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$4,000GET UPTO

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

Μην πιέζεις κανέναν  
ούτε να σου μιλάει,     

ούτε να είναι δίπλα σου, 
ούτε τίποτα!

Όποιος πραγματικά 
θέλει, θα μπορέσει!

Όποιος δεν θέλει, θα βρει 
τις δικαιολογίες του...

Κάποια στιγμή θα 
καταλάβουν ότι δεν θα 
είσαι για  πάντα εκεί για 

αυτούς αλλά τότε θα είναι 
αργά... όχι για εσένα, για 

αυτούς!

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ
GREEK BUSINESS DIRECTORY ΣΤΟ

WWW.GREEKBUSINESSDIRECTORY.CA

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,

Εύχομαι να σας βρίσκω και σήμερα καλά. Τα 

χρόνια περνάνε και οι εκλογικές αναμετρή-

σεις στην δεύτερη πατρίδα μας, τον Καναδά, 

συνεχίζονται σε καιρούς που κάθε φορά είναι λίγο πιο 

δύσκολοι από τους προηγούμενους. Όπως σε κάθε 

κράτος στο πλανήτη Γη υπάρχουν δυσκολίες, ανισότη-

τες, αδικίες και πολλές άλλες καταστάσεις που βιώνει ο 

λαός στην δύσκολη καθημερινότητα του, γιατί κακά τα 

ψέματα οι πλούσιοι στις μεγάλες προκλήσεις γίνονται 

πιο πλούσιοι και οι φτωχοί λίγο πιο φτωχοί, δηλαδή με 

λίγα λόγια συρρικνώνεται η μεσαία τάξη που ήταν και 

το μεγαλύτερο ποσοστό σε κάθε οργανωμένο δημο-

κρατικό κράτος.

Ευγενικοί μου φίλοι, όλοι αυτοί στα πέρατα της γης 

που παίρνουν τις μεγάλες αποφάσεις για το πως θα 

την «βγάζουμε εμείς λίγο καλύτερα» οι επονομαζόμε-

νοι «πολιτικοί» είναι αυτοί που εκλέγουμε εμείς με τη 

ψήφο μας για να μας αντιπροσωπεύσουν. Νομίζω, λοι-

πόν, ότι έχοντας αυτή τη δύναμη της ψήφου που μας 

ζητούν από εμάς κάθε τέσσερα χρόνια να τη δίνουμε 

σε ανθρώπους που ξέρουν τον πόνο μας, τα εθνικά μας 

προβλήματα κι ένα σωρό άλλες παραμέτρους, γιατί 

θέλω να πιστεύω ότι κι αυτοί κι οικογένειες τους είναι 

ένα κομμάτι από εμάς. Για αυτό θα έλεγα και θα λέω 

και θα προτρέπω πάντα να δίνουμε αυτή τη δυναμική 

ψήφο σε ανθρώπους Έλληνες ή Φιλέλληνες  ξένους 

πολιτ ικούς που καταλαβαίνουν τα προβλήματα μας 

γενικά και προσπαθούν να βρουν λύσεις.

Στις εκλογές, λοιπόν, που έρχονται και που πρέπει να 

κάνουμε όλοι το καθήκον μας και να πάμε να ψηφί-

σουμε και να εκλέξουμε ανθρώπους που μπορούν να 

βοηθήσουν με λύσεις στα οικογενειακά, οικονομικά, 

προβλήματα υγείας, εργασίας και φυσικά την υποστή-

ριξη αυτής της υπέροχης δεύτερης πατρίδος μας, τον 

Καναδά.

ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ που λένε και στην πατρίδα μας.

Πάντα με υγεία,

Ο φίλος σας Θανάσης Κουρτέσης 

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΩΣ HELLAS NEWS ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ 

ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ Ή ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΧΟΥΜΕ ΦΩΝΗ ΣΤΟ ΚΑΝΑΔΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
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επικαιρότητα

Οι δασμοί Τραμπ χτυπούν ελληνικά τυριά, γιαούρτια, 
φρούτα και άλλα

Ά
μεση ζημιά στις ελληνικές εξαγωγές στις 
Ηνωμένες πολιτείες προκαλεί η απόφα-
ση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο-
ρίου, η οποία δικαίωσε τις ΗΠΑ και επι-

τρέπει στον Πρόεδρο Τραμπ να επιβάλλει επιπλέον 
δασμούς σε ευρωπαϊκές εξαγωγές αξίας ως 7,5 δισ. 
ευρώ ως αντίποινα για «παράνομες ευρωπαϊκές 
κρατικές ενισχύσεις» στην κοινοπραξία AIRBUS. Το 
ποσό αποτελεί ρεκόρ στις αποφάσεις του ΠΟΕ.
Οι δασμοί είναι προγραμματισμένοι να τεθούν σε 
εφαρμογή στις 18 Οκτωβρίου.
Το ΝΜ αποκαλύπτει τη λίστα προϊόντων που η Ουά-
σιγκτον θα χτυπήσει με δασμούς 25%. Στη λίστα 
υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές στην Ελλάδα 
ως χώρα προέλευσης και ευρείες κατηγορίες προϊό-
ντων που αφορούν το μεγαλύτερο μέρος της γκάμας 
των Ελληνικών εξαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
(γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αγροτικά προϊόντα).
Συγκεκριμένα, τα ελληνικά προϊόντα στα οποία θα 
επιβληθούν πρόσθετοι δασμοί

 ª     Γιαούρτι
 ª     Τυριά και υποκατάστατα τυριών (μείγματα) 

πεκορίνο
 ª     Γαλακτοκομικά  (Βούτυρα, μαργαρίνες, αλοι-

φές, κρέμες γαλακτος, )
 ª     Φρούτα, (ροδάκινα, πορτοκάλια, μανταρίνια, 

λεμόνια, κεράσια, αχλάδια)
 ª     φρουτοσαλάτες, επιδόρπια, κομπόστες
 ª     Χυμοί φρούτων και λαχανικών
 ª     Χοιρινό συσκευασμένο
 ª     Μύδια, αχιβάδες, θαλασσινά.

Στόχος του Λευκού Οίκοι είναι να πιέσει την Ευρω-
παϊκή Ένωση να διαπραγματευτεί ένα συμβιβα-
σμό για τις επιδοτήσεις των εταιριών αεροσκαφών. 
Η Ευρώπη με τη σειρά της έχει κάνει αντίστοιχη 
καταγγελία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου 
για τις ενισχύσεις της Ουάσινγκτον στην Boeing. Ο 
ΠΟΕ θα αποφανθεί τον Ιανουάριο στην Ευρωπα-
ϊκή καταγγελία. Η Ευρωπαϊκή πλευρά ελπίζει ότι θα 
δικαιωθεί επίσης και θα απαντήσει αντίστοιχα.
Στο μεταξύ οι εξαγωγείς σε όλη την Ευρώπη ανη-
συχούν σφόδρα, ιδιαίτερα στην Ιταλία, Ισπανία και 
Γαλλία πλήττονται άμεσα. Η αμερικανική κυβέρ-
νηση έχει ζητήσει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Εμπορίου να εγκρίνει και επίσημα τους δασμούς 
στις 14 Οκτωβρίου πριν από την εφαρμογή τους 
τέσσερις μέρες αργότερα.

Το επεισόδιο κλιμακώνει ουσιαστικά τον εμπορικό 
πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, πυροδοτώντας νέους 
γύρους τιμωρητικών δασμών. Όλα αυτά σε μια χρο-
νιά που το παγκόσμιο εμπόριο είναι σε κάμψη και 
αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους 
για την παγκόσμια ανάπτυξη.

Το 2019 η χειρότερη χρονιά στο εμπόριο 
εδώ και μια δεκαετία
Ένας πόλεμος δασμών μεταξύ των δύο μεγαλύτε-
ρων οικονομιών του πλανήτη, ΗΠΑ και Κίνας, η επί-
μονη κόντρα του Ντόναλντ Τραμπ και με τους Ευρω-
παίους, αλλά και η γενικότερη στροφή σε «τείχη» 
και στο δόγμα «η χώρα μου πρώτα» λειτουργούν 
ως βαρίδι στο παγκόσμιο εμπόριο. Το 2019 θα είναι 
πιθανότατα η χειρότερη χρονιά γ ια τ ις διεθνείς 
εμπορικές ροές από την παγκόσμια χρηματοπιστω-
τική κρίση.
Αυτό αναφέρει σ την έκθεσή του ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Εμπορίου, ο οποίος υπολογίζει ότι το 
διασυνοριακό εμπόριο αγαθών θα αναπτυχθεί με 
ρυθμούς μόλις 1,2% έναντι 3% το 2018. Εάν η εκτί-
μηση επιβεβαιωθεί θα είναι ο βραδύτερος ρυθμός 

ανάπτυξης από το 2009, όταν η παγκόσμια οικο-
νομία ήταν αντιμέτωπη με ύφεση στον απόηχο της 
πιστωτικής ασφυξίας, που πυροδότησε η κατάρ-
ρευση της Lehman Brothers τον Σεπτέμβριο του 
2008.
Ο ΠΟΕ εκτιμά ότι το παγκόσμιο εμπόριο μπορεί να 
ανακάμψει με ρυθμούς 2,7% το 2020, αλλά σημει-
ώνουν ότι αυτό θα εξαρτηθεί εν πολλοίς από την 
ικανότητα εξομάλυνσης των εμπορικών σχέσεων 
των μεγάλων του πλανήτη.
Η μεγάλη απειλή παραμένει βεβαίως ο σινο-αμερι-
κανικός «πόλεμος». Σύμφωνα με οικονομολόγους 
της Barclays, οι εισαγωγές κινεζικών προϊόντων 
στις ΗΠΑ κατέγραψαν πτώση 12% στο επτάμηνο 
Ιανουαρίου- Ιουλίου, ενώ οι εισαγωγές αμερικανι-
κών προϊόντων στην Κίνα το ίδιο διάστημα έκαναν 
βουτιά 28% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 
του 2018.
Συνολικά οι εισαγωγές των ΗΠΑ από τον υπόλοιπο 
κόσμο ήταν αυξημένες μόλις κατά 3,6% στο επτά-
μηνο έναντι αύξησης 9,1% το αντίστοιχο διάστημα 
του 2018. Στην Κίνα οι εισαγωγές μειώθηκαν 2,3% 
ύστερα από άνοδο 17,2% την προηγούμενη χρο-
νιά, ως αποτέλεσμα της επιβράδυνσης της ανάπτυ-
ξης.
Φόβους γεννούν και οι διαμάχες ΗΠΑ- Ε.Ε., που 
έχουν ξεκινήσει από το πεδίο των επιδοτήσεων 
στους αεροναυπηγικούς κολοσσούς και θα μπο-
ρούσαν να περάσουν και στον ιδιαίτερα κρίσιμο 
τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Στο παρελθόν 
ο ΠΟΕ είχε προειδοποιήσει ότι ενδεχόμενοι αμε-
ρικανικοί δασμοί στις εισαγωγές αυτοκινήτων θα 
κατέφεραν ακόμη ισχυρότερο πλήγμα στο παγκό-
σμιο ΑΕΠ από ό,τι η σινο-αμερικανική διαμάχη.
Παράλληλα και άλλες οικονομίες επιλέγουν το 
όπλο των δασμών για να λύσουν πολιτικές διαφω-
νίες. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Ιαπωνίας 
και της Νότιας Κορέας, τρίτης και ενδέκατης μεγα-
λύτερης οικονομίας στον κόσμο.
Σύμφωνα με ανάλυση του ολλανδικού Γραφείου 
Οικονομικής Πολιτικής CPB οι παγκόσμιες εμπορι-
κές ροές ανέκαμψαν τον Ιούλιο, ύστερα από πτώση 
0,8% το δεύτερο τρίμηνο και 0,3% το πρώτο. Το 
εμπορικό πλήγμα έχει αφήσει βαριά τη σκιά του 
πάνω από τη γερμανική οικονομία και συνολικά 
την Ευρωζώνη, βυθίζοντας στην ύφεση την άλλοτε 
ισχυρή βιομηχανία της περιοχής.

Από σπόντα AIRBUS, έρχονται 
στις 18 Οκτωβρίου δασμοί 25% 
σε ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ
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Έ
να ακόμη αίτημα του μέλους της 
17Ν, Δημήτρη Κουφοντίνα, το 7ο 
κατά σειρά, για χορήγηση νέας ά-
δειας απορρίφθηκε και μάλιστα ο-

μόφωνα από το Συμβούλιο των φυλακών 
Βόλου.
Πάντως, αυτή τη φορά, εκτός από τον 
εισαγγελέα, ο οποίος και τις προηγούμενες 
φορές είχε ασκήσει «βέτο» κατά τη άδειας 
του πολυισοβίτη Δημήτρη Κουφοντίνα, 
αρνητική ήταν και η ψήφος των άλλων δύο 
μελών του Συμβουλίου, δηλαδή της διευ-
θύντριας των φυλακών και της κοινωνικής 
λειτουργού.Σύμφωνα με τη δικηγόρο του 
κρατούμενου, μάλιστα, τα δύο τελευταία 
πρόσωπα ήταν τα ίδια που τις προηγούμε-

νες φορές είχαν ταχθεί υπέρ της χορήγησης 
άδειας στον κρατούμενο.
Εκ του νόμου ο Δημήτρης Κουφοντίνας 
έχει το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή 
κατά της απόρριψης του αιτήματος του, η 
οποία θα κριθεί από το δικαστικό συμβού-
λιο Βόλου, το οποίο όμως, όλες τις προη-
γούμενες φορές είχε εκδώσει απορριπτικό 
βούλευμα και είχε πει «όχι» στη χορήγηση 
άδειας στον πολυισοβίτη της 17Ν.
Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Κουφοντί-
νας έχει καταδικαστεί σε 11 φορές ισόβια 
και 25χρόνια κάθειρξη για συμμετοχή σε 
ισάριθμες δολοφονίες στο πλαίσιο της 
δράσης του ως μέλος της τρομοκρατικής 
οργάνωσης 17Ν.

Απορρίφθηκε αίτημα χορήγησης 
άδειας στον Κουφοντίνα «Economist» προς Ευρωπαίους: 

Μειώστε τα πλεονάσματα, 
όπως σας ζητάει ο Μητσοτάκης

Στήριξη από τον «Economist» 
στην προσπάθεια του 
πρωθυπουργού για τη μείωση 
των πρωτογενών πλεονασμάτων 
- Καλεί τους Ευρωπαίους 
δανειστές να αναγνωρίσουν το 
γεγονός ότι στις εκλογές της 7ης 
Ιουλίου «οι Έλληνες γύρισαν την 
πλάτη τους στο λαϊκισμό» και να 
δώσουν στην Αθήνα διαγραφή 
χρέους, ως αντάλλαγμα για 
περισσότερες μεταρρυθμίσεις

Σ
ε ένα αιχμηρό editorial, η πιο 
αξιόπιστη οικονομική επιθε-
ώρηση του πλανήτη κάνει έκ-
κληση στην Ευρώπη να διευ-

θετήσει το χρέος της Ελλάδας μια και 
καλή και ζητά από τους Ευρωπαίους 
δανειστές και συγκεκριμένα τους Βό-
ρειους, να εγκαταλείψουν τις ψηφο-
θηρικές πολιτικές της τελευταίας δε-
καετίας -όπως αυτές α-
ντανακλώνται στην με-
ταμνημονιακή συμφω-
νία της Ελλάδας με τους 
δανειστές της
«Η συμφωνία ήταν σχε-
διασμένη να δε ίχ νε ι 
σκληρή ώστε να ικανο-
ποιήσει τους ψηφοφό-
ρους στη Βόρεια Ευρώπη που σιχαί-
νονται την ιδέα να ξελασπώνουν τους 
Νότιους, αλλά οι ειδικοί συμφωνούν 
ότι είναι ακραία μη ρεαλιστική» γρά-
φει η εφημερίδα. «Εχει έρθει η ώρα 
να σταματήσει η υποκρισία και να 
γίνει η διευθέτηση των οικονομικών 
της Ελλάδας μια και καλή».
Ο Economist αναφέρει πως ε ίναι 
κοινό μυστικό ότι οι δημοσιονομικοί 
στόχοι της Ελλάδας είναι για το θεα-
θήναι: «Μόνο μια χούφτα από χώρες 
έχουν καταφέρει τέτοιο άθλο και οι 
περισότερες ήταν πλούσιες σε φυσι-
κούς πόρους και ευημερούσες. Το να 
αναμένει κανείς από την Ελλάδα να 
δεσμευτεί σε έναν τέτοιο δημοσιονο-
μικό μαζοχισμό για τέσσερις δεκαε-

τίες δεν είναι λογικό. Όπως επισημαί-
νει και το ΔΝΤ, τελικά θα χρειαστεί 
ελάφρυνση χρέους. Και καθώς η οικο-
νομία παραμένει πιεσμένη, το επιχεί-
ρημα για δημοσιονομική χαλάρωση 
τώρα, είναι ισχυρό. Οι τιμωρητικοί 
όροι της συμφωνίας του 2018 αντανα-
κλούν έλλειψη εμπιστοσύνης».
Σύμφωνα με το newmoney.gr,  ο 
Economist εκτιμά ότι πρέπει να γυρί-
σει η σελίδα στο θέμα εμπιστοσύνης 
και προτείνει τρόπους αντιμετώπισης.
«Όταν οι Έλληνες ψήφισαν τον Ιού-
νιο τον κ. Μητσοτάκη, που υποσχέ-
θηκε μια με ταρρυθμισ τ ική πλατ-
φόρμα, γύρισαν την πλάτη τους στον 
λαϊκισμό. Οι πιστωτές θα πρέπει να 
το πάρουν ως δείγμα καλής πίστης, 
θα πρέπει επίσης να θέσουν έναν νέο 
στόχο -ότι, σε αντάλλαγμα για περισ-
σότερες μεταρρυθμίσεις, η Ελλάδα θα 
μπορεί να πάρει μια διαγραφή χρέ-
ους αρκετά μεγάλη, που θα της επι-

τρέπει να εξυπηρετεί τα 
χρέη της, χωρίς να χρει-
άζεται πρωτογενές πλε-
όνασμα» υπογραμμίζει 
ο Economist, συντασσό-
μενος στην ουσία με το 
αίτημα της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη.
Πάντως, επισημαίνει και 

στην ελληνική πλευρά ότι δεν υπάρ-
χει χρόνος για χάσιμο: «Ο κ. Μητσο-
τάκης έχει καθυστερήσει να τιμήσει 
την υποχρέωσή του για μεταρρυθ-
μίσεις. Πρέπει να σηκώσει τα μανί-
κια. Έχει κερδίσει τη λαϊκή στήριξη 
και έχει εν τυπωσιάσει τ ις αγορές. 
Το σπρεντ των ομολόγων με τα γερ-
μανικά έχει μειωθεί στο μισό φέτος. 
Πρέπει να πείσει τους Βορείους ότι 
η Ελλάδα έχει κερδίσει με το σπαθί 
της την ευελιξία. Αυτό σημαίνει ότι 
θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα προ-
βλήματα που κρατούν πίσω την οικο-
νομία. Για δέκα χρόνια κυβερνήσεις 
και πιστωτές απλώς «κλωτσούσαν την 
μπάλα παρακάτω». Οι Έλληνες αξί-
ζουν καλύτερα».
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Κουμουτσάκος: Η έξαρση του φαινομένου βρήκε την Ελλάδα με δομές φιλοξενίας, που είχαν ήδη 
ξεπεράσει τα όρια χωρητικότητας - Σε εκκρεμότητα έως και 75.000 αιτήσεις ασύλου

Δ
ιαστάσεις εθνικής κρίσης λαμ-
βάνει το μεταναστευτικό για 
την Ελλάδα καθώς όπως ανέ-
φερε ο κ. Γιώργος Κουμου-

τσάκος στην Βουλή παρατηρείται κατα-
κόρυφη αύξηση των ροών κατά 200% 
μέσα σε διάστημα 5 μηνών.
Ενημερώνοντας τα μέλη της κοινοβου-
λευτικής επιτροπής Εξωτερικών Υποθέ-
σεων και Αμυνας (η ενημέρωση μετα-
δόθηκε απευθείας από το κανάλι της 
Βουλής) είπε ότι η Συμφωνία ΕΕ – Τουρ-
κίας συγκράτησε τις ροές την περίοδο 
2016 - 2017 ωστόσο από το 2018 παρα-
τηρείται «θεαματική αύξηση» για να 
φτάσει «σε σε έξαρση, από τον περα-
σμένο Μάιο που αρχίζουν να ανεβαί-
νουν σταδιακά, ανεπαίσθητα αλλά στα-
θερά στην αρχή, μέχρι που έφτασαν 
στην κατάσταση που αντιμετωπίζουμε 
σήμερα. Μεταξύ Μαΐου και σήμερα 
υπάρχει αύξηση της τάξεως του 200%. 
Σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια 
η αύξηση είναι της ίδιας περιόδου, 
αύξηση της τάξεως του 110%».
Ο  αναπληρωτής υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη και αρμόδιος για την 
Μεταναστευτική Πολίτικη υποστήριξε 
ότι η έξαρση του φαινομένου οφείλε-
ται σε τέσσερις βασικούς λόγους - πηγές 
από την περιγραφή των οποίων διαπι-
στώνεται ότι η κατάσταση μπορεί να 
λάβει δραματικότερες διαστάσεις.
Εως και 600 χιλ μετανάστες στην πόρτα 
της Ελλάδας από την «σκούπα» της 
Κωνσταντινούπολης
Οι λόγοι σύμφωνα με τον κ. Κουμου-
τσάκο είναι οι εξής:
- Η επιχείρηση «σκούπα» που έχει ξεκι-
νήσει ο νέος δήμαρχος Κωνσταντι-
νούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου έχει εκτο-
πίσει στα τουρκικά παράλια 250-600 
χιλ μετανάστες που αναζητούν διέ-
ξοδο προς την Δύση. «Στην Κωνστα-
ντινούπολη, όπου διαβιούν εκατοντά-
δες χιλιάδες πρόσφυγες ή παράνομοι 
μετανάστες αποφασίστηκε μια πολιτι-
κή-σκούπας κυρίως μετά την εξαγωγή 
των πρόσφατων δημοτικών εκλογών, 
τις οποίες έχασε το κόμμα του Προέ-
δρου Ερντογάν, για έναν από τους 

βασικούς λόγους που ήταν ακριβώς η 
μεγάλη παρουσία παράνομων μετα-
ναστών και προσφύγων στην Κωνστα-
ντινούπολη» είπε αρχικά ο υπουργός 
για να προσθέσει «Οι πληροφορίες 
λένε ότι μιλάμε για εκατοντάδες χιλιά-
δες, η συντηρητική εκτίμηση είναι ότι 
μιλάμε για 250.000-300.000 χιλιάδες 
και άλλες εκτιμήσεις ανεβάζουν αυτόν 
τον αριθμό στις 600.000, πάντως 
μιλάμε για πάνω από 250.000 ανθρώ-
πους. Όταν εξελέγη ο νέος δήμαρχος 
Κωνσταντινούπολης με ατζέντα εκδί-
ωξης και μείωσης παρουσίας προσφύ-
γων και μεταναστών στην πόλη, ξεκί-
νησαν και κάποιες επιχειρήσεις-σκού-
πας που αφορούν στην καλύτερη περί-
πτωση κάποιες χιλιάδες ανθρώπων, 
10-20 χιλιάδες. Οι υπόλοιπες εκατοντά-
δες χιλιάδες άκουσαν, πληροφορήθη-

καν, ανησύχησαν και φοβήθηκαν και 
προφανώς δεν έμειναν άπραγοι. Που 
μετακινήθηκαν; Δυτικότερα, δηλαδή 
στις τουρκικές ακτές απέναντι από τα 
ελληνικά νησιά»
- Η δεύτερη σταθερή πηγή σύμφωνα με 
τον κ. Κουμουτσάκο είναι η κατάσταση 
που επικρατεί στην Συρία ειδικά στην 
περιοχή Ιντλίμπ
- «Η τρίτη πηγή είναι το Ιράν, όπου δια-
μένουν μεγάλοι και πολυπληθής αφγα-
νικοί πληθυσμοί. Το Ιράν βρίσκεται σε 
μια σύγκρουση και μια πίεση, αυτή τη 
στιγμή, με τη δύση και πολλοί αναλυ-
τές εκτιμούν -το μεταφέρω, χωρίς κατ’ 
ανάγκη να το υιοθετώ- ότι υπάρχει μια 
πολιτική κίνησης αφγανικών πληθυ-
σμών δυτικότερα, που φτάνουν μέχρι 
την Τουρκία» υποστήριξε ο υπουργός.
- Ο τέταρτος λόγος αύξησης των ροών 

ειδικά, μετά τον Μάιο-Ιούνιο, είναι η 
ένταση στις σχέσεις Τουρκίας με Ευρώ-
πης και ΗΠΑ. Ο κ. Κουμουτσάκος ανέ-
φερε ότι από την 15η Ιουλίου 2019 όταν 
και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφα-
σίζει να υπάρξουν κυρώσεις κατά της 
Τουρκίας, λόγω της κατάστασης στην 
ανατολική Μεσόγειο, αξιωματούχοι 
της γειτονικής χώρας προχωρούν σε 
μια σειρά δηλώσεων για άνοιγμα των 
συνόρων τους και μη συγκράτηση των 
μεταναστευτικών ροών.
Ο υπουργός υποστήριξε ότι η έξαρση 
του φαινομένου βρήκε την Ελλάδα με 
δομές φιλοξενίας που ήδη είχαν ξεπε-
ράσει τα όρια χωρητικότητας. «Ποια 
ήταν η κατάσταση όταν ανέλαβε η 
Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 
τη διακυβέρνηση της χώρας; Δεν έχω 
πρόθεση εδώ να κάνω αντιπολίτευση 
για την αντιπολίτευση, αλλά πρέπει να 
μιλήσουμε με όρους αντικειμενικότη-
τας. Η εικόνα είναι επικίνδυνα ξεχειλι-
σμένα με διπλάσιους και τριπλάσιους 
πληθυσμούς κέντρα υποδοχής και ταυ-
τοποίησης. Δηλαδή, τα hotspots και τα 
camps στα νησιά και απολύτως οριακά 
στην ενδοχώρα. Δεν υπάρχουν κενές 
θέσεις, είναι κάποιες εκατοντάδες» ανέ-
φερε χαρακτηριστικά υπογραμμίζοντας 
πως παράλληλα είχε μπλοκάρει και το 
σύστημα εξέτασης και παροχής ασύλου. 
Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι εκκρεμού-
σαν 70-75 χιλ αιτήσεις προκειμένου 
να εξεταστούν από ένα σύστημα που 
«ευνοεί μείζονες καθυστερήσεις».
«Παραλάβαμε μια συγκεκριμένη κουλ-
τούρα στάσης απέναντι στο ζήτημα, μία 
αντίληψη πολιτική στο πώς αντιμετωπί-
ζεται αυτό το μείζον πρόβλημα. Ποια 
ήταν αυτή η αντίληψη; Η αντίληψη που 
ξεκίνησε με τη λογική του «μπαίνουν, 
λιάζονται, φεύγουν»» είπε σε άλλο 
σημείο ασκώντας κριτική στην προη-
γούμενη κυβέρνηση για να προσθέ-
σει «Αυτή ήταν η κατάσταση στη χώρα, 
χαοτική, πολλές φορές εφιαλτική, που 
ήρθε πάνω της το νέο οστικό μετανα-
στευτικό κύμα που δημιουργήθηκε στη 
γειτονιά μας για τους λόγους που σας 
εξήγησα πριν.»

