω από το πάγκο υπήρχαν ραφακια με μικρά 
χωρίσματα που φυλαγόντουσαν οι τράπουλες αλλα και οι  πλά-
κες και κονδύλια από γραφίτη να Κρατίνε λογαριασμό σ οι χαρ-
τοπαίκτες
Στους τοίχους του κυρίως καφενείου συνήθως υπήρχαν καθρέ-
πτες, πινακίδες με ανακοινώσεις η απαγορεύσεις, όπως «απα-
γορεύεται το πτυειν»  η  «απαγορεύονται οι βλασφημίες» . Τον 

διάκοσμο των τοίχων συμπλήρωναν αφίσες με ήρωες  από την 
επανάσταση του 1821,  και σχεδόν απαραιτήτως οι φωτογρα-
φίες του παππού η πατερά του μαγαζάτορα που ξεκίνησε το 
καφενείο!
Μερικές φόρες  τα καφενεία λειτουργούσαν και σαν ταβέρ-
νες, όταν γινόντουσαν σε αυτά τα πανηγύρια ,  γάμοι,  αρρα-
βώνες, μνημόσυνα και γενικά όλες οι κοινωνικές εκδηλώσεις 
των χωριανών. Πολλά σερβίριζαν και κρασι και κρασομεζεδες 
. Τώρα  για το κοκκινέλι, τη ρετσίνα, και το άσπρο κρασι πόσο  
ικανοποιούσε ποιοτικά η ποσοτικά το πελάτη η πόσο καλός 
ηταν οι κρασομεζεδες αυτό είναι μια άλλη ιστορια και δεν θα 
μπω στο κόπο σήμερα.
Εγώ λίγο πολύ έτσι θυμάμαι το καφενείο  στα χωριο μου. Τα 
σημερινά  καφενεία έχασαν  το χρώμα τους,  παίζουν και «ντί-
σκο μουσική» έχουν τηλεόραση  και δείχνουν το μπρούσκο και  
το «τσαμπιον λήγκ». Όπως και τόσα άλλα πράγματα  αλλάξουν 
έτσι και το παραδοσιακό καφενείο , αλλα όπως όλοι ξέρουμε  
«τα πάντα ρέει».
Εις την επόμενη έκδοση τα σπουδαία!
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ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟ 
FUND RAISING ΜΠΡΟΣΤΑ 

ΣΤΟ KOSTAS MEAT MARKET 
KAI  BAKERY ΑΠΟ ΤΟ 
«ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΖΩΗΣ»

Μ
ε την βοήθεια του Θεού και του καιρού το περασμένο Σάββατο η αγαπητή μη 
κερδοσκοπική οργάνωση «Χαμόγελο Ζωής» διοργάνωσαν πρωινό BBQ στο 
πάρκινγκ του Kostas Meat Market και  Baker. Πολλοί Έλληνες και ξένοι έφαγαν 
χάμπουργκερ και hotdogs και τα χρήματα που εισπράχθηκαν είναι να δώσουν 

μερίδες φαγητού σε αστέγους. Θαυμάσιο πολύχρονο έργο που έχουν ανάγκη οι σημερινοί 
καιροί. Μπράβο σε όλους και καλό κουράγιο!



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ32 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

27 Σεπτεμβρίου 2019
www.hellasnews-radio.com

Ιστορικές στιγμές της ζωής του Αγαμέμνονα 
Αποστολίδη, πατέρα της γνωστής στην παροικία 

μας κας Λούσης Γρηγοριάδου

Ο 
Επικτηνίατρος Αγαμέμνων Απο-
στολίδη του Ευστρατίου, γεννή-
θηκε στην Προύσα το 1900. Φοί-
τησε στην Κτηνιατρική Σχολή της 

Λυών ως υπότροφος του Ελληνικού Υπουρ-
γείου Στρατιωτικών και κατατάχτηθε στον Ελ-
ληνικό Στρατό με το βαθμό του Υποκτηνιά-
τρου το 1924. Διακρινόταν για το ήθος, την 

εργατικότητα και τον αλτρουισμό του. Υπήρ-
ξε υπόδειγμα αξιωματικού κι επιστήμονα κι 
υπηρέτησε σε διάφορες Μονάδες του Ιππι-
κού και του Κτηνιατρικού Σώματος, κυρίως 
στο Νοσοκομείο Κτηνών Θεσσαλονίκης (σή-

μερα Γ’ ΚΝΟ). Κατά τον ελληνόιταλικό πό-
λεμο υπηρέτησε σε Αποσπάσματα Κτηνια-
τρικού και Ιππωνείων (ΚΑΙ) των μαχόμενων 
Μεραρχιών στη Δυτική Μακεδονία και στην 
Ήπειρο.
Κατά την διάρκεια της κατοχής συμμετείχε 
ενεργά στην αντίσταση κατά των Γερμανών 
και Βουλγάρων κατακτητών, ως μέλος εθνι-
κής απελευθερωτικής οργάνωσης (Εθνική 
Οργάνωση Πληρφοριών – Δολιοφθορέων 
της Πανελλήνιας Απελευθερωτικής Οργά-
νωσης), ενώ ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη 
του  Συλλόγου Κτηνιάτρων Θεσσαλονίκης 
διατηρώντας κτηνιατρείο στο σπίτι του (επί 
της συμβολής Βασιλίσσης Όλγας και 25ης 
Μαρτίου) και παρέχοντας δωρεάν τις υπηρε-
σίες του στον δοκιμασμένο από την κατοχή 
αγροτικό πληθυσμό των γύρω περιαστικών 
χωριών.
Στις 27 Ιουλίου 1944 επισκέφθηκε το 
σπίτι ενός κτηνοτρόφου στα περίχωρα της 
πόλης προκειμένου να ξεγεννήσει την αγε-
λάδα του. Εκεί ξενύχτησε και την επόμενη 
μέρα, Παρασκευή 28 Ιουλίου 1944, συνο-
δευόμενος από τον κτηνοτρόφο σταμάτη-
σαν με το κάρο στο σπίτι του. Τους σταμά-
τησαν κάποιοι νεαροί στο δρόμο, οι οποίοι 
ζήτησαν από τον Αποστολίδη να τους ακο-

λουθήσει με το πρόσχημα ότι το άλογο τους 
ήταν άρρωστο. Το περιστατικό αλλά και η 
ταυτότητα των ανδρών φαίνεται ότι έβαλαν 
σε υποψίες τον κτηνοτρόφο, ο οποίος συμ-
βούλεψε τον Αποστολίδη να τους αγνοήσει 

(ήδη είχαν προηγηθεί πολλές απαγωγές και 
δολοφονίες αξιωματικών από την Ο.Π.Λ.Α). 
Εκείνοι, όμως, επέμειναν λέγοντας «Γιατρέ, 
αν πονάς τη φτώχεια ακολούθησε μας γιατί 

το ζώο μας είναι το βιός μας και χωρίς αυτό 
θα πεινάσει η οικογένεια». Ο Αποστολίδης 
αφού έδιωξε τον φίλο του τους ακολούθησε 
γιατί τον καλούσε το καθήκον (άλλωστε γιατί 
να τον πειράζανε αφού ήταν ο γιατρός που 
πάντα τους βοηθούσε). Τον οδήγησαν σε ένα 
στάβλο όπου του είχαν στήσει ενέδρα τέσσε-
ρις άνδρες. Πάλεψε, αλλά μάταια αφού ήταν 
περισσότεροι. Τον κτύπησαν με μίσος, τον 
βασάνισαν, τον κρέμασαν, τον απαγχόνισαν, 
τον ξεγύμνωσαν κι αφού τεμάχισαν το κορμί 
του, πέταξαν τα κομμάτια κάπου ώστε να μην 
βρεθεί ποτέ το πτώμα του. Ο Αποστολίδης 
ποτέ δεν επέστρεψε στο σπίτι του, όπου τον 
περίμεναν η σύζυγος του Μαίρη και τα παι-
διά του Λουκία (επιφανές στέλεχος της ομο-
γένειας του Τορόντο) και Στράτος (κτηνία-
τρος, κάτοικος Σικάγο). Δεν βρέθηκε ποτέ το 
πτώμα του, δεν έγινε ποτέ η κηδεία του. Όλοι 
ζούσαν με την ελπίδα ότι κάπου οι απαγωγείς 
του τον κρατούσαν ζωντανό, αλλά μάταια.
Ο ήρωας Επικτηνίατρος Αγαμέμνων Αποστο-
λίδης, λίγο πριν την απελευθέρωση βρήκε 
μαρτυρικό θάνατο από χέρια «Ελλήνων», στο 
χωριό Μαντζάρηδες, σήμερα Νέα Ραιδεστός 
της Θέρμης Θεσσαλονίκης. Κάποιοι από τους 

δολοφόνους συνελήφθησαν μετέπειτα, ομο-
λόγησαν και καταδικάστηκαν από την δικαιο-
σύνη για το στυγερό τους έγκλημα. Το σπου-
δαιότερο όλων (τέτοια σύμπτωση!) είναι ότι 

ο στάβλος απέχει από το στρατόπεδο όπου 
εδρεύει σήμερα το Γ’ΚΝΟ μερικές εκατοντά-
δες μέτρα. Φαίνεται ότι μετά από 72 χρόνια 
η ψυχή του επικτηνίατρου βρήκε το τρόπο 
να επιστρέψει πάλι στο μέρος που υπηρέ-

τησε.  Σήμερα στην Μονάδα του, στην «πλα-
τεία» που ονομάσαμε με το όνομα του, συνε-
χίζουμε να τιμούμε τη μνήμη του. 
ΑΘΑΝΑΤΟΣ!
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T
o Winnipeg είναι η πρωτεύουσα της Manitoba, της δεύτερης πολιτείας του Κα-
ναδά, επί της οποίας εκτείνεται η τοπική αρμοδιότητα του Γενικού Προξενείου 
Τορόντο. Φιλοξενεί μια ακμαία κοινότητα περίπου 4.000 Ελλήνων, μεταξύ των 
οποίων και περίπου 100 οικογένειες που εγκαταστάθηκαν εδώ τα τελευταία 10 

χρόνια. Κάθε χρόνο, κλιμάκιο του Γενικού Προξενείου προσφέρει στους χώρους της 
κοινότητας St. Demetrios Greek Orthodox Church υπηρεσίες στους ομογενείς μας.
Αυτή είναι η πρώτη δική μου επίσκεψη και σήμερα είχα την τιμή να γίνω δεκτός εκ 
μέρους τη κυβέρνησης από τον Υπουργό Παιδείας Kelvin Goertzen μέσα στο εντυπωσι-
ακό κτήριο της τοπικής Βουλής διακοσμημένο σχεδόν παντού με στοιχεία εμπνευσμένα 
από την κλασική αρχαιότητα. Στο δημαρχείο συναντήθηκα με τον Mayor Brian Bowman, 
ένα νέο και δυναμικό πολιτικό, τον πρώτο στη χώρα του που εξελέγη σε αυτό το αξίωμα 
προερχόμενος από την αυτόχθονα κοινότητα των Métis. Και στις δύο συναντήσεις δεν 
μπόρεσα να μην παρατηρήσω την οικειότητα και την εκτίμηση που τρέφουν οι αξιωμα-
τούχοι της Manitoba στους εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας που με συνόδευαν, 
τον πρόεδρο των Order of AHEPA Καναδά κ. Χρήστο Αργυρίου, τον πρόεδρο της Κοινό-
τητας Αγίου Δημητρίου Winnipeg Dino Chouzouris και τον αιδεσιμολογιώτατο πατέρα 
Fr. Nikolaos Tambakis.
Η έκπληξη, όμως, της ημέρας ήταν το Canadian Museum for Human Rights. Το πρώτο 
ομοσπονδιακό μουσείο που έχει δημιουργηθεί εκτός της πρωτεύουσας Οττάβας και 
λειτουργεί εδώ και 5 μόλις χρόνια είναι μια εντυπωσιακή αρχιτεκτονική δημιουργία και 
πραγματεύεται μία δύσκολη θεματική με πρωτότυπα διαδραστικά μέσα. Συνεργάζεται 
με τα μεγαλύτερα ανάλογα ιδρύματα παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων το Yad Vashem 
στο Τελ Αβίβ και του Μουσείο της Αρμενικής Γενοκτονίας στο Ερεβάν. Ευχαριστώ θερμά 
τη "δική μας" Αγγελική Μπογιατζή και τη Σανάναν που αφιέρωσαν πάνω από δύο ώρες 
για να με ξεναγήσουν.

Επίσκεψη του Γεν. Πρόξενου 
κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδη

στο Winnipeg
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Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 

• Νεομάρτυρος Ακυλίνης εν Ζαγκλιβερίω 
Χαλκιδικής

• Αγίας Επιχάριτος μάρτυρος
• Αγίου Ζήνωνος επισκόπου Λαοδικίας
• Μεγαλομάρτυρος Καλλιστράτου
• Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου

• Οσίου Χαρίτωνος ομολογητού

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου

• Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού
• Παγκόσμια Ναυτική Ημέρα

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου

• Αγίου Στρατονίκου μάρτυρος

Τρίτη 1 Οκτωβρίου

• Αγίου Ανανίου επισκόπου Δαμασκού
• Οσίου Ρωμανού του Μελωδού
• Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας
• Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής
• Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων

Τετάρτη 2 Οκτωβρίου

• Αγίων Κυπριανού επισκόπου Καρθαγένης και 
Ιουστίνης της παρθένου

Πέμπτη 3 Οκτωβρίου

• Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου 
• Παγκόσμια Γιορτή Πουλιών

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

The Seniors’ Information Session is 
designed to help seniors and their families 
learn about the benefits and programs 
offered by the Municipal, Provincial and 
Federal governments, as well as community 
organizations. Representatives will be 
setting up booths where you can obtain 
information and ask questions about the 
services they provide; discuss issues of 
interest to you; and, express your concerns.
Date:Friday, September 27th, 2019
Time:11:00AM to 4:00PM
Location:Bridlewood Mall Lower Level (2900 
Warden Avenue)

Community Environment Day
Date:Saturday, September 28th, 2019
Time:10:00AM to 2:00PM
Location:L’Amoreaux Community Centre (2000 McNicoll Avenue)
Please note:There will be no free compost giveaway at this event. Residents are 
welcome to bring small electrical appliances/electrical devices and household 
hazardous waste for drop-off. Please speak to staff at the event for pick-up 
arrangements of major appliances throughout the year.
For more information on Community Environment Day and a full list of items 
accepted for drop-offs at the event, please [1] click here…
Sincerely,
Jim Karygiannis,
Councillor, Ward 22 Scarborough-Agincourt
3850 Finch Ave E G7, Scarborough Ontario M1T 3T6
(416) 392 1374 Phone, (647) 723 0287 Fax
 jim@karygiannis.net   www.karygiannis.net

Seniors’ Information 
Session 2019
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Κ
αλά , πιάσε ένα τσιγάρο γιατί 
τ’άφησα σπίτι ...
-Γιατί δεν το πιστεύεις ότι θα 
εφαρμοστεί ; 

-Μέχρι να εφαρμοστεί θα τόχω κόψει !
Η αλήθε ια ε ίναι πως η παραγωγή 
καπνού συντηρεί μια τεράστια βιομη-
χανία που δραστηριοποιείται παγκο-
σμίως  νόμιμα και παράνομα και απο-
φέρει τεράστια κέρδη από την κατα-
νάλωση.  Τα κράτη για πολλά χρόνια 
έκαναν τον κουφό γιατί όπως και να το 
κάνουμε σε ψυχρούς αριθμούς πρό-
ωροι θάνατοι σημαίνουν λιγώτερες 
συντάξεις . Κυνικό, αλλά μαθηματικά 
ισχύει ! Γι αυτό πρέπει να το κόψεις 
σχολιαστή μου, πριν να εφαρμοστεί ο 
νόμος στην Ελλάδα .

Ελληνική  Αγωγή.
Σχολείο για εκμάθηση αρχαίων ελλη-
νικών έχει ιδρύσει ο Άδωνις Γεωρ-
γιάδης και πρόκειται να φιλοξενήσει 
15χρονους Βέλγους μαθητές, που θα 
έρθουν σε επαφή και θα συνομιλή-
σουν στα αρχαία ελληνικά, με έλλη-
νες μαθητές . 
Μια πολύ όμορφη και χρήσιμη πρω-

τοβουλία, στα πλαίσια μιας δύσκολης 
προσπάθειας, που έχει ξεκνήσει για 
την επαναφορά της αρχαίας ελληνι-
κής γλώσσας , στο «θρόνο» της. 
Θυμίζω σχολιαστή μου, πως στο Βέλ-
γ ιο, οι μαθητές κατέβηκαν σ τους 
δρόμους και κατάφεραν να ανατρέ-
ψουν απόφαση , που θα σταματούσε 
τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνι-
κών στα σχολεία . 
Ακόμη πιο ενδιαφέρον, παρουσιά-
ζουν οι απόψεις των νεαρών Βέλγών, 
που υποστηρίζουν περί της αρχαίας 
καταγωγής τους, πως στο βάθος είναι 
ελληνική  ! 
Τίποτε ασφαλώς δεν είναι πιο ενδι-
αφέρον από εμάς, τους νεοέλληνες 
προοδευτ ικούς που καταφέραμε 
μετά την δικτατορία  να αποψιλώ-
σουμε και να υποβαθμίσουμε  στον 
χειρώτερο βαθμό την αρχαία ελλη-
νική γλώσσα.  
Φτα ίμε όλοι  γ ια τα παιδιά που 
σήμερα αποφοιτούν ως αναλφάβητα. 
Μεγαλύτερη ευθύνη βέβαια φέρουν 
η Παιδαγωγική Ακαδημία , η επιστη-
μονική και εκπαιδευτική κοινότητα , 
όσο και οι άβουλοι πολιτικοί μας. 

Πυθαϊς .
Είναι ο τίτλος του βιβλίου της Δήμη-
τρας Σοφιανού  και την ευχαριστώ από 
καρδιάς, που μου έδωσε την ευκαιρία 
να γνωρίσω καλύτερα το έργο του αξε-
πέραστου Έλληνα σοφού της αρχαι-
ότητας και να πλησιάσω έτσι κι εγώ 
ο θνητός –έσ τω και γ ια λίγο - , την 
συμπαντ ική αρμονία που επικαλεί-
ται και να την αναζητήσω νοερά και 
αέναα μαζί του, για το υπόλοιπο της 
ζωής μου.  

Τί σου λέει η ψυχή 
σου ;
«Αιώνια είναι η ζωή και 
ο θάνατος προσωρινός –
αυτή τη διδαχή ποτέ μην 
τη λησμονήσεις - αιώνια 
η ψυχή των επτά αριθ-
μών πορεύεται μέσα στο 
άπειρο σύμπαν. Το άπει-
ρον του σύμπαντος ταυ-
τ ίζ ε ται με την αιων ιό-
τητα της ψυχής. Η ψυχή 
είναι κατ΄ανάγκην αθά-
νατη , γιατί είναι όμοια 
με τον κόσμο , που θεά-
ται και καταννοεί.» 

Πούθε έρχεσαι; 
«Από το τέλος» απαντά 
ο Πυθαγόρας «και πάω 
σ την αρχή ενός άλλου 
τέλους». 
«Ο Θαλής  με  δίδαξ ε 
τα μυσ τ ικά της γεωμε-
τρίας και τα μυσ τήρια 
του ουρανού. Μελέτησα μαζί του τα 
άστρα , με βοήθησε να κατανοήσω τον 
κόσμο. 
Όχι με όσα λένε οι θεοί και οι μύθοι, 
αλλά με τα ορατά και τα αόρατα, τα 
ρητά και τα άρρητα , που αναμένουν 
την υπέρτατη αντίληψη να τα προσεγ-
γίσει. 
Κι ένας άλ λος σοφός ο Αναξ ίμαν-
δρος με δίδαξε πως να φτειάχνω ηλι-
ακά ρολόγια και να χαράζω χάρτες . 
Πρακτ ικά πράγματα. Κι άλλα θεω-
ρητ ικά και υψηλότερα. Το άπειρον 
και το θείον. Το θείον που διαχέεται 
παντού.»

Πριν τον Γαλιλαίο, ο Πυθαγόρας;
«Το τέλος στον χώρο της γης είναι σχε-
τ ικό» έλεγε ο Δάσκαλος . Γιατί εκεί-
νος πίστευε πως η γη είναι μια μεγάλη 
βαριά σφαίρα . 

Τί ήθελε;
Κοινοκτημοσύνη και αρμονική συνύ-
παρξη των ανθρώπων το όνειρό του 
. Ο Δάσκαλος πίστευε ότι θα αναμορ-
φώσει τα ήθη , θα θεμελιώσει πολι-
τική τάξη πάνω στην αρετή και στον 
μόχθο. 

Θα εμφυσήσει σ τους Κροτων ιάτε ς 
ηθικές αξίες με τις οποίες αν τις εφαρ-
μόσουν θα κάνουν την κοινωνία τους 
δικαιώτερη . 
Γνώριζε παράλληλα ότι είναι δύσκολη 
η πορεία της αναμόρφωσης , γ ια τ ί 
δεν παραιτείται κανείς εύκολα από 
τα πλούτη του και δεν ασπάζεται για 
χρόνια την σιωπή και την εγκράτεια 
, ούτε εγκαταλείπει εύκολα τις υλικές 
απολαύσεις για να ζήσει μέσα σε μια 
ακραία περισυλλογή της σκέψης και 
της ψυχής. 

Τί μου θυμίζουν οι ιδέες του ; 
Μου θυμίζουν σχολιαστή μου τα έργα 
και τις ημέρες του Χριστού . Τον κυνή-
γησαν για να τον κάψουν ζωντανό για 
τις ιδέες του και τη δύναμη που είχε 
αρχίσει και συγκέντρωνε,  αλλά κανείς 
δεν γνωρίζει αν κατάφερε να δραπε-
τεύσει ή αν κάηκε μέσα στη σχολή του 
. 
Θα τον παρομοίαζα επίσης αυτόν τον 
εξαίσιο άνθρωπο με τον πρώτο επα-
νασ τάτη κομμουνισ τή που εμφανί-
στηκε στον πλανήτη και προσπάθησε 
να εμφυσήσει στους ανθρώπους την 
έννοια της κοινοκτημοσύνης. . 
Όχι σαν αυτούς τους επίπλαστους υπο-
κριτέ ς κοπρολάγνους ρητορίσκους 
που μας έχουν κατακλύσει στην νεώ-
τερη ιστορία. 
Ο Πυθαγόρας ήταν αγνός , αληθινός 
και ανθρώπινος, όσο και αρμονικός 
στην σκέψη και στην πράξη . Ένας από-
λυτος μεταφορέας ιδεών και γνώσης.