Μεταναστευτικό: Κατά 200% αυξήθηκαν τους 
τελευταίους πέντε μήνες οι ροές μεταναστών 

Η Βουλή ψήφισε την 
άρση ασυλίας του 
Ανδρέα Λοβέρδου

Τ
ην αρση της ασυλίας του βουλευτή του ΚΙΝΑΛ και 
πρώην υπουργού Ανδρέα Λοβέρδου, σχετικά με την 
υπόθεση της Novartis ψήφισε η Βουλή.
Υπέρ της ασυλίας του  κατά τη διάρκεια της κοινο-

βουλευτικής διαδικασίας ψήφισαν 224 βουλευτές και ένας 
κατά.
Ο ίδιος, άλλωστε, είχε ζητήσει από το βήμα της Βουλής, 
την άρση της ασυλίας του ώστε να του δοθεί η δυνατό-
τητα να συντρίψει τους σκευωρούς του για την υπόθεση της 
Novartis.
«Δεν χρειάζομαι κανένα βουλευτικό ή υπουργικό προνό-
μιο. Θα συντρίψω τους σκευωρούς, με τα όπλα που δια-
θέτουν όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες», είπε ο Ανδρέας 
Λοβέρδος.
Η αντίσταση έντιμων δικαστικών λειτουργών φέρνει στο 
φως το άθλιο πολιτικό-παραδικαστικό ρασπουτινικό 
κύκλωμα, που οργάνωσε την πολιτική και ηθική εξόντωση 
δέκα πολιτικών προσώπων και μέσω της καταστροφής τους 
των πολιτικών τους κομμάτων», υποστήριξε ο κ. Λοβέρδος.
Ακόμα, έκανε λόγο «για σχέδιο πολιτικής συμμορίας», για 
«σαθρές κινήσεις αντιπερισπασμού όσων ενέχονται στη 
σκοτεινή υπόθεση» και για προσπάθειες «να συγκαλύ-
ψουν τις μεθοδεύσεις τους, και να αποσείσουν τις βαριές 
και σοβαρές ευθύνες που τους βαραίνουν».
«Με χρησιμοποιούν ως φύλλο συκής. Το άλλοθι, όμως, 
του παραδικαστικού και των πολιτικών του εμπνευστών 
στην κατάχρηση εξουσίας αποκαλύπτεται. Πρόκειται για τον 
τελευταίο σπασμό του Ρασπούτιν», τόνισε ο κ. Λοβέρδος.
Μίλησε επίσης για «συμβόλαια πολιτικής, ηθικής που εκτε-
λούνταν, και προσωπικής εξόντωσης με εντολές υπουργού 
της προηγούμενης κυβέρνησης», αλλά και «για κακούρ-
γημα κατάχρησης εξουσίας που έχει συντελεστεί από 
εισαγγελείς διαφθοράς», τους οποίους έχει μηνύσει, και οι 
οποίοι, όπως είπε, απέκρυψαν έγγραφα και καταθέσεις που 
δεν τα έχουν στην «ψευδοδικογραφία».
Αναφερόμενος στην ουσία της υπόθεσης, ο κ. Λοβέρδος 
απέρριψε μία προς μία όλες τις κατηγορίες που του προσά-
πτουν, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι ήταν εκείνος ο 
υπουργός Υγείας που ανέκτησε «από τη διαφθορά και τη 
σπατάλη στο χώρο του φαρμάκου δυο δισ. ευρώ ετησίως» 
και, όπως είπε, βάσει των δικών του μέτρων, «οι υπουργοί 
Σαλμάς και Γεωργιάδης εξοικονόμησαν άλλα 1,3 δισ. ευρώ 
ετησίως από τη σπατάλη αυτή».
«Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η υπόθεση Νοβάρτις θα διδά-
σκεται στη συνταγματική και πολιτική ιστορία ως σκευω-
ρία ενός παραδικαστικού κυκλώματος», επισήμανε ο κ. 
Λοβέρδος.
Νωρίτερα, μιλώντας στην Ολομέλεια η πρόεδρος του Κινή-
ματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, επεσήμανε ότι η «η Κοι-
νοβουλευτική μας Ομάδα είναι απόλυτα αντίθετη με το 
αίτημα αυτό διότι είναι προφανές ότι δεν υπάρχει κανένα 
απολύτως αποδεικτικό στοιχείο σε βάρος του, αλλά επι-
πλέον είναι φανερό ότι υπάρχει και θέμα νομιμότητας όλης 
αυτής της διαδικασίας, και αυτό θα έπρεπε να απασχολήσει 
και το προεδρείο της Βουλής και τα υπόλοιπα κόμματα».
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδωσε, 
με ανάρτησή του στο Facebook, τις 
κινητοποιήσεις στις αντιδράσεις 
ορισμένων επαγγελματιών του 
συνδικαλισμού στη διαφάνεια, καθώς 
«έχουν χάσει την επαφή τους με τον 
κόσμο της εργασίας»

Ο 
πρωθυπουργός παρενέβη στις 
απεργιακές κινητοποιήσεις της 
Τετάρτης, με ανάρτησή του στο 
Facebook, στην οποία ξεκαθαρί-

ζει πως «για μία ακόμη φορά, απεργούν οι 
λίγοι και ταλαιπωρούνται οι πολλοί!».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδωσε τις κινη-
τοποιήσεις στις αντιδράσεις ορισμένων 
επαγγελματιών του συνδικαλισμού στη δια-
φάνεια, καθώς «έχουν χάσει την επαφή τους 
με τον κόσμο της εργασίας και που δεν αντι-
λαμβάνονται ότι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι επι-
θυμούν περισσότερη συμμετοχή και δημο-
κρατία στη λήψη αποφάσεων που τους αφο-
ρούν».
Επιπλέον, τονίζει πως... «οι 
πλειοψηφίες να είναι αυτές 
που θα αποφασίζουν για 
τη στάση των εργαζομένων, 
θεσπίζοντας, προαιρετικά, 
και τη δυνατότητα ηλεκτρο-
νικής ψηφοφορίας» και 
στέκεται «στο πλευρό των 
εκατομμυρίων πολιτών που 
σήμερα δοκιμάζονται γιατί 
έτσι το θέλησε μια μειοψηφία».
Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 
Facebook:
Για μία ακόμη φορά, απεργούν οι λίγοι και 
ταλαιπωρούνται οι πολλοί!
Κι αυτό γιατί μερικοί επαγγελματίες του συν-
δικαλισμού αντιδρούν στη διαφάνεια. Επαγ-
γελματίες συνδικαλιστές που έχουν χάσει 
την επαφή τους με τον κόσμο της εργασίας 
και που δεν αντιλαμβάνονται ότι οι ίδιοι οι 
εργαζόμενοι επιθυμούν περισσότερη συμ-
μετοχή και δημοκρατία στη λήψη αποφά-
σεων που τους αφορούν.
Εμείς νομοθετούμε τα σωματεία να είναι 
αντιπροσωπευτικά και να λογοδοτούν. Και 
οι πλειοψηφίες να είναι αυτές που θα απο-
φασίζουν για τη στάση των εργαζομένων, 
θεσπίζοντας, προαιρετικά, και τη δυνατό-
τητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Στέκομαι στο πλευρό των εκατομμυρίων 
πολιτών που σήμερα δοκιμάζονται γιατί έτσι 
το θέλησε μια μειοψηφία. Οι Έλληνες κουρά-
στηκαν, πλέον, να δοκιμάζονται από πρακτι-
κές περασμένων δεκαετιών.
Είναι καιρός να πάμε μπροστά. Και θα πάμε!

Τσίπρας κατά Μητσοτάκη: Δυσα-
νεξία στις απεργίες, καθεστωτική 
νοοτροπία
Την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για 
την απεργία της Τετάρτης «καυτηρίασε», με 
ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης, ο τέως πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη προκά-
λεσε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, με 
Κίνημα Αλλαγής και ΚΚΕ να εκδίδουν σχετι-
κές ανακοινώσεις. 
«Δυστυχώς με την πολιτική που προωθεί στα 
εργασιακά ο κ. Μητσοτάκης την πληρώνουν 
οι πολλοί. Γιατί το νομοθέτημά του οδηγεί σε 
καταστρατήγηση των συλλογικών συμβά-
σεων, απαξιώνει τις αμοιβές και τα δικαιώ-
ματα των εργαζομένων. Για αυτά, στα οποία 

εστιάζουν οι εργαζόμε-
νοι τον αγώνα τους σιωπά 
εκ του πονηρού. Τα υπό-
λοιπα από την ανάρτησή 
του, όπως τα περί συμμε-
τοχής και ψηφοφοριών, 
από μας μόνο ως προβο-
κάτσια εκλαμβάνονται…» 
ανέφερε η Χαριλάου Τρι-
κούπη.

«Πάει πολύ ο πρωθυπουργός, που εκλέ-
γεται με λιγότερο από το 30% των εχό-
ντων δικαίωμα ψήφου Ελλήνων πολιτών, να 
μιλάει για μειοψηφίες απεργών, μόνο και 
μόνο για να κρύψει την επίθεση που σχε-
διάζει με το κατάπτυστο πολυνομοσχέδιο 
στους μισθούς, τις συλλογικές συμβάσεις 
και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, που 
έχουν κατακτηθεί με αγώνες και αίμα. Όσο 
για τους επαγγελματίες του συνδικαλισμού, 
ας τους αναζητήσει στο κόμμα του, στους 
νόθους και τους ανθρώπους των επιχειρή-
σεων μέσα στα συνδικάτα, με τους οποί-
ους συναντιέται ο κ. Μητσοτάκης. Ναι, όλοι 
αυτοί δεν έχουν καμία επαφή με τον κόσμο 
της εργασίας, ο οποίος, σε πείσμα του κ. 
Μητσοτάκη, θα υπερασπιστεί μαζί με τα 
ταξικά συνδικάτα τα δικαιώματά του» σχο-
λίασε ο Περισσός.

Παρέμβαση Μητσοτάκη για 
την απεργία: Για μία ακόμη 
φορά, απεργούν οι λίγοι και 
ταλαιπωρούνται οι πολλοί

Economist: Η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη έχει καταφέρει να 
οδηγήσει την ελληνική οικονομία 
έως τον αεροδιάδρομο

Η 
κυβέρνηση του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη έχει καταφέρει να ο-
δηγήσει την ελληνική οικονο-
μία έως τον αεροδιάδρομο και 

ό,τι ακολουθήσει θα καθορίσει αν τελι-
κά αυτή θα απογειωθεί, αναφέρει δη-
μοσίευμα του περιοδικού Economist, με 
τίτλο: «Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
να εξασφαλίσει ότι η ελληνική οικονο-
μία θα αρχίσει να αναπτύσσεται ξανά;» 
και υπότιτλο: «Θα πρέπει να διορθώσει 
το τραπεζικό σύστημα, να χαλαρώσει τη 
δημοσιονομική πολιτική και να μειώσει 
τη γραφειοκρατία».
«Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι 
ακόμη στην περίοδο του μέλιτος. Οι 
επιχειρήσεις είναι ενθουσιασμένες 
από μία ξεκάθαρα κεντροδεξιά κυβέρ-
νηση. Το οικονομικό κλίμα βρίσκεται σε 
υψηλό επίπεδο 12 ετών. Οι επενδυτές 
είναι αισιόδοξοι: η διαφορά των απο-
δόσεων των ελληνικών 10ετών ομολό-
γων από αυτές των αντίστοιχων γερμα-
νικών ομολόγων έχει μειωθεί στο μισό 
φέτος. Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς 
ότι η αισιοδοξία αυτή θα ξεκινήσει έναν 
ενάρετο κύκλο. Καθώς η οικονομία ανα-
πτύσσεται, οι μεταρρυθμίσεις γίνονται 
ευκολότερες», σημειώνει το δημοσί-
ευμα, προσθέτοντας: «Αν, όμως, ήταν 
εύκολη η διόρθωση της κατάστασης 

μίας χώρας, η Ελλάδα θα είχε ήδη πλη-
σιάσει την υπόλοιπη ΕΕ. Και η περίοδος 
του μέλιτος για την κυβέρνηση μπορεί 
να σπαταληθεί - ιδιαίτερα όταν η από-
δοση πολλών από τις αναγκαίες μεταρ-
ρυθμίσεις θα πάρει χρόνια - όπως η 
ολοκλήρωση των κατασκευαστικών 
έργων στο Ελληνικό».
Ο Economist σημειώνει ότι ο πρωθυ-
πουργός θέλει να μετατρέψει το Ελλη-
νικό σε ένα σύμβολο όχι των εμποδίων 
για το επιχειρείν στην Ελλάδα, αλλά του 
νέου ανοίγματος της χώρας στο εμπό-
ριο. Οι άδειες, σημειώνει, έχουν προ-
χωρήσει γρήγορα και οι ανάδοχοι του 
έργου ελπίζουν ότι θα βάλουν μπροστά 
τις μπουλντόζες το επόμενο έτος. «Θα 
χρειαστούν, όμως, πολύ περισσότερα 
από την έγκριση ενός μεγάλου επενδυ-
τικού σχεδίου για την αναζωογόνηση 
της ελληνικής οικονομίας», σημειώ-
νει το δημοσίευμα, προσθέτοντας: «Ο 
κ. Μητσοτάκης πρέπει να αντιμετωπί-
σει τη δίδυμη κληρονομιά της κρίσης: 
τις αδρανοποιημένες τράπεζες και την 
παραλυτικά σφιχτή δημοσιονομική 
πολιτική. Θα πρέπει, επίσης, να προ-
σπαθήσει να μεταρρυθμίσει τη γραφει-
οκρατία που ταιριάζει περισσότερο σε 
αναπτυσσόμενη χώρα παρά σε μέλος 
ενός μεγάλου νομισματικού μπλοκ».
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Έ
κλεισε σήμερα και η τελευταία εκ-
κρεμότητα από μέρους του Δημοσί-
ου για τη μεγάλη επένδυση στο Ελ-
ληνικό. Σύμφωνα με ασφαλείς πλη-

ροφορίες απο το Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων υπεγράφη η τέταρτη Κοινή Υπουργική 
Απόφαση, η οποία αφορά την πολεοδόμη-
ση του ακινήτου. Πρόκειται επί της ουσίας 
για απόφαση με την οποία ολοκληρώνεται 
η λεγόμενη πολεοδομική ωρίμανση του α-
κινήτου και ακολουθεί τις ΚΥΑ για το μητρο-
πολιτικό πάρκο, το καζίνο και για τις ζώνες 
ανάπτυξης.
Είχε προηγηθεί η έκδοση Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου ώστε να ξεπεραστούν 
τα κωλύματα που υπήρχαν.
Ουσιαστικά πρόκειται για άθλο της κυβέρ-
νησης και προσωπικά του υπ. Ανάπτυξης 
κ. Άδωνι Γεωργιάδη, που ανέλαβε όλο τον 
κυβερνητικό συντονισμό, καθώς μέσα σε 
τρεις μήνες επιτεύχθηκε αυτό που για χρό-

νια βάλτωνε.
Πλέον τα βλέμματα στρέφονται στην υπο-
βολή δεσμευτικών προσφορών στο διαγω-
νισμό για την άδεια καζίνο που λήγει αύριο.
Όπως όλα δείχνουν Mohegan και Hard 
Rock International θα κονταροχτυπηθούν 
για την άδεια την οποία θέλουν για να προ-
χωρήσουν στην ανέγερση και λειτουργία 
ενός resort που θα καταστήσει την Αθήνα 
τον κορυφαίο προορισμό ψυχαγωγίας στη 
Νότια Ευρώπη.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις ανάδοχος θα μπο-
ρούσε να προκύψει εντός 1,5 μήνα στην 
περίπτωση που δεν υπάρξουν προσφυγές 
και ενστάσεις από τους διεκδικητές.
Το resort εξάλλου είναι και το κλειδί ώστε 
να προχωρήσει το πρότζεκτ. Ήδη η Lamda 
Development εχει ξεκινήσει τη διαδικασία 
εξεύρεσης των απαραίτητων πόρων με τη 
δρομολογούμενη αύξηση μετοχικού κεφα-
λαίου.

Επένδυση στο Ελληνικό: 
Υπεγράφη και η τελευταία 
Κοινή Υπουργική Απόφαση 

επικαιρότητα

Χωρίς τέλος οι αφίξεις 
προσφύγων στη Λέσβο: Στην 
Τουρκία ο Κουμουτσάκος 

Εκρηκτική παραμένει η κατάσταση στη 
Μόρια καθώς μόνο το πρωί έφτασαν 
στο νησί της Λέσβου πέντε βάρκες 
με 191 πρόσφυγες. Στην Τουρκία 
βρίσκεται ο Κουμουτσάκος

Δ
εν έχουν τέλος οι αφίξεις προσφύ-
γων και μεταναστών στο νησί της 
Λέσβου με αποτέλεσμα η κατάστα-
ση να συνεχίζεται να είναι εκρηκτι-

κή στον προσφυγικό καταυλισμό της Μόριας.
Είναι ενδεικτικό ότι το πρωί έφτασαν στο νησί 
τρεις βάρκες με 143 πρόσφυγες στη Σκάλα 
Συκαμιάς και άλλες δύο στην περιοχή του 
αεροδρομίου με άλλους 48. Χθες, εξάλλου, 
το κύμα προσφυγικών ροών είχε συνεχιστεί 
στα νησιά του Αιγαίου (284 
αφίξεις) εκ των οποίων οι 177 
έφτασαν στη Λέσβο και οι 
υπόλοιποι σε Σάμο και Λέρο.
Η κατάσταση στον προσφυ-
γικό καταυλισμό της Μόριας 
είναι και πάλι εκτός ελέγχου 
καθώς συνωστίζονται πάνω 
από 12.000 πρόσφυγες. Η 
επιχείρηση αποσυμφόρησης της Μόριας που 
έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση δεν έχει απο-
δώσει ακόμη «καρπούς» καθώς παρά το γεγο-
νός ότι έφυγαν τις τελευταίες ημέρες εκατοντά-
δες άτομα – κυρίως από ευάλωτες ομάδες – 
προς άλλες Δομές, οι προσφυγικές ροές από 
τα τουρκικά παράλια συνεχίζονται αμείωτες.
Δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Die 
Welt φέρνει στο προσκήνιο μία άλλη πτυχή 
του Προσφυγικού ζητήματος. Σύμφωνα με την 
εφημερίδα, μόνο ένας στους 50 παράτυπους 
μετανάστες επιστρέφει από την Ελλάδα στην 
Τουρκία.
«Η Ελλάδα είναι και πάλι ελκυστική για παρά-
τυπους μετανάστες λόγω της χρόνιας απο-
τυχίας των ελληνικών αρχών να απελάσουν 
άτομα χωρίς δικαίωμα ασύλου», γράφει η Die 
Welt σε ρεπορτάζ της με τίτλο «Βοήθεια στην 
Ελλάδα από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για 
τους Μετανάστες και τους Πρόσφυγες BAMF».

Στην Τουρκία ο Κουμουτσάκος
Την ώρα  που η Ελλάδα παρακολουθεί την 
Τουρκία να αφήνει από τα παράλιά της καθη-
μερινά να φεύγουν δεκάδες πρόσφυγες με 

προορισμό τα νησιά του Αιγαίου, ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη, με 
αρμοδιότητα σε θέματα μεταναστευτικής πολι-
τικής, Γιώργος Κουμουτσάκος   μετέβη στην 
Τουρκία σε μία προσπάθεια να κρατήσει ανοι-
χτά τους διαύλους επικοινωνίας με τη γειτονική 
χώρα για το Προσφυγικό.
Ο κ. Κουμουτσάκος θα συναντηθεί με τον 
τούρκο υπουργό Εσωτερικών Σουλεϊμάν 
Σοϊλού με τον οποίο θα συζητήσουν όλες τις 
τελευταίες εξελίξεις στο Προσφυγικό καθώς 
και την πορεία εφαρμογής της Κοινής Δήλω-
σης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας του 2016.
Εν τω μεταξύ, τις εξελίξεις στο ζήτημα της μετα-
ναστευτικής πρόκλησης παρουσίασε χθες, 
Τετάρτη ο αναπληρωτής υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη Γιώργος Κουμουτσάκος στα 

μέλη της Επιτροπής Εθνικής 
‘Αμυνας και Εξωτερικών Υπο-
θέσεων της Βουλής.
Ο κ. Κουμουτσάκος αφού 
ενημέρωσε την Επιτροπή ότι 
μόνο το πεντάμηνο Μαϊου – 
Σεπτεμβρίου σημειώθηκε 
αύξηση των μεταναστευτι-
κών ροών σε ποσοστό 200%, 

κατέστησε σαφές ότι η κυβέρνηση είναι απο-
φασισμένη να εφαρμόσει πολιτικές αποτρο-
πής, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα.
Αναφέρθηκε επίσης και στην πρωτοβουλία η 
Ελλάδα κινηθεί μαζί «με τις χώρες της πρώ-
της γραμμής στην Ανατολική Μεσόγειο», για 
τη διεθνοποίηση του μεγέθους του προβλή-
ματος.
«Η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα και 
κράτος δικαίου, μέλος της Ε.Ε. Αλλά ταυτό-
χρονα καμία δημοκρατία δεν έχει την πολυτέ-
λεια να μην υπερασπίζεται τον εαυτό της.
Η ελευθερία οφείλει να αυτό-προστατεύεται, 
γι’ αυτό η δική μας πολιτική είναι η πολιτική της 
δημοκρατικής αυστηρότητας. Ναι στον σεβα-
σμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά 
μέλημα και φροντίδα ισχυρής προστασίας 
του αισθήματος ασφάλειας των Ελλήνων και 
της χώρας», είπε ο αναπληρωτής υπουργός 
σημειώνοντας ότι πρέπει να υπάρξουν πολι-
τικές αποτροπής, επιτάχυνση των διαδικα-
σιών ασύλου και ενίσχυση των συνόρων για 
να προστατεύονται αποτελεσματικότερα, σε 
σχέση με το παρελθόν.

«Η ιταλική μαφία διακινεί ναρκωτικά 
μεταξύ Ελλάδας - Αλβανίας - Απουλίας» 

Σ
τους τρόπους με τους οποίους  
διακινούν ναρκωτικά οι εγκλημα-
τικές οργανώσεις της Ιταλίας αλλά 
και στην έξαρση του φαινομένου 

γενικότερα στην Ευρώπη, αναφέρθηκε 
σε πρόσφατη συνέντευξή του ο γνωστός 
εισαγγελέας της «Διεύθυνσης Καταπο-
λέμησης της Μαφίας» του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης,  Τζιοβάνι Ρούσο.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, 
επεσήμανε πως τα τελευταία χρόνια 
υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την εξά-
πλωση της  Ντραγκέτα η οποία γίνεται 
όλο και ισχυρότερη ακόμα και σε οικο-
νομικό επίπεδο. Παράλληλα αναφέρ-
θηκε και στην Kόζα Νόστρα (μαφία της 
Σικελίας) , η οποία - όπως υποστήριξε- 
άργησε για ιδεολογικούς λόγους να μπει 
στο παιχνίδι της διακίνησης ναρκωτικών, 
ενώ για την Καμόρα (μαφία της Νάπολι) 
τόνισε πως παραμένει σταθερή στη μετα-
φορά φορτίων αλλά αντιμετωπίζει πολ-
λές δυσκολίες στη συνεργασία με άλλες 
εγκληματικές οργανώσεις.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχουν οι δηλώ-
σεις του εισαγγελέα σχετικά με τους δρό-

μους και τα περάσματα  που χρησιμοποι-
ούνται προκειμένου να μεταφέρονται τα 
ναρκωτικά.
Ο Τζιοβάνι Ρούσο, ανέφερε ότι ειδικά 
στην περίπτωση της μεταφοράς ποσο-
τήτων μαριχουάνας, η ιταλική μαφία 
Σάκρα Κορόνα Ουνίτα(μαφία της Απου-
λίας), χρησιμοποιεί τη διαδρομή Ελλάδα- 
Αλβανία – Απουλία.
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Δ
ήλωση-έκπληξη από τον πρω-
θυπουργό των Σκοπίων, Ζόραν 
Ζάεφ, που ανέφερε ότι «η Ελ-
λάδα πρέπει να αναλάβει την η-

γεσία των Βαλκανίων». Σύμφωνα με τον 
κ. Ζάεφ, αυτό συμβαίνει «γιατί η Ελλάδα 
είναι η παλαιότερη χώρα-μέλος της ΕΕ, η 
παλαιότερη χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ».
Σε συνέντευξή του στο ΙΒΝΑ, ο κ. Ζάεφ 
αναφέρθηκε στην πρώτη του συνάντηση 
με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο 
Μητσοτάκη, στο περιθώριο της 74ης Γενι-
κής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
«Για εμένα είναι πάντα χαρά μου να συνα-
ντώ εκπροσώπους μια φιλικής χώρας και 
η Ελλάδα είναι φιλική προς την χώρα μας. 
Μετά από την υπογραφή της Συμφωνίας 
των Πρεσπών, η μόνη μας διάθεση είναι 
να οικοδομήσουμε μια φιλία, να προχω-
ρήσουμε προς την ευημερία και για τις 
δύο χώρες και βέβαια πάντα δράττομαι 
της ευκαιρίας να ευχηθώ ευημερία, χαρά, 
ικανοποίηση, καλή ζωή και συνεργασία 
με τους πολίτες της Β. Μακεδονίας. Συζη-
τήσαμε για την υλοποίηση της Συμφω-
νίας των Πρεσπών, η οποία είναι πολύ 
σημαντική και για τις δύο πλευρές, καθώς 
μέσω αυτής αυτό θα είναι ορατό και για 
τις δύο πλευρές. Έχουμε υποχρεώσεις να 
εκπληρώσουμε, ορισμένες έχουν εκπλη-
ρωθεί νωρίτερα απ’ ότι υποχρεούμα-
σταν, ώστε να προετοιμάσουμε τους πολί-
τες μας και να δείξουμε στους πολίτες της 
Ελλάδας την ειλικρινή μας φιλία».
Παράλληλα, ο κ. Ζάεφ υποστήριξε ότι οι 
δυο τους συζήτησαν για την οικονομική 
συνεργασία, ενώ θεωρεί ότι η χώρα του 
μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα να βγει 
από την κρίση πολύ σύντομα, αφού ελλη-
νικές επιχειρήσεις μπορούν να επωφελη-
θούν από το χαμηλό οικονομικό επίπεδο 
των Σκοπίων.
«Γιατί να έρχονται μόνο εταιρείες από την 
Γερμανία, την Γαλλία και την Ολλανδία 
στην Β. Μακεδονία εξαιτίας του χαμηλού 
οικονομικού επιπέδου; Οι Ελληνικές επι-
χειρήσεις μπορούν να είναι κερδοφόρες 
και πολύ χρήσιμες για την ελληνική οικο-
νομία, και έχουν παρουσία τώρα στα Σκό-
πια και όλες τις άλλες πόλεις της Β. Μακε-
δονίας, προσπαθώντας να βρουν τρό-
πους να επενδύσουν και να αυξήσουν τις 
εμπορικές ροές. Τα αποτελέσματα είναι 
πολύ καλά. Στο τέλος του 2018 είχαμε 

άνοδο άνω του 20% στις εμπορικές σχέ-
σεις των χωρών μας. Είμαστε ανάμεσα 
στους μεγαλύτερους υποστηρικτές του 
τουρισμού εφέτος στην Ελλάδα. Αυτό 
είναι φιλία και γνωρίζω ότι κάθε καλο-
καίρι γεννώνται νέες φιλίες ανάμεσα 
στους πολίτες μας και αυτούς της Ελλά-
δας. Σε αυτή την κατεύθυνση συζητήσαμε 
για όλες τις προοπτικές που έχουμε μπρο-
στά μας. Εκτιμώ πολύ την πολιτική του κ. 
Μητσοτάκη. Νοιάζεται για το μέλλον της 
Ελλάδας, η οποία έχει ανοικτά ζητήματα 
με την Τουρκία και την Αλβανία. Βέβαια, 
μπορούν πάντα να υπολογίζουν στην 
υποστήριξή μας γιατί είμαστε μια πολύ 
φιλική χώρα».
Ο πρωθυπουργός των Σκοπίων αναφέρ-
θηκε και στην Ευρωπαϊκή πορεία της 
χώρας του, λέγοντας ότι είναι ένα ζήτημα 
που συζήτησε με τον κ. Μητσοτάκη.
«Είναι και η πρόθεση μιας φίλης χώρας 
να υποστηρίξει τον βόρειο γείτονα, την 
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Σε 
αυτή την κατεύθυνση είναι ικανοποιημένη 
[η ελληνική πλευρά], αφοσιωμένη να μας 
υποστηρίξει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Με την ευκαιρία αυτή συμμερίζομαι την 
αίσθηση ότι η Ελλάδα πρέπει πραγμα-
τικά να αναλάβει την ηγεσία των Βαλ-
κανίων, γιατί η Ελλάδα είναι η παλαιό-
τερη χώρα-μέλος της ΕΕ, η παλαιότερη 
χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ. Η κυβέρνηση του 
Μητσοτάκη έχει αυτή την ευκαιρία και 
κανονικά θα αναπτύξει τις δικές του πολι-
τικές. Αλλά το αίσθημα από εμένα, ως 
πρωθυπουργού της Β. Μακεδονίας, και 
από άλλους πρωθυπουργούς και ηγέτες 
της περιοχής, είναι ότι αναμένουμε ηγε-
σία από την Ελλάδα, καθώς η ατζέντα της 
Θεσσαλονίκης από το 2003 μας έδωσε 
αυτή την ενθάρρυνση και για μια ευρω-
παϊκή πορεία.
Είμαστε αφοσιωμένοι. Στη χώρα μας το 
83% των πολιτών τάσσεται υπέρ της έντα-
ξης στην ΕΕ. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το 
μονοπάτι, κανονικά, η Ελλάδα θα χρει-
αστεί να πάρει την πραγματική θέση της 
στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. 
Υπάρχει μια ευκαιρία μπροστά μας και 
γνωρίζω ότι η Ελλάδα θα μας στηρίξει 
τώρα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ώστε να 
μπορέσουμε να έχουμε μια ημερομηνία 
για να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με 
την ΕΕ», σημείωσε.

επικαιρότητα

Ζάεφ: Η Ελλάδα πρέπει να αναλάβει 
την ηγεσία των Βαλκανίων 

Συνελήφθη αξιωματικός με 
πολυετή παρουσία στη Βουλή για 
δωροδοκία από επιχειρηματία

 Το παρασκήνιο της έρευνας 
Εσωτερικών Υποθέσεων 
της ΕΛ.ΑΣ για χρηματισμό 
αξιωματικών της για να 
«σβήσουν» πρόστιμο για 
ανασφάλιστη εργασία. Ενας 
εκ των αξιωματικών είχε 
ελεγχθεί και το 2016 – Η 
φράση «την πάτησα» του 
συλληφθέντα.

Δ
ύο αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ, 
ηλικίας 54 και 39 ετών (ο 
πρώτος εξ αυτών έχει υ-
πηρε τήσε ι  γ ια αρκε τά 

χρόνια στη Βουλή)  συ-
νελήφθησαν επ’ αυτο-
φώρω από την Υπηρε-
σία Εσωτερικών Υπο-
θέσεων της Ασ τυνο-
μίας γ ιατί φερεται να 
απαίτησαν και να πή-
ραν, 3.000 ευρώ από 
ιδιοκ τήτη ε τα ιρε ίας 
ανακύκλωσης πλαστικού στον Α-
σπρόπυργο.
Ο 54χρονος είναι διοικητής  Τμή-
ματος Διαχείρισης Μετανάστευσης 
Δυτικής Αττικής (έχει στον έλεγχό 
του και ορισμένα hot spots διαμο-
νής μεταναστών) και ο άλλος είναι 
συνεργάτης του στην ίδια υπηρεσία.
Ο εν λόγω διοικητής   φέρεται ότι 
είχε γίνει και το 2016 στόχος εσω-
τερικού ελέγχου της ΕΛ.ΑΣ,  σε 
υπόθεση λαθραίων τσιγάρων. Τότε 

φέρεται να είχε αναφέρει σε υπό-
πτους στοιχεία οχήματος με συμ-
βατικές πινακίδες της ΕΛ.ΑΣ, σε μία 
έρευνα ωστόσο χωρίς συνέχεια.
Στόχος της δωροδοκίας ήταν  να 
μειωθεί χρηματικό πρόστιμο που 
θα  επιβαλόταν από την Επιθεώ-
ρηση Εργασίας σ τον επιχειρημα-
τία, ύστερα από αστυνομικό έλεγχο 
στη διάρκεια του οποίου βρεθηκαν 
στην εταιρεία του ν’ απασχολού-
νται παρανόμως εννιά αλλοδαποί.
Οι εν λόγω ένστολοι είχαν ζητήσει 
αρχικά 10.000 ευρώ για να προχω-
ρήσουν σε ευνοϊκές ρυθμίσεις και 
όταν πήραν τα χρήματα δήλωσαν 

σ τον  επ ιχε ιρημα τ ία 
«ότι τον έφτιαξαν ήδη  
τον φάκελό του».
Ομως ο ιδιοκτήτης της 
ε ταιρείας ανακύκλω-
σης είχε ήδη καταφύ-
γ ε ι  σ τ ην  Υπηρεσ ία 
Εσωτερικών Υποθέ-
σεων της ΕΛ.ΑΣ που 

προχώρησε σε προσημείωση χαρ-
τονομισμάτων, ενώ κατέγραψε τη 
συνάντηση των αξιωματικών  μαζί 
του.
Ο συλληφθείς διοικητής του Τμήμα-
τος μόλις αντίκρυσε τα στελέχη της 
Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων 
φέρεται να είπε «την πάτησα», ενω 
ο συνάδελφός του έπιασε το κεφάλι 
του και είπε απευθυνόμενος στον 
προϊστάμενό του «Τι μου έκανες ρε 
αστυνόμε, όχι ρε αστυνόμε, όχι...». 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com



13ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ4 Οκτωβρίου 2019

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ14 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

4 Οκτωβρίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ.
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Ρούλα Μαργαρώνη
1414 King Street East, Unit 26

(289) 316-0568
rmargaronis@allstate.ca

1032E_DN175294_11/17

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας
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Οι όροι αναφοράς έχουν 
συμφωνηθεί ήδη από τις 
9 Αυγούστου δήλωσε ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Νίκος Αναστασιάδης, 
αναφέροντας ότι προσπαθεί 
να κρατήσει ένα κλίμα καλής 
και φιλικής σχέσης με τον 
Μουσταφά Ακιντζί και πως 
στον ΓΓ του ΟΗΕ μετέφερε 
την αποφασιστικότητά του 
για λύση λειτουργική και 
βιώσιμη, χωρίς εξαρτήσεις και 
κηδεμόνες.

Ε
ξερχόμενος του Προεδρικού 
Μεγάρου μετά την συνεδρία 
του Υπουργικού Συμβουλί-
ου, ο Πρόεδρος Αναστασιά-

δης κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώ-
σεις του Τ/κ ηγέτη και το ότι «επιδί-
δεται σε παιγνίδι επίρριψης ευθυ-
νών» και τι μπορούμε να αναμένου-
με στη βάση αυτού του δεδομένου. 
Απάντησε ότι «μέχρι σήμερα, θα έ-
χετε παρακολουθήσει ότι ουδέποτε 
έχω εμπλακεί σε ένα κατηγορητήριο 
εναντίον του κ. Ακιντζί για σωρεία υ-
παναχωρήσεων που μέχρι σήμερα 
καταγράφονται, προσπαθώντας να 
κρατήσω ένα κλίμα καλής και φιλι-
κής σχέσης».
Αυτό που θέλει να ξεκαθαρίσει είναι 
ένα, σημείωσε λέγοντας ότι έκανε 
σαφέστατη για άλλη μια φορά στον 
ΓΓ, «την πρόθεση, την αποφασιστι-
κότητα, την πολιτική βούληση, την 
αμετάκλητη, να εργαστώ όπως εργά-
στηκα και μέχρι το Κραν Μοντανά, 
προκειμένου να εξευρεθεί μια λύση 
στο Κυπριακό που να γίνεται αποδε-
κτή και από τις δύο κοινότητες, που 
να είναι πριν και πάνω από όλα λει-
τουργική για να μπορεί να είναι βιώ-
σιμη, με τη δημιουργία ενός κρά-
τους που να είναι απαλλαγμένο από 
εξαρτήσεις ή από κηδεμόνες».
Ερωτηθείς για το τι θα γίνει με τους 
όρους αναφοράς και πότε θα έρθει 

η κα. Λουτ, ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας είπε ότι οι όροι είχαν συμ-
φωνηθεί με τον Τ/κ ηγέτη στη συνά-
ντηση που είχαν στις 9 Αυγούστου. 
«Επιβεβαιώθηκαν κατά την πρώτη 
μέρα άφιξης της κα. Λουτ, την οποίαν 
είχαμε ενημερώσει για τις συγκλίσεις 
που είχαμε πετύχει και η οποία ετοί-
μασε μια σύντομη κατά τη δική μας 
επιθυμία δήλωση. Πέραν τούτου, αν 
κάποιοι υπαναχωρούν, αν κάποιοι 
θέλουν να τεθούν προαποφασισμέ-
νες θέσεις, λυπούμαι πάρα πολύ 
αλλά δεν μπορώ να συμβαδίσω».

Πάρτι – έκπληξη στο Προε-
δρικό
Λίγο πριν ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας είχε δεχθεί τις ευχές του προ-
σωπικού του Προεδρικού Μεγάρου 
σε ένα πάρτι έκπληξη που διοργα-
νώθηκε με την ευκαι-
ρία των πρόσφα-
των γενεθλίων και ο 
Πρόεδρος δέχθηκε 
τις ευχές και ευχαρί-
στησε τον κάθε έναν 
προσωπικά, αλλά 
και δημόσια στους 
δημοσιογράφους, 
όπως ευχαρίστησε και τους δεκάδες 
εκατοντάδες φίλους που του ευχή-
θηκαν να είναι πολύχρονος.
Χαριτολογώντας ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης ανέφερε ότι «κάποιοι, 
γνωρίζοντας την ηλικία που απεβί-
ωσε ο παππούς μου, στα 108, μου 
ευχήθηκαν να πάω τόσο. Είναι και 
τα γονίδια καλά. Είναι μια απειλή για 
τους πολιτικούς μου αντιπάλους αν 
δεν συμπεριφερθούν όπως τα πολι-
τικά θέσμια υπαγορεύουν, ενδεχο-
μένως να αναθεωρήσω την από-
φαση μου και να πάω μέχρι τα 108».
Αναμένει, πρόσθεσε στη συνέχεια, 
η Βουλή να εγκρίνει την πρόταση 
για αλλαγή του Συντάγματος, ώστε 
η θητείες του Προέδρου της Δημο-
κρατίας να περιορίζονται στις δύο, 
και αυτή είναι πρόταση που υπε-

βλήθη το 2013.

Πρόεδρος ΔΗΚΟ: Το πλαίσιο 
Γκουτέρες δεν μπορεί να α-
ποτελέσει τη βάση επίλυσης 
του Κυπριακού
Η προσπάθειά μας για επανέναρξη 
των διαπραγματεύσεων πρέπει να 
θεωρείται δεδομένη, αλλά από την 
αρχή το ΔΗΚΟ δήλωσε πως δεν είναι 
ιδιαίτερα αισιόδοξο ότι η Τουρκία 
θα επιτρέψει την επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων για πολλούς 
λόγους και ένας από αυτούς είναι 
γιατί επιθυμεί να αλλάξει τη βάση 
του διαλόγου και να συζητήσει στη 
βάση των δύο κρατών και της συνο-
μοσπονδίας, δήλωσε ο Πρόεδρος 
του κόμματος Νικόλας Παπαδόπου-
λος.
Σε δηλώσεις μετά την υπογραφή του 

βιβλίου συλλυπητη-
ρίων στην οικία του 
Γάλλου Πρέσβη για 
το θάνατο του Ζακ 
Σιράκ, ο κ. Παπα-
δόπουλος είπε ότι 
οφείλει και ο Πρό-
εδρος τη Δημοκρα-
τίας να ασκήσει την 

δική του αυτοκριτική γιατί έχει δημι-
ουργηθεί η εντύπωση πως η δική 
μας πλευρά είναι διατεθειμένη να 
συζητήσει πάνω σε αυτή τη βάση.
“Ως Δημοκρατικό Κόμμα από τη 
πρώτη στιγμή είχαμε δηλώσει τη 
δική μας διαφωνία ότι οι όροι ανα-
φοράς που θα περιλαμβάνουν το 
πλαίσιο Γκουτέρες είναι λανθασμέ-
νοι, το πλαίσιο Γκουτέρες δεν μπορεί 
να αποτελέσει τη βάση επίλυσης του 
Κυπριακού και εμείς καλούμε όλους 
τους πολίτες που θέλουν να βγά-
λουν τα δικά τους συμπεράσματα 
σε σχέση με το περιεχόμενο αυτού 
του πλαισίου, απλά να διαβάσουν 
την έκθεση του ΓΓ της 28ης Σεπτεμ-
βρίου 2017 η οποία περιλαμβάνει το 
πλαίσιο Γκουτέρες, εμείς θεωρούμε 
ότι όποιος το διαβάσει, συμφω-

νεί μαζί μας ότι δεν μπορεί εκείνο 
το έγγραφο να αποτελέσει τη βάση 
λύσης του Κυπριακού”, ανέφερε.
Ο κ. Παπαδόπουλος ρωτήθηκε για 
τοποθέτησή του το πρωί σε ραδι-
οφωνική εκπομπή ότι η συνεργα-
σία με το ΑΚΕΛ ήταν αποδοτική, 
για σχόλιο του Προέδρου του ΔΗΣΥ 
που διερωτήθηκε γιατί το ΔΗΚΟ 
θεωρούσε καταστροφική την οικο-
νομική πολιτική του Προέδρου Χρι-
στόφια και ότι η συζήτηση για τις 
προεδρικές είναι άκαιρη.
Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ είπε ότι 
ως γενικό σχόλιο συμφωνεί με τον 
Πρόεδρο ΔΗΣΥ “ότι είναι πρόωρη 
οποιαδήποτε συζήτηση για τις προ-
εδρικές και εμείς δεν έχουμε μπει σε 
μια τέτοια συζήτηση με τον οποιον-
δήποτε και ουδέποτε έχω συζητήσει 
προσωπικά με τον Γενικό Γραμματέα 
του ΑΚΕΛ κάτι τέτοιο”.
 “Δεν είπα ότι είναι οι διακυβερνή-
σεις αποτελεσματικές, αλλά οι πολι-
τικές συνεργασίες και είναι ένα γεγο-
νός , αν πάρουμε ιστορικά τις πολιτι-
κές συνεργασίες στην Κύπρο οι πιο 
αποτελεσματικές συνεργασίες ήταν 
μεταξύ του ΑΚΕΛ και του ΔΗΚΟ. 
Αυτό είναι απλά ένα ιστορικό γεγο-
νός”, ανέφερε.
Σε παρατήρηση ότι στην οικονομία 
διαφώνησε το ΔΗΚΟ με το ΑΚΕΛ 
και οι θέσεις του ήταν πιο κοντά σε 
αυτές του ΔΗΣΥ, ο κ. Παπαδόπου-
λος είπε «φυσικά και υπήρχαν και 
διαφωνίες και αν δεν υπήρχαν δια-
φωνίες θα ήμασταν τα ίδια κόμματα. 
Δεν είμαστε τα ίδια κόμματα επειδή 
έχουμε διαφωνίες, και με την διακυ-
βέρνηση του ΔΗΣΥ διαφωνήσαμε 
και αποσυρθήκαμε και διαχωρίσαμε 
τη θέση μας από την κυβέρνηση του 
κ. Αναστασιάδη το 2014, επομένως 
οι διαφωνίες όταν είναι ουσιαστι-
κές ναι οδηγούν και σε τερματισμό 
συνεργασιών. Εγώ αυτό που έχω πει 
κατ ‘ επανάληψη είναι ότι ως Δημο-
κρατικό Κόμμα δεν αποκλείουμε τη 
συνεργασία με κανέναν”.