Πλησιάζουμε και πάμε ...
Για χειμώνα ετοιμάσου  σιγά σιγά εσύ 
σχολιαστή μου , ο βάζελος ισοφάρισε 
στο ενενήνταφεύγα  ... κι εμείς τα λεμε 
πάλι τον Οκτώβρη .
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Έφυγε ο Πέτρος Μπελεγρής, ο αφανής ήρωας και κινητήρια 
δύναμη του Αντιδικτατορικού Αγώνα στον Καναδά 

ΠΗΓΗ: NSKOULAS.BLOGSPOT.COM

Μ
ε βαριά καρδιά και απέραντη θλί-
ψη, οι φίλοι και συναγωνιστές 
του Πέτρου πήραμε χθες την εί-
δηση ότι ξεκίνησε το μεγάλο τα-

ξίδι του για να ξαναενωθεί με τη σύντροφο 
της ζωής του, την επίσης μεγάλη αγωνίστρια 
Ρούλα.
Οι περισσότεροι από σας ίσως δεν έχετε καν 

ακούσει το όνομά του. Και αυτό γιατί ο Πέτρος 
απέφευγε εμμονικά τη δημόσια προβολή. Ήταν 
πάντα σεμνός, υποδιακριτικός και ουσιαστικά  
προοδευτικός αριστερός (σε αντίθεση με 
άλλους «συντρόφους» που πρόσφεραν λίγα ή 
τίποτε άλλα έσπευσαν να εξαργυρώσουν όταν 
ήρθε η ώρα της απονομής των προνομίων.
Ήταν ο ποιητής, ο διανοούμενος  ο άνθρωπος 

των προοδευτικών ιδεών, των πρωτοβουλιών, 
αλλά και  της πράξης και της σκληρής δουλειάς. 
Ό,τι σπουδαίο κάναμε στον Καναδά και πέραν 
αυτού, ήταν δική του αθόρυβη πρωτοβουλία. 
Με έβαζε μπροστά για τη δημόσια διαχείρισή 
τους (υποτίθεται ότι αυτό ήταν το ταλέντο μου). 
Υπήρξε για μένα και για πολλούς συντρόφους, 
μέντορας και εμπνευστής αλλά και σκληρός 
κριτής όταν, για πρακτικούς λόγους  ισορρο-
πιών, κάναμε εκπτώσεις σε θέματα αρχών.
Το βράδυ της 21ης Απριλίου 1967, μου τηλε-
φώνησε με το σκληρό ερώτημα: «Μα δεν θα 

κάνουμε κάτι;» και να με παρακινήσει να μαζέ-
ψουμε τους άλλους για κάποιες δράσεις. Την 
επομένη συναντηθήκαμε στην αίθουσα της 
εκκλησίας του Τορόντο και αποφασίσαμε να 
οργανώσουμε την «Επιτροπή για την Αποκατά-
σταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα» με πρω-
τιά τη συμμετοχή όλων των κομματικών παρα-
τάξεων, όπερ και έγινε. Την ίδια μέρα έγραψε 
το επικό πια ποίημα «ο Όρκος» που δώσαμε 
και μας καθοδήγησε σε όλη τη διάρκεια της 
σκληρής δικτατορίας.
Σε λίγες μέρες πραγματοποιήσαμε την πρώτη 
μας διαδήλωση στο Δημαρχείο του Τορό-

ντο, σε μέγεθος ασυνήθιστα μεγάλο για τον 
Καναδά. Στη σχετική φωτογραφία δεν εμφανί-
ζεται γιατί δεν του άρεσαν οι φωτογραφίσεις.
Συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια για την 
αποφυλάκιση του Ανδρέα Παπανδρέου. Όταν 
αυτό επετεύχθη και ιδρύθηκε το ΠΑΚ, πρω-
τοστάτησε στην ένταξή μας σ’ αυτό. Μετά την 
εγκατάσταση του Ανδρέα και του αρχηγείου 
του ΠΑΚ στον Καναδά το Κίνημα και οι υποχρε-
ώσεις που δημιούργησε, πολλαπλασιάστηκαν 

ως ήταν φυσικό.
Έγραψε πολλά κείμενα και πρωτοστάτησε σε 
θετικές δράσεις για την ενδυνάμωση του αντι-
δικτατορικού κινήματος σε άλλες περιοχές 
του Καναδά και της  Αμερικής αλλά και δρά-
σεις εσωτερικής ενότητας και εξωστρέφειας 
προς την καναδική κοινωνία και την καναδική 
Κυβέρνηση.
Μια από τις μεγάλες θυσίες του και ένα από 
τα πιο σημαντικά έργα του ήταν η έκδοση της 
αντιδικτατορικής εφημερίδας «Νέος Κόσμος». 
Εγκαταλείποντας την επαγγελματική του δρα-

στηριότητα και με λίγη βοήθεια από μας και 
κυρίως τον αείμνηστο δημοσιογράφο Παύλο 
Αστρίτη, έγινε ο Εκδότης, Διευθυντής, Αρθρο-
γράφος και στοιχειοθέτης της ιστορικής πλέον 
εφημερίδας.
Η Ελληνική Κοινότητα του Τορόντο και η 
Ένωση Κρητών του οφείλει πολλά για την 
ίδρυση και διεύθυνση του «Κρητικού Πειρα-
ματικού Θεάτρου» και την οργάνωση πολλα-
πλών πολιτιστικών εκδηλώσεων, όλων αφιλο-
κερδώς.
Σ΄ αυτό τον ύστατο αποχαιρετισμό, θέλω να 
εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τη φιλία, 

την αγάπη και την έμπνευση που μου πρό-
σφερε ο Πέτρος σε μια περίοδο σχεδόν εξή-
ντα ετών.
Για όλους εμάς τους φίλους και συντρόφους 
του που δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε στο 
Τορόντο για να του απευθύνουμε το τελευ-
ταίο αντίο, ας δεχθεί ο Πέτρος εκεί ψηλά, αλλά 
και τα επιζώντα παιδιά του εδώ, η Λία και ο 
Κώστας, την έκφραση της ευγνωμοσύνης μας 
για ό,τι απλόχερα μας πρόσφερε.  
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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

1896, Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνας, προσέλευση θεατών

10 Μαΐου 1918, Ράχοβα (Πυξός) Φλώρινας

Καλλιμάρμαρο 1914 

Στην ουρά το 1897 για μία εφημερίδα οι Αθηναίοι για να μάθουν τα νέα 
του πολέμου

Μουσείο Ακρόπολης 1903

Λιμάνι Πειραιά, 1850 Η παλιά Βουλή το 1900

Στην είσοδο της Ολυμπίας το 1907 ένας βοσκός 
ξαποσταίνει

1917, Λαψίστα (Νεάπολη) Κοζάνης

Πριν τα τηλέφωνα και τα τάμπλετ, τα παιδιά διασκέδαζαν στους 
δρόμους σκαρφαλώνοντας σε δένδρα όπως τα κορίτσια της 

φωτογραφίας
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27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
1669 Οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν τον 
Χάνδακα (Ηράκλειο), έπειτα από πολι-
ορκία 21ος ετών και ολοκληρώνουν την 
κατάληψη της Κρήτης.
1844  Γεννιέται ο Νικόλαος Ζορμπάς, 
Έλληνας στρατιωτικός, επικεφαλής του 
κινήματος στου Γουδή το 1909.
1905 Απεβίωσε ο Καπετάν Κώτας, Μακε-
δονομάχος που απαγχονίστηκε στο 
Μοναστήρι από τους Τούρκους. 
1941 Ιδρύεται στην Αθήνα το Εθνικό 
Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ), έπειτα 
από συμφωνία των αντιπροσώπων του 
ΚΚΕ (Λευτέρης Αποστόλου), του Σοσι-
αλιστικού Κόμματος Ελλάδος (Χρήστος 
Χωμενίδης), της Ένωσης Λαϊκής Δημο-
κρατίας (Ηλίας Τσιριμώκος) και του Αγρο-
τικού Κόμματος Ελλάδας (Απόστολος 
Βογιατζής).
1946 Γεννιέται ο Νίκος Αναστασιάδης, 
Κύπριος πολιτικός, πρόεδρος της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας από το 2013.
1984 Απεβίωσε ο Χρόνης Εξαρχάκος, 
Έλληνας κωμικός της χρυσής εποχής του 
ελληνικού κινηματογράφου. (Γεν. 1932)

28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
1893 Γεννιέται ο Γιάννης Σκαρίμπας, 
Έλληνας λογοτέχνης και ιστορικός.
1922 Υπογράφεται στα Μουδανιά της 
Μικράς Ασίας ανακωχή ανάμεσα στους 
Συμμάχους και την κεμαλική Τουρκία. 
Η ανακωχή, αν και αφορά άμεσα στα 
ελληνικά συμφέροντα στην ανατολική 
Θράκη, υπογράφεται χωρίς την παρου-
σία Έλληνα αντιπροσώπου. 
1964 Η πρώτη απόπειρα εορτασμού της 
επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοι-
κτό χώρο μετά το 1949 παρεμποδίζεται 
από τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπαν-
δρέου, ο οποίος τη χαρακτηρίζει «πρό-
κληση προς το έθνος».
1990 Απεβίωσε ο Νίκος Καρούζος, Έλλη-
νας ποιητής. (Γεν. 17/7/1926)
2013 Συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη 
της «Χρυσής Αυγής» (Μιχαλολιάκος, 
Κασιδιάρης, Λαγός κ.ά.). Κατηγορούνται 
για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης 
και οπλοκατοχή.

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
480 π.Χ. Λαμβάνει χώρα η Ναυμαχία της 
Σαλαμίνας, κατά μία εκδοχή. Ο Αθηναϊ-
κός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή συντρί-
βει το Περσικό Στόλο του Ξέρξη.
1943 Εκτελούνται ομαδικώς από Τσά-
μηδες οι 49 πρόκριτοι της Παραμυθιάς, 
αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να 
σκάψουν μόνοι τους τον τάφο τους
1949 Γεννιέται ο Γιώργος Νταλάρας, 
Έλληνας τραγουδιστής.
1995 «Ουδέποτε παραιτήθηκε η χώρα 
μας από τις απαιτήσεις της έναντι της Γερ-
μανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά τη 
διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου», 
δηλώνει ο Έλληνας υπουργός Εξωτερι-
κών και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας, Κάρολος Παπούλιας, ενώ σύμ-

φωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού 
εκπροσώπου, το ζήτημα των γερμανι-
κών επανορθώσεων δεν έχει κλείσει με 
τη συμφωνία του Λονδίνου ή άλλη συμ-
φωνία.

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
1826 Απεβίωσε ο Γιάννης Γκούρας, μία 
από τις αμφιλεγόμενες προσωπικότητες 
της Ελληνικής Επανάσταση. Έπεσε νεκρός 
από τουρκικό βόλι. (Γεν. 1771)
1876 Ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αξιών 
Αθηνών, από την κυβέρνηση του Αλεξάν-
δρου Κουμουνδούρου.
1898 Γεννιέται ο Ορέστης Μακρής, Έλλη-
νας ηθοποιός. (Θαν. 29/1/1975)
1922 Η ελληνική κυβέρνηση αποδέχεται 
τη συμφωνία της Διάσκεψης των Μουδα-
νιών, με την οποία δίδεται στους Τούρ-
κους και η Ανατολική Θράκη μέχρι τον 
Έβρο.
1966 Δημοσιεύεται το βούλευμα για 
την υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ. 28 αξιωματικοί 
παραπέμπονται σε δίκη, με τις κατηγο-
ρίες της ένωσης προς στάση και συνω-
μοσίας προς εκτέλεση πράξεων εσχάτης 
προδοσίας. 

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
331 π.Χ. Ο Μέγας Αλέξανδρος συντρί-
βει το στρατό του Πέρση Δαρείου Γ’ του 
Κοδομανού, στην πεδιάδα των Γαυγαμή-
λων. Με τη νίκη του αυτή, ο μέγας στρα-
τηλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της 
περσικής αυτοκρατορίας.
1873 Κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή 
εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφη-
μερίς» και εκδότη τον Δημήτριο Κορο-
μηλά.
1960 Η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως 
την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρε-
τανία. (εθνική εορτή)

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
1906 Απεβίωσε ο Αναστάσιος Χρηστο-
μάνος, Έλληνας χημικός, από τους θεμε-
λιωτές της Χημείας στη χώρα μας. (Γεν. 
8/3/1841)
1909 Απεβίωσε ο Θεόδωρος Ράλλης, 
Έλληνας ζωγράφος, από τους κυριότε-
ρους εκπροσώπους του οριενταλισμού. 
(Γεν. 16/2/1852)

3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
1866 Θεμελιώνεται το Αρχαιολογικό 
Μουσείο Αθηνών.
1878 Υπογράφεται η Συνθήκη της Χαλέ-
πας μεταξύ Κρητών επαναστατών και 
Τούρκων, με την οποία οι Κρήτες απο-
κτούν τα πρώτα επίσημα προνόμια αυτο-
διοικήσεως.
1926 Ανοίγει τις πύλες της η πρώτη Διε-
θνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το 1977 θα 
μετονομαστεί σε HELLEXPO.
1993 Απεβίωσε η Κατερίνα Γώγου, 
Ελληνίδα ποιήτρια και ηθοποιός. (Γεν. 
1/6/1940)
2001 Απεβίωσε ο Κώστας Χατζηχρή-
στος, Έλληνας ηθοποιός. (Γεν. 1921)

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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Α
υτή φαίνεται να είναι η λύση για την κυβέρνηση του Οντάριο για να εξασφαλίσει 
$2,8δις δολάρια. Η κυβέρνηση του Προοδευτικού Συντηρητικού Κόμματος είχε 
ανακοινώσει ότι οι περικοπές στην εκπαίδευση ήταν απαραίτητες για την καταπο-
λέμηση ενός ελλείμματος ύψους $7,4δις δολαρίων και θα έχουν ως αποτέλεσμα 

3.475 λιγότερους εκπαιδευτικούς στο σύστημα για τέσσερα χρόνια. Όπως ανακοινώνει το 
γραφείο του Συμβούλου Δημοσιονομικής Ευθύνης η κυβέρνηση ήλθε σε αυτό το συμπέρα-
σμα έχοντας υπόψιν μόνο την περίοδο 2018-19 και πως ο αριθμός αυτό αναμένεται να αυ-
ξηθεί τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Τ
ο Ανώτατο Δικαστήριο του Κανα-
δά θα έχει τον τελικό λόγο για την ε-
γκυρότητα των νόμων που απαιτούν 
δράστες σεξουαλικών αδικημάτων 

να εγγραφούν (ποινικό μητρώο), όταν ο κα-
τηγορούμενος έχει πάρει την απόλυτη α-
παλλαγή αφού διαπιστώθηκε ότι δεν φέρει 

ποινική ευθύνη. Σε μια απόφαση την Πέ-
μπτη, το Ανώτατο Δικαστήριο ανακοίνωσε 
ότι θα μελετήσει την έφεση της κυβέρνησης, 
που κήρυξε τις διατάξεις αντισυνταγματικές 
για διακρίσεις εις βάρος αυτών που πήραν 
απαλλαγή των κατηγοριών λόγω ψυχικής α-
σθένειας.

Τ
ο περιστατικό συνέ-
βη το απόγευμα της 
Τετάρτης στο βορειο-
δυτικό Sudbury. Ένας 

43χρονος άνδρας φέρεται να 
κρατούσε όμηρο μία 26χρονη 
με την οποία, όπως προέκυψε 
από την έρευνα της αστυνομί-
ας, γνωριζόντουσαν από πριν. 
O άνδρας φέρεται να κρατού-
σε τη γυναικά με την απειλή 
όπλου, ενώ δεν ήθελε να δι-
απραγματευτεί με την αστυ-
νομία. Το πρωί της Πέμπτης 
η γυναίκα κατάφερε να δρα-
πετεύσει από το σπίτι, αλλά ο 
άνδρας παραμένει μέσα. Μέ-
χρι στιγμής δεν έχει γίνει κά-
ποια σύλληψη, ενώ η αστυνο-
μία δεν έχει καταφέρει να δια-
πιστώσει τον αριθμό των πυ-
ρομαχικών που άνδρας κρατά 
στο σπίτι του.

To Ανώτατο Δικαστήριο αποφασίζει αν 
θα πρέπει να αλλάξει νόμο εγγραφής 
ποινικού μητρώου για αυτούς που 
κατηγορούνται για σεξουαλική επίθεση 

Αίσιο τέλος για ομηρία σε σπίτι στο 
Sudbury του Οντάριο

Απόπειρα δολοφονίας με μαχαίρι κοντά 
στο Greek Town

Έ
νας έφηβος φέρεται 
να διακομίστηκε στο 
νοσοκομείο με σοβαρά 
για τη ζωή του τραύ-

ματα από αιχμηρό αντικείμενο, 
πολύ πιθανόν για μαχαίρι. Το 
περιστατικό συνέβη το πρωί 
της Πέμπτης στις 11:27 π.μ.  
στην περιοχή Pape Avenue και 
Strathcona Avenue που βρίσκε-
ται πολύ κοντά στη Danforth. 
Περισσότερες πληροφορίες 
δεν έχουν δοθεί ακόμη στην 
δημοσιότητα για τον δράστη ή 
το κίνητρο του.

10.000 δάσκαλοι και καθηγητές 
αναμένεται να χάσουν την δουλειά τους 
στο Οντάριο στα επόμενα πέντε χρόνια
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LIFE

Jessica Goicoechea: 
αλλιώτικη από τις άλλες

Όταν ακούμε 
Ισπανίδα στο 
μυαλό μας έρχεται 
συνήθως, μία 
φλογερή μελαχρινή 
γυναίκα. Αλλά 
αυτό δεν ισχύει 
στην περίπτωση της 
Jessica Goicoechea, 
η οπαία η αλήθεια 
είναι πως δεν 
έχει τα τυπικά 
χαρακτηριστικά 
μίας Ισπανίδας.
Έχει, όμως, 
έχει το φλογερό 
ταμπεραμέντο 
(στην ξανθιά του 
έκδοση) και είναι 
μοναδική στο πώς 
μεταμορφώνεται 
στις επαγγελματικές 
της φωτογραφήσεις. 
Το μοντέλο από τη 
Βαρκελώνη, με το 
διάσημο αθλητικό 
επίθετο, είναι 
μεγάλη σταρ του 
Instagram.
Άλλωστε, από το 
συγκεκριμένο 
μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης ξεκίνησε 
την καριέρα της 
στο μόντελινγκ. Η 
22χρονη εκτός από 
καλλίγραμμο κορμί 
διαθέτει και φυσική 
ομορφιά.
Το πρόσωπο της 
είναι υπέροχο και 
οι followers της 
εκτός από τις σέξι 
φωτογραφίες της, 
εκτιμούν δεόντως 
και τις πιο φυσικές 
που αναδεικνύουν 
την ομορφιά της.
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Η κόντρα και το... πινγκ πονγκ 
δηλώσεων συνεχίζεται για 
τον Γιάννη Σπαλιάρα και τον 
Δημήτρη Παπανώτα που 
όσο πάει... χοντραίνει! Τώρα 
ήρθε η σειρά του Γιάννη Σπα-
λιάρα να συνεχίσει αυτόν τον 
πόλεμο αφού δείχνει να είναι 
ιδιαίτερα ενοχλημένος από 
τα νέα σχόλια του Δημήτρη 
Παπανώτα. Ο γνωστός ηθο-
ποιός και μοντέλο, δείχνο-
ντας πραγματικά ενοχλημέ-
νος από όσα είχε σχολιάσει ο 
Δημήτρης Παπανώτας, ανέ-
βασε αρχικά το εξής μήνυμα:
«Όσο εύστοχα ο κορυ-
φαίος δημοσιογράφος 
προσδιόρισε την ηλι-
κία μου (είμαι 44 και όχι 
50+) άλλο τόσο εύστοχα 
ήταν και όλα τα υπό-
λοιπα που έγραψε… η 
επιτομή της αξιοπιστίας. 
Καλή σεζόν».

Ελληνίδα έχει βαλθεί 

να τρελάνει τους 

Γερμανούς

Γεννημένη στην Ελλάδα, ζει 
μόνιμα στο Βερολίνο και κάνει 
τα πρώτα της βήματα στο 
μόντελινγκ με επιτυχία.
Γεννημένη στην Ελλάδα, ζει 
μόνιμα στο Βερολίνο και κάνει 
τα πρώτα της βήματα στο 
μόντελινγκ με επιτυχία.
Ο λόγος γ ια την Έλε να 
Καμπέρη, το νεαρό και πληθω-
ρικό μοντέλο που κάνει άνω 
κάτω τη Γερμανία με τις σέξι 
πόζες της στο Instagram.

Αργυρός: Ερωτευμένος 

με Τουρκάλα 

τραγουδίστρια;

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, για 
ακόμα μια φορά, χρεώθηκε 
μια σχέση! Η Irem Derici , μία 
απ’ τις πιο δημοφιλείς ερμη-
νεύτριες της Τουρκίας, δια-
σκέδασε το βράδυ του Σαβ-
βάτου στον Κωνσταντίνο 
Αργυρό. Η τραγουδίστρια 
είναι ιδιαίτερα αγαπητή στη 
γειτονική χώρα, με τα τρα-
γούδια της να είναι μεγάλες 
επιτυχίες και να σημειώνουν 
εκατομμύρια προβολές στο 
YouTube,

Συνδυάζει την Ευρωπαϊκή 
επαγγελματική σοβαρότητα, 
με το μεσογειακό ταμπερα-
μέντο και την Ελληνική ομορ-
φιά. Η Σοφία Μπιγίνα ακρο-
βατεί ανάμεσα στον κόσμο της 
μόδας και αυτόν των οικονο-
μικών. Είναι από την Θεσσα-
λονίκη αλλά ζει και εργάζε-
ται στην Ρόδο στο καζίνο του 
νησιού. Το όνομά της είναι 
Σοφία Μπιγίνα, όμως οι συνά-
δελφοί της την αποκαλούν 
«Μόνικα της Ελλάδας».

Σπαλιάρας-Παπανώτας: Ο 
πόλεμος συνεχίζεται! 