εδώ Κύπρος

Στο χώρο στάθμευσης των 
Οθωμανικών Λουτρών 
μετακινήθηκε  η Δημο-

τική Αγορά Πάφου, ωστόσο 
μετά την μετακίνηση της οι 
παραγωγοί της αισθάνονται 
φυλακισμένοι. Η αγορά φρού-
των και λαχανικών, στο νέο 
χώρο που στεγάζεται, έχει 
ουσιαστικά “χαθεί” αφού οι 
περισσότεροι επισκέπτες δεν 
μπορούν  να την εντοπίσουν.
Πρόθεση της τοπικής αρχής 
ήταν  η λειτουργία  μιας λαϊκής 
αγοράς αποτελούμενης απο-
κλειστικά από τους παραγω-
γούς, ενώ ταυτόχρονα να απε-
λευθερωθεί χώρος όπου λει-
τουργούσε μέχρι πρότινος  η 
συγκεκριμένη αγορά έξω από 
την κλειστή Δημοτική αγορά, 
με στόχο την ανακαίνιση της. 
Το αποτέλεσμα όμως δεν είναι 
καθόλου το αναμενόμενο 
αφού η μειωμένη και περιορι-
σμένη κίνηση προβληματίζει 
έντονα τους φθαρτέμπορους-  
τρεις εναπομείναντες σε καθη-
μερινή βάση – και λίγο περισ-
σότερους το Σάββατο.
Ο Ανδρέας Κροταλίας, φθαρ-
τέμπορας και λαϊκός ποιητής 
από την Γιόλου,  σε δηλώσεις 
του στο ΚΥΠΕ ανέφερε πως 
προσπάθησε πάρα πολύ για τη 
μη μετακίνηση της Δημοτικής 
αγοράς. Εκεί ουσιαστικά είπε, 
που τους μετακίνησαν κανέ-
νας δεν μπορεί να τους βρει 
και να αντιληφθεί ότι πρόκει-
ται για Δημοτική αγορά.  Ο κ.  
Κροταλίας, είπε πως η Δημο-
τική Αγορά αποτελεί το παλαιό 
παντοπωλείο που κάποτε δεν 
υπήρχε Παφίτης που να μην το 
επισκεφτεί.
Ο κ. Κροταλίας κάλεσε την 
Δημοτική αρχή να συνερ-
γαστεί περισσότερο με τους 
παραγωγούς για να μην οδη-
γηθούν σε “αργό θάνατο”. 
Είναι καιρός είπε χαρακτηρι-
στικά να προβληματιστούν 
κάποιοι ώστε να μην χαθούν 
οι φθαρτέμπορες της Δημοτι-
κής αγοράς.

“Φάντασμα” 
έχει καταστεί 
η Δημοτική 
αγορά Πάφου 
αναφέρουν οι 
παραγωγοί 

Αναστασιάδης: Οι όροι αναφοράς 
συμφωνήθηκαν ήδη από τις 9 Αυγούστου 
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εδώ Κύπρος

Μ
ετά από πάρα πολλά χρόνια για πρώτη φο-
ρά θα δαπανηθεί μέχρι το τέλος του χρό-
νου το 100% του ποσού για το σχέδιο στέ-
γασης εκτοπισθέντων και παθόντων από 

την Υπηρεσία Μέριμνας, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερι-
κών, Κωνσταντίνος Πετρίδης μετά την συνεδρία του Υ-
πουργικού Συμβουλίου.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προε-
δρικό, ο κ. Πετρίδης είπε ότι «από τις 4 Ιουλίου έχει μπει 
σε εφαρμογή το αναθεωρημένο σχέδιο στέγασης των 
εκτοπισθέντων και παθόντων από την Υπηρεσία Μέρι-
μνας, βάσει του οποίου έχουν αυξηθεί τα εισοδηματικά 
κριτήρια, έχουν αλλάξει πολύ οι διαδικασίες και έχουν 
γίνει πιο ταχύρρυθμες.
Όπως ανέφερε, χρειάζεται και έγκριση από την τράπεζα 
για να επιβεβαιωθεί ότι τα κονδύλια θα διατεθούν πραγ-
ματικά προς αξιοποίηση του σχεδίου και την απόκτηση 
κατοικίας, ενώ έχει προσληφθεί περισσότερο προσω-
πικό. Σήμερα, πρόσθεσε, έγινε ανασκόπηση για το πού 
βρισκόμαστε από τον Ιούλιο μέχρι τώρα.
Πρόσθεσε ότι παρά το ότι έχει μεσολαβήσει το καλο-
καίρι, έχουν εξεταστεί εκατοντάδες αιτήσεις και έχουν 
δοθεί εγκρίσεις σε 900 άτομα το τελευταίο δίμηνο, ενώ 
εκκρεμούσαν 5000 σχέδια.
Ο ΥΠΕΣ είπε ότι για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 
είχαν εγκριθεί αιτήματα που αφορούσαν 6 εκ. ευρώ, 
ενώ από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί αιτή-
ματα που αφορούν 19 εκ. ευρώ «κάτι που δείχνει πόσο 
πετυχημένο είναι το νέο σχέδιο και πιο πετυχημένες οι 

διαδικασίες».
Πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου για πρώτη 
φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια θα διατεθεί το 100% 
του προϋπολογισμού με τρόπο που να διασφαλίζεται το 
ποσό προς στέγαση, κατέληξε ο Υπουργός Εσωτερικών.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Υπουργικό Συμ-
βούλιο ενέκρινε στις 3/7/2019, το αναθεωρημένο σχέ-
διο παροχής οικονομικής ενίσχυσης για στέγαση εκτο-
πισθέντων και παθόντων το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή 
στις 4/7/2019 και καθορίζει τους όρους και τις προϋπο-
θέσεις για τα στεγαστικά σχέδια, με απλοποιημένες δια-
δικασίες, που διασφαλίζουν και την ικανότητα αξιοποί-
ησης της βοήθειας για τον σκοπό της απόκτησης γης.
Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, μεταξύ άλλων, 
με τα νέα κριτήρια αυξάνονται σημαντικά τα εισοδημα-
τικά όρια, ενώ αυξάνεται η οικονομική ενίσχυση που 
παρέχεται στους εκτοπισμένους για απόκτηση κατοι-
κίας. Επίσης εισάγονται απλοποιημένες διαδικασίες για 
επιτάχυνση του χρόνου εξέτασης και έγκρισης των αιτή-
σεων και εισάγονται περιορισμοί στο εμβαδό.
“Πριν την εφαρμογή των νέων κριτηρίων εκκρεμούσαν 
στην Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπι-
σθέντων (ΥΜΑΠΕ) 5399 αιτήσεις διαφόρων κατηγο-
ριών. Αξιοποιώντας πρόσθετο προσωπικό ορισμένου 
χρόνου που προσελήφθηκε, η ΥΜΑΠΕ εξέτασε 882 
υποθέσεις. Από αυτές τις υποθέσεις, οι 742 αφορούν 
αιτήσεις οι οποίες αναβαθμίστηκαν στη βάση των νέων 
αναθεωρημένων κριτηρίων καθώς και νέες αιτήσεις οι 
οποίες υποβλήθηκαν από τις 4 Ιουλίου 2019 και μετά”.

ΥΠΕΣ: Θα δαπανηθεί το 100% του ποσού για  
στέγαση εκτοπισθέντων και παθόντων 

Απειλή ξανά ο Ακάρ: Έχουμε την ίδια 
αποφασιστικότητα όπως και το 1974 

Έ
χουμε την ίδια αποφασιστικότητα όπως και 
το 1974, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυ-
νας Χολούσι Ακάρ λέγοντας ότι ως εγγυή-
τρια χώρα θα συνεχίσουν να προστατεύουν 

τα δικαιώματα των Τ/Κ.
Σε ομιλία του σε τελετή για την νέα ακαδημαϊκή 
χρονιά, ο Τούρκος Υπουργός είπε “είμαστε απο-
φασισμένοι να προστατεύσουμε τα δικαιώματα 
και τα συμφέροντά μας στην ‘γαλάζια πατρίδα’ μας 
συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου και των 
περιχώρων της”. “Η Κύπρος είναι δική μας εθνική 
υπόθεση. Οι απόψεις και προσεγγίσεις μας σε αυτό 
το θέμα είναι καθαρές”, ανέφερε.
Ο Τούρκος Υπουργός είπε ακόμη ότι η Τουρκία 
είναι υπέρ μας βιώσιμης και περιεκτικής λύσης στην 
Κύπρο. “Πιστεύουμε ότι μόνο με αυτό τον τρόπο 
θα διασφαλιστεί η ειρήνη, η γαλήνη και η σταθερό-
τητα στο νησί. Επιδεικνύουμε μια θέση αρχής και 
στο θέμα του δίκαιου διαμοιρασμού των πηγών της 
ανατολική Μεσογείου. Από την άλλη, όπως προ-
στατεύσαμε τα δικαιώματα των Τ/Κ αδελφών μας το 

1974, έχουμε και σήμερα την ίδια αποφασιστικό-
τητα. Εμείς ως εγγυήτρια δύναμη θα συνεχίσουμε 
να προστατεύουμε και δικά μας δικαιώματα και τα 
δικαιώματα των Τ/Κ αδελφών μας στο πλαίσιο του 
διεθνούς δικαίου”, ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός.
Ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι ως Τουρκία αναφέ-
ρονται“στο διεθνές δίκαιο, τις σχέσεις καλής γει-
τονίας, τη φιλία, την επίλυση των προβλημάτων 
με ήρεμο και ήσυχο τρόπο, σε στρατηγική συνερ-
γασία, στο πνεύμα συμμαχίας μέσα στο ΝΑΤΟ”. 
Ωστόσο ανέφερε πως “αν δεν μπορούν να γίνουν 
στο πλαίσιο των προηγούμενων συμφωνιών και 
των διαπραγματεύσεων, εμείς θα κινηθούμε μόνοι 
μας, λέμε ότι έχουμε και Β και Γ σχέδιο”. “Αυτό δεν 
είναι σε καμία περίπτωση απειλή. Θέλω να γίνει 
καλά αντιληπτό”, είπε ο Χουλούσι Ακάρ και πρό-
σθεσε: “Εμείς είμαστε υπέρ της ειρήνης, της στα-
θερότητας, των σχέσεων καλής γειτονίας, σεβό-
μαστε την εδαφική ακεραιότητα των γειτόνων μας, 
είμαστε υπέρ της εξέλιξης των γεγονότων με αυτό 
τον τρόπο”.

Τ
εράστια προβλήματα διαπιστώνει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλ-
λοντος σε σχέση με το πρόγραμμα διαχείρισης των πράσινων σημείων στην 
Κύπρο, με τα μέλη της να δηλώνουν ότι η πολιτική της διαχείρισης των με-
γάλων οικιακών αποβλήτων έχει αποτύχει πλήρως.

Κατά τη σημερινή ενημέρωση της Βουλής σχετικά με τη λειτουργία των πράσινων 
σημείων, καταγγέλθηκε εκ νέου ότι τα πράσινα σημεία έχουν μετατραπεί σε σκου-
πιδότοπους, ενώ οι πολίτες συμπεριφέρονται με «εγκληματική» αδιαφορία και 
αδράνεια.
Αν και το πρόγραμμα διαχείρισης των πράσινων σημείων στην Κύπρο πάσχει και 
έχει καταντήσει «πονοκέφαλος», όπως διαπιστώνουν τα μέλη της Επιτροπής Περι-
βάλλοντος, εντούτοις σήμερα ανακοινώθηκε η κατασκευή το πρώτο εξάμηνο του 
2020 έξι νέων πράσινων σημείων.
Τα τρία από αυτά θα βρίσκονται στην Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου, όπου 
σήμερα δεν λειτουργεί κανένα πράσινο σημείο, τα άλλα δύο θα είναι στην Επαρχία 
Λεμεσού και το άλλο στην Επαρχία Λευκωσίας.  

«Έγιναν σχεδόν όλα λάθος», δηλώνει ο Γ. Περδίκης
Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Γιώργος Περδίκης, 
είπε ότι «έγιναν σχεδόν όλα λάθος, με αποτέλεσμα να πληρώνει ο κύπριος πολίτης 
και να μην έχει τη στοιχειώδη υπηρεσία της αποκομιδής των μεγάλων οικιακών 
αποβλήτων και των κλαδεμάτων».
«Λυπάμαι να παρατηρήσω ότι σε αυτό φέρουμε ευθύνη όλοι μας και η κυβέρνηση 
και οι δήμοι και οι εταιρείες και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και σε τελική ανά-
λυση και οι πολίτες, οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις συμπεριφέρονται με μια 
τεράστια και εγκληματική αδιαφορία και αδράνεια», ανέφερε.
Όπως σημείωσε υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, λόγω του αριθμού των πράσι-
νων σημείων (από τα 67 έγινα μόνο 27) και λόγω της μεθόδου που χρησιμοποι-
είται.

Τα τρία πράσινα σημεία της Πάφου λειτουργούν χωρίς πρόβλη-
μα
Σημείωσε ότι από τα 27 πράσινα σημεία που υπάρχουν, τα τρία της Επαρχίας 
Πάφου εργάζονται χωρίς παράπονα και διαμαρτυρίες.
Εξήγησε ότι ο λόγος που εργάζονται τόσο καλά είναι γιατί τα αντικείμενα που πάνε 
εκεί τα ρίχνουν στο σκυβαλότοπο παράνομα, σημειώνοντας ότι «υπάρχει αυτή η 
αδυναμία στην Πάφο, γιατί δεν έχει δημιουργηθεί ένα κανονικός χώρος υγειονο-
μικής διαχείρισης των υπολειμμάτων, αλλά ένας χώρος όπου ρίχνουν τα απόβλητά 
τους και μετά τα σκεπάζουν με χώμα».
Η βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ευανθία Σάββα, είπε ότι «δυστυχώς από τον Ιανουάριο 
που είχαμε συζητήσει το θέμα μέχρι σήμερα έχουν προκύψει περισσότερα προ-
βλήματα, τα οποία δεν  είχαμε αντιληφθεί».
«Έχει γίνει η Κύπρος ένας τεράστιος σκουπιδότοπος. Τα πράσινα σημεία μόνο κατ’ 
όνομα. Έχουν γίνει πράσινοι πονοκέφαλοι. Οι πολίτες λόγω της κακής διαχείρισης 
ή του κλεισίματος κάποιων βάζουν τα σκουπίδια έξω από τα πράσινα σημεία», 
ανέφερε.
Επίσης, σχολίασε την έλλειψη υποδομών διαχείρισης και ανακύκλωσης όπου πρέ-
πει να μεταφέρονται τα απόβλητα μετά τα πράσινα σημεία.
Σε σχέση με τη δικαστική διαμάχη, που υπάρχει μεταξύ του Δήμου Αραδίππου 
και της εταιρείας U.C.C. United Cleaning (Cyprus) Ltd, η οποία διαχειριζόταν μέχρι 
πρόσφατα τα πράσινα σημεία στην επαρχία Λάρνακας, ο Πρόεδρος Διαχείρισης 
Αποβλήτων Λάρνακας Αμμοχώστου, Ευάγγελος Ευαγγελίδης, κατήγγειλε εκ νέου 
ότι ο εργολάβος άφησε τα πράσινα σημεία να μετατραπούν σε σκουπιδότοπους.

Τεράστια προβλήματα 
στο πρόγραμμα 
διαχείρισης των 
πράσινων σημείων
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«Υπάρχει πολύ λίγος χρόνος για 
συμφωνία» αναφέρει ο Βρετανός 
πρωθυπουργός – Με επιστολή 
του προς τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ 
υποστηρίζει ότι οι προτάσεις του 
οδηγούν σε δίκαιο και λογικό 
συμβιβασμό - Ο Τζόνσον κλείνει για 
μία εβδομάδα τη βρετανική Βουλή

Ε
ναλλακτικές προτάσεις για την αντι-
κατάσταση του backstop στα σύνο-
ρα με την Ιρλανδία έστειλε ο Βρετα-
νός πρωθυπουργός στον πρόεδρο 

της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.
Κάνοντας μια πρόταση πέντε σημείων, που 
θα έβγαζε τη Βρετανία, συμπεριλαμβανομέ-
νης και της Βόρειας Ιρλανδίας από την τελω-
νειακή Ένωση, ο Μπόρις Τζόνσον σημειώ-
νει ότι υπάρχει «πολύ λίγος χρόνος» για να 
επιτευχθεί συμφωνία για το Brexit. 
«Αυτή η κυβέρνηση θέλει συμφωνία, όπως 
είμαι βέβαιος ότι θα κάνουμε. Εάν δεν επι-
τευχθεί, θα πρόκειται για μια αποτυχία της 
διπλωματίας, για την οποία όλοι θα είμαστε 
υπεύθυνοι» γράφει στην επιστολή του προς 
τον απερχόμενο πρόεδρο της Κομισιόν.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο πέντε 
σημείων
Το σχέδιο πέντε σημείων της κυβέρνησης 
προβλέπει:

 ª     Σεβασμό στη συμφωνία του Μπέλ-
φαστ/ συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής

 ª     Δέσμευση για μακροχρόνιες περιο-
χές συνεργασίας Βρετανίας – Ιρλανδίας

 ª     Δημιουργία μιας «οικονομικής 
ζώνης», που θα επιτρέπει την ελεύθερη 
κίνηση αγροτοδιατροφικών προϊόντων 
μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και Δημοκρατίας 
της Ιρλανδίας χωρίς ελέγχους στα σύνορα

 ª     Η εκτελεστική και νομοθετική εξου-
σία της Βόρειας Ιρλανδίας θα έχει τη δυνα-
τότητα να εγκρίνει τις νέες ρυθμίσεις πριν 
τεθούν στην ισχύ

 ª     Η Βόρεια Ιρλανδία θα είναι πλήρες 
μέλος του τελωνειακού εδάφους του Ηνω-
μένου Βασιλείου και όχι της ευρωπαϊκής 
τελωνειακής ένωσης, μετά το τέλος της 
μεταβατικής περιόδου.
Το σχέδιο προβλέπει άμεση αποχώρηση 
της Βόρειας Ιρλανδίας από την τελωνει-
ακή ένωση, μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο. 
Ένα τέτοιο ενδεχόμενο συνεπάγεται τελω-

νειακούς ελέγχους στο νησί της Ιρλανδίας. 
Ο Τζόνσον υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο θα 
μπορούσε να μετριαστεί μέσω εναλλακτι-
κών ρυθμίσεων.
Τα μέλη της κυβέρνησης θεωρούν ότι οι 
νέες ρυθμίσεις θα φέρουν τις ψήφους 
συντηρητικών, που απέρριψαν τη συμφω-
νία.

Aναστέλλεται για μια εβδομάδα 
η λειτουργία της Βουλής των Κοι-
νοτήτων 
Έτοιμος να αναστείλει τη λειτουργία της 
Βουλής των Κοινοτήτων από τις 8 έως τις 
14 Οκτωβρίου είναι ο πρωθυπουργός του 
Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουρ-
γικού γραφείου, η λειτουργία του Κοινο-
βουλίου θα ανασταλεί για μόλις μία εβδο-
μάδα, προκειμένου να διεξαχθούν οι απαι-
τούμενες διεργασίες για την έναρξη της νέας 
κοινοβουλευτικής περιόδου.
Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται, παράλ-
ληλα, ότι η διάρκεια της διακοπής των κοι-
νοβουλευτικών εργασιών, είναι η μικρό-
τερη δυνατή, ώστε να διεκπεραιωθούν οι 
αναγκαίες λογιστικές προετοιμασίες.
Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός σχεδιασμός 
του Τζόνσον προέβλεπε το κλείσιμο της 
Βουλής των Κοινοτήτων για περίπου πέντε 
εβδομάδες, από τα μέσα Σεπτεμβρίου έως 
τα μέσα Οκτωβρίου.

Γιούνκερ: Προβληματική και η τε-
λευταία πρόταση του Λονδίνου 
για το Brexit
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ παρέθεσε σήμερα μια 
σειρά προβληματικών σημείων σχετικά με 
την τελευταία πρόταση του Λονδίνου για 
το Brexit, επισημαίνοντας ότι χρειάζονται 
περισσότερες συζητήσεις.
«Το να αποδεχθούμε μια τέτοια πρόταση 
δεν θα ικανοποιούσε όλους τους σκοπούς 
του backstop: την αποφυγή ενός σκληρού 
συνόρου, τη διατήρηση της συνεργασίας 
Βορρά-Νότου και της πανιρλανδικής οικο-
νομίας και την προστασία της ευρωπαϊκής 
Ενιαίας Αγοράς και τη θέση της Ιρλανδίας 
σε αυτή» τονίζεται σε μια ανακοίνωση της 
Επιτροπής.
Οι δηλώσεις Γιούνκερ έγιναν μετά την 
τηλεφωνική συνομιλία του με τον πρωθυ-
πουργό της Ιρλανδίας Λίο Βαράντκαρ.

διεθνή νέα

Brexit: Το σχέδιο πέντε σημείων 
που έστειλε ο Τζόνσον στον 
Γιούνκερ 

Α
πάντηση στο ερώτημα, περί επα-
νόδου, που εύλογα ανέκυψε μετά 
το καρδιακό πρόβλημα που πα-
ρουσιάστηκε Μπέρνι Σάντερς, δό-

θηκε από το επιτελείο του υποψηφίου για το 
χρίσμα των Δημοκρατικών.
Ο γερουσιαστής, που υποβλήθηκε κατε-
πειγόντως σε χειρουργική επέμβαση στην 
καρδιά, θα επανέλθει σύντομα στο πολιτικό 
προσκήνιο.
Όπως έγινε συγκεκριμένα γνωστό, θα 
παραστεί στην επόμενη τηλεμαχία των 12 
υποψηφίων των Δημοκρατικών, στις 15 
Οκτωβρίου.
Ο 78χρονος Σάντερς κατά τη διάρκεια προ-
εκλογικής εκδήλωσης στο Λος Άντζελες για 
την οπλοκατοχή, αισθάνθηκε πόνους στον 
θώρακα.
Οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι αντιμετώ-
πιζε πρόβλημα με μια φραγμένη αρτηρία 

και οι γιατροί του τοποθέτησαν δύο στεντ.
Ανέστειλε μέχρι νεωτέρας την προεκλογική 
του εκστρατεία, αλλά ένας στέλεχος του επι-
τελείου του ανέφερε ότι ο γερουσιαστής 
από το Βερμόντ θα παραστεί στο ντιμπέιτ, 
στο οποίο θα συμμετέχουν οι 12 επικρατέ-
στεροι υποψήφιοι για το χρίσμα των Δημο-
κρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 
2020.
«Θα βρίσκεται στο ντιμπέιτ», τόνισε εκπρό-
σωπος της προεκλογικής του ομάδας.
Σύμφωνα με τελευταία δημοσκόπηση, o 
Μπέρνι Σάντερς, ο μεγαλύτερος σε ηλικία 
υποψήφιος για το χρίσμα των Δημοκρατι-
κών, βρίσκεται στη δεύτερη θέση πίσω από 
τον Τζο Μπάιντεν.
Από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης 
χαρακτηρίζεται σοσιαλιστής - Δημοκρατι-
κός, ενώ το 2016 έχασε τη μάχη για το χρί-
σμα από την Χίλαρι Κλίντον.

Μπέρνι Σάντερς: Στις 15 Οκτωβρίου 
επιστρέφει στην πολιτική σκηνή μετά 
το καρδιακό πρόβλημα

Ποιος σκότωσε τον Ρόμπερτ 
Κένεντι: Ο γιος του αποκαλύπτει τον 
«πραγματικό δολοφόνο» μετά! 

Τ
η σιωπή του σπάει έπειτα από μισό 
αιώνα ο γιος του Ρόμπερτ Κένεντι α-
ποκαλύπτοντας τον «πραγματικό δο-
λοφόνο» του πατέρα του.

O Mπόμπι Κένεντι άφησε την τελευταία του 
πνοή στις 5 Ιουνίου του 1968, όταν ο Σιρχάν 
Σιρχάν άνοιξε πυρ εναντίον του στο ξενοδο-
χείο «Ambassador Hotel» του Λος Άντζελες, 
όπου γιόρτασε τη νίκη του στις προκριμα-
τικές των Δημοκρατικών στην Καλιφόρνια.
Ο Παλαιστίνιος, που δέχθηκε πρόσφατα επί-
θεση με μαχαίρι στη φυλακή όπου κρατεί-
ται στην Καλιφόρνια, καταδικάστηκε αρχικά 
σε θάνατο -ποινή που μετατράπηκε αργό-
τερα σε ισόβια- για τον φόνο του 46χρο-
νου γερουσιαστή. Ωστόσο, πενήντα χρόνια 
αργότερα, ο γιος του, Ρόμπερτ Κένεντι τζού-
νιορ θεωρεί ότι ο δολοφόνος του πατέρα 
του ήταν φύλακας ασφαλείας σε ξενοδοχείο 
του Λος Άντζελες.
Πράγματι ο Σιρχάν Σιρχάν πυροβόλησε προς 
το μέρος του πατέρα του, αλλά ο Ρόμπερτ 
Κένεντι Τζούνιορ ισχυρίζεται ότι οι σφαίρες 
που έκοψαν το νήμα της ζωής του ήταν από 
το όπλο του Θέιν Γιουτζίν Σίζαρ, που έχασε 
την ζωή του τον περασμένο μήνα στις Φιλιπ-

πίνες.
«Αδιάσειστα στοιχεία δείχνουν ότι ο Σίζαρ 
δολοφόνησε τον πατέρα μου. Ο Σίζαρ περί-
μενε στην αποθήκη τροφίμων την ώρα που 
ο πατέρας μου εκφωνούσε την ομιλία του 
στην αίθουσα χορού και μετά τον άρπαξε 
από τον αγκώνα και τον οδήγησε προς το 
μέρος του Σιρχάν. Ο Σιρχάν πυροβόλησε δύο 
φορές προς το μέρος του πατέρα μου, προ-
τού τον ακινητοποιήσουν. Καλυμμένος από 
σώματα ο Σιρχάν άδειασε το οκτάσφαιρο 
ρεβόλβερ του ρίχνοντας άλλες έξι σφαίρες 
προς την απέναντι κατεύθυνση, πέντε από 
τις οποίες πέτυχαν άλλα άτομα...», γράφει 
στο Instagram ο Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ.
Σύμφωνα με τα όσα είπε στους αστυνομι-
κούς ο Σίζαρ, βρισκόταν ακριβώς πίσω από 
τον πατέρα μου κρατώντας τον από το δεξιό 
αγκώνα, ενώ είχε τραβηγμένο το όπλο του 
όταν ο πατέρας μου έπεσε προς τα πίσω 
πάνω του. Όπως ανέφερε ο ιατροδικαστής, 
δρ Τόμας Νογκούτσι, και οι τέσσερις σφαίρες 
που χτύπησαν τον πατέρα μου πυροβολήθη-
καν εξ επαφής πίσω από τον πατέρα μου με 
την κάννη του όπλου να αγγίζει ή σχεδόν να 
αγγίζει το σώμα του.
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Αστυνομικές πηγές που επικαλούνται 
τα γαλλικά Μέσα ενημέρωσης 
αναφέρουν ότι ο προσηλυτισμός έγινε 
πριν 18 μήνες – Οι αρχές χτενίζουν» το 
σπίτι του στο Γκονές - «Ήταν μια στιγμή 
παράνοιας» ανέφερε συνδικαλιστής 
αστυνομικός - Για «πραγματική 
τραγωδία» μίλησε ο Εμανουέλ Μακρόν

Ε
δώ και 18 μήνες φέρεται ότι ασπά-
στηκε το Ισλάμ ο δράστης της σφαγής 
στο αρχηγείο της γαλλικής αστυνομί-
ας, στο Παρίσι, που αφού σκότωσε 

με μαχαίρι τέσσερις αστυνομικούς, μεταξύ 
αυτών και μια γυναίκα, και προκάλεσε πανι-
κό στο κτήριο, έπεσε νεκρός 
από τα πυρά των δυνάμεων 
ασφαλείας, στην εσωτερική 
αυλή.
O δράστης, Mickael H., 
εργαζόμενος γ ια πάνω 
από 20 χρόνια στη Διεύ-
θυνση Πληροφοριών, στο 
τμήμα πληροφορικής, ήταν 
45 ετών και αντιμετώπιζε 
κάποιου είδους αναπηρία.
Οι αρχές «χτενίζουν» το σπίτι του, στο Γκονές, 
μια κοινότητα στα βορειοανατολικά του Παρι-
σιού, 16,5 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο 
της γαλλικής πρωτεύουσας.
Εκπρόσωπος του συνδικάτου Alliance της 
γαλλικής αστυνομίας δήλωσε στο BFMTV 
ότι ήταν ένας εργαζόμενος υπόδειγμα, χωρίς 
βεβαρημένο μητρώο». Σύμφωνα με τον 
υπουργό Εσωτερικών, Κριστόφ Καστανέρ, ο 
δράστης «δεν είχε ποτέ εκδηλώσει δυσκολίες 
στη συμπεριφορά του».
Προς το παρόν δεν έχουν διευκρινιστεί τα 
κίνητρα του δράστη. Οι έρευνες ξεκίνησαν 
με το σενάριο της προσωπικής διένεξης. Οι 
πληροφορίες περί προσηλυτισμού στο Ισλάμ, 
που μεταδίδουν γαλλικά Μέσα ενημέρωσης, 
προκαλούν ερωτήματα. Από την πλευρά του, 
ο ο Ζαν Μαρκ Μπαιγιέ, ηγετικό στέλεχος της 
συνδικαλιστικής ένωσης των αστυνομικών, 
περιέγραψε το περιστατικό ως εγκληματική 
ενέργεια κι όχι τρομοκρατική.
Αξιωματικός της αστυνομίας που μίλησε στο 
ραδιοφωνικό δίκτυο franceinfo ανέφερε πως 
ο δράστης είχε θέματα με τον προϊστάμενό 
του. «Γνωρίζω ότι υπήρχε ένταση μεταξύ εκεί-
νου και του προϊσταμένου του» εξήγησε ο 
Κριστόφ Κρεπέν.
Γεννηθείς στη Μαρτινίκα (γαλλικές Αντίλλες), 

έπασχε από κώφωση.
«Ήταν ένας φυσιολογικός άνθρωπος, πολύ 
ήρεμος. Τον έβλεπα να πηγαίνει στο τέμενος, 
όμως ασκούσε ήρεμα την πίστη του» είπε στο 
Γαλλικό Πρακτορείο μια γειτόνισσά του.
Σύμφωνα με κατοίκους, είχε δύο παιδιά ηλι-
κίας εννέα και τριών ετών.
Ο υπάλληλος δεν είχε «ποτέ επιδείξει προ-
βληματική συμπεριφορά», διαβεβαίωσε ο 
υπουργός Εσωτερικών Κριστόφ Καστανέρ.

«Ήταν μια στιγμή παράνοιας»
Όλα ξεκίνησαν στις 13.00 το μεσημέρι (14.00 
ώρα Ελλάδος), στο εμβληματικό κτίριο του 
αρχηγείου της γαλλικής αστυνομίας, που βρί-
σκεται στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας, 

κοντά στην Νοτρ Νταμ. Ήταν 
η στιγμή που ο 45χρονος επι-
τέθηκε κατά τριών αστυνομι-
κών. Αμέσως μετά, κρατώ-
ντας ένα μαχαίρι κουζίνας, 
επιτέθηκε σε δύο γυναίκες.
Καθώς η επίθεση εξελισσό-
ταν, ένας αστυνομικός του 
έδωσε εντολή να αφήσει 
κάτω το μαχαίρι και άνοιξε 

πυρ εναντίον του, εξουδετερώνοντάς τον. Ο 
δράστης έπεσε νεκρός, φέροντας μια σφαίρα 
στο κεφάλι.
«Ανακοινώνουμε με λύπη τον θάνατο τεσσά-
ρων ανθρώπων, τριών ανδρών και μιας γυναί-
κας. Τρεις αστυνομικοί και ένα διοικητικό στέ-
λεχος» δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εισαγ-
γελέας του Παρισιού Ρεμί Ετς.
Η περιοχή τέθηκε σε συναγερμό, με τα μεγά-
φωνα μπροστά στο αρχηγείο να λένε: «Δια-
πράχθηκε επίθεση στο αρχηγείο της αστυ-
νομίας. Η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο», η 
περιοχή «παραμένει σε συναγερμό».
Ένα ακόμη θύμα διακομίστηκε στο νοσοκο-
μείο «επειγόντως», σύμφωνα με μια πηγή 
που πρόσκειται στην υπόθεση.
Η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυ-
νομικές δυνάμεις, και το κτήριο εκκενώθηκε. 
Περίπου 10 οχήματα της πυροσβεστικής 
έσπευσαν στο σημείο, σύμφωνα με δημοσιο-
γράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.
«Άνθρωποι έτρεχαν παντού, κλάματα 
παντού» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Εμερί 
Σιαμαντί, ένας μεταφραστής που ήταν στο 
αρχηγείο την ώρα της επίθεσης. «Άκουσα 
έναν πυροβολισμό, κατάλαβα ότι προερχό-
ταν από μέσα» περιέγραψε. «Λίγα λεπτά μετά, 
είδα κάποιες αστυνομικίνες που έκλαιγαν. 
Βρίσκονταν σε πανικό».

Σφαγή στο Παρίσι: Ο δράστης 
στο αρχηγείο της αστυνομίας είχε 
ασπαστεί το Ισλάμ 

Κοινή επιστολή των Ζαν-Κλοντ 
Γιούνκερ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, 
Ντόναλντ Τουσκ και Νταβίντ Σασόλι 
- «Δεν υπάρχει εγγύηση επιτυχίας. 
Θα γίνει πολύ σκληρή δουλειά για 
τις μεταρρυθμίσεις στην πορεία. Η 
ιδιότητα μέλους δεν θα γίνει εν μία 
νυκτί. Και οι δύο χώρες το γνωρίζουν 
αυτό» αναφέρουν, μεταξύ άλλων

Ο 
απερχόμενος πρόεδρος και η 
νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ 
και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, 

ο απερχόμενος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ και ο νέος πρό-
εδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ντα-
βίντ Σασόλι ζήτησαν την έναρξη των ενταξι-
ακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μα-
κεδονίας και της Αλβανίας, δηλώνοντας ότι 
«τώρα είναι η στιγμή να ξεκινήσουμε τις ε-
νταξιακές συνομιλίες και με τις δύο χώρες».
Όπως αναφέρουν στην κοινή τους επι-
στολή: «τον περασμένο Ιούνιο συμφωνή-
σαμε να επιτύχουμε μια σαφή και ουσιώδη 
απόφαση για το άνοιγμα των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδο-
νία και την Αλβανία το αργότερο μέχρι τον 
Οκτώβριο του 2019.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται μπροστά 
σε μια στρατηγική επιλογή. Αν η ΕΕ απο-
φασίσει τώρα να ξεκινήσει τις ενταξιακές 
συνομιλίες με τη Βόρεια Μακεδονία και την 
Αλβανία αυτό θα αποτελεί μια δοκιμασία 
της ικανότητας της Ένωσης να ανταποκρι-
θεί στις υποσχέσεις της και να κοιτάξει στο 
μέλλον.
Ο κόσμος μας αλλάζει ραγδαία. Για να μπο-
ρέσει η ΕΕ να υποστηρίξει τον διεθνή της 
ρόλο και να προστατεύσει τα συμφέροντά 
της, το βήμα προς την ενσωμάτωση αυτών 
των ευρωπαϊκών χωρών, που έχουν εκδη-
λώσει ενδιαφέρον και έχουν εκπληρώσει 
τις προϋποθέσεις για την έναρξη της διαδι-
κασίας προσχώρησης, θα συμβάλει σε αυτή 
την κατεύθυνση.
Η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία έκα-
ναν αυτό που τους ζητήσαμε να κάνουν. Η 
επίτευξη αυτού του στόχου απαιτούσε μια 
σημαντική προσπάθεια από τους πολίτες 
τους, για τους οποίους η ευρωπαϊκή προο-
πτική υπήρξε μια μεγάλη πηγή κινήτρου και 
αποφασιστικότητας», ανέφεραν.
Καταλήγοντας αναφέρουν ότι «δεν υπάρχει 
εγγύηση επιτυχίας. Θα γίνει πολύ σκληρή 
δουλειά για τις μεταρρυθμίσεις στην 
πορεία. Η ιδιότητα μέλους δεν θα γίνει εν 
μία νυκτί. Και οι δύο χώρες το γνωρίζουν 
αυτό».

Έναρξη ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων για Σκόπια και 
Αλβανία ζητά η ηγεσία της ΕΕ

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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Ά
μεσες αντιδράσεις προκάλεσε η δή-
λωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντό-
ναλντ Τραμπ που ζήτησε εκ νέου α-
πό ξένες δυνάμεις – την Ουκρανία 

και την Κίνα – να ερευνήσουν τους Μπάιντεν. 
Στην υπόθεση για την οποία κατηγορείται και 
βρίσκεται αντιμέτωπος με καθαίρεση.
Ένας εκπρόσωπος του πρώην αντιπροέδρου 
και πιθανού αντιπάλου του στις προεδρικές 
εκλογές του 2020, Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι 
ο Αμερικανός πρόεδρος «απεγνωσμένα γρα-
πώνεται από θεωρίες συνωμοσίας που έχουν 
καταρριφθεί και απορριφθεί από ανεξάρτη-
τους, αξιόπιστους ειδησεογραφικούς οργα-
νισμούς».

«Τώρα, με αυτή την κυβέρνηση να βρίσκεται 
σε ελεύθερη πτώση, ο Ντόναλντ Τραμπ σπαρ-
ταρά και καταρρέει ζωντανά στην κρατική 
τηλεόραση», είπε η υποδιευθύντρια της προ-
εκλογικής ομάδας του Μπάιντεν, η Κέιτ Μπε-
ντινγκφιλντ.
Ο Άνταμ Σιφ, επικεφαλής της επιτροπής της 
Βουλής που είναι αρμόδια για τις υπηρεσίες 
Πληροφοριών σχολίασε με tweet του: «Ο 
πρόεδρος δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τις 
εξουσίες που απορρέουν από το αξίωμά του 
για να πιέσει ξένους ηγέτες να ερευνήσουν 
τους πολιτικούς του αντιπάλους. Το παραλή-
ρημά του σήμερα του πρωί ενισχύει την επεί-
γουσα ανάγκη των εργασιών μας».

διεθνή νέα

Σ
το παρελθόν, ο Ερντογάν κατέθεσε 
μήνυση εις βάρος του για προσβο-
λή, εξαιτίας ενός σατιρικούς ποιήμα-
τος, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει δι-

πλωματικός πόλεμος ανάμεσα σε Τουρκία 
και Γερμανία. Όμως ο Γιαν Μπέμερμαν, όχι 
μόνον δεν φοβήθηκε τον Σουλτάνο, αλλά α-
ποφασίζει να κάνει το δικό του βήμα στην 
πολιτική.
Ο σατιρικός ηθοποιός, με εβδομαδιαία 
εκπομπή στην κρατική τηλεόραση και με 
«ειδικότητα» να προκαλεί διπλωματικά 
σκάνδαλα, αποφάσισε να ενταχθεί στο 
κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών (SPD). Οι 
φιλοδοξίες του δεν περιορίζονται μόνον 
στην ενεργό συμμετοχή αλλά φτάνουν μέχρι 
και την ηγεσία του πολύπαθου κόμματος, 
που δεν διάγει και τις καλύτερες των ημε-
ρών του.
Ο στόχος του δεν θα επιτευχθεί άμεσα. 
Άλλωστε η προθεσμία για δήλωση συμ-
μετοχής για την νέα ηγεσία του SPD που 
θα γίνει στις 8 Δεκεμβρίου έχει ήδη λήξει. 
Ωστόσο ο Μπέμερμαν θεωρεί ότι το παλαι-
ότερο κόμμα στη Γερμανία, που παλεύει να 
κρατηθεί, μετά από 156 χρόνια παρουσίας, 
δεν θα καταφέρει να εκλέξει τον αρχηγό που 
θα το πάει μπροστά. Μάλι-
στα εκτιμά ότι θα υπάρξει 
επανάληψη της διαδικασίας 
μέχρι την άνοιξη του 2020, 
και υποστηρίζει ότι ετοιμά-
ζεται να ριχθεί στη μάχη για 
τη διεκδίκηση.
Ένα από τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει είναι το 
κομματικό κοινό. Πολλοί 
θεωρούν ότι τα μέλη των Σοσιαλδημοκρα-
τών δύσκολα θα πάρουν στα σοβαρά έναν 
38χρονο κωμικό, διάσημο για το ότι δεν 
αφήνει τίποτα ασχολίαστο.
Πέραν της σάτιρας, ο Μπέμερμαν στάθηκε 
και στο πλευρό του Βαρουφάκη. Για την 
ακρίβεια, όταν είχε προβληθεί βίντεο που 
έδειχνε τον πρώην υπουργό Οικονομικών 
να προτάσσει το μεσαίο δάχτυλο στη Γερ-
μανία, προκαλώντας σάλο, η εκπομπή του 
Μπέμερμαν είχε υποστηρίξει ότι το βίντεο 
ήταν παραποιημένο. 
Τελικώς η εκπομπή που το έπαιξε παραδέ-

χθηκε ότι είχε παραποιήσει το οπτικό. Η 
συμπεριφορά του δεν πέρασε απαρατήρητη 
από τον Γιάνη, που του συμπαραστάθηκε 
στη δίωξή του από τον Ερντογάν. «Κάτω τα 
χέρια από τον Γιαν Μπέμερμαν!» είχε γρά-
ψει. 

Καλωσόρισμα από το SPD με υπεν-
θύμιση ότι έχει και υποχρεώσεις
Πάντως ο γενικός γραμματέας του SPD χαι-
ρέτισε τον τηλεοπτικό αστέρα, με περιου-
σία εκατομμυρίων, στο κόμμα. Ωστόσο του 
υπενθύμισε τις υποχρεώσεις που συνοδεύ-
ουν τα μέλη, όπως να μετέχουν στην εκστρα-
τεία, να χτυπούν πόρτες, να συζητούν με 
τους ψηφοφόρους και όλα όσα παραδοσι-
ακά γίνονται.
Ωστόσο ορισμένοι φοβούνται ότι η προ-
σχώρησή του στους Σοσιαλδημοκράτες 
είναι άλλο ένα από τα αστεία του.
Η κομματική του προσχώρηση πάντως 
υπενθυμίζει σε πολλούς τα τηλεοπτικά πρό-
σωπα που τελικώς μεταβαίνουν στον πολι-
τικό στίβο, μια διαδικασία που πολλοί εξη-
γούν με τη θεωρία της μεσοποίησης. Ο Πέπε 
Γκρίλο που ίδρυσε το Κίνημα Πέντε Αστέρων 
στην Ιταλία, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολο-

ντίμιρ Ζελένσκι εντάσσο-
νται στην ίδια κατηγορία. 
Στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ 
μπήκε στα σπίτια των αμε-
ρικανών ως παρουσιαστής 
παιχνιδιού ριάλιτι, πριν 
γίνει πρόεδρος.
Η απόφαση του SPD να 
δεχθεί τον Μπέμερμαν φαί-
νεται ότι δεν ήταν εύκολη. 

Μετά από εβδομάδες εσωκομματικών δια-
βουλεύσεων, ανακοινώθηκε ότι η συμμε-
τοχή του γίνεται δεκτή και ότι το κόμμα ετοι-
μαζόταν να τον συγχωρήσει για την προη-
γούμενη κριτική του σ’ αυτό.
Τελικώς επικράτησε η άποψη του «ναι» και 
οι αγώνες της γερμανικής σοσιαλδημο-
κρατίας «για 156 χρόνια προκειμένου οι 
άνθρωποι να μπορούν να εκφράζουν ανοι-
χτά τις απόψεις τους». Πάντως εκπρόσωπος 
του κόμματος έστειλε μήνυμα και προς τον 
Μπέμερμαν, λέγοντας ότι «είμαστε κόμμα κι 
όχι σατιρική παράσταση».

Γερμανία: Ένας κωμικός μπαίνει 
στους Σοσιαλδημοκράτες και 
«καλοβλέπει» την ηγεσία 
Ο Γιαν Μπέμερμαν, γνωστός για την πολιτική του σάτιρα, έχει χάσει μεν την 
προθεσμία  να υποβάλλει υποψηφιότητα για τον Δεκέμβριο, ωστόσο θεωρεί ότι θα 
του δοθεί η ευκαιρία την άνοιξη – Το διπλωματικό επεισόδιο με τον Ερντογάν και η 
στήριξη του Βαρουφάκη

Η πλευρά Μπάιντεν απαντά στον 
Τραμπ: Σπαρταρά και καταρρέει 
ζωντανά στην τηλεόραση
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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

Μήπως έχει δυσλεξία;

Η 
δυσλεξία είναι μια μορφή μαθησι-
ακής δυσκολίας. Αυτό σημαίνει ό-
τι το παιδί παρουσιάζει δυσκολίες 
στην ανάλυση των λέξεων και στον 

συλλαβισμό τους, με αποτέλεσμα να δυσκο-
λεύεται να μάθει ανάγνωση. Στη δυσλεξία ό-
μως συνδυάζονται και δυσκολίες στην ορθο-
γραφία, εξού και η ονομασία «δυσλεξία – δυ-
σορθογραφία». Το 5%-15% των παιδιών συ-
ναντούν αυτές τις δυσκολίες και οι γονείς δεν 
πρέπει να ανησυχούν καθώς δεν έχει σχέση 
με νοητική καθυστέρηση. Θεωρείται μάλι-
στα ότι τα άτομα αυτά είναι πιο δημιουργικά 
με κυρίαρχη τη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου. 
Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για δυσλεξία 
πριν από την ηλικία των 7-7 1/2 ετών, διότι 
πριν από αυτή την ηλικία παρόμοια λάθη στην 
ανάγνωση και τη γραφή είναι συνηθισμένα.
Στα περισσότερα δυσλεκτικά παιδιά παρα-
τηρούμε:
• Σύγχυση στα γραφήματα των οποίων 
η προφορά είναι παρόμοια (τσ – τζ, γκ – κγ) 
ή των οποίων το σχήμα είναι επίσης παρό-
μοιο (φ – ψ). Παρατηρούνται αναστροφές 
(εδώ – ωδέ, το – οτ), παραλείψεις (μάνα – μαν, 
στροφή – σροφή) ή ακόμα και προσθέσεις ή 
αντικαταστάσεις γραμμάτων.
• Συνήθως το παιδί κατανοεί περισσότερα 
από όσα νομίζουμε από ένα κείμενο που δια-
βάζει, ωστόσο είναι σπάνιο να αντιληφθεί 
όλες τις πληροφορίες του κειμένου.
• Οι σχολικές δυσκολίες στην αρχή είναι 
επικεντρωμένες στην ανάγνωση, αργότερα, 
όσο αυξάνονται οι σχολικές απαιτήσεις, 
γενικεύονται σε όλα τα μαθήματα, εκτός εάν 
δοθεί έγκαιρα στο παιδί η κατάλληλη θερα-
πεία.
Τα ορθογραφικά λάθη, τα οποία είναι επίσης 
συχνά στην αρχή της μάθησης, είναι παρό-
μοια με αυτά της ανάγνωσης: συγχύσεις, 
αναστροφές, παραλείψεις, λάθη στο γένος 
της λέξης, στον αριθμό, καθώς και σοβαρά 
συντακτικά λάθη.
Μαζί με τη δυσλεξία υπάρχουν και κάποιοι 
άλλοι παράγοντες που συντελούν στο πρό-
βλημα, χωρίς ωστόσο να το αιτιολογούν:
• Καθυστέρηση στον λόγο. Το γεγονός 
ότι άργησαν να μιλήσουν υπάρχει συχνά στο 
ιστορικό των δυσλεκτικών παιδιών.
• Πρόβλημα πλευρίωσης. Η χρήση του 
αριστερού χεριού κυρίως και η κακή πλευ-
ρίωση αναφέρθηκαν ως η προέλευση της 
δυσλεξίας, χωρίς ωστόσο να έχει επαληθευ-
τεί αυτή η υπόθεση. Πλευρίωση ονομάζεται 
η κυριαρχία της μιας πλευράς του σώματος 

(μάτι, χέρι, πόδι και αφτί).
• Προβλήματα χρονοτοπικής οργάνωσης. 
Η σύγχυση μεταξύ των γραμμάτων που έχουν 
παρόμοιο σχήμα ή η δυσκολία κατανόησης 
του χρόνου της πρότασης έκαναν τους ερευ-
νητές να υποθέσουν ότι τα δυσλεκτικά παι-
διά έχουν προβλήματα στην οργάνωση του 
τόπου και του χρόνου.