Τζώρτζια Γεωργίου: Το μοντέλο 
από την Κύπρο έχει γεννηθεί 
να σου «λέει καλημέρα»

Η Σοφία Μπιγίνα είναι 

η… Monica Bellucci 

της Θεσσαλονίκης

Ε
ίναι από αυτές τις γυναίκες. Από αυ-
τές τις εντυπωσιακές, γλυκές, παράλ-
ληλα αδιανόητα σeξυ, που σε κάνουν 
να πεις το δεσπότη πρώτα «Παναγιώ-

τη» και μετά όλα τα υπόλοιπα αντρικά ονό-
ματα.
Ο λόγος για την Λάουρα Νάργες, την παρου-

σιάστρια που έκανε θραύση στο Survivor κι 
έκτοτε παραμένουμε ερωτευμένοι μέχρι… 
λιποθυμίας μαζί της.
Η λατρεμένη μας Λάουρα εσχάτως, μάλιστα, 
έχει φέρει στο προσκήνιο την πιο juicy εκδοχή 
της και αυτό είναι κάτι που βγάζει μάτι- μια 
ματιά στις τελευταίες της φωτογραφίες, 

Πιο χυμώδης από ποτέ: Λάουρα 
Νάργες

Τ
ις δύο τελευταί-
ες σεζόν «λέει 
καλημέρα» από 
την εκπομπή του 

STAR Ελλάδος, «Στη φω-
λιά των Κου Κου», τρε-
λαίνοντας τους τηλεθεα-
τές και βλέποντας τις με-
τοχές της να ανεβαίνουν 
επικίνδυνα! Η Τζώρτζια 
Γεωργίου έχει συστηθεί 
στο ευρύ κοινό, αλλά ί-
σως υπάρχουν πράγμα-
τα που πολλοί δεν ξέ-
ρουν.
Έχοντας πάρει το στέμμα 
της αναπληρωματικής 
Μις Κύπρου, με σπου-
δές ψυχολογίας στο βιο-
γραφικό της, συνεργα-
σίες με περιοδικά μόδας 
και έφεση στον κλασ-
σικό χορό, η 28χρονη 
καλλονή ακολούθησε το 
δρόμο της τηλεόρασης 
και έφερε αέρα δροσιάς 
στη μικρή οθόνη.
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Ο
ι Ιταλίδες ε ί-
ναι γνωστές για 
την ομορφιά, το 
στυλ και την φι-

νέτσα τους. Η Avalon Dawn 
όμως εκτός από όλα αυτά, 
διαθέτει και απίστευτες κα-
μπύλες με τις οποίες σε κάθε 
της φωτογραφία φροντίζει 
να «μοιράζει εγκεφαλικά» 
στον αντρικό πληθυσμό.
Η Avalon Dawn είναι ένα 
πανέμορφο μοντέλο από την 
Ιταλία με απίστευτες αναλο-
γίες που έχει αναστατώσει 
το Instagram με τις φωτο-
γραφίες της. Τόσο το καλλί-
γραμο σώμα της όσο και το 
προσωπό της την κάνουν να 
ξεχωρίζει!

Τ
ώρα, τρεις μήνες 
μετά την προβολή 
του τελευταίου ε-
πεισοδίου, ο Jon 

Snow aka Kit Harington 
μίλησε στο Hollywood 
Reporter κι αποκάλυψε 
ποιο ήταν το πράγμα που 
«μισούσε» στη σειρά. Αρ-
χικά, μίλησε για τις σκηνές 
με τους δράκους, αναγνω-
ρίζοντας στην συμπρωτα-
γωνίστριά του και Mother 
of Dragons ότι αυτό δεν εί-
ναι καθόλου ευχάριστο. 
Λογικό συναίσθημα, αν 
σκεφτείς ότι στα γυρίσμα-
τα οι ηθοποιοί βρίσκονται 
σε ένα κενό δωμάτιο, ό-
που όλα είναι πράσινα, ώ-
στε να προστεθούν μετά τα 
εφέ. «Η Emilia (Daenerys 
Targaryen) παραπονιόταν 
για αυτό για σεζόν και της 
έλεγα ‘Ναι, ναι, ναι. Ο,τι 
πεις. Δεν έχεις βρεθεί στη 
λάσπη της Βόρειας Ιρλαν-
δίας. Ένας κουβάς σε ένα 
ωραίο ζεστό δωμάτιο;»,

«Game of Thrones»: O Jon Snow αποκαλύπτει 
το πράγμα που «μίσησε» στη σειρά

M
a r o n a 
Tanner εί-
ναι διάση-
μο μοντέ-

λο από την Αυστραλία και 
λατρεύει να ανεβάζει φω-
τογραφίες στο Instagram. 
Γνωστή για το μοναδικό 
της κορμί αλλά και τα α-
ψεγάδιαστα χαρακτηριστι-
κά της, αξίζει να την γνω-
ρίσετε

Αυτή είναι η Ιταλίδα που έχει 
«τρελάνει» το Instagram

Η “Made In Brazil” Nicolle 
Caliari θα σε κάνει οπαδό 

των MMA

T
o Invicta Fc είναι κορυφαία δι-
οργάνωση που αναδεικνύει μό-
νο γυναίκες στις μικτές πολεμικές 
τέχνες.

To next big thing της διοργάνωσης είναι 
η νεαρή Nicolle Caliari που θα κάνει το 
ντεμπούτο της στις 4 Οκτωβρίου στο 
promotion. Η Βραζιλιάνα εκτός από 

ικανή fighter είναι και μία εντυπωσι-
ακή παρουσία με χιλιάδες followers στο 
instagram.
Η Caliari προέρχεται από μικρότερα 
Βραζιλιάνικα promotion έχοντας τέσσε-
ρις νίκες στο ενεργητικό της. Εκτός από 
τις ικανότητες της στο κλουβί ανακαλύ-
ψαμε και τις χάρες της εκτός αυτού.

Marona Tanner: Το πληθωρικό μοντέλο 
από την Αυστραλία
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Η γνωριμία με την ενδοχώρα 
της Νάξου εξυψώνει την 
ταξιδιωτική εμπειρία. Δεν είναι 
μόνο οι καταπράσινες ποταμιές 
και τα πυργομονάστηρα, ούτε 
οι αρχαίοι ναοί και οι κούροι, 
που στο σφύριγμα του ανέμου 
ψιθυρίζουν τα δικά τους. Είναι 
που, όταν ξαποσταίνεις στα 
ολόδροσα χωριά του νησιού, 
βλέπεις τους ανθρώπους του να 
τιμούν απλόχερα τον Ξένιο Δία και 
αυτός να τους χαμογελά από την 
κορυφή του Ζα, την υψηλότερη των 
Κυκλάδων

Ε
ίναι ξώρας τσε θέω α ταχινέψω», 
μου λέει περιπαικτικά ο Ψαρομα-
νώλης, βοσκός πάππου προς πάπ-
που και ακριβός φίλος πια, κα-

θώς, επιστρέφοντας στο Φιλώτι συχνά, 
δυναμώνω τη σχέση με τον τόπο και τους 
ανθρώπους. «Πέρασε η ώρα και θέλω 
να σηκωθώ αξημέρωτα», εξηγεί στη συ-
νέχεια, δίνοντας στην παρέα μας ένα μι-
κρό δείγμα ντοπιολαλιάς. Την επόμενη 
μέρα, κατά τις 13.30, τον συναντάμε στο 
μαντροκαθισιό του, αφού έχει ήδη μαζέ-
ψει τα κατσίκια του από τις πλαγιές του Ζα  
(1.001 μ.), όπου, σύμφωνα με τη μυθολο-
γία, μεγάλωσε ο Δίας. Συνεχίζοντας νότια 
προς Καλαντό, αποτίνουμε φόρο τιμής 
στον κυκλικό Πύργο του Χειμάρρου (4ος-
3ος αιώνας π.Χ.), θαυμάζοντας την απα-
ράμιλλη αρχιτεκτονική του.
Το Φιλώτι των 1.500 μόνιμων κατοίκων, 
καθώς είναι το μεγαλύτερο χωριό της 
Νάξου –ίσως και των Κυκλάδων–, βλέ-
πει τους καλοκαιρινούς μήνες εκατοντά-
δες επισκέπτες να διανύουν καθημερινά 
τα 18 χλμ. από τη Χώρα για να φτάσουν 
έως το κέντρο του νησιού, σε υψόμε-
τρο 400 μ., προκειμένου να το επισκε-
φτούν και να γευτούν φημισμένες τοπικές 
λιχουδιές με βάση τα τυροκομικά προϊό-
ντα και τα κρεατικά που παράγει. Όλους 
τους καλοδέχεται ο υπεραιωνόβιος πλά-
τανος στην πλατεία, σήμα κατατεθέν του 
χωριού, που ακούει τις κουβέντες ντό-
πιων και επισκεπτών από νωρίς το πρωί 
μέχρι αργά το βράδυ. Από εδώ ξεκινούν 
τα πλακόστρωτα σοκάκια, προκαλώ-
ντας για μια περιήγηση στην κυκλαδίτικη 
αρχιτεκτονική.
Σημείο αναφοράς αποτελεί η Παναγία η 
Φιλωτίτισσα, που θεμελιώθηκε το 1718 
πάνω σε κτίσμα πρώιμου βυζαντινού 
ναού. Αν τύχει ποτέ και βρεθείτε εδώ τον 
Δεκαπενταύγουστο, θα πανηγυρίζετε 
τρεις ημέρες με τους γλεντζέδες Φιλω-
τίτες. Πολύ κοντά στέκει ο βενετσιάνι-
κος Πύργος του Μπαρότσι (17ος αιώνας). 
Σε ένα ανηφόρι σε γειτονιά στο Ραχίδι, 
συναντάμε τον Νικόλαο Μουστάκη, κατα-
σκευαστή τσαμπούνας και εξαιρετικών 
δειγμάτων λαϊκής τέχνης. «Κατασκευ-
άζω τσαμπούνες και στέλνω, εκτός από 
το χωριό, σε διάφορα μέρη του κόσμου. 
Ως από την Αυστραλία μού ζήτησαν μια 
μεγάλη παραγγελία γ ια λογαριασμό 

ελληνικού πολιτιστικού συλλόγου», μας 
λέει μεταξύ άλλων και έπειτα από λίγο 
βγάζει την τσαμπούνα του να παίξει στην 
πεζούλα.

ΑΠΕΙΡΑΘΟΣ
Είναι το ιδανικότερο χωριό για να χαθείς 
στη Νάξο. Κάθε πλακόστρωτο σε μαγνη-
τίζει για να δεις την επόμενη ομορφιά, 
περίκλειστος από τα θαύματα της λαϊκής 
κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής. τ’ Απερά-
θου, χαρακτηρισμένο ως παραδοσια-
κός οικισμός από το 1978, είναι χτισμένο 
στα 600 μ., στις ανατολικές υπώρειες του 
όρους Φανάρι. Γενέτειρα του Μανώλη 
Γλέζου, ο οποίος απέδειξε έμπρακτα την 
αγάπη του για τον τόπο, δημιουργώντας 
ένα «δίχτυ» προστασίας του χωριού από 
τις φυσικές καταστροφές. Έτσι, τα νερά, 
αντί να καταλήγουν στη θάλασσα –«να 
μη θαλασσώνονται», όπως ο ίδιος λέει 
χαρακτηριστικά–, μετατρέπονται μέσω 
αναδασώσεων, μικρών φραγμάτων και 
ενίσχυσης των φυσικών πηγών σε πηγή 
ζωής και αειφόρου ανάπτυξης.
Η συμβολή του Γλέζου στην ανάδειξη τ’ 
Απεράθου και στην προσέλκυση πλή-
θους επισκεπτών τους καλοκαιρινούς 
μήνες είναι μεγάλη, καθώς δικά του έργα 
είναι το Γεωλογικό και το Λαογραφικό 
Μουσείο, που στεγάζονται στο ίδιο κτί-
ριο (τηλ. 6974-237181, ωράριο Σεπτεμ-
βρίου 12.00-14.30), όπως και η μόνιμη 
έκθεση εικαστικών τεχνών και η Βιβλι-
οθήκη Νίκου Γλέζου, φόρος τιμής στον 
αδελφό του, που εκτελέστηκε το 1944 
από τους Γερμανούς. Αν προσθέσουμε 
το Αρχαιολογικό και το Μουσείο Φυσι-
κής Ιστορίας, τότε συμπεραίνουμε ότι τ’ 
Απεράθου είναι, αναλογικά με το μέγε-
θός του, ένας από τους πληρέστερους 
πόλους πολιτιστικής έλξης σε πανελλή-
νιο επίπεδο. Για να θυμάστε τον ιδιαίτερο 
αυτόν τόπο, σας προτείνουμε να προμη-
θευτείτε ένα χειροποίητο δημιούργημα 
λαϊκής τέχνης του Γυναικείου Συνεται-
ρισμού Απεράθου (τηλ. 22850-61436), 

υφασμένο στους αργαλειούς ή κρεββατα-
ριές, όπως τους έλεγαν παλιότερα.

ΣΑΓΚΡΙ
Φροντίστε να είστε εκεί νωρίς, όταν το 
πρωινό φως του ήλιου αντανακλά στον 
αρχαίο ναό της Δήμητρας. Χρονολογεί-
ται μεταξύ 530 και 520 π.Χ. (έναν αιώνα 
πριν από τον Παρθενώνα), είναι ιωνι-
κού ρυθμού και μαζί με το αξιόλογο 
αρχαιολογικό μουσείο «Γύρουλα» (τηλ. 
22850-32591, καθημερινά εκτός Δευτέ-
ρας 08.00-15.00) αποτελούν τα σημαντι-
κότερα αξιοθέατα του χωριού και από 
τα πλέον αξιόλογα στη Νάξο. Κατά την 
περιήγησή σας στο Σαγκρί, έναν επίπεδο 
καλαίσθητο οικισμό με ιστορική συνέ-
χεια από την αρχαιότητα, που απέχει 11 
χλμ. από τη Χώρα, θα εκπλαγείτε από τις 
είκοσι έξι βυζαντινές εκκλησίες, με πιο 
εντυπωσιακή αυτή του Αγίου Ελευθε-
ρίου. Στα πέριξ του, στον εύφορο κάμπο, 
ορθώνουν το ανάστημά τους επιβλητικοί 
πύργοι, αποτέλεσμα της μακροχρόνιας 
Ενετοκρατίας (1207-1579) στο νησί. Ανα-
ζητήστε τις πολιτιστικές δραστηριότητες 
που λαμβάνουν χώρα κάθε καλοκαίρι, 
στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Νάξου (έως 
27/9), στον ανακαινισμένο πύργο Μπα-
ζαίου (ανοιχτά 10.00-17.00 και το βράδυ 
ανάλογα με τις εκδηλώσεις, τηλ. 22850-
31402), βιώνοντας μια πραγματικά ξεχω-
ριστή εμπειρία.

ΚΟΡΩΝΟΣ
Η περιήγησή μας στην ορεινή Κόρωνο 
ξεκίνησε από το επίνειό της, τον παρα-
λιακό Λυώνα, ένα ήρεμο κολπάκι ξεχα-
σμένο από τον χρόνο. Μόνο και μόνο 
για το πηγαίο χαμόγελο και το καθαρό 
βλέμμα του Γιώργου Παπακωνσταντή, 
μιας φιγούρας που παραπέμπει σ το 
μυθιστόρημα «Ο γέρος και η θάλασσα» 
του Χεμινγουέι, αξίζει η επίσκεψη. Στο 
ταβερνάκι «Ντουζέν ια» (τηλ. 22850-
51608), που σερβίρει μόνο φρέσκα ψάρια 
και τρία τέσσερα μαγειρευτά ημέρας, οι 

διηγήσεις του κυρίου Γιώργου σε ταξι-
δεύουν σαν τα κύματα του Αιγαίου που 
ξανοίγονται μπροστά.
Με μεγάλη δυσκολία φύγαμε από εδώ 
για να επισκεφτούμε τα σμυριδωρυχεία. 
Για να λαξευτεί το διάσημο λευκό διά-
φανο μάρμαρο της Νάξου, χρησιμοποι-
ούνταν το μαύρο σκληρό σμυρίγλι, που 
ήταν γνωστό για την καλή του ποιότητα 
από την αρχαιότητα, λειαίνοντας ειδώ-
λια ήδη από την εποχή του κυκλαδικού 
πολιτισμού. 
Στο δυνατό απογευματινό φως, η Κόρω-
νος μοιάζει σίγουρη για τη σαγήνη που 
ασκεί. Θρονιασμένη στις πλαγιές των 
βουνών Κόρωνος και Αμμόμαξη, σε υψό-
μετρο 500-600 μ., υποδέχεται τους επι-
σκέπτες της, διατηρώντας αναλλοίωτη 
την αίγλη του παρελθόντος. Καλοφροντι-
σμένη, με τα παιδιά να τρέχουν ελεύθερα 
εδώ κι εκεί και πρόσχαρους ανθρώπους 
να πιάνουν εύκολα κουβέντα με τους 
ξένους. 

ΚΩΜΙΑΚΗ
Αυθεντικότητα και Κωμιακή πάνε μαζί. 
Το βορειότερο χωριό της Νάξου φέρνει 
θύμησες από το παρελθόν, ξυπνώντας τις 
αισθήσεις. Ακόμη καλλιεργούνται πολλά 
αγαθά στις αναβαθμίδες που κεντούν 
ολόγυρα τον τόπο. Διασημότερο όλων, το 
περίφημο κρασί από την Κωμιακή.
Καθώς κατηφορίζουμε και ανοίγει το 
τοπίο, μυρίζον τας πια τη θαλασσινή 
αύρα, ξεστρατίζουμε για να θαυμάσουμε 
τον αρχαιότερο κούρο του ελληνικού 
κόσμου. Στέκει ξαπλωμένος κάτω από 
το αρχαίο λατομείο του Απόλλωνα, απ’ 
όπου ξεκίνησε η τέχνη της μαρμαρογλυ-
πτικής (5ο προς 4ο αιώνα π.Χ.). Έχει ύψος 
11 μ. και αναπαριστά τον θεό Διόνυσο. 
Δεν έφυγε ποτέ για να πάει σε κάποιο 
μουσείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού. 
Βρήκε τον τρόπο να μείνει για πάντα εδώ, 
στρέφοντας το κεφάλι στον ουρανό και 
μεθώντας εσαεί με το απολλώνιο φως 
των Κυκλάδων.

Nάξος: Ταξίδι στα ορεινά
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Μια ξανθιά οδηγεί το αυτοκίνητο της και σταμα-
τάει στο φανάρι όπου της καθαρίζει ένας νεαρός 
το τζάμι.
Η κοπέλα του δίνει ένα ευρώ κι ο νεαρός από τον 
ενθουσιασμό του της λέει:
«Κυρία μου είστε μια κούκλα.»
Η ξανθιά τον ευχαριστεί και συνεχίζει την πορεία 
της.
Στο επόμενο φανάρι συναντάει ξανά τον ίδιο 
νεαρό, της καθαρίζει το τζάμι, του δίνει πάλι ένα 
ευρώ, κι εκείνος της κάνει το ίδιο κομπλιμέντο.
Εκείνη προχωράει αλλά σε όποιο φανάρι και να 
σταματήσει συναντάει τον ίδιο νεαρό και επανα-
λαμβάνεται το ίδιο σκηνικό.
Αυτό έγινε 5-6 φορές, ώσπου κόντευε να σκάσει 
η ξανθιά και τελικά του είπε:
«Άκου, θα σου δώσω 10 ευρώ, αρκεί να μου πεις 
πώς το κάνεις κι εμφανίζεσαι σε κάθε φανάρι.»
«Κυρία, αν μου δώσετε 20 ευρώ, θα σας πω πώς 
να βγείτε από αυτήν την πλατεία!»

Είναι δυο καλόγριες. Τη μια τη φωνάζουν αδελφή 
άλγεβρα (ΑΑ) και την άλλη αδελφή λογική (ΑΛ).
Ένα βράδυ, ενώ περπατούν στο δρόμο, μακριά 
από το μοναστήρι συμβαίνει το εξής:
ΑΑ : Πρόσεξες, αδελφή. Ένας άντρας μας ακο-
λουθεί εδώ και τριανταοκτώμιση λεπτά. Άραγε 
τι να θέλει;
ΑΛ : Είναι λογικό. Θέλει να μας βιάσει !
ΑΑ : Όχι! Με την ταχύτητα που περπατάει θα μας 
φτάσει σε 15 λεπτά το πολύ. Τι να κάνουμε;
ΑΛ : Το μόνο λογικό είναι ν αρχίσουμε να περπα-
τάμε πιο γρήγορα.

ΑΑ : Δε θα βοηθήσει.
ΑΛ : Φυσικά και δε θα βοηθήσει. Ο άντρας έκανε 
το μόνο λογικό πράγμα που μπορούσε. Άρχισε να 
περπατάει πιο γρήγορα.
ΑΑ : Αρα ; Τι να κάνουμε; Με την ταχύτητα που 
περπατάει θα μας φτάσει σ ένα λεπτό.
ΑΛ : Το μόνο λογικό είναι να χωριστούμε. Εσύ 
από κει, εγώ από δω. Δε μπορεί να μας ακολου-
θήσει και τις δυο.
Ο άντρας αποφασίζει να ακολουθήσει την 
Αδελφή Λογική Η Αδελφή Άλγεβρα φτάνει στο 
μοναστήρι και είναι μες την αγωνία τι να συνέβη 
στην Αδελφή Λογική, η οποία φτάνει μετά από 
λίγο πραγματικά λαχανιασμένη:
ΑΑ : Αδελφή Λογική. Δόξα τω Θεό επέστρεψες. 
Πες μου, τι έγινε;
ΑΛ : Το μόνο λογικό. Δε μπορούσε να μας ακο-
λουθήσει και τις δυο κι έτσι ακολούθησε εμένα.
ΑΑ : Ναι, ναι! Αλλά τι έγινε μετά;
ΑΛ : Το μόνο λογικό. Άρχισα να περπατάω όσο 
πιο γρήγορα μπορούσα και άρχισε να κάνει το 
ίδιο.
ΑΑ : Και; Και;
ΑΛ : Το μόνο λογικό. Μ έφτασε.
ΑΑ : Ω Θεέ μου. Και τι έκανες;
ΑΛ : Το μόνο λογικό. Μάζεψα τα φουστάνια μου 
ψηλά.
ΑΑ : Αχ αδελφή μου! Και τι έκανε εκείνος;
ΑΛ : Το μόνο λογικό. Κατέβασε τα παντελόνια του.
ΑΑ : Όχι, Θεέ μου. Και τι έγινε;
ΑΛ : Μα δεν είναι λογικό, αδελφή; Μια καλόγρια 
με σηκωμένα τα φουστάνια τρέχει πιο γρήγορα 
από έναν άντρα με κατεβασμένα παντελόνια!