Η διάγνωση και η αντιμετώπιση
• Οσο πιο έγκαιρα γίνει η διάγνωση και 
η παρέμβαση από ειδικό τόσο πιο θετικά 
θα είναι τα αποτελέσματα στην ακαδημαϊκή 
και κοινωνική εξέλιξη του παιδιού. Αν και οι 
μαθησιακές δυσκολίες είναι μια διά βίου συν-
θήκη, με την κατάλληλη εκπαίδευση οι μαθη-
τές ανταποκρίνονται θετικά απέναντι στη 
μάθηση.
• Η δυσκολία του παιδιού να μάθει γραφή 
και ανάγνωση μπορεί να εντοπιστεί από τους 
γονείς ή από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος θα 
παραπέμψει τους γονείς σε ειδικό. Αρχικά, 
το παιδί θα εξεταστεί από ειδικό παιδαγωγό, 
ο οποίος θα ασχοληθεί με τις μαθησιακές 
δυσκολίες που αυτό παρουσιάζει. Στη συνέ-
χεια, θα εξεταστεί από ψυχολόγο, ο οποίος θα 
μετρήσει με ειδικό τεστ τον δείκτη νοημοσύ-
νης του.
• Αν ο ψυχολόγος αξιολογήσει ότι το παιδί 
έχει φυσιολογική νοημοσύνη και παρουσιά-
ζει δυσλεξία, τότε δίνει στους γονείς μια γνω-
μάτευση, η οποία πιστοποιεί το γεγονός ότι το 
παιδί έχει δυσλεξία.
• Οταν το παιδί θα πάει γυμνάσιο ή 
λύκειο, ο ειδικός σημειώνει στους εκπαιδευ-
τικούς ότι πρέπει να εξετάζεται προφορικά.
• Η γνωμάτευση αυτή μπορεί να δοθεί 
από το Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνω-
σης και Υποστήριξης των Μαθητών με Εκπαι-
δευτικές Ανάγκες (ΚΕΔΔΥ) ή από το Ελληνικό 
Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής.
• Παράλληλα, ο ψυχολόγος ενημερώνει 
τους γονείς σχετικά με την ειδική διαπαιδαγώ-
γηση που πρέπει να λάβει το παιδί. Η εκπαί-
δευση αυτή μπορεί να γίνει είτε σε ιδιωτικά 
κέντρα με ειδικούς παιδαγωγούς είτε στον 
χώρο του σχολείου, σε τμήμα ενισχυτικής 
διδασκαλίας με ειδικό παιδαγωγό.
• Η επανεκπαίδευση είναι συχνά απα-
ραίτητη. Το σημαντικό είναι να τη δεχτεί το 
παιδί και να συμμετέχει με τη θέλησή του. Η 
επανεκπαίδευση τελειώνει σε 6-12 μήνες και 
υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό επιτυχίας, με 
το πρόβλημα να περιορίζεται σημαντικά ή 
ακόμα και να εξαφανίζεται τελείως.

Τ
ις γυναίκες πρέπει να τις αγαπάμε , 
αλλά και στους άντρες πρέπει να δεί-
χνουμε σεβασμό. Πρόκειται για δρό-
μο διπλής κατεύθυνσης. Ακόμα κι αν 

το να σέβεσαι τον άντρα σου μπορεί να ενα-
ντιώνεται στην ιδιοσυγκρασία σου ... τα οφέ-
λη στο γάμο σου αντισταθμίζουν το κόστος.     
Πώς αρχίζεις; Πρώτα, πρώτα, να κάνεις τον 
άντρα σου να καταλάβει ότι τον εκτιμάς. Να 
του λες ευχαριστώ που προστατεύει την οικο-
γένειά σας και της εξασφαλίζει τα απαραίτητα. 
Δεύτερον, να τιμάς τον άντρα σου μπροστά 
σε άλλους. Όταν βγαίνεις με τις φίλες σου, μη 
μιλάς αρνητικά για τον άντρα σου. Και, όταν 
βγαίνετε οι δυο σας, να του κάνεις κοπλιμέντα 
... να τον επαινείς μπροστά σε άλλους. Προ-
σέξτε οι γυναίκες να φέρεστε στον άντρα σας 
σαν σε ώριμο άντρα, όχι σαν σε μικρό παιδί.

Πώς να Κάνεις τη Γυναίκα σου να 
Νιώθει  Όμορφη
Το ξέρει η γυναίκα σου ότι είναι όμορφη;
Σήμερα οι γυναίκες έχουν μία εξωπραγματική 
άποψη ως προς την ομορφιά. Καμία δεν μπο-
ρεί να θεωρηθεί τέλεια – ούτε καν τα μοντέλα. 
Αν όμως πιστεύεις ότι η γυναίκα σου είναι 
όμορφη, τότε θα είναι. Τίποτε δεν είναι πιο 
σημαντικό για μια γυναίκα από αυτό που βλέ-
πει στον καθρέφτη της γνώμης του άντρα της. 
Τι μπορείς να κάνεις λοιπόν; Πρώτα  πρώτα, 
να της λες ότι είναι όμορφη και να το εννοείς. 
Αυτό θα την τονώσει και θα την κάνει να νιώ-
σει πολύ ωραία. Δεύτερον, φρόντισε να σε δει 
να την κοιτάς από την άλλη άκρη του δωμα-
τίου. Ή , να της χαμογελάς μ’ εκείνο το γλυκό 
χαμόγελο του ερωτευμένου συζύγου. Τρίτον, 
να μη βλέπεις ποτέ πορνό. Τίποτε δεν υπο-
τιμάει περισσότερο τη γυναίκα σου και την 
κάνει να νιώθει ότι δεν την αγαπάς. 

Οι 4 Κύριες Διαμάχες Ανάμεσα στα 
Αντρόγυνα
Μήπως κουράστηκες να διαφωνείς με τον 

άντρα σου ή με τη γυναίκα σου για τα ίδια 
πάντα θέματα;
Κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού Εμφύ-
λιου Πολέμου, συνέβη μία συναρπαστική 
ιστορία στο Winchester στην Virginia. Κατά 
τη διάρκεια της σύγκρουσης, η πόλη πήγε 
από τα χέρια των Νοτίων στα χέρια των 
Βορείων πάνω από 70 φορές. Έκαναν την 
ίδια μάχη ξανά και ξανά. Το ίδιο συμβαίνει 
και στο γάμο. Συνήθως μαλώνουμε για τα 
ίδια πράγματα. Δεν επικοινωνεί η γυναίκα 
μου όπως θα ήθελα. Ο άντρας μου δεν με 
προσέχει όταν μιλάω. Δουλεύει πολλές 
ώρες. Η γυναίκα μου ξοδεύει πολλά λεφτά. 
Είναι καιρός πια να κηρύξετε παύση πυρός  
και να αρχίσετε τις διαπραγματεύσεις. Αντί  
να  αγνοήσετε το θέμα που προκαλεί τη 
διαμάχη σας να το φέρετε στην επιφάνεια 
και να το συζητήσετε με τέτοιον τρόπο που 
να επιβεβαιώνει την  αγάπη σας  και να δεί-
χνει αμοιβαίο σεβασμό.

Τι Πρέπει να Κάνετε Όταν Πιάσετε 
τον Έφηβό σας να Πίνει
Διαπιστώσατε ότι το παιδί σας πίνει – τι θα 
κάνετε;
Ίσως νομίσατε ως γονείς ότι μιλήσατε με τα 
παιδιά σας για όλα τα θέματα. Ίσως φαντα-
στήκατε ότι θα μπορούσατε να έχετε εμπι-
στοσύνη στο παιδί σας. Και όμως συμβαί-
νει. Τι πρέπει να κάνετε; Πρώτα, πρώτα  μην 
αντιδράσετε με θυμό. Δεύτερον, όταν ηρε-
μήσετε, καθήστε με το παιδί σας  και κάντε 
του κάποιες ερωτήσεις  για να διαπιστώ-
σετε γιατί το έκανε. Ίσως από περιέργεια, 
ίσως ύστερα από πίεση των συμμαθητών 
του, ή σαν τρόπο φυγής. Τρίτον, μιλήστε 
του για τις συνέπειες και για τις προσδοκίες 
σας . Ο στόχος σας πρέπει να είναι να ανα-
καλύψετε και να διαπιστώσετε πώς ακρι-
βώς νιώθει και να του δείξετε τι πρέπει να 
κάνει για να κερδίσει πάλι την εμπιστοσύνη 
σας.

Πώς Δείχνεις Σεβασμό 
στον Άντρα Σου



234 Οκτωβρίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ε
νώ ο διαβήτης τύπου 
2 μπορεί να αντιμε-
τωπιστεί μέσω ενός 
συνδυασμού θε τ ι-

κών αλλαγών σ τον τρόπο 
ζ ω ή ς  κα ι  φ α ρμ α κε υ τ ι -
κής αγωγής, ε ίναι επίσης 
δυνατό τα υψηλά επίπεδα 
γλυκόζης στο αίμα που ορί-
ζουν το διαβήτη να επα-
νέλθουν σ το φυσιολογικό 
μέσω σημαντικών περιο-
ρισμών σε θερμίδες και 
απώλειας βάρους.

Μια  έ ν τ ο ν η  δ ία ι τ α 
χα μ η λ ώ ν  θ ε ρμ ί -
δων με συνολική 
ημερήσ ια πρό -
σληψη 700 θερ-
μίδων για 8 εβδο-
μάδες έχει συσχε-
τ ισ θε ί  με  ύφεση σε 
σ χεδόν ε ν νέα σ τους 
δ έκα  α ν θ ρώ πους 
με πρόσφατα δια-
γ ν ω σ μ έ ν ο  δ ι α -
βή τ η  κα ι  σ τ ο υ ς 
μισούς ανθρώπους 
με μακροχρόνια ασθέ-
νεια.

Ω σ τ ό σ ο ,  υ π ά ρ -
χουν ελάχιστα στοι-
χεία για εάν το ίδιο 
α π ο τ έ λ ε σ μ α  μ π ο -
ρεί να επιτευχθεί από 
άτομα που υποβάλλο-
νται σε λιγότερο εντατι-
κές παρεμβάσεις, οι οποίες 
είναι πιο εφικτές και ενδε-
χομέ νως κ λ ιμακούμε νε ς 
στον ευρύτερο πληθυσμό.

Mια ομάδα ερευνητών του 
Univers ity of Cambr idge  
μ ε λ έ τ ησ ε  σ το ι χ ε ία  από 
τ η  μ ε λ έ τ η  A D DI T I O N -
Cambridge, μια μελέτη 867 
ατόμων με νεοδιαγνωσμένο 
δ ια βήτ η  η λ ικ ία ς  4 0 - 69 
ετών.

Οι  ερευνητ έ ς  διαπίσ τω -
σαν ότι 257 συμμετέχοντες 

(30%) ε ίχαν απαλ λαχθε ί 
από την ασθένεια μετά από 
πενταετή παρακολούθηση. 
Οι άνθρωποι που πέτυχαν 
απώλε ια βάρους 10% ή 
περισσότερο κατά τα πρώτα 
πέντε χρόνια μετά τη διά-
γνωση ήταν πάνω από δύο 
φορές πιο πιθανό να εισέλ-
θουν σε ύφεση σε σύγκριση 
με άτομα που διατηρούσαν 
το ίδιο βάρος.

«Γνωρίζουμε εδώ και 
αρκετό καιρό ότ ι ε ίναι 

δυνατόν να στείλουμε 
το διαβήτη σε ύφεση 
με αρκετά δραστικά 
μέτρα, όπως εντατικά 

προγράμματα απώλειας 
βάρους και ακραί-
ους περιορισμούς 
θερμίδων», είπε η 
Δρ. Hajira Dambha-

Miller από το Τμήμα 
Δημόσιας Υγείας και 

Πρωτοβάθμιας Φρον τ ί-
δας. «Αυτές οι παρεμ-

βάσε ις μπορούν να 
ε ίνα ι  πολύ δύσκο -
λες. Αλλά τα αποτε-

λέσματά μας υποδη-
λώνουν ότι είναι δυνα-
τόν να απαλλαγούμε από 

τον διαβήτη για τουλά-
χιστον πέντε χρόνια, με 
μια μικρότερη απώλεια 

βάρους κατά 10%. Αυτό 
είναι πιο εφικτό γ ια πολ-

λούς ανθρώπους».

Ο επικεφαλής της με λέ-
της Simon Griffin του Τμή-
ματος Επιδημιολογίας του 
Univers ity of Cambr idge 
πρόσθεσε: «Αυτό ενισχύει 
τη σημασία της διαχείρισης 
του βάρους, η οποία μπορεί 
να επιτευχθεί μέσω αλλα-
γών στη διατροφή και την 
αύξηση της σωματικής δρα-
σ τηριότητας.  αλ λά όπως 
δείχνει η μελέτη μας, μπο-
ρεί να ελεγχθεί και να αντι-
στραφεί».

Σ
ύμφωνα με έρευνες, ένας στους 20 ανθρώπους στις ανεπτυγμένες 
χώρες μπορεί να υποφέρει από εθισμό στα ψώνια (ή ψυχαναγκα-
στική διαταραχή αγορών, όπως είναι πιο επίσημα γνωστός αυτός ο 
εθισμός), αλλά συχνά δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Οι άνθρω-

ποι δεν βλέπουν κάποια ζημιά όταν επιδίδονται στη «λιανική θεραπεία» 
όταν έχουν μια κακή μέρα.
Η απόλαυση των περιστασιακών και των επιπόλαιων δαπανών δεν είναι 
κάτι κακό, αν γίνεται με μέτρο. Αλλά για μερικούς ανθρώπους οι κατανα-
γκαστικές αγορές είναι πραγματικό πρόβλημα. Καταλαμβάνει τη ζωή τους 
και οδηγεί σε γνήσια δυστυχία. Μερικές φορές γίνονται ανεξέλεγκτες 
και παρορμητικές αγορές που καταλήγουν σε δαπάνη χρημάτων που δεν 
υπάρχουν για πράγματα που δεν χρειάζονται.
Το χειρότερο είναι ότι οι καταναγκαστικοί αγοραστές συνεχίζουν να ψωνί-
ζουν ανεξάρτητα από τις αρνητικές επιπτώσεις που υπάρχουν. Η ψυχική τους 
υγεία χειροτερεύει, εισέρχονται σε σοβαρό χρέος, συρρικνώνεται το κοινω-
νικό τους δίκτυο και μπορεί να σκεφτούν ακόμη και την αυτοκτονία - αλλά 
τα ψώνια εξακολουθούν να παρέχουν τη σύντομη ντοπαμίνη που θέλουν.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι άνθρωποι που εμπλέκονται σε αυτή τη 
συμπεριφορά υποφέρουν άσχημα. Αλλά είναι αμφισβητήσιμο εάν η 
ψυχαναγκαστική διαταραχή των αγορών είναι από μόνη της μια κατά-
σταση ή σύμπτωμα άλλης πάθησης. Συχνά είναι δύσκολο να γίνει διά-
γνωση επειδή τα άτομα με αυτή την ψυχαναγκαστική διαταραχή έχουν 
συμπτώματα άλλων διαταραχών, όπως διαταραχές διατροφής και κατά-
χρηση ουσιών.
Οι ειδικοί συμφωνούν ότι οι άνθρωποι με αυτήν την κατάσταση δυσκο-
λεύονται να σταματήσουν, δείχνοντας ότι πρόκειται για ακούσια και κατα-
στροφική συμπεριφορά. Συχνά προσπαθούν να την κρύψουν από τους 
φίλους και τους συνεργάτες τους καθώς νιώθουν ντροπή, αποξενώνοντας 
έτσι τους εαυτούς τους από τους ανθρώπους που είναι οι πλέον κατάλλη-
λοι για να τους υποστηρίξουν.

Μ
ελέτη ανακάλυψε ό-
τι η ενδοφλέβια θε-
ραπεία με βιταμίνη C 
μείωσε τη θνησιμό-

τητα στους σηπτικούς ασθενείς α-
πό 46% στην ομάδα του εικονι-
κού φαρμάκου σε 30% στην ομά-
δα της βιταμίνης C σε μια διάρκεια 
28 ημερών.
«Αυτή η θεραπεία θα μπορούσε 
ενδεχομένως να αλλάξει τον 
τρόπο με τον οποίο φροντίζουμε 
τους ασθενείς με σηψαιμία. Μπο-
ρεί να βρήκαμε μια θεραπεία διά-
σωσης» δήλωσε ο πρώτος συγ-
γραφέας Alpha Α. Fowler, καθηγη-
τής στο τμήμα πνευμονικής νόσου 
και κρίσιμης ιατρικής στο Virginia 
Commonwealth University.
Σχεδιασμένη για να μελετήσει 
την επίδραση της βιταμίνης C 
στην ανεπάρκεια οργάνων, μια 
κοινή επιπλοκή της σηψαιμίας 
που συχνά οδηγεί στον θάνατο, 
η μελέτη CITRIS-ALI έδειξε ότι οι 
ασθενείς που έλαβαν ενδοφλέβια 
βιταμίνη C έμειναν λιγότερες ημέ-
ρες στη μονάδα εντατικής θερα-
πείας και συνολικά στο νοσοκο-
μείο.
«Κάναμε αυτήν τη δοκιμή φάσης 
ΙΙ, για να διερευνήσουμε αν η 
βιταμίνη C είναι μια πιο αποτε-
λεσματική θεραπεία για την απο-
τυχία οργάνων από το σημερινό 
πρότυπο φροντίδας για σήψη» 
δήλωσε ο Fowler. 
Κατά μέσο όρο, οι ασθενείς στην 
ομάδα της βιταμίνης C πέρασαν 
τρεις ημέρες λιγότερες στη ΜΕΘ 
(επτά ημέρες σε σύγκριση με 
10) μέχρι την 28η ημέρα και μία 
εβδομάδα λιγότερο στο νοσοκο-
μείο (15 ημέρες έναντι 22) μέχρι 
την 60ή ημέρα, σε σχέση με την 
ομάδα του εικονικού φαρμάκου.
Η σηψαιμία αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα για το κόστος αναπη-
ρίας, θανάτου και υγειονομικής 
περίθαλψης στις ΗΠΑ και παγκο-
σμίως. Οι ασθενείς με σήψη αντι-
προσώπευαν 23,7 δισεκατομ-
μύρια δολάρια στο νοσοκομει-
ακό κόστος των ΗΠΑ το 2013 
μόνο, σύμφωνα με το Agency for 
Healthcare Research and Quality.
«Η φροντίδα ενός σηπτικού ασθε-
νούς στη ΜΕΘ κοστίζει δεκά-
δες χιλιάδες δολάρια την ημέρα» 
δήλωσε ο Fowler. 

Η βιταμίνη C 
μειώνει τους 
θανάτους λόγω 
σήψης

Ο εθισμός στα ψώνια είναι 
μια πραγματική διαταραχή

Η απαλλαγή από τον 
διαβήτη τύπου 2 είναι 
δυνατή με απώλεια βάρους

υγεία

Α
κόμη και ένα μόνο φακε-
λάκι τσαγιού απελευθε-
ρώνει δισεκατομμύρια 
μικροπλαστικά σωματί-

δια, σύμφωνα με νέα έρευνα.
Στη συγκεκριμένη έρευνα, που 
δημοσιεύτηκε στην επιστημο-
νική επιθεώρηση «Journal of 
Environemental Science and 
Technology», διαπιστώθηκε ότι, 
όταν βάζουμε ένα πλαστικό φακε-
λάκι τσαγιού σε μια κούπα με 
σχεδόν βρασμένο νερό (95 βαθ-
μούς Κελσίου), απελευθερώνο-
νται περίπου 11,6 δισεκατομμύ-
ρια μικροπλαστικά σωματίδια και 
3,1 δισεκατομμύρια νανοπλαστικά 
σωματίδια στην κούπα.
Το ανησυχητικό είναι ότι οι ποσό-
τητες αυτές είναι πολύ μεγαλύ-
τερες από τις ετήσιες εκτιμώμε-
νες ποσότητες μικροπλαστικών 
και νανοπλαστικών σωματιδίων 
που καταναλώνει ένας άνθρω-

πος. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται 
ότι ένας μέσος άνθρωπος τρώει 
περίπου 50.000 μικροπλαστικά 
σωματίδια τον χρόνο και εισπνέει 
αντίστοιχη ποσότητα.
Ερευνητές από το Πανεπιστή-
μιο ΜακΓκιλ στο Μόντρεαλ του 
Καναδα μελέτησαν τέσσερις δια-
φορετικούς τύπους από φακελά-
κια τσαγιού από διάφορα καφέ 
στο Μόντρεαλ, τα άνοιξαν, τα 
έβρεξαν και στη συνέχεια τα βύθι-
σαν σε σχεδόν βρασμένο νερό για 
πέντε λεπτά πριν τα αναλύσουν 
με ηλεκτρονικά μικροσκόπια και 
φασματοσκόπια.
Τα περισσότερα φακελάκια τσα-
γιού φτιάχνονται από φυτικές ίνες, 
ωστόσο πολλές μάρκες ακόμα 
χρησιμοποιούν πλαστικό για να 
σφραγίσουν τα φακελάκια. Τελευ-
ταία, πολλές μάρκες μετέτρεψαν 
τα φακελάκια από χάρτινα σε πλα-
στικά.

Δισεκατομμύρια μικροπλαστικών 
στα φακελάκια τσαγιού
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ιστορίες

Παναγία η Αθηνιώτισσα
Ο Παρθενώνας στα βυζαντινά χρόνια

Τ
ον τελευταίο καιρό, ανάμεσα στον ορυμαγδό των 
γεγονότων που μας κατακλύζουν, ξεχωριστή θέση 
κατέχει αναμφίβολα το θέμα των κλεμμένων μαρ-
μάρων του Παρθενώνα που ήρθε στο προσκήνιο με 

την πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για 
δανεισμό τους από το Βρετανικό Μουσείο το 2021 και με 
την απόδειξη, μέσω φωτογραφιών, των απαράδεκτων συν-
θηκών που επικρατούν στην αίθουσα του Μουσείου όπου 
αυτά εκτίθενται (μούχλα, δυσοσμία κλπ.).

Το πέρασμα από την ειδωλολατρία στον Χρι-
στιανισμό
Όπως γράφει ο Φέρντιναντ Γκρεγκορόβιους, η Αθήνα ήταν 
«η ακρόπολη της ειδωλολατρίας που τότε την περιέλουζε 
ακόμα η εκθαμβωτική λάμψη των τεχνών και της λογοτε-
χνίας» και δεν υπάρχει πιο τολμηρή πράξη από το κήρυγμα 
σ’ αυτήν του Απόστολου Παύλου (το 51 μ.Χ.). Ο αποστολι-
κός προπομπός που αποθέωνε τον Ιησού, εξοργίστηκε στη 
θέα των αγαλμάτων των θεών, των αριστουργημάτων της 
Ελλάδας που γέμιζαν την πόλη και των απαστραπτόντων 
ναών ,προς τα μαρμάρινα περιστύλια των οποίων ανέβαιναν 
οι λιτανείες των ιερέων και του λαού. Κάλεσε την Αθήνα, τον 

πύργο των θεών να υποταχθεί στον Χριστό αλλά αναγνώ-
ρισε ότι ήταν ακόμα απόρθητη για την ευαγγελική σκέψη».
Το κήρυγμα του Παύλου στον Άρειο Πάγο δεν βρήκε μεγάλη 
ανταπόκριση καθώς σύμφωνα με την παράδοση μόνο 
ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και η Δάμαρις πίστεψαν στο 
κήρυγμά του.
Στα χρόνια του αυτοκράτορα Αδριανού (117-138) η Αθήνα 
έφτασε στα όρια της εξέλιξής της ως πόλη. Σταδιακά τα πράγ-
ματα στην αχανή ρωμαϊκή αυτοκρατορία άρχισαν ν’ αλλά-
ζουν. Νομαδικοί λαοί που σκόρπιζαν την ερήμωση έκαναν 
από τον 3ο αιώνα την εμφάνισή τους. Το 253 πολιόρκησαν 
τη Θεσσαλονίκη ενώ το 267 Γότθοι και Έρουλοι επέδραμαν 
στην Αθήνα και λεηλάτησαν τα κινητά αγαθά της πόλης.
Παρόλο ότι στην Αθήνα εξακολουθούσαν να ανθούν οι Σχο-
λές του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και του Χρύσιππου, οι 
πρώτοι απολογητές του Χριστιανισμού εμφανίστηκαν στην 
Αθήνα. Ο φιλόσοφος Αριστείδης που αργότερα έγινε Χρι-
στιανός, ο Κοδράτος, επίσκοπος Αθηνών, ο Αθηναγόρας, 
ένας Αθηναίος που ζούσε στην Αλεξάνδρεια (2ος αι.) και ο 
δάσκαλος του Ωριγένη, Κλήμης ο Αλεξανδρεύς (150-215).
Από τα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο χριστιανι-
σμός επικρατεί. Πολλά αριστουργήματα που κοσμούσαν 
την Αθήνα, μεταφέρθηκαν στην Κων/πολη, τη νέα πρωτεύ-
ουσα της αυτοκρατορίας. Η παρένθεση του Ιουλιανού (361-
363) δεν ήταν αρκετή για να επαναφέρει στο προσκήνιο τη 
λατρεία των αρχαίων θεών. Ο Μέγας Θεοδόσιος με τα δια-

τάγματά του έδωσε ένα γερό χτύπημα στην ειδωλολατρία 
όμως δεν πείραξε κανέναν από τους ναούς της Αθήνας. Αυτό 
συνεχίστηκε μέχρι τα χρόνια του Ιουστινιανού.
Η επιδρομή των Βησιγότθων του Αλάριχου στην Ελλάδα 
(396) δεν άφησε ανεπηρέαστη την Αθήνα παρά το ότι ο 
βάρβαρος ηγεμόνας, σύμφωνα με τις περισσότερες πηγές, 
σεβάστηκε τα μνημεία της πόλης. Λίγα χρόνια αργότερα, 
επισκέφθηκε την Αθήνα ο Συνέσιος Κυρήνης. Βρήκε την 
πόλη σε τόσο άσχημη κατάσταση που την συνέκρινε με 
την προβιά που είχε απομείνει από ένα σφαγμένο ζώο που 
προοριζόταν για θυσία. Η περιγραφή του θυμίζει τη φράση 
του Οράτιου «vacuae Athenae» (έρημη Αθήνα). Ωστόσο, η 
αρχαία θρησκεία μπόρεσε να συνεχίσει τον αγώνα ενάντια 
στον χριστιανισμό ιδιαίτερα στην Αθήνα, ως τις αρχές περί-
που του 6ου αι. καθώς εξακολουθούσε να λειτουργεί η πλα-
τωνική Ακαδημία.
Το τελειωτικό χτύπημα για τη λατρεία των θεών ήρθε από 
τον Ιουστινιανό. Είτε έκλεισε την Ακαδημία της Αθήνας είτε 
δήμευσε την τεράστια περιουσία της από τα κληροδοτή-
ματα, θεωρείται αυτός που έκανε αδύνατη τη συνέχιση της 
λειτουργίας της. Οι τελευταίοι φιλόσοφοι της Αθήνας με επι-
κεφαλής τον σχολάρχη τους Δαμάσκιο (αναφέρονται επίσης 

και οι: Σιμπλίκιος, Ευλάλιος, Πρισκιανός, Ερμείας, Διογένης 
και Ισίδωρος ως οι άλλοι σπουδαίοι φιλόσοφοι της εποχής) 
μετανάστευσαν στην αυλή του Πέρση βασιλιά Χοσρόη με 
την ελπίδα να μπορέσουν εκεί να διαδώσουν τις ιδέες τους. 
Η απογοήτευση ήρθε σύντομα. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 
και τα ίχνη τους χάθηκαν. 

Ο Παρθενώνας μετατρέπεται στην Παναγία 
την Αθηνιώτισσα
Κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι οι Χριστιανοί της 
Αθήνας δεν φαίνεται να υπέφεραν ακόμα και στα χρόνια των 
μεγάλων διωγμών (του Δέκιου, του Διοκλητιανού κ.ά.), ούτε 
έφτασαν ποτέ στο σημείο να ζουν σε κατακόμβες. Η μετά-
βαση από την ειδωλολατρία στον χριστιανισμό έγινε μάλ-
λον ομαλά. Χριστιανικές εκκλησίες αναφέρονται από τον 
4ο αιώνα. Το Θησείο είχε μετατραπεί σε ναό είτε του Αγίου 
Γεωργίου είτε του Σωτήρος. Στα χρόνια του Ιουστινιανού 
(527-565) υπήρξε μαζική μετατροπή αρχαίων ναών σε χρι-
στιανικές εκκλησίες. Τότε φαίνεται ότι έχουμε και τη μετα-
τροπή του Παρθενώνα στην Παναγία την Αθηνιώτισσα. Πότε 
ακριβώς δεν το γνωρίζουμε.
Η παράδοση αναφέρει ότι αρχιτέκτονες του νέου χριστια-
νικού ναού ήταν ο Απολλώς και ο Ευλόγιος. «Περί δε γε του 
ναού της Θεομήτορος ον ωκοδόμησαν Απολλώς και Ευλό-
γιος επ’ ονόματι Αγνώστου Θεού» (Ανώνυμος Βιέννης). Έχει 
γραφτεί και αυτό υποστηρίζει και ο Κώστας Γαβράς στο ντο-

κιμαντέρ «Parthenon» ότι ο ναός ήταν αφιερωμένος στην 
Αγία Σοφία. Αυτό όμως δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένο. 
Ούτε και το ότι ήταν αφιερωμένος στον «Άγνωστο Θεό». 
Μάλλον έχει δημιουργηθεί σύγχυση με τον βωμό του αγνώ-
στου Θεού για τον οποίο μίλησε ο Απόστολος Παύλος.
Βέβαια η μετατροπή του Παρθενώνα σε χριστιανικό ναό 
απαιτούσε εκτεταμένη μετασκευή του εσωτερικού του. 
Αρχικά, μετατράπηκε ο προσανατολισμός του ναού με τη 
μετατόπιση της εισόδου του στη δυτική πλευρά. Ο οπισθό-
δομος έγινε ο νάρθηκας της εκκλησίας και η πύλη του η 
πόρτα της εισόδου. Ο τοίχος ανάμεσα στον οπισθόδομο 
και τον σηκό διασπάστηκε από μια νέα μεγάλη πύλη στο 
σημείο όπου βρισκόταν η κόχη για το άγαλμα της Αθηνάς 
από χρυσό, ελεφαντόδοντο και χαλκό. Από τον ίδιο τον 
σηκό, έφτιαξαν το καθολικό ή το μεσαίο κλίτος έτσι ώστε 
στην ανατολική πλευρά να τοποθετηθεί ένας υπερυψωμέ-
νος χώρους του βωμού ή το Άγιο Βήμα με μια αψίδα. Η 
κόχη αυτή, τον 7ο αιώνα πρέπει να είχε διακοσμηθεί με 
την ψηφιδωτή εικόνα της Παρθένου ή Παναγίας Αθηνιώ-
τισσας. Το Άγιο Βήμα έκλεινε το βυζαντινό τέμπλο ως το 
άδυτο, ενώ πίσω του βρισκόταν ο βωμός κάτω από έναν 
θόλο τον οποίο υποβάσταζαν τέσσερις κίονες πορφυρίτη με 
κορινθιακά κιονόκρανα από άσπρο μάρμαρο. Στο ημικύκλιο 
είχαν τοποθετηθεί μαρμάρινες έδρες για τους ιερείς και στο 
μεσαίο κλίτος βρίσκονταν ένας άμβωνας και ο θρόνος του 
επισκόπου που μάλλον ήταν ένα αρχαίο μαρμάρινο κάθισμα 
του θεάτρου του Διονύσου. Για να δώσουν φως, άνοιξαν 
πάνω από την αψίδα ένα παράθυρο κι έτσι καταστράφηκε το 
μέσο του ανατολικού διαζώματος. (Τα στοιχεία προέρχονται 
από το βιβλίο του Φέρνιναντ Γκρεγκορόβιους «Μεσαιωνική 
Ιστορία των Αθηνών»).
Ο Παρθενώνας είχε καταστραφεί από φωτιά κατά την 
ύστερη αρχαιότητα. Ο εμπρησμός είχε γίνει από τους Έρου-
λους το 267 ή από τους Γότθους το 396. Πότε όμως και από 
ποιον επισκευάστηκε ο ναός; Ο Κ. Γαβράς δέχεται ότι ο Παρ-
θενώνας κάηκε από τους Έρουλους το 267 και ότι επισκευ-
άστηκε το 360 από τον Ιουλιανό. Λεπτομέρεια; Ο Ιουλιανός 
δεν ήταν αυτοκράτορας το 360 αλλά από το 361 ως το 363. 
Είναι απαράδεκτο σε σοβαρό υποτίθεται ντοκιμαντέρ να 
γίνονται τέτοια λάθη… Αν όμως ο Παρθενώνας καταστρά-
φηκε από τους φανατισμένους Αρειανούς (αιρετικούς) του 
Αλάριχου το 396 όπως αναφέρει και ο αείμνηστος Χαρά-
λαμπος Μπούρας το 2012, η επισκευή είναι πολύ πιθανό να 
έγινε από τον έπαρχο Ερκούλιο (αρχές 5ου αι.) που τιμάται 
σε επιγραφές για τη συντήρηση και την επισκευή μνημείων 
της Αθήνας.
Ο Pollini σε πρόσφατη εργασία του (2007) θεωρεί ότι τον 
Παρθενώνα μπορεί να τον έκαψαν οι Χριστιανοί της πόλης 
από θρησκευτικό μένος, εκδοχή μάλλον απίθανη. Ο Κ. 
Γαβράς στο ντοκιμαντέρ του αναφέρει ότι το 438 οι χριστια-
νοί καταστρέφουν τα γυμνά γλυπτά του Παρθενώνα. Πρό-
κειται για μια επίμαχη σκηνή για την οποία γράφτηκε ότι 
αφαιρέθηκε μετά από παρέμβαση της Εκκλησίας. Πάντως 
στο διαδίκτυο, το ντοκιμαντέρ υπάρχει με τη «λογοκρι-
μένη» σκηνή. Αν η σκηνή αυτή κόπηκε είναι απαράδεκτο. 
Όφειλε όμως ο κύριος Γαβράς να αναφέρει τις πηγές του για 
το συγκεκριμένο γεγονός. Παρά τις προσπάθειές μας δεν 
βρήκαμε στη βιβλιογραφία κάποια αναφορά για την κατα-
στροφή των γυμνών γλυπτών του Παρθενώνα από τους Χρι-
στιανούς.
Μήπως είναι λίγο επιλεκτικός στις αναφορές του ο κύριος 
Γαβράς; Γιατί δεν αναφέρεται στη μετατροπή του δυτικού 
θαλάμου του Παρθενώνα σε οίκο ανοχής από τον Δημήτριο 
τον Πολιορκητή , καθώς εγκατέστησε σε αυτόν πλήθος από 
εταίρες ή στην αφαίρεση του χρυσού χιτώνα της θεάς Αθη-
νάς από τον τύραννο Λάχαρη το 295 π.Χ., τον οποίο έλιωσε 
για να φτιάξει χρυσά νομίσματα;
Πάντως το ντοκιμαντέρ αυτό προβάλλεται στο νέο Μουσείο 
της Ακρόπολης οι ιθύνοντες του οποίου προφανώς ενστερ-
νίζονται το περιεχόμενό του…

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
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απόψεις

Ζ
ώντας σε μια Αγγλόφωνη χώρα,  ανάμεσα στους Έλλη-
νες μετανάστες της  Ελληνικής παροικίας, πρόσεξα α-
πό τη πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου εδώ  ότι 
πολλοί  συμπατριώτες μας μιλάνε με μια ιδιαιτερότητα 

τα Αγγλικά. Δεν εννοώ τη προφορά αλλά τη παραποίηση συ-
γκεκριμένων Αγγλικών λέξεων με μια τάση Ελληνικοποιησης 
τους.  Ετσι φωνηέντα προστίθενται στο τελος της λέξης που 
την Ελληνοποιουν.  
Παραδείγματος χάριν το κουτί (box) γίνεται μποξα.  Επίσης το 
farmer (Γεωργός) γίνεται ελληνικότατο με τη παραλλαγή τoυ 
σε φαρμαδόρος.  Δημιουργείται έτσι μια νέα διάλεκτος η του-
λάχιστον λεξιλόγιο  που δεν είναι ούτε ελληνική ούτε αγγλική, 
αλλά μια κάποια νέα διάλεκτος των  Ελλήνων μεταναστών . 
Μερικές λέξεις όχι μόνο δεν  είναι σωστές αλλά είναι συχνά 
από αστείες μέχρι ξεκαρδιστικές.  
Φυσικά το λεξιλόγιο αυτό έχει γίνει από μετανάστες χαμηλής 
εκπαίδευσης που η αντιλήφτηκαν λάθος στο προφορικό λόγο 
κάποια μια λέξη και την άλλαξαν συνειδητά, η ασυνείδητα 
υιοθέτησαν τη λέξη για να την κάνουν πιο εύκολη στη διαχεί-
ριση του λόγου.  Ανεξάρτητα του το πώς και το γιατί δημιουρ-
γήθηκε αυτό το λεξιλόγιο είναι κάλο να την αναγνωρίσουμε 
και να κάνουμε Ίμια ανασκόπηση. Ίσως έτσι να δημιουργή-
σουμε ένα λεξικό τέτοιων λέξεων.  Πολλοι χαρακτηρίζουν τη 
διάλεκτο/λεξιλόγιο  αυτό σαν Greeklish,  αλλά Greeklish  είναι 
κατι τελείως διαφορετικό Το  Greeklish αναφερεται στο γρα-
ψιμο Ελληνικων λεξεων με λατινικους χαρακτηρες. Παραδείγ-
ματοςw χαριν “Dose mou ena filaki”. 
Πάντως νομίζω ότι αυτό το λεξιλόγιο είναι μια πρακτική που 
θα εξαφανιστεί με το πέρασμα των πρώτων Ελλήνων μετα-
ναστών που τη δημιούργησαν. Τα νέα Καναδογεννημενα 
παιδιά γνωρίζουν την Αγγλική και μόνο στις κατ ίδιαν συζή-
τηση με τους παππούδες τους ίσως να χρησιμοποιών αυτό 
το λεξιλόγιο. Και βέβαια γνωρίζουν ότι είναι λάθος οι λέξεις 
αυτές αλλά τις χρησιμοποιούν μόνο μεσα στην οικογένεια 
γιατί είναι ένα είδος συνθήματος που τους φέρνει ακόμα πιο 
κοντά!
Να ένα δείγμα του λεξιλογίου - διαλέκτου!

Banka Bank Η Τράπεζα
Boxa Box Το κουτί
Caro Car Το Αυτοκίνητο
Basketa Basket Το Καλάθι 
Carpetο Carpet Το Χαλί
Farma Farm Το Χωράφι/κτήμα
Hoteli Hotel Το Ξενοδοχείο
Lista List Η Λίστα
Parko Park Το Πάρκο
Pena Pen Η Πενα
Stampa Stamp Η Σφραγίδα
Yιartha Yard Η Αυλη

Ολες οι παραπάνω λέξεις έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό:  
Exουν ένα φωνήεντο προστιθέμενο στο τελος της Αγγλικής 
λέξης. Κατά τη κρίση μου αυτή είναι μια προσπάθεια να 
κάνουν την Αγγλική λέξη Ελληνίζουσα . Όπως είναι  γνω-
στό οι Ελληνικές λέξεις δεν τελειώνουν  πότε με σύμφωνο 
έκτος από το σίγμα τελικό (πατέρας) και το «νι» (παιδιών). 
Προσθέτοντας το άλφα, το όμικρον, η το γιώτα στο τελος της 
αγγλικής λέξης η λέξη γίνεται  Ελληνοπρεπής! 
Στην ιδία κατηγορία της Ελληνικοποιησης ανήκουν και οι 

λέξεις που καταλήγουν σε «δορος». Οι λέξεις αυτές χαρα-
κτηρίζουν η περιγράφουν ένα επάγγελμα.  Ετσι η Αγγλική 
κατάληξη “er”farmer μεταπoιειται σε φαρμαδορος και η 
σύνθετη λέξη με το man στο δεύτερο σκέλος (Pizza man) 
μεταποιούνται με το   “δορος”  σε Πιτσαδορος .

Biznadoros Business Man Επιχειρηματίας
Farmadoros Farmer Γεωργός
Pitsadoros Pitsa Man Ψηστης πιτσας
Presadoros Press Man Πρεσαδόρος

Μερικές φόρες είναι ο πληθυντικός μιας λέξης που Ελληνοποι-
ειται. Λέμε φέρει ειπείν «μπίλια» για τους πολλούς λογαρια-
σμούς (bills). «έχω να πληρώσω πολλά μπίλια». Άλλες φορές 
λέμε «τσεκια» για τα πολλά checks (επιταγές). 
Επίσης η λέξη  tickets γίνεται «τικετα» -για τα πολλά εισιτή-
ρια.  Όλα αυτά τα παραδείγματα είναι μια προσπάθεια κατά τα 
Ελληνικά να πάμε στο πληθυντικό όπως απ το παΐδι στα παιδιά 
η από το ολο στα όλα!
Επίσης  επιχειρείτε Ελληνοποιηση σύμφωνα με το αρσενικό –
θηλυκό γένος. Ετσι ο άνδρας αφεντικό  boss γίνεται «Μποσις» 
και η γυναίκα αφεντικό/ιδιόκτητης (boss)  γίνεται μποσενα!
Mia ακόμα κατηγορία Ελληνοποιησης είναι τα μαγαζιά που 
καταλήγουν σε «άδικο». Καμιά σχέση βέβαια με τη δικαιοσύνη, 
άπλα όπως το γνήσιο Ελληνικό τυροπιτάδικο, το ξένο donut 
shop γίνεται “Ντονατσαδικο” και το ξενόφερτο fast food γίνε-
ται “φαστφουντάδικο” !
Μια άλλη κατηγορία Ελληνιζούσης πρόθεσης είναι η προ-
σπάθεια να μετατρέψουμε τα Αγγλικά ρήματα σε Ελληνικά. 
Το κάνουμε πιστεύοντας ότι με τη πρόσθεση ενός ωμέγα «ω» 
στο τελος τα κάνουμε Ελληνικά. Ετσι λέμε «μουβαρω» αντί  για  
I  move  «φλιπαρω» αντί  I flip  «φουλάρω» αντί I fill up, και 
«παρκάρω» αντί I park … 
Το Ινδιανος και το πολισμάνος είναι ενδεικτικά της κατηγορίας 
λεξεων που το τελικό  "ος" προστίθεται στην αγγλική στις λέξεις 
Indian and Policeman.
Πρέπει να παραλεχθώ ότι δεν έχω εντρύφηση στο Ελληνι-
κό-Αγγλικό λεξιλόγιο των Ελλήνων μεταναστών επί πολύ. 
Πρώτη φόρα γράφω  γι αυτό το θέμα.  Χρειάζεται μεγαλύτερη 
έρευνα για να καταχωρηθούν ολες οι «αγγλικές λέξεις» των 
πρώτων μεταναστών.  Η συλλογή μου παρακάτω είναι ελλι-
πής παραθέτοντας μόνο αυτές που θυμήθηκα.  Θα μ άρεσε να 
άκουγα από σας και να προσθέτατε λέξεις που δεν έχω συμπε-
ριλάβει  σ αυτή τη συλλογή. Περιμένω λοιπόν τις απαντήσεις 
σας!

Alaveta Elevator Ανελκυστήρας
Ampulla Ambulance Αμάξι πρώτων 

βοηθειών
Airplane Airplane Αεροπλάνο
Basikla Bicycle Ποδήλατο
Basketa Basket Καλάθι
Billia  Bills Λογαριασμοί
Bosis Boss Tο αφεντικό
Bosεna Boss Lady Η ιδιοκτήτρια
Bankadoros Bankers Τραπεζικοί Υπάλ
Biznadoros Business Man Επιχειρηματίας
Banka  Bank Τράπεζα
Boxa  Box Το κουτί
Caro Car Αυτοκίνητο

Carpet Carpet Το Χαλί
Cεkie Cake Η τούρτα
Chepiko Cheap Φτηνιάρικο
Checkie Check Επιταγή
Copia Photocopies Αντίγραφα
Coraki Quarters Νόμισμα των 25 

λεπτών
Douzena Dozen  Ντουζίνα
Fastfoodathiko  Fast-Food Rest. Φαστφουντάδικο
Fliparo Flip Φλιπάρω (τρελά-

θηκα)
Fenna Fan Εξαεριστήρας
Farma Farm Χωράφι/κτήμα
Freeza Freezer Καταψύκτης
Freeziasoume To Freeze 

something
Να παγώσουμε

Farmadoros Farmer Γεωργός
Fullaro Fill it up Γεμίζω εντελώς
Gazi  Gas Φυσικό αέριο
Hoteli Hotel Ξενοδοχείο
Movarisa I Moved Μετακόμισα
Gigirella Ginger Ale Λεμiνiτα
Grosaria Grocery store Παντοπωλείο
Indianos  American Indian Ινδιανος
Lakie Lake Λίμνη
Lοtsa A lot Πολλά
Lista List Λίστα
Mapa Mop Σφουγγαρίστρα
Marketta Super Market Σουπερ Μάρκετ
Masini Machine Μηχάνημα
Mummelatha Marmalade Μαρμέλαδα
Pary Party Παρτυ
Parkarο Park Παρκαρω
Passaportο Passport Διαβατήριο
Peenatsia Peanuts Φυστικια
Plakaτζides Tile Floor Layers Πλακατζηδες
Poletσimanos Police Officer Αστυφύλακας
Parko Park Πάρκο
Pena Pen Πενα
Rolo Roll Ρολο
Sandouitsathiko Sandwich shop Σάντουιτσaδικο
Pitsadoros Pitsa Man Ψηστης πιτσας
Scolia School Σχολεία
Stekia Steaks Μπριζόλες
Stofa Stove Κουζίνα
Sto Size τo τhe Side Στo μέγεθος
Stampa Stamp Σφραγιδα
Stresarismenos Stressed οut Αγχομένος
Turkο Turkey Γαλοπουλα
Trοmpeta Trumpet Τρομπέτα
Trakadoros Truck Driver Φορτηγατζής
Tsekarise to Check It Ελενξτε το
Tsokolata Chocolate Σοκολατα
Tseki Check Επιταγη
Taketa Tickets Εισιτήρια
Yarda Yard Αυλη
Zaketa Jacket Ζακέzτα

Εις την επόμενη έκδοση τα σπουδαία!

Greeklish: Η Ελληνικοποιησης Αγγλικών λέξεων 
και η παραποίηση τους από Έλληνες μετανάστες 
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Τ
ην περασμένη Κυριακή η αγαπητή Βουλευτής του Ο-
ντάριο, κα Χριστίνα Μίτας διοργάνωσε στο Thompson 
Memorial Park το πρώτο BBQ. Η Ελληνίδα πολιτικός, 
που είναι Βουλευτής του Σκάρμπορο στο κοινοβούλιο 

του Οντάριο, υποδέχθηκε εκατοντάδες φίλους υποστηρικτές 
της οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να της μιλήσουν και να φωτο-
γραφηθούν μαζί της.
Φυσικά, δεν θα μπορούσε να μην την τιμήσει με την παρουσία 
του και ο πρωθυπουργός του Οντάριο, κ. Νταγκ Φορντ καθώς 

και άλλοι γνωστοί πολιτικοί όπως ο Υπουργός Οικονομικών, 
Ροντ Φίλιπς ή ο Φιλελεύθερος Δημοτικός Σύμβουλος της ίδιας 
περιοχής, κ. Μάικλ Τομπσον. Το πάρκο είχε πραγματικά εορ-
ταστική όψη και το φαγητό κάτω από το μοντέρνες τέντες ήταν 
άφθονο. Υπήρχε, επίσης, απασχόληση για τα πιτσιρίκια που 
φρόντισαν να παίξουν με παιχνίδια που υπήρχαν στον χώρο. 
Το ελληνικό χορευτικό συγκρότημα «ΠΑΡΑΔΟΣΗ» και τα 
«ΠΑΡΑΔΟΣΑΚΙΑ» έδωσαν πραγματικά ελληνικό χρώμα στην 
όλη εκδήλωση και σε αυτό αξίζει ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στην 

κα Χριστίνα Μίτας που δεν ξεχνάει και βροντοφωνάζει την 
καταγωγή της ανά πάσα στιγμή. ΑΛΛΑ πρέπει κι εμείς όπως 
γράφω συνέχεια 50 χρόνια τώρα ότι ανεξαρτήτων πολιτικών 
πεποιθήσεων όταν έχουμε εκλογές να υποστηρίζουμε και να 
ψηφίζουμε Έλληνες πολιτικούς για να έχουμε ελληνικές φωνές 
στην Καναδική Βουλή, είτε πρόκειται για την ομοσπονδιακή 
είτε για την επαρχιακή κυβέρνηση.
Ευχαριστούμε ως HELLAS NEWS για την πρόσκληση να καλύ-
ψουμε την εκδήλωση. ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ!