FUN

ΚΡΙΟΣ
Μία από τις καλύτερες εποχές αν όχι η 
καλύτερη που θα μπορούσε να δώσει πολύ 
ευχάριστα μηνύματα. Η καχυποψία και οι 
κριτικές διαθέσεις θα μπορούσαν να σας 
δημιουργήσουν πολλά προβλήματα. Να 
αποφύγετε σοβαρές συζητήσεις, ακόμα κι 
αν η ένταση της μέρας σας αφήνει ανεπηρέ-
αστους, επηρεάζει τους συνομιλητές σας. 

ΤΑΥΡΟΣ
Παρά την προοδευτική πορεία στην εργα-
σία σας που απαιτεί αρκετό κόπο και υπο-
μονή, πρέπει να θυμάστε, πως κάθε μετα-
βατική κατάσταση δεν είναι εύκολη, ούτε 
σύντομη. Οι αλλαγές που θα γίνουν, πρέ-
πει να υπαγορεύονται από τις δικές σας 
βαθύτερες ανάγκες και να είναι ζυγισμένες 
με πολλή σκέψη. Αυτές τις μέρες χωρίς να 
υπερβάλλετε, εντυπωσιάζετε το περιβάλ-
λον σας, με την ευστροφία σας και κατα-
κτάτε τους άλλους με τις επίμονες ιδέες και 
επιθυμίες.

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

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Η εποχή αυτή ε ίναι 
εποχή συζητήσεων για 
θέματα οικονομικής ή 
επαγγελματική φύσης. 
Καλή εβδομάδα για να 
διευθετήσετε τις οικο-
νομικές σας εκκρεμό-
τητες καθώς και για να 
συζητήσετε κάποιο μελλο-
ντικό σας θέμα που αφορά τη 
δουλειά σας. Αποφύγετε συναλλα-
γές και εξορμήσεις στα καταστήματα γιατί 
θα κάνετε σπάταλες που θα μετανιώσετε.

ΛΕΩΝ
Στη δουλειά σας θα αναγκαστείτε να αντιμετω-
πίσετε πολλές αλλαγές και θα πρέπει να ανα-
πτύξετε τις προσαρμοστικές σας ικανότητες. 
Επίσης η σχέσεις σας με τους συναδέλφους σας 
θα γίνουν περίπλοκες. Τα έσοδά σας θα είναι 
ασταθή και για αυτό δεν θα πρέπει να κάνετε 
αλόγιστες σπατάλες ή να βάλετε κι άλλα χρέη.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Όλα πάνε κατ’ ευχήν, όμως αν θέλετε να 
πάνε καλύτερα πρέπει να βελτιώσετε τη 
ζωτικότητά σας. Δεν πάει να γίνεται χαμός 
αυτή την περίοδο, όλα γύρω σας γίνονται 
γης μαδιάμ. Εσείς όμως έχετε διαπιστώσει 
ότι η ζωή σας έχει πάρει τον καλό δρόμο. 
Συνειδητοποιείτε ότι τα σύννεφα υποχω-
ρούν και ότι οι ευκαιρίες από πλευράς συγ-
χρονισμού-τάιμινγκ προσφέρονται για 
να προχωρήσετε κερδίζοντας χρόνο και 
χρήμα. Σιγά σιγά γίνεστε εσείς το κέντρο 
γύρο από το οποίο περιστρέφονται τα 
γεγονότα, οι άνθρωποι και οι ευκαιρίες.

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

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Οι εξελίξεις στα οικονομικά ακολουθούν 
αργό αλλά σταθερό δρόμο. Και μολονότι 
η κατάσταση παραμένει ρευστή, μπορείτε 
τελικά να κάνετε δυναμικές επεμβάσεις στο 
στενό σας περιβάλλον και στο χώρο της 
δουλειάς σας. Μέσα στον καταιγισμό των 
γεγονότων, μην αμελήσετε τους φίλους σας 
και την οικογένειά σας. Είναι η περίοδος 
που μπορείτε να εντυπωσιάσετε το περι-
βάλλον σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Κάθε αλλαγή που τρέχει τώρα στη ζωή σας, 
στο άμεσο μέλλον θα σας δείξει ότι λει-
τουργεί υπέρ σας, έστω και αν εσείς προς 
το παρόν την φοβάστε. Κάποιοι από σας 
αυτό το διάστημα θα διαφωνήσετε αρκετά 

με τους ανθρώπους που αγαπάτε και 
όλοι θα δείξετε μια διάθεση, 

μετά από πολύ καιρό, να 
κάνετε αυτό που εσείς 

επιθυμείτε, είτε πρό-
κειται να σας ακολου-
θήσουν οι άνθρωποι 
που έχετε κοντά σας, 
είτε όχι. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Αυτή την εποχή πρέπει να 

έχετε τις κεραίες σας ανοι-
χτές. Τελειώνουν και οι περί-

εργες και άτοπες διαφορές σας με 
πάρα πολύ κόσμο. Τελειώνουν γιατί εσείς 
δεν έχετε άλλη υπομονή να ασχοληθείτε και 
γιατί ξαναβρήκατε κάτι από το γνωστό σας 
παλιό στιλ που δεν αφήνει και πολλά περι-
θώρια.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αυτό το διάστημα νιώθετε ότι δεν μπορείτε 
να πραγματοποιήσετε τις φιλοδοξίες σας. 
Φαίνεται ότι τίποτα δεν περνάει από το χέρι 
σας και προτιμάτε να υπομένετε ορισμέ-
νες καταστάσεις παρά να ρισκάρετε, αφού 
φοβάστε ότι θα χάσετε τα κεκτημένα. Στον 
εργασιακό σας χώρο ίσως δεχθείτε κάποια 
ερωτικής μορφής παρενόχληση. 

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

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Έργα Πικάσο, Μονέ, 
Καντίνσκι, Πόλοκ, Μέικον θα 
είναι προσβάσιμα στο κοινό 
από τις 2 Οκτωβρίου

Έ
να πραγματικό στολίδι, έ-
να μουσείο που περιμέ-
ναμε χρόνια, το Μουσείο 
του Ιδρύματος Βασίλη & 

Ελίζας Γουλανδρή με έργα τέχνης 
που έχουν γράψει ιστορία-Πικά-
σο, Μονέ, Γκογκέ, Πόλοκ, Φράν-
σις Μπέικον, Καντίνσκι-ανοίγει, ε-
πίσημα τις πύλες του στις 2 Οκτώ-
βρη. Στην καρδιά της Αθήνας, στο 
Παγκράτι, ακριβώς απέναντι από 
την οδό Άγρας όπου βρίσκεται το 
σπίτι του Γιώργου Σεφέρη- με την 
προσωπογραφία του ποιητή από 
τον ζωγράφο Μακρή να στολίζει 
έναν από τους τοίχους του νέου 
μουσείου-, το μουσείο είναι έτοι-
μο να δεχτεί στους φιλόξενους 
χώρους του τους επισκέπτες οι 
οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να 
δουν από κοντά έργα κορυφαίων 
ζωγράφων από τον 19ο μέχρι σή-
μερα.
Στην είσοδο του μουσείου δεσπό-
ζει το πορτραίτο της Ελίζας Γου-
λανδρή από τον ίδιο τον Σεζάν 
που κόβει την ανάσα με την ομορ-
φιά του αλλά και με το πόσο πιστά 
απεικονίζει τη σχέση της με τον 
Βασίλη Γουλανδρή, η μορφή του 
οποίου αχνοφαίνεται σε κάποια 
γωνία.

Φτάνοντας στον πρώτο όροφο, 
το μάτι πέφτει στην εντυπωσιακή 
«Θεία Μορφή» του Δομήνικου 
Θεοτοκόπουλου ένα έργο που 
συγκεράζει τον καθολικισμό με 
την ορθόδοξη παράδοση, όπως 
τόνισε χαρακηριστικά η υπεύθυνη 
της συλλογής Μαρία Κουτσομάλ-
λη-Μορώ. «Η μικρή χορεύτρια 
δεκατεσσάρων ετών», ένα εμβλη-
ματικό γλυπτό που είχε ξεσηκώ-
σει τους φιλότεχνους, του Ντεγκά 
μοιάζει κυριολεκτικά να χορεύει 
ανάμεσα στον κόσμο. Σαν να 
συνομιλεί με ένα άλλο κορυφαίο 
γλυπτό «Την αιώνια Άνοιξη του 
Ροντέν», επίσης διάσημο όπως το 
φιλί του. Όσο για τον Πολ Σεζάν 
όλοι οι φιλότεχνοι μιλούν για 

εκείνους τους σπάνιους πίνακες 
της πρώτης περιόδου του, στην 
Αιξ Αν Προβάνς με τον τίτλο «Η 
εξοχή του Ωβερ-Συρ-Ουάζ’ που 
τώρα ένα δείγμα τους μπορούμε 
να χαρούμε, επιτέλους, από 
κοντά. Στον Σεζάν αποτίουν φόρο 
τιμής δυο κορυφαίοι ζωγράφοι 
με μοναδικά έργα-τόσο ο Βίνσεντ 
Βαν Γκογκ με το «Νεκρή Φύση με 
καφετιέρα» όσο και το «Νεκρό 
Φύση» του Γκογκέν που βρίσκο-
νται και αυτοί στο μουσείο. Πολυ-
συζητημένη και «Η Πασιέντζα» 
του Μπρακ αλλά και η «Δυναμική 
κεφαλιού» του Πολ Κλέε.
Φυσικά από ένα τέτοιο μουσείο 
και μια κορυφαία συλλογή δεν 
θα μπορούσε να λείπει ο Πικάσο 

με έργα από διαφορετικές περι-
όδους. Στον τρίτο και τέταρτο 
όροφο υπάρχουν έργα κορυ-
φαίων Ελλήνων όπως Μπουζιάνη, 
Γουναρόπουλου, Μόραλη, Παρ-
θένη, Χατζηκυριάκου-Γκίκα και 
μια προσωπογραφία των Βασίλη 
και Ελίζας Γουλανδρή από τον 
Γιώργο Ρόρρη, ο οποίος υπήρξε 
και ο πρώτος υπότροφος του 
ιδρύματος.
Η θέα της Ακρόπολης κλέβει τις 
εντυπώσεις στο μπαλκόνι του 
υπέροχου νεοκλασικού, από τα 
παράθυρα μπαίνει φως στους 
ορόφους ενώ στο ισόγειο βρίσκε-
ται το πωλητήριο πανέτοιμο με 
μια βιβλιοθήκη με 6.000 τόμους 
από όλο το φάσμα των τεχνών. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Α
πό τις δαιδαλώδεις υπόγειες και επίγει-
ες στρατιωτικές και ναυτικές εγκατα-
στάσεις έως την μοναδική πόλη Λακκί, 
κορυφαίο δείγμα της ιταλικής ορθολο-

γιστικής αρχιτεκτονικής- που χτίστηκε μ εντολή 
του Μουσολίνι και η δημοτική Αρχή, επιδιώ-
κει να χαρακτηριστεί πόλη μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCΟ.
«Θα πρέπει ν΄ ασχοληθούμε σοβαρά για το 
πως μπορούμε ν’ αξιοποιήσουμε όλον αυτόν 
τον πλούτο της Λέρου, που είναι μοναδικός του 
είδους στην Ελλάδα», λέει στο protothema.gr 
η κυρία Μενδώνη, ανακοινώνοντας πρωτο-
βουλίες σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνι-
κής Άμυνας και Τουρισμού, στην κατεύθυνση 
ανάδειξης υποδομών και χώρων που σχετίζο-
νται με τη νεότερη ελληνική ιστορία σε όλη τη 
χώρα. «Η ιστορία είναι απόλυτα συνυφασμένη 
με τον πολιτισμό. Τα υλικά κατάλοιπα είναι τα 
τεκμήρια της ιστορίας. Οπότε θα πρέπει να εργα-
στούμε για την ανάδειξη αυτής της κληρονομιάς, 
που θα συμβάλλει όχι μόνο στη διατήρηση της 
ιστορικής μνήμης, αλλά και στην βιώσιμη ανά-

πτυξη μέσω προώθησης του λεγόμενου Τουρι-
σμού ιστορικής μνήμης, που προσελκύει όλο 
και περισσότερο το ενδιαφέρον των τουριστών 
σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο», επισημαίνει η 
υπουργός Πολιτισμού.
Η κυρία Μενδώνη, θεωρεί σημαντική την κινη-
τοποίηση επίσης -προς την κατεύθυνση αυτή- 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας, για τη δημιουργία ενός ιστορι-
κού δικτύου σε όλη την Ελλάδα, που θα περιλαμ-
βάνει σημαντικούς τόπους που σχετίζονται με 
του Βαλκανικούς Πολέμους του 1912 – 1913, τον 
Α’ και Β΄Π.Π. (οχυρωματικά έργα, πεδία μαχών, 
στρατιωτικά κοιμητήρια κ.α), ακολουθώντας 
πετυχημένα παραδείγματα στο εξωτερικό, όπως 
Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο κ.α. 

Τα Playmobil... 
σηκώνουν το 
λάβαρο

Είναι Mεγάλη Eβδομάδα του 
1819. Βρίσκομαι στην Πάργα, η 
οποία το 1814 πέρασε σε αγγλική 
κυριαρχία. Ομως ο Αλή Πασάς, 
που χρόνια προσπαθούσε χωρίς 
αποτέλεσμα να την κατακτή-
σει, βρήκε, τελικά, άλλο τρόπο 
να αλώσει την παραθαλάσσια 
καστροπολιτεία της Ηπείρου: την 
αγόρασε από τους Αγγλους ένα-
ντι 150.000 λιρών.
Η συμφωνία κλείστηκε με τον 
ύπατο αρμοστή των Ιονίων 
Νήσων, σερ Τόμας Μαίτλαντ, 
γνωστό τουρκόφιλο (δεν είναι 
τυχαίο ότι οι Ελληνες τον απο-
καλούσαν... Σουλτάν Θωμά) και 
υπεγράφη στα Ιωάννινα στις 17 
Μαΐου 1817.
Οι δρόμοι είναι γεμάτοι: γυναί-
κες τρέχουν αλαφιασμένες με τα 
μωρά τους στην αγκαλιά, ηλικιω-
μένοι κλαίνε μπροστά στα κατώ-
φλια των σπιτιών τους, άνδρες 
φορτώνουν σε υποζύγια ό,τι 
μπορεί να μεταφερθεί. 
Ολα αυτά συμβαίνουν μπρο-
στά στα μάτια μου. Οχι, δεν έχω 
μπει σε χρονομηχανή. Είμαι 
στον πρώτο όροφο του Εθνι-
κού Ιστορικού Μουσείου, στην 
οδό Σταδίου, και «Οι πρόσφυ-
γες της Πάργας» είναι μία από 
τις ιστορίες που θα αφηγηθεί η 
έκθεση «Το ’21 αλλιώς: Η Ελλη-
νική Επανάσταση σε διοράματα 
Playmobil». Η έκθεση αποτελεί 
μέρος της σειράς εκδηλώσεων 
«1821: απηχήσεις στο σήμερα», 
οι οποίες εντάσσονται στις δρά-
σεις που οργανώνει το μουσείο 
για τον εορτασμό των 200 ετών 
από την Ελληνική Επανάσταση 
του 1821. Στόχος της είναι μια 
πρωτότυπη, εντυπωσιακή και 
ιστορικά τεκμηριωμένη προσέγ-
γιση της συγκεκριμένης ιστορι-
κής περιόδου. Θα απευθύνεται 
πρωτίστως στα παιδιά, αλλά θα 
μπορούν να την παρακολουθή-
σουν ευχάριστα και οι ενήλικοι. 
Κι αν κρίνω από τον ενθουσια-
σμό που προκάλεσαν ο φιγούρες 
και τα εξαρτήματα της Playmobil, 
καθώς και τα διοράματα στον 
φωτογράφο μας Νίκο Κοκκαλιά 
και σε εμένα, γι’ αυτό το τελευ-
ταίο άνετα στοιχηματίζω...

Ανεκτίμητοι θησαυροί στο νέο Μουσείο του 
Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή 

Λίνα Μενδώνη για Λέρο: «Θ’ αναδείξουμε τη νεότερη 
ιστορική κληρονομιά της χώρας»
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Ο 
Μπαρτ Σένκεφελντ κέρδισε με την εικό-
να του στις προπονήσεις φανέλα βασικού 
πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο, 
με τον Γιώργο Δώνη να παίρνει το ρίσκο 

και να ρίχνει στην μάχη τον Ολλανδό στόπερ. Παράλ-
ληλα, ο Έλληνας τεχνικός επέλεξε το 4-4-2, βάζοντας 
σε πρώτο πλάνο την ανασταλτική λειτουργία της ομά-
δας του και τον κλείσιμο των χώρων.
Ο Διούδης ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια. Ινσούα 
αριστερό μπακ, Γιόχανσον δεξί. Σένκεφελντ και 
Πούγγουρας στο κέντρο της άμυνας. Κουρμπέλης 
και Δώνης το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμ-
μής. Αριστερό χαφ ο Μπουζούκης, δεξί ο Ζαχίντ και 
στην επίθεση ο Μακέντα με τον Κολοβό.
Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μία πολύ σπουδαία 
εμφάνιση την Τετάρτη κόντρα στην Τότεναμ και ο 
Πέδρο Μαρτίνς εμπιστεύθηκε την ενδεκάδα που 
ξεκίνησε στο παιχνίδι με τους Άγγλους για την 
πρεμιέρα των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ.
Ο Πορτογάλος τεχνικός παρέταξε τον 
Σα στην εστία, τον Ομάρ στο δεξί 
άκρο της άμυνας, τον Τσιμίκα στο αρι-
στερό και τους Σεμέδο, Μεριά στο 
κέντρο των μετόπισθεν. Μπουχαλά-
κης και Γκιγέρμε οι δύο κεντρικοί χαφ. 
Αριστερό εξτρέμ ο Μασούρας, δεξί ο 
Ποντένσε, ο Βαλμπουενά επιτελικός και 
στην κορυφή  του 4-2-3-1 ο Γκερέρο.

Η κλάση του Γκερέρο
Με εξαίρεση την μεγάλη υπεροπλία του Ολυμπιακού 
στο κράτημα της μπάλας(61-39), το πρώτο ημίχρονο 
είχε αρκετά ισορροπημένη εικόνα, με τις δύο ομά-
δες να κάνουν αρκετά εύκολα λάθη και το παιχνίδι να 
έχει ένα πολύ αργό ρυθμό. Η δύναμη και οι μονομα-
χίες κυριάρχησαν.  Η στόχευση του Παναθηναϊκού 
ήταν ξεκάθαρη: Να περιμένει τον αντίπαλο στα δύο 
τρίτα του γηπέδου και να προσπαθήσει να βρει τις 
στιγμές του στο ανοιχτό γήπεδο.
Η καλή ανασταλτική συμπεριφορά των παικτών του 
Δώνη, έβαλαν δύσκολο στο σύνολο του Μαρτίνς. Οι 
φιλοξενούμενοι δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν 
φάσεις παρά την καλή κυκλοφορία της μπάλας απέ-
ναντι σε έναν Παναθηναϊκό που ήταν ακίνδυνος επι-
θετικά και απείλησε μοναχά από στημένη φάση. Με 
την κεφαλιά του Κουρμπέλη στο 33’.
Την απόλυτη ισορροπία ήρθε να… σπάσει μία ενέρ-
γεια κλάσης του Γκερέρο στο 36’. Ο Ισπανός επιθε-
τικός πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή μετά την 

σέντρα του Τσιμίκα(σε μία φάση που ο Γιόχανσον 
τον οιτάζει και ο Ζαχίντ δεν είναι στην θέση του) και 
με ένα εξαιρετικό τελείωμα νίκησε τον Διούδη και 
έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό.
Κόντρα στην ροή του ματς, οι ερυθρόλευκοι βρήκαν 
το γκολ και πήραν προβάδισμα για την νίκη, σε ένα 
σημείο που ο Παναθηναϊκός άρχισε να ανεβαίνει…

Τον… κρέμασε ο Μακέντα, τον λύτρωσε 
ο Μολό!
Με την έναρξη του δευτέρου μέρος, ο Δώνης αντι-
κατέστησε τον αρνητικό Κολοβό με τον Περέα. Ο 
Κολομβιανός έδωσε ζωντάνια στην επιθετική 
γραμμή του Παναθηναϊκού, με τους παίκτες των πρα-
σίνων να μπαίνουν πιο δυνατά και να είναι καλύτεροι 
πάνω στο χορτάρι.
Στο 46’ το επικίνδυνο γύρισμα του Μακέντα και στο 

51’το σουτ του Μπουζούκη έδειξαν τις διαθέ-
σεις του Παναθηναϊκού που στο 57’ κέρ-

δισε πέναλτι σε σπρώξιμο εντός περι-
οχής του Σεμέδο πάνω στον Περέα. Ο 
Μακέντα ανέλαβε την εκτέλεση αλλά 
το χτύπημά του ήταν τραγικό. Ούτε 
δυνατό, ούτε στην γωνία και ο Σα 
που είναι εξαιρετικός πορτιέρο τον… 

ψάρεψε και απόκρουσε σε κόρνερ!
Η αντίδραση του Μαρτίνς ήταν άμεση. 

Άλλαξε τον Μασούρα με τον Ραντζέλοβιτς και 
τον Βαλμπουενά με τον Καμαρά, βάζοντας και τρίτο 
παίκτη στην μεσαία γραμμή. Από το χαμένο πέναλτι 
του Ιταλού μέχρι και το 85’ το παιχνίδι πήγαινε… 
σβηστό και στα μέτρα του Ολυμπιακού που είχε το 
προβάδισμα.
Από εκείνο το λεπτό και μετά ήταν λες και γύρισε 
ένας διακόπτης των παικτών του Παναθηναϊκού, οι 
οποίοι εκμεταλλεύθηκαν και την κόπωση του αντι-
πάλου. Το σύνολο του Δώνη άρχισε να βγάζει περισ-
σότερα πράγματα πάνω στο χορτάρι και στο 88’ο 
Μακέντα κέρδισε πέναλτι από τον Μεριά. Ο Μολό 
αυτή την φορά πήρε την μπάλα για να εκτελέσει. 
Άψογο χτύπημα και 1-1!
Ο Ολυμπιακός… τιμωρήθηκε από τον Παναθηνα-
ϊκό στο φινάλε, πληρώνοντας την επιλογή του να 
«κάτσει»στο αποτέλεσμα και να προσπαθήσει να 
παίξει με τον χρόνο. Οι πράσινοι αντέδρασαν και 
το ντέρμπι έληξε ισόπαλο. Το τριφύλλι έβγαλε αντί-
δραση, κέρδισε το χειροκρότημα, στον αντίποδα ο 
Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη απώλεια βαθμών 
στο φετινό πρωτάθλημα…

SPORTSNEWS

Ο Παναθηναϊκός των 1000 προβλημάτων, της διοικητικής ανυπαρξίας και της αποχής των 
περισσότερων οργανωμένων παραμένει βαριά φανέλα! Με πέναλτι του Μολό στο 89’ ισοφάρισε 
τον Ολυμπιακό (1-1) που προηγήθηκε με τον Γκερέρο στο αιώνιο ντέρμπι

Κι όμως είναι ακόμα εδώ...
Πρώτη νίκη για τον Αστέρα στο πρωτάθλημα, που επικράτησε 2-1 
του Ατρόμητου σε ένα παιχνίδι που στο πρώτο ημίχρονο έκανε ό,τι 
ήθελε τους Περιστεριώτες, αλλά στο δεύτερο θα μπορούσε να είχε 
αυτοκτονήσει με το «αστέρι» να απειλεί μέχρι και για την ισοφάριση.

Ο Μπόρχα Χιμένεθ, παρέταξε τον Αστέρα με 4-4-2. Ο Παπαδόπουλος 
ήταν στο τέρμα, έχοντας στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά τους 
Κώτσιρα, Βαλιέντε, Πασαλίδη, Μαρτίνεζ. Καπίγια και Μουνάφο ήταν 
στα χαφ, έχοντας δεξιά τον Ριέρα κι αριστερά τον Μαρκ Φερνάντεζ. Στην 
κορυφή της επίθεσης βρέθηκαν οι Λουίς Φερνάντες και Τσαουρέγκι.
Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αναστασίου παρέταξε τον Ατρόμητου 
με 4-3-3. Ο Μανδάς ήταν κάτω από τα δοκάρια αντί του Θεοδωράκη, ο 
Νάτσος στα δεξιά της άμυνας, ο Κατράνης στα αριστερά και οι Ρισβάνης, 
Γούτας στα στόπερ. Στη μεσαία γραμμή βρέθηκαν οι Μάντσον, Καχίλα ως 
αμυντικοί μέσου με τον Χαρίση ελαφρώς πιο μπροστά τους. Δεξιά ήταν ο 
Μανούσος, αριστερά ο Ρόσα και μοναδικός προωθημένος ο Βέλλιος.
Ο Αστέρας Τρίπολης έκανε ό,τι ήθελε στο γήπεδο απέναντι στον Ατρόμητο 
από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης! Μόλις στο 3’, ο Χαουρέγκι ανέβηκε 
ανενόχλητος από τα δεξιά, έκανε την μπαλιά στον Μαρκ Φερνάντεθ, κι 
αυτός πλάσαρε τον Μανδά για το 1-0. Τέσσερα λεπτά αργότερα, στην δεύ-
τερη φάση του αγώνα, οι γηπεδούχοι βρήκαν και δεύτερο τέρμα!
Στο κέντρο της άμυνας του Ατρόμητου υπήρξε τεράστιο κενό, ο Χαουρέ-
γκι και πάλι έφτασε ανενόχλητος απέναντι στον Μανδά, τον πλάσαρε, ο 
γκολκίπερ του Ατρόμητου έσωσε αλλά η μπάλα έφτασε στον Μαρκ Φερ-
νάντεθ που προ κενής εστίας έγραψε το 2-0. Στο 13’ οι Αρκάδες έφτασαν 
μια ανάσα από το 3-0, όταν μετά από σουτ του εξαιρετικού Χαουρέγκι, η 
μπάλα κόντραρε και στρώθηκε στον Λουίς Φερνάντεθ που πλάσαρε, αλλά 
είδε τον Μανδά να σώζει.
Η επιθετική πολιορκία των γηπεδούχων συνεχίστηκε, μιας και ο Ατρόμητος 
δεν εμφανίστηκε ποτέ στο γήπεδο στο πρώτο μέρος! Έτσι, στο 18’ ο Ριέρα 
με σουτ έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Μανδά. Ο 
νεαρός γκολκίπερ του Ατρόμητου, έσωσε και πάλι την ομάδα του στο 33’, 
αποκρούοντας το πλασέ του Μαρκ Φερνάντεθ. Το ημίχρονο έκλεισε με τον 
Αστέρα να έχει και δεύτερο δοκάρι, όταν μετά από κάθετη στην πλάτη του 
Νάτσου, ο Λουίς Φερνάντες βρέθηκε απέναντι στον Μανδά, αλλά έστειλε 
την μπάλα στο δεξί δοκά
Ο Ατρόμητος... εμφανίστηκε τελικά στην Τρίπολη στο δεύτερο μέρος! Ήταν 
σαφώς ανώτερος του Αστέρα και μπήκε γρήγορα και πάλι στο παιχνίδι στο 
53’. Αφού πρώτα, στο 51’, ο Μαρκ Φερνάντεθ είχε αστοχήσει σε σουτ, στην 
επόμενη φάση ο Ρισβάνης με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ και τρα-
γική έξοδο του Παπαδόπουλου, μείωσε σε 2-1.
Οι φιλοξενούμενοι είχαν ευκαιρία για την ισοφάριση τρία λεπτά αργότερα, 
με τον Μανούσο να σουτάρει και τον Παπαδόπουλο να σώζει. Άουτ κατέ-
ληξε το σουτ του Ρόσα στο 59’, όπως κι αυτό του Μανούσου στο 61’.
Ο Αστέρας έφτασε κοντά στο 3-1, μετά από ατομική προσπάθεια και σουτ 
του Μαρκ Φερνάντεθ, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ στο 71’. Δύο λεπτά αργό-
τερα, σε ένα παιχνίδι που πλέον είχε πάρει... τρελό ρυθμό, ο Μανούσος 
έπιασε την κεφαλιά και ο Παπαδόπουλος απομάκρυνε με υπερένταση σε 
κόρνερ.
Τελευταία καλή στιγμή του αγώνα ήταν για τον Ατρόμητο στο 78’, όταν η 
κεφαλιά του Γούτα έφυγε άουτ. Στα λεπτά που απέμεναν δεν άλλαξε κάτι, με 
τους Περιστεριώτες να προσπαθούν αλλά να μην μπορούν και τον Αστέρα 
να παίρνει την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος 2-1
Έξι λεπτά ήταν αρκετά!

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Τ
ο νικηφόρο σερί με τον Νίκο Κω-
στένογλου συνεχίστηκε και στο Α-
γρίνιο για την ΑΕΚ! Ο Παναιτωλι-
κός κράτησε για 69’ λεπτά το μη-

δέν, όμως ο Μάρκο Λιβάια ήταν ξανά κα-
θοριστικός, σκοράροντας το γκολ που έ-
κρινε την αναμέτρηση! Δυναμική παρου-
σία από τους Ενωσίτες στην εξέδρα.  
Με τον Μάρκο Λιβάια να κάνει ματσάρα, 
η ΑΕΚ κέρδισε στο Αγρίνιο με 1-0 τον 
Παναιτωλικό και πλέον περιμένει την 
επόμενη εβδομάδα «ανεβασμένη» τον 
ΠΑΟΚ. Μάλιστα το τελικό σκορ την αδι-
κεί, ενώ την ίδια στιγμή τα «καναρίνια» 
παραμένουν χωρίς βαθμό. 
Ο Λουίς Κάστρο ξεκίνησε για τους γηπε-
δούχους τον Κνεντ στο τέρμα, τους Σανιά, 
Γιοβάνοβιτς, Μαλή, Μπάλμπι στην άμυνα 
από τα δεξιά προς τα αριστερά, τους Λου-
σέρο, Ταχάρ στο «6»-«8 Ντάλσιο στον 
άξονα, τους Ντίας, Αριγίμπι στα άκρα και 
τον Μοράρ στην κορυφή της επίθεσης. 
Ο Νίκος Κωστένογλου παρέταξε  3-5-2 και 
πιο συγκεκριμένα είχε τον Μπάρκα κάτω 
από τα γκολπόστ, τους Βράνιες, Τσιγκρίν-
σκι, Μπακάκη στα στόπερ, τον Παουλί-
νιο δεξιό μπακ-χαφ, τον Λόπες αριστερό, 
τους Σιμόες, Κρίστιτσις στον άξονα 
και τον Μάνταλο πίσω από το 
επιθετικό δίδυμο των Λιβάια, 
Αλμπάνη. 
Η αναμέτρηση ξεκίνησε 
με την ΑΕΚ να «μπαίνει» 
δυνατά. Πρέσαρε ψηλά, δεν 
επέτρεψε στον Παναιτωλικό 
να κρατήσει μπάλα και είχε 
την κατοχή. Μόλις στο 6’ απεί-
λησε για πρώτη φορά με ωραίο 
γυριστό του Μάνταλου, αμέσως μετά (10’) 
με τον Αλμπάνη, ενώ ο Κνετ μπλόκαρε στο 
11’ την κεφαλιά του αρχηγού της και στο 
18’ το σουτ του Λόπες. 
Στα πρώτα 20 λεπτά οι «κιτρινόμαυροι» 
έλεγχαν τον ρυθμό, αλλά κάπου εκεί οι 
γηπεδούχοι άρχισαν να ανεβάζουν στρο-
φές. Παίζοντας ως επί το πλείστον από τα 
αριστερά με τον Αριγίμπι, έκαναν τις πρώ-
τες τους επισκέψεις στα καρέ του Μπάρκα, 
χωρίς όμως να φτιάξουν τη μεγάλη φάση. 
Ωστόσο στο μαρκάρισμα του 24χρονου 
ακραίου υπήρχε «θέμα» και ο Βράνιες 
συνέκλινε κοντά στον Παουλίνιο για να 
τον ντουμπλάρει. Στο 42’ ο πορτιέρε της 
Ενωσης μπλόκαρε την μπάλα στην απευ-
θείας εκτέλεση φάουλ του Μοράρ και η 
εικόνα της αναμέτρησης ήταν πλέον ισορ-

ροπημένη.
Το δεύτερο μισό άρχισε όπως το πρώτο, 
καθώς η Ενωση μπήκε δυνατά και είχε 
έναν μεγάλο πρωταγωνιστή. Τον Λιβάια. 
Η άμυνα του Παναιτωλικού δεν μπορούσε 
να τον κρατήσει μακριά από τα καρέ του 
Κνετ και αποτελούσε μία διαρκή απειλή 
για τα καρέ του. Στο 52’, το 57’ και το 59’ 
απώλεσε καλές ευκαιρίες, ενώ στο 62’ 
«άγγιξε» το γκολ όταν μετά από ωραία 
πάσα του Μάνταλου, μπήκε στην περι-
οχή όμως πλάσαρε άουτ. Ενδιάμεσα (61’) 
ο Βράνιες είδε την κεφαλιά του να περνά 
άουτ και η Ενωση πατούσε πολύ καλύ-
τερα. Ο Αριγίμπι είχε «μπλοκαριστεί» και 
τα «καναρίνια» έδειχναν μπλοκαρισμένα. 
Η υπεροχή των «κιτρινόμαυρων» μετου-
σιώθηκε σε ουσία στο 69’, όταν ο Μάντα-
λος έστρωσε στον Λιβάια, εκείνος μπήκε 
στην αντίπαλη περιοχή, ξεμαρκαρίστηκε 
και με πολύ ωραίο τελείωμα, έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα των «κυανοκίτρι-
νων». Η ανωτερότητα των φιλοξενουμέ-
νων αποτυπώνουν πια και στον πίνακα 
του σκορ και όσο περνούσε η ώρα, στην 
εξίσωσή τους έμπαινε και ο παράγοντας 
«διαχείριση». Ο Παναιτωλικός «γύρισε» 

το σύστημα σε 4-4-2, εκείνοι σε 
ένα πιο «καθαρό» 5-3-2 με τον 

Λόπες εσωτερικό (μετά την 
είσοδο του Χουλτ), αλλά 
και πάλι η μεγάλη φάση 
ανήκε στην ΑΕΚ. Οταν στο 
86’ ο Παουλίνιο βρήκε 
τον Λιβάια που έκανε την 

κεφαλιά, αλλά ο Κνετ και το 
οριζόντιο δοκάρι έδιωξαν σε 

κόρνερ.

Ο Ελβετός διαιτητής Κλόσνερ 
στο ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
Ο 38χρονος Ελβετός ρέφερι Στέφαν Κλό-
σνερ ορίστηκε να διευθύνει το ντέρμπι 
της 5ης αγωνιστικής της Super League 1 
μεταξύ της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Στο VAR ο 
Σιδηρόπουλος.
Στην  επιλογή του Ελβετού διαιτητή Στέ-
φαν Κλόσνερ για το ντέρμπι του ΟΑΚΑ 
την ερχόμενη Κυριακή μεταξύ της ΑΕΚ και 
του ΠΑΟΚ κατέληξε η ΚΕΔ.
Ο 38χρονος Κλόσνερ είναι διαιτητής FIFA 
από το 2012 και στο παρελθόν έχει σφυρί-
ξει την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στη Φλω-
ρεντία με αντίπαλο τη Φιορεντίνα, όπου 
οι ασπρόμαυροι είχαν πάρει τη νίκη με 
3-2 για τους ομίλους του Europa League.

Παναιτωλικός - ΑΕΚ 0-1
Με κόσμο, ψυχή και Λιβάια!

Σε ένα πραγματικό ντέρμπι που είχε 
από δύο γκολ στο ξεκίνημα και στο 
φινάλε, ΠΑΟΚ και Άρης αναδείχθηκαν 
ισόπαλοι 2-2 στην Τούμπα, με τον 
Μίσιτς να κρατά το αήττητο της 
Τούμπας στο 96’! Προηγήθηκαν δύο 
φορές οι «κίτρινοι»!

Σ
τα ντέρμπι υπάρχει πάντα η τάση να δί-
νεται έμφαση σε όλα, τόσο στο πάθος, 
όσο και στο θέαμα. Το δεύτερο δεν έ-
κανε συχνά την εμφάνισή του στον α-

γωνιστικό χώρο, αλλά για το πρώτο ουδείς 
μπορεί να παραπονεθεί! Ο Άρης θα μπορού-
σε να περηφανεύεται και για το αποτέλεσμα, 
αλλά ο Μίσιτς στο 97’ διαμόρφωσε το τελικό 
2-2 που άφησε και τους δυο με παράπονο και 
ικανοποίηση ταυτόχρονα, αν και ο ΠΑΟΚ μάλ-
λον έχει περισσότερους λόγους για να προ-
βληματίζεται.
Το παιχνίδι πήρε εξαρχής «φωτιά», αφού 
γρήγορα τα δίχτυα εκατέρωθεν κουνήθηκαν, 
πρώτα για λογαριασμό των φιλοξενούμε-
νων και στη συνέχεια για τους γηπεδούχους! 
Μόλις στο 4’ ο Ιντέγε ξέφυγε του Βαρέλα 
στην περιοχή και με κοντινό σουτ νίκησε τον 
Πασχαλάκη, ανοίγοντας το σκορ, «παγώνο-
ντας» την Τούμπα και... πανηγυρίζοντας όπως 
το 2015 στο ίδιο γήπεδο ως παίκτης του Ολυ-
μπιακού!
Παρά ταύτα η αντίδραση των γηπεδούχων 
ήταν άμεση. Στο 6’ η πρώτη πίεση του ΠΑΟΚ 
έφερε ένα κόρνερ από αριστερά, ο Μάτος 
νίκησε στον αέρα τον Κόρχουτ, που χτύ-
πησε κι απ’ τον Ιντέγε και με κεφαλιά έφερε 
το παιχνίδι σε ισορροπία, αποκαθιστώντας 
την ψυχραιμία στο «στρατόπεδο» του ΠΑΟΚ, 
πριν καν εμπεδωθεί το προβάδισμα του Άρη.
Το κακό για τους θεατές ήταν πως ενώ το 
«πρόγευμα» του ντέρμπι ήταν εντυπωσιακό, 
η συνέχεια ήταν εντελώς αναντίστοιχη. Ατο-
μικά λάθη, συχνές διακοπές για τραυματι-
σμούς, ελάχιστες σημαντικές φάσεις και στα-
τικότητα χαρακτήρισαν αμφότερες τις ομάδες, 
που οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια δίχως κάτι 
το αξιόλογο στο ενεργητικό τους. Ο δε Πέλκας 
αποχώρησε αρκετά νωρίτερα, μόλις στο 15’, 
λόγω τραυματισμού, αναπροσαρμόζοντας τα 
πλάνα του Φερέιρα που δεν είδε την επιθετική 
του γραμμή να λειτουργεί σωστά, ενώ και το 
δεύτερο γκολ που πέτυχε ο ΠΑΟΚ στις καθυ-
στερήσεις του πρώτου μέρους ξανά με τον 
Μάτος ακυρώθηκε σωστά, αφού στην πρώτη 
κεφαλιά στη φάση διαρκείας στα γκολπόστ 
του Άρη ο Μπίσεσβαρ ήταν σε θέση οφσάιντ.

ΔΥΟ ΑΠΟΒΟΛΕΣ, ΚΑΜΙΑ ΦΑΣΗ
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με αναγκα-
στική αλλαγή και για τους «κίτρινους», αφού 
ο Κουέστα άφησε τη θέση του στον Έμαν λόγω 
τραυματισμού από το πρώτο μέρος. Ο ρυθ-
μός δεν βελτιώθηκε, αφού η απόδοση των 
δυο «μονομάχων» παρέμεινε στα ίδια μέτρια 
επίπεδα, ενώ ο ΠΑΟΚ είχε απλώς την κατοχή 
της μπάλας (64-38%), με τη διάσπαση των 
«πυκνών» γραμμών του Άρη να παραμένει 
άλυτος γρίφος.
Έτσι, οι μόνες αξιομνημόνευτες φάσεις ήταν 
οι αποβολές που περιλάμβανε το μενού! 
Αρχικά ο Μάτος (67’) ανέκοψε τον αιφνιδια-
σμό των «κίτρινων», τραβώντας τη φανέλα 
του Λάρσον και πήρε την άγουσα για τα απο-
δυτήρια καθ’ υπόδειξη του Σιδηρόπουλου. Η 
ισορροπία διαταράχθηκε και οι ««κίτρινοι» 
αναθάρρησαν πως ίσως είχε έρθει η ώρα να 
«ζητήσουν» κάτι περισσότερο απ’ το παιχνίδι. 
Εντούτοις αυτή η ευφορία δεν κράτησε πολύ, 
αφού ο Σάσα είδε επίσης την κόκκινη κάρτα 
(σ.σ δεύτερη κίτρινη), έπειτα από φάουλ στον 
Γιαννούλη, με τον Έλληνα διαιτητή να εξαντλεί 
την αυστηρότητά του.

ΦΑΝΗΚΕ ΝΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ 87’, ΑΛ-
ΛΑ ΕΙΧΕ... ΚΙ ΑΛΛΟ
Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πιέζει, δίχως αποτέλε-
σμα και αυτός που πανηγύρισε ήταν ο Άρης! 
Στο 87’ ο Λάρσον τράβηξε πάνω του όλη την 
άμυνα του ΠΑΟΚ, πάσαρε έξω απ’ την περι-
οχή, με τον Ματίγια να εκμεταλλεύεται στην 
αδράνεια, να σουτάρει με δύναμη στην κλει-
στή γωνία του Πασχαλάκη και τον τελευταίο 
να γράφεται στους αρνητικούς πρωταγωνι-
στές της αναμέτρησης, μη μπορώντας να δια-
φυλάξει την εστία του απ’ τη δεύτερη παραβί-
αση στο παιχνίδι.
Το 1-2 φάνηκε πως θα ήταν το τελικό σκορ του 
αγώνα, που σημαδεύτηκε από ένταση στους 
πάγκους, την αποβολή του Γιώργου Κολτσίδα 
για διαμαρτυρίες και αντικείμενα και κροτί-
δες να συνοδεύουν τη δυσφορία σε αγωνι-
στικό χώρο και κερκίδα για την επικείμενη, 
όπως όλα έδειχναν, ήττα στο ντέρμπι με τον 
συμπολίτη. Παρ’ όλα αυτά η ύστατη προσπά-
θεια του ΠΑΟΚ έφερε την ισοφάριση, για δεύ-
τερη φορά στον αγώνα. Συγκεκριμένα στο 
97’ ο Αουγκούστο «γέμισε» από αριστερά, ο 
Μίσιτς βρέθηκε σε θέση βολής στα δεξιά και 
με διαγώνιο σουτ έκανε το 2-2, με την Τούμπα 
να ξεσπάει ανακουφισμένη.
Χρόνος για να αλλάξει κάτι δεν υπήρχε, με την 
ένταση να συνοδεύει το φινάλε, αλλά το κλίμα 
να μην εκτραχύνεται χαρακτηριστικά.

ΠΑΟΚ - Άρης 2-2
Ντερμπάρα με... αρχή και τέλος!
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Μείωση 12% για τις ομάδες 
που υποβιβάστηκαν απ’ τη 
Super League 1 και 20% για τις 
υπόλοιπες δέχεται η Super League 
2, που με επιστολή της στην ΕΡΤ 
αναφέρει ότι σε περίπτωση που 
δεν ικανοποιηθεί η πρότασή της, 
το πρωτάθλημα θα διακοπεί επ’ 
αόριστον την 1η Οκτωβρίου.

Ε
πεισόδια, με ύβρεις και άπειλες, 
αλλά και αποφάσεις περιλάμβα-
νε το Δ.Σ της Super League 2, που 
με επιστολή της στην ΕΡΤ έκανε τη 

δική της πρόταση για μείωση στα τηλεο-
πτικά συμβόλαια, ενώ ενημέρωσε πως αν 
δεν ικανοποιηθεί το αίτημά της, το πρω-
τάθλημα θα διακοπεί την 1η Οκτωβρίου 
κι επ’ αόριστον, έπειτα δηλαδή απ’ την ο-
λοκλήρωση μονάχα της 1ης αγωνιστικής.
Αναλυτικά η επιστολή:
«Αξιότιμε κύριε Γαμπρίτσε,
Επί της από 23/09/2019 επιστολής σας, 
αναφορικά με την παροχή τηλεοπτικών 
δικαιωμάτων της SUPER LEAGUE 2 προς 
την ΕΡΤ Α.Ε. για την αγωνιστική περίοδο 
2019-2020, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
    ΟΙ ΠΑΕ της SUPER LEAGUE 2 αν και 
συμμορφώθηκαν άμεσα με τις επιτα-
γές του νέου αθλητικού νόμου, αλλά 
και της ΕΡΤ Α.Ε., για την αναδιάρθρωση 
των πρωταθλημάτων, συστήνοντας νέο 
φορέα, τη SUPER LEAGUE 2, και με βάση 
τις επιταγές του από 10/08/2018 προ-
συμφώνου, προβαίνοντας μάλιστα σε 
οικονομικό προγραμματισμό με αυτά 
τα δεδομένα, εντούτοις από τη δική σας 
πλευρά ουδέν πράξατε μέχρι σήμερα 
για την υλοποίηση υπογραφής οριστι-
κής σύμβασης διάθεσης των τηλεοπτι-
κών δικαιωμάτων, με το φορέα μας, με 
αποτέλεσμα οι ΠΑΕ να έχουν περιέλθει 
σε δεινή θέση.
    Απ’ ό,τι αντιλαμβάνεσθε, οι μόνοι που 
δεν ευθύνονται για τη δημιουργηθείσα 
αυτή κατάσταση, η οποία έχει αντίκτυπο, 
τόσο στις διοικήσεις των ΠΑΕ, όσο και 
σ τους ποδοσφαιρισ τές αυτών, είναι 
οι συμμετέχουσες ομάδες της SUPER 
LEAGUE 2.
    Σχετικά με την πρότασή σας και τα 
ποσά που αναφέρετε σε αυτήν είναι 
αυτονόητο ότι δεν μπορεί να υιοθετηθεί 
από καμία ΠΑΕ, διότι δεν ανταποκρίνε-
ται στην πραγματικότητα των αναγκών 

των ομάδων και είναι παντελώς μη ρεαλι-
στική και κατάφωρα άδικη προς τις ΠΑΕ.
    Πλην όμως, την ύστατη αυτή στιγμή, 
ως ένδειξη καλής θέλησης από πλευράς 
των ΠΑΕ της SUPER LEAGUE 2  και για να 
βρεθεί μια λύση στο αδιέξοδο , το Δ.Σ. 
της SUPER LEAGUE 2 με τη σημερινή του 
απόφαση, της 25/09/2019, αντιπροτεί-
νει τα εξής:
α) Έναρξη του πρωταθλήματος την προ-
σεχή Κυριακή και για το λόγο αυτό σας 
προσφέρουμε τους αγώνες της 1ης αγω-
νιστικής (επισυνάπτεται το αγωνιστικό 
πρόγραμμα) για να επιλέξετε τους αγώ-
νες προς μετάδοση που εσείς επιθυμείτε.
Ως αντάλλαγμα για την παροχή των τηλε-
οπτικών δικαιωμάτων των ΠΑΕ για την 
αγωνιστική περίοδο 2019-2020 προς την 
ΕΡΤ Α.Ε. προτείνουμε:
Α) Για τις ΠΑΕ που δεν έχουν τηλεοπτικό 
συμβόλαιο και υποβιβάσθηκαν από τη 
SUPER LEAGUE 1 στη SUPER LEAGUE 2, 
μείωση σε ποσοστό 12% από το ποσό 
που αναφέρεται στο από 10/08/2018 
προσύμφωνο (μείωση αντίστοιχη με 
αυτή που υπέστησαν και οι ομάδες της 
SUPER LEAGUE 1).
Β) Για τις λοιπές ΠΑΕ της SUPER LEAGUE 
2, ποσοστό μείωσης 20% από το αναφε-
ρόμενο ποσό, στο από 10/08/2018 προ-
σύμφωνο.
Σε αντίθετη περίπτωση που δεν καταστεί 
δυνατό, να υλοποιηθεί οριστική συμφω-
νία μεταξύ μας, σύμφωνα με την ανω-
τέρω πρότασή μας, έως την 1η Οκτω-
βρίου 2019, βρισκόμαστε στη λίαν δυσά-
ρεστη θέση, να σας γνωρίσουμε ότι, οι 
αγωνιζόμενες  ΠΑΕ αδυνατούν να συνε-
χίσουν στο πρωτάθλημα , το οποίο και 
αναστέλλεται επ΄ αόριστον.
Προσβλέποντας σε θετική αντιμετώπιση 
εκ μέρους σας της ανωτέρω πρότασης 
και της εν γένει θέσεώς μας, και στα πλαί-
σια της καλής πίστης, των συναλλακτι-
κών ηθών, αλλά και του καλού έργου και 
της προσφοράς της ΕΡΤ προς την κοινω-
νία και τον αθλητισμό γενικότερα, αναμέ-
νουμε απάντησή σας.
Είμαστε στη διάθεσή σας, εάν κρίνετε 
αυτό σκόπιμο, για άμεση συνάντηση.
Με εντολή Δ.Σ.
Για την Ένωση Επαγγελματικού Ποδο-
σφαίρου Α2 και Β΄ Εθνικής Κατηγορίας
Super League 2 – Football League
Ο Πρόεδρος
Λεωνίδας Λεουτσάκος»

Λεουτσάκος: «Πρόεδροι σκέφτο-
νται να παραδώσουν τα δελτία»
Ο Λεωνίδας Λεουτσάκος, μίλησε γ ια 
την κατάσταση που επικρατεί στη Super 
League 2 και τόνισε πως πρόεδροι ομά-
δων είναι έτοιμοι να παραδώσουν τα δελ-
τία στην ΕΠΟ.
Αναλυτικά όσα είπε στον ΣΠΟΡ FM:
«Είχαμε κάποιες συζητήσεις με την προη-
γούμενη διοίκηση και τον κύριο Δρόσο, 
ανταλλάξαμε επιστολές, είχαμε κάνεις 
συζητήσεις με αρκετές ομάδες. Είχαμε πει 
να γίνει μια λελογισμένη μείωση να αρχί-
σει το πρωτάθλημα. Τώρα ήρθε ένα χαρτί 
που λέει 60% μείωση. Είναι άδικο αυτό 
που γίνεται με αυτή την κατηγορία.
Πέρυσι οι ομάδες μπήκαν σε μια αναδι-
άρθρωση και ρίξαμε χρήματα με σκοπό 
να έρθει αυτό το συμβόλαιο, που ήταν 
αρχικά πενταετίας, μετά μετατράπηκε σε 
τριετίας, αλλά τελικά έγινε για ένα χρόνο. 
Μετά κόπων και βασάνων προχώρησε 
αυτή η αναδιάρθρωση, μετά ήρθε η μεί-
ωση. Είχαμε ανοίξει δίαυλο επικοινω-
νίας με την διοίκηση, αλλά έφτασε η μεί-
ωση στο 60%. Οι ομάδες ενημερώθηκαν 
άμεσα, γιατί με τις επενδύσεις που έχουν 
κάνει και τα λεφτά που έχουν ρίξει το 
τελευταίο τρίμηνο είναι δύσκολο να προ-
χωρήσει η κατάσταση.
Ο κύριος Γραμμένος έχει ενημερωθεί και 
τώρα και νωρίτερα ότι θα υπάρξει πρό-
βλημα. Το πρόβλημα ήρθε τώρα, η ΕΠΟ 
θα πρέπει να πάρει θέση. Το κατανόησε 
και περιμένουμε να γίνουν κάποια τηλέ-
φωνα για να στηριχθούν οι ομάδες. Είναι 
άδικο αυτό που έγινε. Ας μην έκαναν την 
αναδιάρθρωση, αν δεν μπορούσαν. Στο 
τραπέζι έκατσαν η Κυβέρνηση, η Super 
League κι εμείς τελευταίοι. Πέρυσι οι ομά-
δες της Super League 1 τα πήραν, εμείς 
δεν πήραμε ούτε ευρώ.
Έχουμε προέδρους που σκέφτονται μέχρι 
και να παραδώσουν τα δελτία στην ΕΠΟ. 
Προέδρους από μεγάλες, ιστορικές ομά-
δες, από την επαρχία. Θεωρώ ότι θα πρυ-
τανεύσει η λογική, αλλά οι ομάδες απο-
φασίζουν εγώ απλά στηρίζω τις επιλο-
γές τους. Όταν τους τάζεις ότι θα πάρουν 
κάποια λεφτά και δεν τους τα δίνεις, τότες 
πως θα γίνει; Και στην πρώτη επαφή που 
είχαμε κάνει είχαμε πει 35% στην Super 
League και 65% σε εμάς και δεν έγινε 
τίποτα. Κάποιες ομάδες είχαν βάλει στα 
έσοδα τα εγγυημένα τηλεοπτικά και τώρα 
δεν μπορούν να πάρουν πιστοποιητικό 
συμμετοχής.
Δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς κάποιες 
ομάδες να κινηθούν νομικά εναντίον 
της ΕΡΤ. Ήδη από ότι ξέρω θα το κάνει ο 
Απόλλωνας Σμύρνης, που έχει συμβό-
λαιο».

Απόλλων Λάρισας: Ανακοίνωσε 
τον Κολομητρούση
Την πρόσληψη του Κώστα Κολομητρούση 
ανακοινωσε ο Απόλλων Λάρισας.
Η ανακοίνωση 
Η ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας ανακοινώνει την 
πρόσληψη του παλιού διεθνή ποδοσφαι-
ριστή της και νυν προπονητή κ. Κώστα 
Κολομητρούση, ο οποίος αναλαμβάνει 
άμεσος συνεργάτης του τεχνικού κ. Αριάν 

Μπελά στην τεχνική ηγεσία της ομάδας 
μας.
Ο κ. Κολομητρούσης βρέθηκε στα γρα-
φεία της ΠΑΕ και μιλώντας με τον μεγαλο-
μέτοχο κ. Παναγιώτη Μαντζανά, συμφώ-
νησε μαζί του, για την προαναφερόμενη 
συνεργασία. Ο κ. Μαντζανάς και όλη η 
οικογένεια της ΠΑΕ Απόλλωνα καλωσο-
ρίζουν τον Κώστα και του εύχονται καλή 
επιτυχία στο έργο του.

Παναχαϊκή: Νέος γενικός αρχη-
γός ο Βάνης
Η Παναχαϊκή επισημοποίησε την πρό-
σληψη του Βασίλη Βάνη ως νέο γενικό 
αρχηγό της ομάδας.
Νέος γενικός αρχηγός για τους Πατρινούς, 
με τον Βασίλη Βάνη, που στο παρελθόν 
διετέλεσε στο αντίστοιχο πόστο στην ΑΕΛ, 
θα αντικαταστήσει τον Τάκη Κυριακό-
πουλο, που υπέβαλε την παραίτησή του.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Παναχαϊκή 1891 ανακοινώνει την 
έναρξη της συνεργασίας της με τον Βασίλη 
Βάνη ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του 
γενικού αρχηγού. Ο Βασίλης Βάνης έχει 
εργαστεί στο παρελθόν ως τεχνικός διευ-
θυντής στην ΑΕΛ στο πρωτάθλημα της 
Super League.
Ο νέος γενικός αρχηγός της ομάδας, βρέ-
θηκε σ την προπόνηση της Δευτέρας 
(23/9) όπου και παρουσιάστηκε στους 
ποδοσφαιριστές από το μέλος του Δ.Σ. 
της ΠΑΕ Παναγιώτη Βαγγελάκο, ενώ θα 
ακολουθήσει κανονικά την αποστολή της 
ομάδας στον αγώνα για το Κύπελλο Ελλά-
δος κόντρα στον Ιωνικό».

Ο Φωτάκης νέος Γενικός Διευθυ-
ντής του Απόλλωνα Λάρισας
Την συνεργασία με τον Απόστολο Φωτάκη 
ο οποίος αναλαμβάνει χρέη Γενικού Διευ-
θυντή, ανακοίνωσε ο Απόλλωνας Λάρι-
σας.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει 
ως εξής: «Η ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας ανα-
κοινώνει σαν νέο Γενικό Διευθυντή τον 
Λαρισαίο παράγοντα και επιχειρηματία, 
κ. Απόστολο Φωτάκη.
Ο κ. Φωτάκης ταγμένος από καιρό στην 
υπηρεσία του Απόλλωνα, αποδέχθηκε 
την πρόταση του μεγαλομετόχου κ. 
Μαντζανά, να αναλάβει αυτό το πόστο και 
να βοηθήσει τα μέγιστα την ομάδα μας.
Γνωστός για το πάθος του, προς στον 
Απόλλωνα, ο παλιός άσος της ομάδας μας, 
εκτός από Πρόεδρος των Παλαιμάχων 
του συλλόγου μας, διετέλεσε σε δύσκο-
λες εποχές, διακρινόμενος μάλιστα για τις 
άψογες δημόσιες σχέσεις που διαθέτει 
και στην Α.Ε.Λ.
Η παρουσία του κ. Φωτάκη μας προσδίδει 
όλους μας, μόνο σιγουριά για την πλήρη 
επίτευξη του έργου του.
Θα ήταν περιττό και άκομψο να μιλήσουμε 
για το βιογραφικό αυτού του ανθρώπου, 
αφού όλοι όσοι τον γνωρίζουν και δεν 
είναι λίγοι αυτοί οι επιφανείς, επώνυμοι 
αλλά και ανώνυμοι, ήδη από σήμερα προ-
διαγράφουν την παραγοντική του πορεία 
στην ομάδα της καρδιάς του.
Απόστολε καλωσόρισες στην τεράστια 
οικογένεια της ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας».

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ SUPERLEAGUE 2
SL2 στην ΕΡΤ: «Μείωση 12-20%, αλλιώς διακοπή επ’ αόριστον»
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Τ
ο χρυσό μετάλλιο στο Grand Prix 
της Τασκένδης κέρδισε η τζουντό-
κα Ελισάβετ Τελτσίδου. 
Η 23χρόνη που είναι Νο16 στην 

κατάταξη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
συγκέντρωσε σημαντικούς βαθμούς στην 
προσπάθεια της να είναι στο Τόκιο. 
Η Τελτσίδου έφτασε στα ημιτελικά με δύο 
νίκες. Επικράτησε της Σλοβένας Πόγκα-
τσνικ και της Κούγκλαν από την Αυστρα-
λία, ενώ προκρίθηκε στον τελικό μετά την 
εντυπωσιακή νίκη επί της Γιάγκερ από 
την Ολλανδία. Στον αγώνα για το χρυσό 
μετάλλιο, η Ελληνίδα τζουντόκα, έπαιξε 
με  την Ματνιγιάζοβα από το Ουζμπεκι-
στάν και την κέρδισε.

Ασημένιο μετάλλιο στο Ευρω-
παϊκό οι Μουχθής-Χατζηκυριά-
κος
Το ασημένιο μετάλλιο στο ομαδικό της 
κλάσης 6 στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
αθλητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης 
με αναπηρίες, που ολοκληρώθηκε  στο 
Χέλσινμποργκ της Σουηδίας κατέκτησε η 
Ελλάδα!
Ο 25άχρονος Γιώργος Μουχθής και ο 
18άχρονος Μάριος Χατζηκυριάκος έγρα-
ψαν ιστορία με την καθοδήγηση του ομο-
σπονδιακού προπονητή Μιχάλη Κατσικα-
δέλη έκαναν την υπέρβαση και... έθεσαν 
τις βάσεις για την συμμετοχή στους Παρα-
ολυμπιακούς Αγώνες του 2020.

Χρυσό μετάλλιο η Τελτσίδου στην 
Τασκένδη

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague

Οι Ρώσοι κινδυνεύουν με 
αποκλεισμό από Ολυμπιακούς 
Αγώνες και Μουντιάλ

Τ
α τελευταία χρόνια οι ιστορίες ντό-
πινγκ και η Ρωσία βαδίζουν χέρι χέ-
ρι. 
Αυτή την φορά τα πράγματα είναι 

πολύ σοβαρά και δεν κινδυνεύουν με απο-
κλεισμό κάποιοι αθλητές αλλά μπορεί να ... 
γκρεμιστεί όλο το οικοδόμημα του αθλητι-
σμού στη χώρα του Πούτιν. 
Πέτρα του... σκανδάλου είναι το εργαστή-
ριο αντιντόπινγκ της Μόσχας το οποίο 
σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ έχει προχωρήσει 
στην παραποίηση ή διαγραφή στοιχείων 
από έλεγχο ντόπινγκ που έχουν δοθεί στη 
WADA. 
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στις 23/9 η 

WADA έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα και 
έχει στείλει το μήνυμα στη Ρωσία πως έχει 
τρεις εβδομάδες διορία για να εξηγήσει τι 
έχει γίνει με τα στοιχεία. 
Εάν οι εξηγήσεις δεν θεωρηθούν επαρκείς η 
Ρωσία κινδυνεύει να μείνει εκτός Ολυμπια-
κών Αγώνων 2020 αλλά και Μουντιάλ 2022. 
Επιπλέον η Ρωσία δεν θα μπορεί να διοργα-
νώσει μεγάλα αθλητικά event. 
Οι «ανακριτές» της WADA εντόπισαν στοι-
χεία που έχουν υποστεί αλλοίωση και όλοι 
περιμένουν τις εξηγήσεις των Ρώσων. 
H επιτροπή που θα πάρει την απόφαση για 
την τιμωρία της Ρωσίας θα συνεδριάσει στις 
23/10.



6927 Σεπτεμβρίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Με ένα γκολ του Παπαγεωργίου από 
το 43ο του α’ μέρους ο ΑΟΤ νίκησε 
τη Δόξα Δράμας στο “γουρλίδικο” 
Αλκαζάρ και προκρίθηκε στην 
επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας 
αποκλείοντας μάλιστα ομάδα 
μεγαλύτερης κατηγορίας!

Ο
ι κυανέρυθροι έχοντας και τη συ-
μπαράσταση 200 περίπου Τρικα-
λινών που βρέθηκαν το απόγευ-
μα της Τρίτης στη Λάρισα, κατά-

φεραν να πάρουν τη νίκη και την πρόκριση 
παίζοντας με έξυπνη τακτική , ενώ δεν φοβή-
θηκαν ακόμα και όταν το ματς έγινε ροντέο 
μετά την αυστηρή αποβολή του Ριζογιάννη 
(στο 65’) με αυστηρή δεύτερη κίτρινη κάρτα. 
Προς στιγμή εκεί έχασαν τα καλά τους πατή-
ματα δέχθηκαν πίεση από τους Δραμινούς 
που φόρτωσαν την περιοχή με δύο φουντα-
ριστούς επιθετικούς, αλλά έβγαλαν με κα-
λή αμυντική προσήλωση το τελευταίο εικο-
σάλεπτο και πανηγύρισαν τη σπουδαία νίκη 
πρόκριση που τους δίνει εισιτήριο για την ε-
πόμενη φάση της διοργάνωσης
Οι «κυανέρυθροι» έδειξαν τα …δόντια τους 
από το α’ ημίχρονο , είχαν έλεγχο των κινή-
σεων έπαιξαν έξυπνα και μάλιστα δημιούρ-
γησαν 2 πολύ καλές φάσεις πριν φτάσουν σε 
σκορ , με πιο χαρακτηριστική την ευκαιρία 
του 32’ όταν ο Σταματής πήρε μπαλιά ακρι-
βείας από τον Παπαγεωργίου , μπήκε στην 
περιοχή της Δόξας αλλά το σουτ που επιχεί-
ρησε έφυγε ελάχιστα άουτ
Δυο λεπτά αργότερα στο 34’ Οι Δραμινοί 
άγγιξαν το γκολ με μια μεγάλη ευκαιρία στην 
οποία ο Ιωαννίδης αφού κατέβασε με ωραίο 
τρόπο την μπάλα έπιασε σουτ αλλά ο Μιχά-
λης Ζαρόπουλος έδιωξε εντυπωσιακά σε 
κόρνερ!!!
Τα Τρίκαλα γλίτωσαν από μια κρίσιμη φάση 
και λίγο αργότερα, στο 42 προειδοποίησαν 
με το δοκάρι του Γρηγορόπουλου και τελικά 
στο 43’ στο άνοιξαν το σκορ , καθώς σε μια 
επικίνδυνη επίθεση , μετά απο γύρισμα του 
Σταματή στην περιοχή της Δόξας, ο Παπαγε-
ωργίου βγήκε μόνος απέναντι στον Μένκα 
και με άψογο πλασέ σημείωσε το 1-0 με το 
οποίο έληξε το α’ 45λεπτο
Στην επανάληψη το ματς δεν είχε ρυθμό δεν 
έβγαλε φάσεις και τουλάχιστο μέχρι το 60’ 
έδειχνες πως πάει άνετα στα μέτρα των Τρι-
κάλων
Ωστόσο, η αποβολή του Ριζογιάννη στο 
65΄με δεύτερη κίτρινη κάρτα, άλλαξε συσχε-

τισμούς δυνάμεων στον αγωνιστικό χώρο 
και ο ΑΟΤ πλέον είχε μπροστά του ανηφόρα 
ειδικά μετά την είσοδο δυο επιθετικών στην 
ενδεκάδα της Δοξας. Μέσα σε όλα τα άλλα 
προέκυψε και ένταση ανάμεσα στους φιλά-
θλους των δυο ομάδων
Η Δόξα έφτιαξε μια μεγάλη φάση στο 85 με 
την κεφαλιά του Ρόβα που έστειλε την μπάλα 
λίγο πάνω απο το οριζόντιο δοκάρι του 
Ζαρόπουλου.

Σούπερ η Βέροια, 3-0 τον Λεβαδει-
ακό!
Η Βέροια νίκησε 3-0 τον Λεβαδειακό και 
συνεχίζει στην επόμενη φάση του Κυπέλ-
λου Ελλάδας.
Η «Βασίλισσα του βορρά» με τέρματα των 
Σιμόνι, Πέντα και Πασά στο δεύτερο ημί-
χρονο, μετέτρεψε σε περίπατο το παιχνίδι με 
τους Βοιωτούς και πανηγύρισε τη νίκη μαζί 
με τους 400 περίπου φιλάθλους που έδω-
σαν το παρών στις κερκίδες, παρά 
το εργάσιμο της ημέρας και την 
δυνατή βροχόπτωση.

Ο Ολυμπιακός Βόλου 
“λύγισε” στο 118’ την 
αξιόμαχη Αταλάντη!
Δυνατά μπήκε ο Ολυμπια-
κός και μόλις στο 3’ έχασε την 
πρώτη καλή ευκαιρία να ανοίξει 
το σκορ, όταν σε σέντρα του Μπου-
τζίκου ο Σκοπελίτης σούταρε με την μπάλα 
να κοντράρει στα σώματα αμυνομένων και 
να απομακρύνεται. Η πίεση του Ολυμπιακού 
Βόλου απέδωσε καρπούς στο 10ο λεπτό του 
αγώνα με σκόρερ τον Σκοπελίτη. Ο Βολιώ-
της επιθετικός έγινε αποδέκτης της μπάλας 
μετά από δύο συνεχόμενες αποκρούσεις του 
Καπετάνου σε προσπάθειες των Κουτσιανι-
κούλη και Τσίτα και με σουτ από το ύψος της 
περιοχής έστειλε την μπάλα στην αριστερή 
γωνία της εστίας των γηπεδούχων.
Η αντίδραση της Αταλάντης ήταν άμεση 
καθώς μόλις τρία λεπτά (13’) αργότερα κατά-
φεραν να ισοφαρίσουν. Συγκεκριμένα, σε 
φάση διαρκείας στα καρέ του Ολυμπιακού 
ο Γεράσιμος Χαϊκάλης από κοντά, με σουτ 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Το γκολ της ισοφάρισης φαίνεται πως 
«ξύπνησε» τους παίκτες του Θωμά Γράφα 
που πίεσαν για το δεύτερο τέρμα που θα 
τους έβαζε μπροστά στο σκορ. Το γκολ δεν 
άργησε να έρθει καθώς στο 20’ ο Κουτσιανι-
κούλης με ωραία κίνηση πέρασε και τον τερ-
ματοφύλακα πριν πλασάρει στην κενή εστία, 

γράφοντας το 1-2 για την ομάδα του.
Στο 31’ ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά στο γκολ 
που θα «κλείδωνε» τη νίκη – πρόκριση, 
όμως το σουτ του Κουτσιανικούλη σταμά-
τησε στο οριζόντιο δοκάρι. Με πρωταγω-
νιστή και πάλι τον βραχύσωμο επιθετικό οι 
ερυθρόλευκοι άγγιξαν το 3-1 στο 43’. Ο Κου-
τσιανικούλης έβγαλε ωραία στον Τσίτα στην 
περιοχή, όμως ο υψηλόσωμος σέντερ φορ 
κλώτσησε αέρα.
Όπως και στο πρώτο μέρος οι ερυθρόλευ-
κοι μπήκαν δυνατά και στην επανάληψη. Στο 
48’ το σουτ του Τσίτα εξουδετέρωσε ο Καπε-
τάνος ενώ τρία λεπτά αργότερα το δυνατό 
σουτ του Μπουτζίκου κατέληξε άουτ. Οι 
γηπεδούχοι στην πρώτη τους επικίνδυνη 
επίσκεψη στα καρέ του Ολυμπιακού κατάφε-
ραν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσια. Ήταν στο 
53’ όταν ο Χαϊκάλης σέντραρε συρτά με τον 
Μαλισσόβα με προβολή να κάνει το 2-2. Στο 
65’ την κεφαλιά του Σακκά έβγαλε δύσκολα 
ο Μακρυωνίτης ενώ στο 70’ ήταν η σειρά 
του Καπετάνου να βγάλει εντυπωσιακά την 
κεφαλιά του Φαζού. Η τελευταία φάση του 
κανονικού μέρους του αγώνα ήταν για τους 
ερυθρόλευκους, όταν στο 81’ ο Τσίτας δεν 
πρόλαβε να κάνει την προβολή σε συρτή 
σέντρα του Μπουτζίκου
Έχοντας περισσότερες δυνάμεις στον έξτρα 
χρόνο της παράτασης ο Ολυμπιακός Βόλου, 
προσπάθησε να διασπάσει την αμυντική 
διάταξη των γηπεδούχων χωρίς ωστόσο να 
δημιουργήσει πληρώρα ευκαιριών. Στην 
σημαντικότερη ο Τζέφερσον σε τετ α τετ με 
τον Καπετάνο, μετά από όμορφη πάσα του 
Κουτσιανικούλη, δεν κατάφερε να νική-
σει τον αντίπαλο πορτιέρε. Στο 100’ την απ’ 
ευθείας εκτέλεση φάουλ του Βραζιλιάνου 

έβγαλε και πάλι ο Καπετάνος, με τον 
Ολυμπιακό να φτάνει στο νικητή-

ριο γκολ που του έδωσε και την 
πρόκριση, δύο λεπτά πριν την 
ολοκλήρωση και της ημίω-
ρης παράτασης. Ο Κουτσιανι-
κούλης έκανε τη σέντρα με τον 
Ράντι να στέλνει την μπάλα στα 

δίχτυα με κεφαλιά.

Προκρίθηκε η Καβάλα, 2-0 τα 
Χανιά!
Στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας 
προκρίθηκε η Καβάλα που νίκησε 2-0 τα 
Χανιά στο Δημοτικό Στάδιο Καβάλας.
Σπουδαία πρόκριση για την Καβάλα που 
πέταξε εκτός τα Χανιά με επιβλητική εμφά-
νιση. Οι Χανιώτες παρουσιάστηκαν κατώτε-
ροι των περιστάσεων και το πλήρωσαν απέ-
ναντι σε μια ομάδα που ήταν απόλυτα έτοιμη 
και άκρως αποτελεσματική.

Πρόκριση για Καλαμάτα στα πέ-
ναλτι!
Την πρόκριση στην 5η φάση του Κυπέλλου 
Ελλάδος πήρε η “Μαύρη Θύελλα” που επι-
κράτησε στα πέναλτι της Α.Ε. Καραϊσκάκης 
με σκορ 4-3!
Η κανονική διάρκεια και η ημίωρη παρά-
ταση έληξαν δίχως σκορ (0-0), όμως στη… 
ρώσικη ρουλέτα οι παίκτες της Καλαμάτας 
ήταν πιο ψύχραιμοι και με τον Ράκιτς να εκτε-
λεί εύστοχα το τελευταίο πέναλτι, πήραν το 
εισιτήριο της πρόκρισης!
Ο νοκ άουτ αγώνας διεξήχθη στην Τρίπολη 
στο “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης”, με τους 
φιλάθλους της “Μαύρης Θύελλας” (πάνω 
από 500) να δίνουν δυναμικό “παρών”!
Η ομάδα του Βασίλη Βούζα, απέναντι σε μια 
ομάδα της Super League 2, ήταν καλύτερη 
σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και είχε 
αρκετές ευκαιρίες για να πετύχει τουλάχιστον 
ένα γκολ.
Μάλιστα στο δεύτερο ημίχρονο της παρά-
τασης είχε διπλό δοκάρι με τον Οσμάνα-
γκιτς και χαμένο πέναλτι με τον Ιντζίδη, πέντε 
λεπτά πριν το 120’!

Πανδραμαϊκός: Ανακοίνωσε τον 
Παυλίδη!
Ο Πανδραμαϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση 
ενός ακόμη παίκτη, αυτή του Παύλου Παυ-
λίδη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανδραμαϊ-
κού:
Ο ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ Α.Ο. ανακοινώνει την 
έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή 
Παύλο Παυλίδη (γεν. 22-2-1998), ο οποίος 
αγωνιζόταν στην ομάδα του Εθνικού Αστέρα 
Καλλιφύτου.

Πήρε Γιαταγανάκη ο Πανγυθεατι-
κός
Την απόκτηση του Γιαταγανάκη Δημήτρη 
ανακοίνωσε ο Πανγυθεατικός.
Η ανακοίνωση:
Ο Πανγυθεατικός ΓΣ ανακοινώνει την από-
κτηση του Γιαταγανάκη Δημήτρη και του 
Κυριακόπουλου Γιώργου.
Ο Γιαταγανάκης Δημήτρης είναι 22 ετών και 
αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας. Κατά το 
παρελθόν αγωνίστηκε στον Ατρόμητο Αθη-
νών, τον Εθνικό Πειραιώς, τον Ιωνικό και το 
Κερατσίνι.
Ο Κυριακόπουλος Γιώργος είναι μόλις 18 
ετών και είναι μεσοεπιθετικός. Ξεκίνησε 
την καριέρα του στην ομάδα της Πεύκης με 
την οποία και πραγματοποίησε εξαιρετικές 
εμφανίσεις.
Τους καλωσορίζουμε στην πόλη μας και τους 
ευχόμαστε τα καλύτερα.

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
“Λύγισαν” τη Δόξα και προκρίθηκαν τα Τρίκαλα!

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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Σοκ για την Τότεναμ, αφού η... 
αδύναμη Κόλτσεστερ την πέταξε 
εκτός League Cup στη ρώσικη 
ρουλέτα. Ανετες νίκες για 
Μάντσεστερ Σίτι, Αρσεναλ. 

Η 
σεζόν δεν άρχισε καλά και δεν 
κυλάει ιδανικά για την Τότεναμ, 
η οποία μετά τη «σφαλιάρα» α-
πό τη Λέστερ, δέχθηκε νέα, εκ-

κωφαντική από την Κόλτσεστερ που παί-
ζει στη League 2. Η αντίπαλος του Ολυ-
μπιακού παρουσιάστηκε με αλλαγές, 
ωστόσο στο βασικό σχήμα ήταν 
οι  Αλι, Ντάιερ, Μόουρα, Ντέι-
βις, Σάντσες, ενώ μπήκαν ως 
αλλαγή οι Σον, Ερικσεν, Λα-
μέλα. Δεν μπόρεσε να σκο-
ράρει ποτέ στην κανονική 
διάρκεια, ενώ στη ρώσικη 
ρουλέτα Έρικσεν και Μόου-
ρα ήταν οι μοιραίοι. Ηττα 4-3 
και... σοκ για τη φιναλίστ του Τσά-
μπιονς Λιγκ!
Η Σίτι πέρασε εύκολα το εμπόδιο της Πρέ-
στον επικρατώντας 3-0 χάρη στα γκολ των 
Στέρλινγκ, Ζέσους, Λέντσον (αυτογκόλ). 
Χαλαρά και η Αρσεναλ, διέλυσε 5-0 εντός 
έδρας τη Νότιγχαμ. Ο Μαρτινέλι σκό-
ραρε δυο φορές, δίχτυα βρήκαν και οι 
Χόλντινγκ, Γουίλοκ, Νέλσον!

Τσέλσι – Λίβερπουλ 1-2
Το έκανε πέρσι, το έκανε και φέτος. Ποτέ, 
καμία ομάδα στην ιστορία της Premier 
League δεν ξεκίνησε σε δύο διαδοχικές 
σεζόν με το απόλυτο 6x6. Αυτό κατάφερε 
η Λίβερπουλ, περνώντας πολύ δύσκολα 
με 1-2 από το “Στάμφορντ Μπριτζ”, εκεί 
όπου την περσινή σεζόν είχε σταματήσει 
το σερί της, για να παραμείνει μόνη στην 
κορυφή και στο +5 από τη Σίτι. Αυτή ήταν 
μάλιστα η 15η διαδοχική νίκη της από 
πέρσι, ενώ τρέχει το εκπληκτικό αήττητο 
23 αγωνιστικών και έχει μόλις μία ήττα σε 
45 ματς πρωταθλήματος.
Στο 27’ σωστά δεν μέτρησε το τέρμα του 
Αθπιλικουέτα για οφσάιντ στο ξεκίνημα 
της φάσης και τρία λεπτά αργότερα σε 
σέντρα-φάουλ του Ρόμπερτσον ο Φιρμίνο 
σκόραρε με κεφαλιά (σ.σ.: οι δύο πλάγιοι 
μπακ του Κλοπ έχουν μαζί 33 ασίστ σε 
20 μήνες στην Premier League). Η επα-

νάληψη ξεκίνησε με σούπερ επέμβαση 
του Κέπα στον Φιρμίνο (47’), μα σταδι-
ακά, με τον Καντέ να κάνει φοβερή εμφά-
νιση, η Τσέλσι άρχισε να ανεβαίνει. Ο Γάλ-
λος μέσος έξυσε το δοκάρι (59), αλλά στο 
71’΄με την κορυφαία ίσως επιθετική ενέρ-
γεια της καριέρας του, αφού προσποιή-
θηκε στη μισή Λίβερπουλ, μείωσε με υπέ-
ροχο curler. Η πίεση έγινε ασφυκτική στο 
τέλος, αλλά Μπατσουαγί (88’) και Μάουντ 
(90’) δεν βρήκαν δίχτυα.

Γουέστ Χαμ - Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ 2-0

 Κακό το ξεκίνημα του ματς, με 
τη Γιουνάιτεντ να προσπαθεί 

να φανεί απειλητική, αλλά 
τη Γουέστ Χαμ να τα πηγαί-
νει εξαιρετικά στο ανασταλ-
τικό κομμάτι. Δυο σουτ 
στο 20λεπτο, ένα με τον 

Μάτιτς στο 15’ κι ένα με τον 
Γιαρμολένο στο 20’ ήταν ό,τι 

καλύτερο συνέβη. Οι Λονδρέζοι 
πατούσαν καλύτερα από το 25’ κι έπειτα, 

ενώ η πίεση έγινε έντονη μετά το ημίωρο. 
Μάλιστα, η κατοχή έφτασε το 72%, με τη 
Μάντσεστερ να αδυνατεί να βρει χώρους. 
Ετσι, στο 44ο λεπτό και στην πρώτη καλή 
ευκαιρία στο ματς, η Γουέστ Χαμ πήρε το 
προβάδισμα. Ο Φελίπε Αντερσον βρήκε 
εντυπωσιακά τον Γιαρμολένκο και ο 
Ουκρανός με υπέροχο τελείωμα πέτυχε 
το 1-0. 
 Η Γιουνάιτεντ θα μπορούσε στο 48’ να 
αλλάξει τη ροή του ματς, αλλά ο Μάτα 
έχασε ανεπανάληπτη ευκαιρία, αφού με 
προβολή έστειλε τη μπάλα άουτ. Η απο-
χώρηση του Ράσφορντ έκανε τα πράγματα 
χειρότερα, η Γιουνάιτεντ δεν ήταν απει-
λητική, αντίθετα οι Λονδρέζοι είχαν τον 
απόλυτο έλεγχο. Στο 62’ ο Ντε Χέα κρά-
τησε την ομάδα του ολοζώντανη, αφού 
νίκησε τον Αντερσον σε τετ α τετ. Οι φιλο-
ξενούμενοι απάντησαν, έστω κι από τύχη. 
Έπειτα από κόντρες η μπάλα έφτασε στον 
Μαγκουάιρ, αλλά ο Φαμπιάνσκι με απί-
θανη επέμβαση κράτησε το μηδέν. Ούτε 
η είσοδος του Φρεντ μπόρεσε να αλλά-
ξει την εικόνα της Μάντσεστερ, η οποία 
δέχθηκε το δεύτερο χτύπημα στο 84’. Ο 
Κρέσγουελ με απίθανη εκτέλεση φάουλ 
διαμόρφωσε το 2-0 κι έστειλε τη Γουέστ 
Χαμ στην τετράδα.

αθλητικά

Αποκλεισμός - σοκ για Τότεναμ 
από το League Cup!

Η 
Μπαρτσελόνα σκοπεύει να α-
σκήσει έφεση κατά της ποινής 
των 300 ευρώ που της επιβλή-
θηκε για την υπόθεση Γκριεζμάν.

Η Ισπανική Ομοσπονδία αποφάσισε να 
τιμωρήσει την Μπαρτσελόνα με πρό-
στιμο 300 ευρώ για παρατυπίες που δια-
πίστωσε στην υπόθεση της μεταγραφής 
του Αντουάν Γκριεζμάν έπειτα από σχετική 
καταγγελία της Ατλέτικο.
Παρότι το ποσό είναι, φυσικά, συμβολικό 
οι μπλαουγκράνα συνεχίζουν να αρνού-
νται ότι έκαναν οτιδήποτε παράτυπο στην 
υπόθεση και το ESPN αποκαλύπτει ότι σκο-
πεύουν να καταθέσουν έφεση, ώστε να 
σβηστεί η τιμωρία.

Ρεάλ Μαδρίτης - Οσασούνα 2-0
Νωθρό το ξεκίνημα της «Βασίλισσας», 
χωρίς ρυθμό και την Οσασούνα να τα 
πηγαίνει περίφημα στο ανασταλτικό κομ-
μάτι. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 18’ 
για να φανεί απειλητική η Ρεάλ. Ο Οντρι-
οθόλα έκανε εξαιρετική κούρσα, μοίρασε, 
ο Νάβας έκανε τη γκάφα με το διώξιμο, ο 
Ρούμπεν έδιωξε εντυπωσιακά, ενώ ο ολο-
μόναχος Γιόβιτς δεν κατάφερε να σκορά-
ρει. Ο ρυθμός έπεσε, οι γηπεδούχοι ήταν 
ασύνδετοι και δεν μπορούσαν να απειλή-
σουν. Ωστόσο, από μια ωραία πάσα και 
μια εξαιρετική έμπνευση του Βινίσιους 
ήρθε το γκολ στο 36’. Ο Βραζιλιάνος υπο-
δέχθηκε ιδανικά τη μπάλα και με άψογο 
τελείωμα έξω από την περιοχή πέτυχε το 
1-0.
Στο ξεκίνημα της επανάληψης, η Ρεάλ 
μπήκε πιο ορεξάτη και στο 50’ πλησί-
ασε το γκολ, αλλά ο Γιόβιτς δεν μπόρεσε 
να σκοράρει στο τετ α τετ με τον Ρούμπεν. 
Ιδιο σκηνικό και στο 58’, ο Βάθκεθ μοί-
ρασε, ο Σέρβος βγήκε στην πλάτη της άμυ-
νας, σκόραρε, πανηγύρισε, αλλά... πάγωσε 
όταν λίγο αργότερα το γκολ ακυρώθηκε ως 
οφσάιντ. Η Ρεάλ «καθάρισε» τη νίκη με 
μια έμπνευση του Ζιντάν. Στο 71’ ο Ροντρί-
γκο πέρασε στη θέση του Βινίσιους κι ένα 
λεπτό αργότερα με ωραία ατομική ενέρ-
γεια και χαμηλό πλασέ διαμόρφωσε το 
2-0. Hταν πιο γρήγορο γκολ σε ντεμπούτο 
του συλλόγου, αφού χρειάστηκε μόλις 95 
δευτερόλεπτα (Ο Μπέκαμ είχε χρειαστεί 

124 δευτερόλεπτα). Οι Μαδριλένοι έμει-
ναν σε αυτό το αποτέλεσμα, η Οσασούνα 
αδυνατούσε να αντιδράσει και η Βασί-
λισσα στο... ρελαντί έμεινε στην κορυφή!

Βαλένθια – Χετάφε 3-3
Η εξωαγωνιστική αλλαγή προπονητή εξα-
κολουθεί να μην επιτρέπει στη Βαλένθια 
να βρει τον εαυτό της. Αυτή τη φορά είχε 
αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά στο εντός 
με τη Χετάφε. Εκεί, όπου βρέθηκε να κυνη-
γάει στο σκορ μόλις στο 1’ (Μάτα). Δύο 
γκολ του Μάξι Γκόμες (30’, 34’) και ένα 
ακόμα του Λι (39’) έκαναν σοβαρή ανα-
τροπή σε εννιά λεπτά, αλλά αυτό δεν κρά-
τησε μέχρι τέλους. Η Χετάφε επέστρεψε 
με τους Τζέισον (66’) και Ανχελ (69’), για 
να μοιράσει τους βαθμούς και να αφήσει 
προβληματισμό στις Νυχτερίδες.

Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ 2-1
Ολα άρχισαν τέλεια. Πρώτη φορά για 
φέτος βασικός ο Μέσι, πρώτη φορά μαζί 
η ελίτ στην επίθεση, πρώτη συνεργασία 
του για γκολ με τον Γκριεζμάν. Στην πορεία 
όμως τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά 
για την Μπαρτσελόνα. Ο ηγέτης της απο-
χώρησε με ενοχλήσεις στο ημίχρονο και η 
ομάδα γενικότερα δεν απέδωσε καλά για 
ακόμα μία φορά. 
Στο 6’ ο Αργεντινός σούπερ σταρ εκτέ-
λεσε κόρνερ και ο Γκριεζμάν που πετά-
χτηκε στο πρώτο δοκάρι, σκοραρε με καρ-
φωτή κεφαλιά στο οριζόντιο και μέσα (σ.σ.: 
ο 41ος συμπαίκτης που πήρε ασίστ από 
τον Μέσι). Στο 15΄η μακρινή τέλεια βολίδα 
του Αρτούρ άφησε άγαλμα τον Ασένχο και 
όλα φάνηκε να κλειδώνουν στο παιχνίδι. 
Ωστόσο, στο 30’ ο Μέσι είχε ενοχλήσεις 
και στο ημίχρονο βγήκε αλλαγή, με τον 
φόβο του τραυματισμού να πλανάται ξανά 
πάνω από το “Καμπ Νόου”.
Λίγο νωρίτερα μάλιστα (44’), η σουτάρα 
του Καθόλα είχε ξαναβάλει τους φιλοξε-
νούμενους στο ματς. Στην επανάληψη ο 
Τερ Στέγκεν σταμάτησε τον Καθόρλα (48’) 
και ο Φατί έξυσε το δοκάρι (80’). Τίποτ’ 
άλλο δεν υπήρξε από σημαντικές φάσεις, 
με τους Μπλαουγκράνα να είναι τρομερά 
ασύνδετοι και να μπερδεύονται στις επι-
θέσεις τους. 

Μπαρτσελόνα: Ασκεί έφεση 
για το πρόστιμο 300 ευρώ 
λόγω Γκριεζμάν
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Η ομάδα της Λεμεσού είχε την υπεροχή στο μεγαλύτερο μέρος της 
αναμέτρησης ενώ η Δόξα ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη στην αντεπί-
θεση. Με δέκα ποδοσφαιριστές ολοκλήρωσε τον αγώνα η ομάδα 
της Κατωκοπιάς λόγω αποβολής του Μέσκα στο 53’ ενώ αποβλή-

θηκε και ο Λούκας Χατζηλούκας ο οποίος έγινε ο πρώτος προπονητής 
στην Κύπρο που αποβάλλεται με… απευθείας κόκκινη κάρτα.
Στο πρώτο ημίχρονο οι δύο ομάδες δημιούργησαν ίδιο αριθμό ευκαιριών 
με την ΑΕΛ να έχει την κατοχή της μπάλας σε ψηλότερα ποσοστά.
Η ομάδα της Λεμεσού δέχθηκε πίεση στο πρώτο εικοσάλεπτο με την 
Δόξα να φτιάχνει φάσεις με τους Μιντίκκη και Μουκτάρη να απειλούν τον 
Βοζίνια ενώ στο 13’ ο Κάρλος απώλεσε την σημαντικότερη ευκαιρία στο 
πρώτο μέρος για την ομάδα της Κατωκοπιάς.
Στο πρώτο δεκάλεπτο ο Μηνάς Αντωνίου με τακουνάκι δεν μπόρεσε 
έπειτα από γύρισμα του Χουράδο στην περιοχή να βάλει δύσκολα στον 
Αυστριακό τερματοφύλακα της Δόξας που μάζεψε εύκολα την μπάλα.
Οι γηπεδούχοι ανέβηκαν στην συνέχεια με τους Αβραάμ και Γερολέμου να 
επιχειρούν σουτ ενώ ο πρώτος δοκίμασε τα αντανακλαστικά του Γκρεμσλ 
με εκτέλεση φάουλ στο 25’.
Στο δεύτερο ημίχρονο η αποβολή του Μέσκα στο 53’ άλλαξε τα δεδομένα 
για τις δύο ομάδες με την ΑΕΛ να ασκεί περισσότερη πίεση ενώ η Δόξα 
στην αντεπίθεση ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη.
Η ομάδα της Λεμεσού ευτύχησε να πάρει προβάδισμα όταν μετά από 
σέντρα του Γερολέμου και κεφαλιά του Αβραάμ ο Ντερβίτ έστειλε την 
μπάλα στα δίκτυα της ομάδας του στο 70’.
Στην συνέχεια οι γηπεδούχοι δημιούργησαν ευκαιρίες για να… καθαρί-
σουν το μας ενώ η Δόξα λίγο έλειψε να κάνει τη ζημιά όμως η αποτελεσμα-
τικότητα του Βοζίνια δεν επέτρεψε την παραβίαση της εστίας της ΑΕΛ, με 
το 1-0 να παραμένει μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Ομόνοια-Απόλλωνας 1-0
Αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά του αγώνα με τις δυο ομάδες να προ-
σπαθούν να βρουν τα πατήματα τους με την Ομόνοια ωστόσο να δείχνει 
περισσότερη διάθεση. Για να καταγράψουμε την πρώτη ευκαιρία έπρεπε 
να φτάσουμε στο 17’ όταν μετά από λάθος του Λούφτνερ ο Γιαννιώτας 
έφυγε μόνος απέναντι από τον Ουζόχο αλλά έστειλε την μπάλα έξω. 
Στο 22’ οι πράσινοι έχασαν νέα ευκαιρία όταν μετά από εκτέλεση φάουλ 
του Τιάγκο ο Γκόμες έκανε το τακουνάκι αλλά ο Μολ απόκρουσε σωτήρια. 
Ένα λεπτό αργότερα η ομάδα της Λεμεσού έφτασε κοντά στο γκολ όταν 
μετά από λάθος του Ζόρντι Γκόμες, ο Πίττας έκανε το σουτ αλλά έστειλε τη 
μπάλα έξω.
Στο 32’ οι φιλοξενούμενοι απείλησαν και πάλι μετά από γύρισμα από τον 
Αγκίρε, ο Πίττας έκανε την προβολή αλλά η μπάλα έφυγε έξω. Τίποτα δεν 
άλλαξε μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους και έτσι οι δυο ομάδες οδηγή-
θηκαν στα αποδυτήρια με το σκορ να είναι στο 0-0.
Η πρώτη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο καταγράφηκε για την Ομό-
νοια στο 48’ με τον Ματ να κάνει το σουτ από πολύ καλή θέση αλλά ο 
Μολ μάζεψε την μπάλα εύκολα. Δυο λεπτά αργότερα οι πράσινοι κατάφε-
ραν να ανοίξουν το σκορ με δράστη τον Τιάγκο. Συγκεκριμένα μετά από 
ωραία ενέργεια από τον Εζρά ο οποίος έκανε το σουτ με τον Μολ να απο-
κρούει ασταθώς, και την μπάλα να καταλήγει στον Τιάγκο ο οποίος με σουτ 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 1-0.
Στο 57’ οι πράσινοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία για το 2-0 με τον Τιάγκο 
αρχικά να κάνει το σουτ αλλά τον Μολ να αποκρούει ασταθώς και ο Ντάρ-
μπισαϊρ εντελώς μόνος του απέναντι από την εστία έστειλε τη μπάλα έξω.
Στο 76’ ο Ζελάγια έφυγε πίσω από την άμυνα της Ομόνοιας αλλά το σουτ 
που επιχείρησε έφυγε πάνω από τα δοκάρια του Ουζόχο.
Ο Απόλλωνας πίεσε στα τελευταία λεπτά θέλοντας να βάλει το γκολ και να 
φύγει με τον ένα βαθμό στο ΓΣΠ ωστόσο δεν άλλαξε τίποτα μέχρι το τέλος 
του αγώνα και έτσι οι πράσινοι πανηγύρισαν ένα σπουδαίο τρίποντο.

Ο Εθνικός στην τρίτη του δοκιμασία στο 
πρωτάθλημα CYTA δεν λάθεψε, αφού έφτασε 
στο τρίποντο (2-0) μέσα στο Δασάκι επί 
της Νέας Σαλαμίνας. Το σύνολο του Γιώτη 
Εγκωμίτη παραμένει αήττητο εδώ και μήνες, 
ενώ σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση του 
βαθμολογικού πίνακα.

Ε
θνικός και Νέα Σαλαμίνα παρατάχθηκαν στο 
Δασάκι με απώτερο σκοπό το… τρίποντο στην 
αναμέτρηση που ήταν άκρως σημαντική και 
για τις δύο ομάδες, αφού «παλεύουν» για τον 

ίδιο στόχο που είναι η γρήγορη παραμονή. Οι «γαλά-
ζιοι» μπήκαν δυναμικά στο πρώτο μέρος και απείλη-
σαν με τον Κοστόφσκι (24΄), αλλά ο Βε-
σελόφσκι ήταν σταθερός κάτω α-
πό τα δοκάρια του.
Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι 
συνέχισαν με ανεβασμένο 
τέμπο, αλλά οι «ερυθρόλευ-
κοι» απάντησαν στις ευκαι-
ρίες με τον Κίνγκσλεϊ να σου-
τάρει (28΄), αλλά να αστοχεί 
από καλή θέση. Οι δύο αντίπαλοι 
προσπάθησαν να «πατήσουν» περι-
οχή, να δημιουργήσουν φάσεις, αλλά η «λευκή» ισο-
παλία (0-0) σφράγισε τις προσπάθειες των παικτών.

Στο δεύτερο μέρος, ο Εθνικός ήταν εξαιρετικός και 
απείλησε νωρίς, με μία φάση που κατέληξε σε τέρμα 
(1-0). Πιο αναλυτικά, ο κορυφαίος παίκτης του Εθνι-
κού, ο Μιγκελίτο (51΄) έβαλε σε ρόλο οδηγού την 
ομάδα του. Μάλιστα, αυτός ο ρόλος έγινε ισχυρότε-
ρος, όταν σκόραρε και ο Κονέ (57΄), καθώς εκμεταλ-
λεύτηκε το λάθος του Βεσελόφσκι.
Το σύνολο του Σάββα Πουρσαϊτίδη προσπάθησε να 
αντιδράσει, αλλά οι χαμένες ευκαιρίες δε βρήκαν 
στόχο. Έτσι, ο Εθνικός Άχνας πήρε άλλο ένα τρίποντο 
(2-0), σκαρφαλώνοντας στη δεύτερη θέση πίσω από 
την Ομόνοια.
Οι νεοφώτιστοι ενθουσιάζουν, ενώ στην πέμπτη 
στροφή δοκιμάζονται μέσα στην Αρένα με την ΑΕΚ. 
Οι «ερυθρόλευκοι απογοητεύουν, μιας και έφτασαν 
τις τρεις ήττες. Η Νέα Σαλαμίνα επανέρχεται στο πρω-
τάθλημα με την ΑΕΛ μέσα στο «Αμμόχωστος».

Ανόρθωση-Πάφος FC 2-0
Η πρώτη καλή στιγμή για τους γηπεδούχους ήταν 
στο 8’, όταν ο Καλτσάς εκμεταλλεύτηκε την ωραία 
μπαλιά από τον Οκριασβίλι μπήκε στην περιοχή 
από τα πλάγια, επιχείρησε το διαγώνιο σουτ με 

την μπάλα όμως να καταλήγει άουτ. Η Ανόρθωση 
μέχρι και τη συμπλήρωση του πρώτου τέταρτου 

συνέχισε να πιέζει, μένοντας όμως στις προϋποθέ-
σεις. Στο 33’ η υπεροχή της Ανόρθωσης καρποφό-
ρησε. Ο Ράγιος εκτέλεσε το φάουλ από πλάγια δεξιά, 

ο Σίλτενφελντ πήδηξε πιο ψηλά από όλους, 
πήρε την καρφωτή κεφαλιά στέλνοντας την 
μπάλα αρχικά στο οριζόντιο δοκάρι και 
ακολούθως στα δίχτυα. Πέντε λεπτά αργό-
τερα, ο Οκριασβίλι μπήκε μέσα στην περι-
οχή, είχε πάσα δεξιά τον Ράγιος προτίμησε 
να τελειώσει ο ίδιος τη φάση, με την μπάλα 
να ανακόπτεται από τον Αραζούρι. 
Στο 46’ σουτ του Οκριασβίλι αποκρού-
στηκε σε άουτ από τον Ρούτκο, ενώ δύο  
λεπτά αργότερα η Ανόρθωση εδραίωσε 
το προβάδισμα της. Ο Ρούμπεν Ράγιος με 
απευθείας εκτέλεση φάουλ λίγο έξω από 
τη μεγάλη, νίκησε τον Ρούτκο και εδραί-
ωσε το προβάδισμα για την Ανόρθωση.
Η Ανόρθωση συνέχισε να έχει την πρωτο-
βουλία και να δημιουργεί. Στο 56’ ο Τορ-
νίκε επιχείρησε κάτι θεαματικό, μιας και 
μετά από κόρνερ με ανάποδο έξω από τη 
μεγάλη περιοχή επιχείρησε να απειλήσει 
τον Ρούτκο, όμως η μπάλα κατέληξε άουτ. 
Τέσσερα λεπτά αργότερα και πάλι ο Ράγιος 
με εκτέλεση φάουλ επιχείρησε να νικήσει 
τον Ρούτκο, όμως και πάλι η μπάλα κατέ-
ληξε άουτ.

αθλητικά
Εθνικός -Νέα Σαλαμίνα 2-0

Ενθουσιάζουν οι νεοφώτιστοι!
ΑΕΛ-Δόξα 1-0
Πήρε το ζητούμενο…
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αθλητικά
ΤΣΣΚΑ - Ολυμπιακός 91-66

Άκουσε το ξυπνητήρι; 

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας διέλυσε τον Ολυμπιακό (91-66) στον τελικό του «Gomelsky Cup». Πολλά και 
μεγάλα τα προβλήματα των «ερυθρόλευκων». 

Η 
ΤΣΣΚΑ ανέδειξε πολλά από τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός και τον δι-
έλυσε με 91-66. Οι «ερυθρόλευκοι» αγωνί-
στηκαν χωρίς τον Σπανούλη, η ποιότητα της 

ΤΣΣΚΑ είναι αναμφίβολη, αλλά αυτά δεν αποτελούν 
δικαιολογίες για την πολύ άσχημη εικόνα που έδειξαν 
οι «ερυθρόλευκοι».
Ο Ντέιβιντ Μπλατ καλείται να δώσει λύσεις σε μεγάλα 
και πολλά προβλήματα που έχει η ομάδα. 
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν πολύ καλύτερα την αναμέ-
τρηση και με πρωταγωνιστές τους Μπολομπόι και 
Χάκετ βρέθηκαν γρήγορα στο 17-5 (8’). Οι «ερυθρό-
λευκοι» αδυνατούσαν να βρουν τρόπο να σκορά-
ρουν και είχαν χαμηλά ποσοστά (2/12 σουτ), όμως η 
είσοδος του Πάντερ άλλαξε πλήρως την εικόνα. Με 9 
συνεχόμενους πόντους του Αμερικανού, οι Πειραιώ-
τες μείωσαν σε 19-14 (10΄).
Το δεύτερο δεκάλεπτο ήταν καταστροφικό για 
τους «ερυθρόλευκους» οι οποίοι πλήρω-
σαν το κακό μπάσκετ που έπαιξαν σε 
άμυνα κι επίθεση. Η ποιότητα των παι-
κτών της ΤΣΣΚΑ δεν την εμπόδισε να 
«σκορπίσει» τους φιλοξενούμενους 
κι έτσι η διαφορά ξεπέρασε τους 20 
πόντους.
Η άμυνα της ΤΣΣΚΑ έκανε τη ζωή 
των παικτών του Μπλατ εξαιρετικά 
δύσκολη και στο τρίτο δεκάλεπτο. Στην 
άλλη πλευρά του γηπέδου η τεράστια δια-
φορά ποιότητας και ταλέντου ήταν εμφανής και 
έτσι ο Τζέιμς έκανε το 62-36 (26’) ενώ μετά άγγιξε και 
το +30 (68-38, 28’).
Η διαφορά ποιότητας των ομάδων ήταν τόσο μεγάλη 
που παρά τις αλλαγές του Ιτούδη η ΤΣΣΚΑ συνέχισε 
να διευρύνει το σκορ (89-53, 35’).
Τα δεκάλεπτα: 19-14, 48-30, 75-46, 91-66

Προβληματισμός, αλλά καμία απόφαση 
ακόμη για αλλαγή
Οι Πειραιώτες επέστρεψαν από τη Μόσχα έχοντας 
καταλάβει πως υπάρχουν αγωνιστικά ζητήματα στην 
ομάδα. 
Η Euroleague ξεκινά την επόμενη εβδομάδα, ο Ολυ-
μπιακός θα αντιμετωπίσει στη Λυών τη Βιλερμπάν 
όμως η εικόνα της ομάδας στο «Gomelsky Cup» δεν 
ήταν αυτή που ήθελε ο Ντέιβιντ Μπλατ.
Τόσο στη νίκη επί της Ούνικς όσο και στη βαριά ήττα 
από την ΤΣΣΚΑ, ο Ολυμπιακός έδειξε να έχει αρκετά 
αγωνιστικά ζητήματα τα οποία έχουν αντιληφθεί οι 
άνθρωποι της ομάδας.

Η αποστολή επέστρεψε από τη Μόσχα, οι παίκτες 
έχουν ρεπό, αλλά οι προπονητές και οι άνθρωποι που 
«τρέχουν» την ομάδα δούλεψαν κανονικά.
Στον Ολυμπιακό δεν έχουν πάρει οποιαδήποτε από-
φαση για αλλαγή ή προσθήκη στο ρόστερ παρά τις 
προτάσεις που κάνουν τις τελευταίες ώρες μάνατζερ 
παικτών.
Δεν αποκλείεται πάντως να βγουν επισήμως στην 
αγορά τις επόμενες μέρες.

Μπλατ: «Το προσωπικό μου πρόβλημα 
δεν είναι δικαιολογία για οτιδήποτε»
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντέιβιντ Μπλατ μετά την 
ολοκλήρωση του τουρνουά... 
«Η ΤΣΣΚΑ αυτή τη χρονική στιγμή είναι πολύ πιο 
δυνατή ομάδα. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές 
σχετικά με αυτό. Είναι καλό το ότι είχαμε αυτού του 

είδους τα παιχνίδια, γιατί κατά μία έννοια σε 
‘βάζουν’ στην πραγματικότητα. Καταλα-

βαίνεις τι σημαίνει να παίζεις στο υψη-
λότερο επίπεδο και τι πρέπει να κάνεις 
για να φτάσεις σε αυτό. Και εκεί είναι 
που θέλουμε να βρεθούμε, στο 
υψηλότερο επίπεδο. Η προετοι-
μασία και για τις δύο ομάδες ήταν 
δύσκολη, λόγω των πολλών απου-

σιών, διεθνών, αλλά και τραυματιών. 
Όμως, το γεγονός ότι η ΤΣΣΚΑ είναι 

μαζί πολύ περισσότερο καιρό, με πολλούς 
παίκτες, σίγουρα της δίνει ένα πλεονέκτημα. 

Και το εκμεταλλεύτηκε αυτό το πλεονέκτημα. Δεν 
μου αρέσει καθόλου να χάνω, όμως, αν πρόκειται να 
χάσεις, τότε αυτή είναι η σωστή χρονική στιγμή. Αν 
είναι να έχεις δυσκολίες, είναι καλύτερο να έχεις την 
΄πολυτέλεια’ να μάθεις από αυτές, από το να υπάρ-
χουν συνέπειες. Και αυτό ακριβώς είναι το θέμα στο 
σημερινό ματς.
Πάντα γελάω με τα παιδιά που ήταν στην Εθνική 
Ρωσίας, για το παιχνίδι που δώσαμε στην Γαλλία , τη 
χρονιά που κατακτήσαμε το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. 
Χάσαμε με διαφορά 40 πόντων σε ένα φιλικό προε-
τοιμασίας. Αυτό έγινε το 2007 και όλοι ξέρουμε πως 
τελείωσε… Οπότε το πιο σημαντικό είναι τι μαθαίνεις 
από παιχνίδια όπως αυτό. Η ΤΣΣΚΑ είναι σπουδαία 
ομάδα. Πολλά συγχαρητήρια. Θα την συναντήσουμε 
ξανά στην κανονική διάρκεια της Euroleague. Θέλω 
να ευχαριστήσω ξανά τους πάντες για την πρόσκληση 
σε αυτό το παραδοσιακό και ξεχωριστό τουρνουά. 
Είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι που βρεθήκαμε 
εδώ».

Φριντέτ: «Δεν σκέφτομαι τα 
ρεκόρ, θέλω να σουτάρω 
καλά» 

Ο 
Τζίμερ Φριντέτ μίλη-
σε για την νέα σεζόν, 
αναφέρθηκε στον Νικ 
Καλάθη, ενώ υποστή-

ριξε ότι πρωταρχικός στόχος του 
είναι να σουτάρει καλά, χωρίς να 
έχει το νου του στα ρεκόρ. 
Μιλώντας στην κάμερα της Nova, 
ο Αμερικανός «μπόμπερ» στά-
θηκε αρχικά στον Νικ Καλάθη, 
λέ γον τας χαρακ τηρισ τ ικά: 
«Έχουμε κάνει λίγες προπονή-
σεις μαζί, αλλά τον Νικ τον ξέρω 
και από το ΝΒΑ, ξέρω πολύ καλά 
τι μπορεί να κάνει και ποιο είναι 
το δυνατό του σημείο και προ-
φανώς μιλάμε για έναν από τους 
καλύτερους πασέρ. Είμαι πολύ 
ικανοποιημένος, θέλω όμως να 
τα βελτιώσουμε όλα αυτά και να 
τα πάμε ένα βήμα πιο μπροστά».
Όσο για το αν προσπαθήσει 
να σπάσει το ρεκόρ στα τρίπο-
ντα; «Δεν ξέρω τα ρεκόρ στα 
τρίποντα, αλλά αυτό που έχω 
στο μυαλό μου είναι να σου-
τάρω σωστά και αν κάνω ρεκόρ 
θα το μάθω αμέσως μετά». Να 
σημειωθεί ότι το ρεκόρ είναι 10 
εύστοχα τρίποντα σε ένα ματς, με 
τον Τζίμερ Φριντέτ να αναφέρει: 
«Θα πρoσπαθήσω να σουτάρω 
όσα περισσότερα μπορώ, όμως 
η αλήθεια είναι πως θα πρέπει να 
γίνεται σωστά η δουλειά».
Για το ευρωπαϊκό στυλ παιχνι-
διού, είπα: «Όντως μετά από τα 
πρώτα φιλικά κατάλαβα πολλά, 
αλλά η σημαντικότερη διαφορά 
είναι πως παίζουν μέσα στην 
ρακέτα και τις επαφές που υπάρ-
χουν. Όταν είσαι στην περιφέ-
ρεια θα στο δώσουν το φάουλ, 
όταν μπαίνεις μέσα είναι το 
δύσκολο. Το καλό με έμενα είναι 
πως μοιάζει αρκετά με το πως 
έπαιζαν και σφύριζαν στην Κίνα, 
οπότε έχω μία εικόνα για όλο 
αυτό».
Και κλείνοντας μίλησε για την 
αλλαγή στη ζωή του με τη μετα-
κόμισή του στην Ελλάδα: «Είναι 
ωραία εδώ, έχει ωραίο καιρό, 
ωραίο φαγητό και την άλλη 
εβδομάδα που θα έρθει και η 
οικογένειά μου στην Ελλάδα 

θα είναι ακόμα καλύτερα. Θα 
έχουμε την ευκαιρία να πάμε σε 
διάφορα μέρη και η προσαρ-
μογή θα είναι ακόμα καλύτερη».

Παπαγιάννης: «Τέλος οι 
δικαιολογίες, έτοιμος να 
αντεπεξέλθω!»
Ο Γιώργος Παπαγιάννης εξήγησε 
ότι δεν υπάρχει πλέον καμία 
δικαιολογία για τον ίδιο και 
δήλωσε έτοιμος να αντεπεξέλθει 
στις υποχρεώσεις του! 
Μιλώντας σ την κάμερα της 
Novasports, ο διεθνής σέντερ, 
δήλωσε χαρακτηριστικά: «δεν 
υπάρχουν δικαιολογίες, αν είμαι 
μικρός ή όχι, τελείωσαν οι δικαι-
ολογίες. Είμαι έτοιμος να αντεπε-
ξέλθω, να δικαιώσω όσους περι-
μένουν πράγματα από εμένα. Τα 
πράγματα θα γίνουν όπως πρέ-
πει».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα 
όσα του ζητάει από εκείνον ο 
Αργύρης Πεδουλάκης: «Το στοί-
χημα το δικό μου είναι η άμυνα. 
Πρέπει να δώσω βάση, θα βελτι-
ώνομαι αγώνα με αγώνα, προπό-
νηση με προπόνηση για να βελτι-
ωθώ και να βοηθήσω την ομάδα 
να πάρει τις νίκες».
Όσο για το γεγονός πως ο Πανα-
θηναϊκός είναι πιο αθλητικός; 
«Όντως έτσι είναι, είμαστε πολύ 
αθλητική ομάδα, πολλά μεγάλα 
κορμιά, είμαι έτοιμος έχω προ-
ετοιμαστεί όλο το καλοκαίρι, το 
μπάσκετ αλλάζει και πάει προς σ’ 
αυτό το στυλ παιχνιδιού, το γρή-
γορο και πρέπει να αντεπεξέλ-
θουμε σε αυτό».

Ράις: «Ανυπομονώ για το 
πρώτο παιχνίδι και τους 
οπαδούς μας»
O Ταιρίς Ράις ανυπομονεί για την 
νέα σεζόν και θέλει να γνωριστεί 
από πρώτο χέρι με τους οπαδούς 
του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ.
«Ετοιμαζόμαστε για την σεζόν, 
ανυπομονώ για τους οπαδούς 
μας να μας δείξουν πως μπορούν 
να φτιάξουν σπουδαία ατμό-
σφαιρα, για να μπορέσουμε να 
ξεκινήσουμε καλά».
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