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο, κ. Νταγκ Φορντ, η Βουλευτής, 
κα Χριστίνα Μίτας και ο κ. Θανάσης Κουρτέσης

Η «Παράδοση» ήταν το μόνο χορευτικό συγκρότημα καλεσμένο στο BBQ

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο, κ. 
Νταγκ Φορντ, με την Βουλευτή, κα 

Χριστίνα ΜίταςΟ πρωθυπουργός του Οντάριο, κ. Νταγκ Φορντ, έδωσε το παρών

Η πιο καίρια ερώτηση έγινε στην γλυκύτατη 
κόρη της κα Χριστίνας Μίτας από τον πρόεδρο 
του  Treasury Board, κ. Πίτερ Μπεθλενφάλβι

O πρόεδρος του  Treasury Board, 
κ. Πίτερ Μπεθλενφάλβι

Ο Υπουργός Τρίτης Ηλικίας,
 κ. Ρέιμοντ Τσο

Η Βουλευτής κα Χριστίνα Μίτας ευχαριστεί όσους 
έδωσαν το παρών στο πρώτο της BBQ

Ο Υπουργός οικονομικών του 
Οντάριο, κ. Ροντ Φίλιπς

H κα Χριστίνα Μίτας με τοn Υπουργό Οικονομικών, κ. Ροντ 
Φίλιπς, τον Υπουργό Τρίτης Ηλικίας, κ. Ρέιμοντ Τσο και τον 

πρόεδρο του  Treasury Board, κ. Πίτερ Μπεθλενφάλβι

Πάντα φιλική και με το χαμόγελο η ελληνικής καταγωγής Βουλευτής συνομίλησε με 
τους κατοίκους της περιοχής του Σκάρμπορο
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΤΑΣ: ΑΠ’ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑ ΑΠΕΚΤΗΣΕ
«RESPECT» ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΝΑΔΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Μάικλ Τόμσον, η κα Χριστίνα Μίτας 
και ο Υπουργός Οικονομικών του Οντάριο, κ. Ροντ Φίλιπς

O κ. Πίτερ Μπεθλενφάλβι, 
πρόεδρος του  Treasury Board Το χορευτικό συγκρότημα «Παράδοση» 

Η κα Χριστίνα Μίτας με τον σύζυγο 
της. Το ζεύγος περιμένει το δεύτερο 

παιδάκι τους, το οποίο θα είναι 
αγοράκι όπως ανακοίνωσε η ίδια

Μέλη του χορευτικού συγκροτήματος της «Παράδοσης» δίπλα 
από τη κα Μίτας που κρατά τη κόρη της Η κα Χριστίνα Μίτας με τους γονείς και την κορή της H κα Χριστίνα Μίτας με την μητέρα και την κόρη της
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Ό
ταν πηγαίναμε για να καλύψουμε 
την εκδήλωση για τα 40 χρόνια 
του συλλόγου Διπόταμου Καβά-
λας «Άη Γιώργης», δεν περιμένα-

με ότι θα δούμε μια αίθουσα κατάμεστη και 
σαν μια οικογένεια οι Πόντιοι του Διπότα-
μου Καβάλας ξεκίνησαν το γλέντι από τις 
7:30 το απόγευμα και χόρευαν ως τις τρεις 
το πρωί. Μπράβο βρε αδέλφια!
 Η βραδιά θύμισε τα παλιά αξέχαστα χρό-

νια, που πραγματικά πήγαινες και δεν ήθε-
λες να φύγεις. Κι όχι μόνον αυτό, αλλά και το 
φαγητό και οι σπιτικοί μεζέδες ήταν ασυνα-
γώνιστοι. Να είστε καλά και να συνεχίσετε 
να κρατάτε ζωντανές τις ρίζες σας. Συγχα-
ρητήρια στο διοικητικό συμβούλιο με πρόε-
δρο τον κ. Γιάννη Θεοφυλακτίδη και σε όλο 
το μουσικό επιτελείο από τον Χρήστο Καλ-
λιοντζίδη ως τον Λάζο Ιωαννίδη. ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΑΔΕΛΦΙΑ!

Το πρώτο λαχνό τον τράβηξε ένας από τους παλαιότερους του συλλόγου, ο κ. 
Θόδωρος Σιταρίδης, κι έπεσε στην νεότερη Σοφία Θεοφυλακτίδου

Και ο Λάζος Ιωαννίδης έπαιξε με τη 
λύρα του

Ένας από τους παλαιότερους χορευτές του Διποτάμου, κ. Θόδωρος Σιταρίδης. 
Επίσης διακρίνονται και οι κύριοι Νίκος Χρηστίδης και Νίκος Χριστοφορίδης

Ο τραγουδιστής από την Ελλάδα που τίμησε τα 40 χρόνια του 
Συλλόγου, κ. Χρήστος ΚαλλιοντζίδηςΟ πρόεδρος κ. Γιάννης Θεοφυλακτίδη

Οι κύριοι Ιορδάνης Κερενίδης, Γιάννης 
Θεοφυλακτίδης και Απόστολος Χατζησάββας

Ο κ. Κώστας Τσιλφίδης και η κα Παναγιώτα Αμμανατίδου 
με την ξαδέλφη της που την επισκέφθηκε από Ελλάδα

Ο κ. Στάθης Θεοφυλακτίδης με τις κυρίες Ανθούλα 
και Σόφη Σιταρίδου H παρέα του κ. Οδυσσέα Βλαχάλα από το Χάμιλτον

Σύλλογος Διπόταμου Καβάλας «Άγιος Γεώργιος»
«Σεράντα χρόνια αδέλφια»

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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Το ζεύγος Καλομοίρη με τον κ. Θανάση Κουρτέση

Ο κ. Παντελής Μεταξάς, ο κ. Μπάμπης Ηλιάδης, ο κ. Γιάννης 
Θεοφυλακτίδης και ο κ. Απόστολος Χατζησάββας

Ο κ. Χρήστος Μαντζιούνης με τα εγγόνια του

Πρώτος σέρνει το χορό ο κ. Θόδωρος Σιταρίδης. Ακολουθούν ο πρόεδρος της Ποντιακής 
Αδελφότητας, κ. Χρήστος Κοτσαμποϊκίδης και ο πρόεδρος του Συλλόγου Διπόταμος 

Καβάλας, κ. Γιάννης Θεοφυλακτίδης
Η κα Μαρία Θεοφυλακτίδου με την μητέρα της 

κα Θοδώρα

Ο πρόεδρος, κ. Γιάννης Θεοφυλακτίδης, με τον 
κ. Παντελή Μεταξά

Ο κ. Κώστας Τσιλφίδης με τον κ. Σίμο 
Λεπτοκαρύδη

Το παρών έδωσε και ο πρόεδρος της Ποντιακής Αδελφότητας Τορόντο, κ. Χρήστος Κοτσαμποϊκίδης Οι κυρίες Τουλά Κυριακίδου και Ερασμία Πουρσανίδου  με την παρέα τους

Η οικογένεια της κα Μαρίας Σιταρίδου

Μια άκρως πετυχημένη Ποντιακή βραδιά για τα 
40 χρόνια του Συλλόγου Διπόταμου Καβάλας
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Το τραπέζι της Παμμακεδονικής με το ζεύγος Βόκα και Καλομοίρη, τον πρόεδρο κ. Γιώργο Παπαδάκη 
και τον κ. Δημήτρη Νάσκο. Διακρίνεται στη μέση και ο κ. Θανάσης Κουρτέσης

Η παρέα του Λάζου Ιωαννίδη

Η κα Άννα Χρηστίδου με τον κ. Θανάση Κουρτέση, τον κ. Κώστα Τσιλφίδη, 
τον κ. Νίκο Χριστοφορίδη και τον κ. Σίμο Λεπτοκαρύδη Από τα δεξιά: Οι κύριοι Δημήτρης Νάσκος, Γιώργος Παπαδάκης, Ζήσης Βόκας και Γιώργος Καλομοίρης

Η οικογένεια του Γιάννη Θεοφυλακτίδη και την κα Κίτσα Παπαδοπούλου

Η παρέα του κ. Παντελή Μεταξά

Συγχαρητήρια στον Σύλλογο Διπόταμου Καβάλας 
για μια αξέχαστη Ποντιακή βραδιά
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Το τραπέζι της Παμμακεδονικής με το ζεύγος Βόκα και Καλομοίρη, τον πρόεδρο κ. Γιώργο Παπαδάκη 
και τον κ. Δημήτρη Νάσκο. Διακρίνεται στη μέση και ο κ. Θανάσης Κουρτέσης

Η παρέα του Λάζου Ιωαννίδη

Η κα Άννα Χρηστίδου με τον κ. Θανάση Κουρτέση, τον κ. Κώστα Τσιλφίδη, 
τον κ. Νίκο Χριστοφορίδη και τον κ. Σίμο Λεπτοκαρύδη Από τα δεξιά: Οι κύριοι Δημήτρης Νάσκος, Γιώργος Παπαδάκης, Ζήσης Βόκας και Γιώργος Καλομοίρης

Η οικογένεια του Γιάννη Θεοφυλακτίδη και την κα Κίτσα Παπαδοπούλου

Η παρέα του κ. Παντελή Μεταξά

Συγχαρητήρια στον Σύλλογο Διπόταμου Καβάλας 
για μια αξέχαστη Ποντιακή βραδιά Rally to Save 

Scarborough 
Grace 

Hospital
October 2019

Dear Friend:

On Saturday, October 5that 2:00pm, 
there will be a Rally in protest against 
the closures and service reductions at the 

Scarborough Grace Hospital.I invite you to join me, the doctors of the Scarborough 
Grace and local community members as we stand against the blatant measures taken 
by the Scarborough Health Network to kill our Hospital. You are encouraged to drop 
by [1] Kidstown Water Park (3159 Birchmount Road)at 1:30pm to pick up protest signs 
prior to arrival at the front doors of the Scarborough Grace campus. There will be many 
parking spots available.
The fight to Save The Graceis not going to stop. I implore you to continue to stand 
against the SHN administration’s actions. If you have not already done so, please go 
to my website at [2] www.karygiannis.netand sign the e-Petition.  I look forward to 
seeing you on October 5th. We need your help now!

Once again, thank you for your support.

Jim Karygiannis,
Councillor, Ward 22 Scarborough-Agincourt
3850 Finch Ave E G7
Scarborough Ontario M1T 3T6
(416) 392 1374 Phone. (647) 723 0287 Fax
[3] jim@karygiannis.net
www.karygiannis.net
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Γ
ράφει οκτώ. Τέσσερις Οκτωβρίου του Σω-
τήριου Έτους 2019. Τί άραγε να σημαίνει 
αυτό και συγκριτικά με τί ; στο ατέρμονο 
σύμπαν οι συγκρίσεις ξεκινούν με την μι-

κρότερη λεπτομέρεια και καταλήγουν στην α-
πόλυτη πολυπλοκότητα. Το ημερολόγιο το ίδιο,  
είναι μια κακή αντιγραφή του Ιουλιανού ημερο-
λογίου , δηλαδή του Αρχαίου Ελληνικού, το ο-
ποίο αποκηρύξαμε ( όπως και τον Ιουλιανό που 
μετονομάσαμε σε «παραβάτη»)  , ενστερνιζόμε-
νοι τον Χριστιανισμό. 
Κάποιος θα μπορούσε να πεί πως, ο κόσμος για 
τον καθένα από εμάς, αντικατοπτρίζεται σύμ-
φωνα με την ουτοπία που έχουμε επιλέξει. 
Για τον Πλάτωνα ίσως,  η ουτοπία να σήμαινε 
το Σπήλαιο , που αιχμαλώτιζε την ανθρώπινη 
ύπαρξη, με στόχο να την καθυποτάξει στην σκο-
τεινή πραγματικότητα. 
Η ουτοπία , αλήθεια, μπορεί να μην είναι απα-
ραίτητα σκοτεινή , αλλά η άγνοια που μπορεί 
να τη συνοδεύει ή ακόμη κι αυτή η αδιαφορία 
, μπορεί να οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα 
και λάθος επιλογές. Χαίρομαι αφάνταστα όταν 
γνωρίζω ανθρώπους , που παράλληλα με το 
θάρρος της γνώμης τους , με την ίδια ευχέρεια , 
αναγνωρίζουν και το λάθος τους . 
Και ποιό είναι το λάθος και ποιό το σωστό σχολι-
αστή μου και στοχαστή μου εσύ ; εσύ που απο-
κηρρύσεις τους ξερόλες και σε παρακολουθώ 
να μου το παίζεις μαέστρος... 

Δώσε θάρρος στον χωριάτη ...
Τί άλλο να απαντήσω στον πικρόχολο ; ναι , σε 

αυτόν που με αποκαλεί ξερόλα μέσα από τον 
όχλο ... , είναι αυτός που κουνήθηκε στριμό-
κωλα στον καναπέ , γιατί ένα σχόλιο τον πείραξε 
... , τον έθιξε ρε παιδάκι μου ! και αναγκάστηκε 
να κουνήσει τον κώλο του , με διπλές κωλοσφί-
ξεις , από την μια μεριά του καναπέ στην άλλη . 
Όχι δεν ξέρω αν τού φυγε και καμμιά στο δρόμο 
... , αλλά δεν με νοιάζει κιόλας. 

Και δεν είναι το θέμα μας ...
Ναι , το θέμα μας είναι ποια ή σχέση –όποια 
πιθανή σχέση – της ύπαρξης μας με το ημερο-
λόγιο ; Αν δεν ήταν τέσσερις Οκτωβρίου, τί θα 
ήταν σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο ;  η 
ημερομηνία γέννησης μας άλλωστε, είναι μια 
χρονική στιγμή και μόνο, μέσα στον Συμπαντικό 
χρόνο και η ζωή μας επίσης . Ίσως και να μην 
είναι αρκετός ο χρόνος για να διαπιστώσουμε 
τελικά ποιοι είμαστε ;  Από που ήρθαμε και που 
πάμε ... 

Χωρίς απάντηση ...
Είναι και κάποια θέματα που τα ξεκινάς , κάνεις 
κουβέντα και γνωρίζεις από την αρχή, ότι 
δύσκολα θα καταλήξεις κάπου με τους συνο-
μιλητές σου . Κι όμως επιμένεις, σαν να μιλάς 
περισσότερο με τον εαυτό σου , γιατί θέλεις να 
βγάλεις κάτι προς τα έξω . Αυτή η άμιλλα σκέ-
ψεων και συνειρμών, μπορεί και να αποφέρει 
κάποιες απαντήσεις , … Που ξέρεις , συνέχισε ...

Σχετικό πράγμα και η λογική.
Η ανθρώπινη λογική πράγματι μεταβάλλεται 

( ανάγκα και Θεοί πείθονται) προσαρμοσμένη 
στις ανάγκες.  Βέβαια αν βρεθείς ανάμεσα σε 
τρεις παρεμφερείς λογικές, μπορεί και να χάσεις 
το νόημα, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, 
που ανάγεται στα πλαίσια της πολιτικής δρά-
σης. Στην πολιτική, η λογική είναι πολλαπλά 
προσαρμοσμένη, κατ΄ανάγκην, στις ορέξεις της 
μάζας. Γι αυτό και από πολιτικούς, έχουμε ακού-
σει τα μεγαλύτερα ψέμματα. Αυτά που ξέρουμε 
και άλλα τόσα ψέμματα, για τα οποία δεν θα 
μάθουμε ποτέ ! 

Φθινόπωρο στο Τορόντο.
 Μετά από ένα όμορφο καλοκαίρι στο Οντά-
ριο , το φθινόπωρο είναι εδώ και η ψυχρούλα 
αισθητή όλες τις ώρες της ημέρας. Επιστρέφουν 
και οι περισσότεροι Έλληνες ομογενείς που επι-
σκέφθηκαν την πατρίδα –μαζί τους κι εγώ - για 
να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους εδώ , πέρα 
από τον Ατλαντικό. Πάνω από τους μισούς τους 
ακούς και η πρώτη τους κουβέντα είναι «θα 
ξαναπήγαινα αμέσως πίσω αν μπορούσα !» . 
Πλανεύτρα Ελλάδα. 

Επιχειρηματικά όμως στο μηδέν.
Δυστυχώς τα χρόνια της κρίσης επέφεραν μια 
μεγάλη βλάβη –θέλω να ελπίζω όχι ανήκε-
στο-στην ελληνική παραγωγική ραχοκοκκαλιά 
που λεγόταν ιδιωτική πρωτοβουλία και ξεκι-
νούσε από τα συνοικιακά  μαγαζάκια της γει-
τονιάς και εκτεινόταν σε μεγάλες εμπορικές 
αλυσίδες στην ενδοχώρα . Αυτό το ρεύμα εξα-

πλώθηκε και στις τουριστικές περιοχές όπου οι 
έμποροι της πόλης μαζί με τα υπάρχοντά τους 
μετέφεραν και τις γνώσεις τους γεγονός που στε-
ρέωσε πολλά επαγγέλματα σε αυτές τις περιο-
χές. Και όλο αυτό το δημιούργημα χτυπήθηκε 
ανελέητα στα τελευταία 10 χρόνια με τα γνωστά 
σε όλους λουκέτα που έχουν κατακλύσει την 
αγορά. Ας ελπίσουμε η νέα κυβέρνηση να μεθο-
δεύσει την επάνοδο σε λειτουργία της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας με ελαφρύνσεις και κίνητρα για 
τους επιχειρηματίες , ώστε να μπει σε τροχιά 
η παραγωγή και να ξεφύγουμε από το εξευτε-
λιστικό καθεστώς που ισχύει  για τους εργαζό-
μενους, που αναγκάζονται να δουλεύουν οκτώ 
ώρες για είκοσι ευρώ !!!

Βραχνάς το μεταναστευτικό.
Και στο τέλος θα μας πνίξει βάσει μαθηματι-
κής προόδου. Από το 1982 που πρωτοβρέθηκα 
στην Κω θυμάμαι τις βάρκες που πλέον οι ντό-
πιοι τις είχαμε συνηθίσει. Έβγαιναν στην ακτή 
και κατευθύνονταν –σαν να ήξεραν τον δρόμο 
–στο αστυνομικό τμήμα όπου παρέμεναν για 
ένα διάστημα στοιβαγμένοι μέχρι να μεταφερ-
θούν.  Αυτό το δρομολόγιο προς τα ελληνικά 
νησιά του ανατολικού Αιγαίου, έχει εξελιχθεί, 
όλα αυτά τα χρόνια ,σε μεγάλη εμπορική επι-
χείρηση από τους διακινητές , με αποτέλεσμα 
οι ροές να είναι πολλαπλά επαναλαμβανόμενες, 
ενώ τα νησιά  ασφυκτιούν και καθημερινά επι-
βαρύνονται. Κάτι πρέπει να γίνει . Κάπου πρέπει 
να υπάρχει ταβάνι ρε παιδιά !
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Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΓΙΝΕ ΣΗΜΕΡΑ  1η Οκτωβρίου  2019, 
59 ΧΡΟΝΩΝ!  ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΚΥΠΡΟ! 

Γ
ιορτάστηκε σήμερα με στρατιωτική παρέλαση η 59η 
επέτειος της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας. Η επίσημη ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας έγινε στις 16 Αυγούστου 1960.  

Ο Σερ Χίου Φούντ (1907 –  1990) ο τελευταίος Βρετανός 
κυβερνήτης της Κύπρου, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, (1913 
- 1977, που θα αναλάμβανε το αξίωμα του πρώτου Προέ-
δρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, και ο Τουρκοκύπριος 
ηγέτης Fazıl Küçük (1906-1984) που θα γινόταν ο πρώτος 
αντιπρόεδρος της Κυπριακής δημοκρατίας συναντήθηκαν 
στο κυβερνείο.
Ο Sir Hugh Foot, διάβασε την προκήρυξη της Βασίλισσας 
της Αγγλίας, με την οποία η Βρετανία πιστοποιούσε το τέλος 
της βρετανικής κυριαρχίας στο νησί και την παραμονή της 
στις περιοχές των στρατιωτικών βάσεων, όπως συμφω-

νήθηκε στις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου.  Η συνθήκες 
Ζυρίχης – Λονδίνου υπεγράφησαν στις 11 και 19 Φεβρουα-
ρίου του 1959 και έβαλαν τέλος στο ενδεχόμενο ένωσης της 
Κύπρου με την Ελλάδα αλλά και της διχοτόμησης. Η  Τουρ-
κική εισβολή στο νησί  το 1974  αποδεικνύει πόσο υπο-
στηρίχθηκαν οι συμφωνίες αλλα  και πόσο διήρκεσε αυτό 
που συμφωνήθηκε… Σημειωτέον η Κύπρος είναι μόλις 164 
χώρα σε πληθυσμό στο κόσμο με 900,000 κατοίκους ενώ 
η Τουρκία είναι  19η με 82,000,000 κατοίκους! Αυτό για να 
αντιληφθούμε όλοι ποια χώρα είναι the bully…
Έγινε  λοιπόν η υποστολή της βρετανικής σημαίας από όλα 
τα δημόσια κτίρια και ο  Sir Hugh Foot, αποχώρησε από το 
νησί παραδίδοντας την εξουσία στην κυπριακή Βουλή.  Για 
πρακτικούς λόγους η εορτή της ανεξαρτησία μετατέθηκε την 
1η Οκτωβρίου.

Η μέρα αυτή είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός διότι σημα-
τοδοτεί την ανάδειξή της Κύπρου ως ανεξάρτητο κράτος και 
την ανάκτηση δικαιωμάτων του Κυπριακού λαού.   Η παρέ-
λαση της 1η Οκτωβρίου, δεν αποτελεί επίδειξη στρατιω-
τικής ισχύος ούτε γίνεται για εθνικιστικούς λογούς. Απλά 
αποδίδει την πρέπουσα τιμή σ αυτούς που αγωνίστηκαν για 
την ανεξαρτησία της Κύπρου,   επιδεικνύει τη θέληση του 
Κυπριακού λαού να ζήσει ανεξάρτητος, και σηματοδοτεί τη 
σύσταση του αυτονόμου Κυπριακού κράτους
Βέβαια  η ανεξαρτησία που κερδήθηκε το 1960 ήταν ουτο-
πική, και σήμερα είναι κουτσουρεμένη αφού το ένα τρίτο 
του νησιού είναι υπό Τουρκική κατοχή.  Δύσκολα λοιπόν να 
νοιώθει ο Κύπριος σαν πολίτης ανεξάρτητου κράτους.  Απ 
ότι είδα, άκουσα, και ένοιωσα η καρδιά των Κυπρίων κτυπά 
Ελληνικά!

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΕΚΑΣ
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Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΕΚΑΝΕ 
ΠΛΕΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Τ
ον λένε Κώσ τα 
Μαργαρώνη και 
ποιος δεν τον ξέ-
ρει… Πετυχημέ-

νος μετά από σκληρή δου-
λειά δεκαετιών δεν ξεχνά-
ει ποτέ να ευχαριστεί κά-
θε χρόνο αυτούς που τον 
έκαναν επιτυχημένο. Έτσι 
λοιπόν και φέτος παρά τη 
συνεχόμενη βροχή το πάρ-
κινγκ του KOSTAS MEAT 

MARKET & BAKERY είχε κλείσει για να γευθούν οι πελάτες του το ατελείωτο φαγητό, το ο-
ποίο οι συνεργάτες του αλλά και ο ίδιος ο κ. Κώστας γέμιζε ξανά και ξανά τα ταψιά με λαχτα-
ριστές ψητές λιχουδιές κι όχι μόνο από τα εκλεκτά προϊόντα που διαθέτει η επιχείρηση του.
Να είναι καλά αυτός και η αξιότιμη οικογένεια τους, οι εκλεκτοί συνεργάτες και το προσω-
πικό του με υγεία πάντα να συνεχίσουν να προσφέρουν στην ομογένεια. Και του χρόνου!

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Η κακοκαιρία δεν πτόησε τους υποστηρικτές του κ. Κώστα Μαργαρώνη, ο οποίος τους ικανοποίησε 
και με το παραπάνω με τα υπέροχα σουβλάκια και άλλα κρέατα που είχε ετοιμάσει για εκείνους

Ο κ. Στηβ Κριάρης και ο κ. Θοδωρής Τσουκαλάς

H τέχνη του ψησίματος λαχταριστού και γευστικότατου 
κρέατος φαίνεται να περνάει από γενιά σε γενιά

Ευχαριστημένος ο κ. Μαργαρώνης από την 
προσέλευση του κόσμου

Η ορχήστρα της Αφροδίτης Μάνου διασκέδασε τον κόσμο
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ΤΟ «APPRECIATION DAY» ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ 
ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΤΟΝ ΤΙΜΟΥΝ !

Οι κύριοι Στηβ Κριάρης και Στηβ Μαργαρώνης
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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

Κέντρο Αθήνων 1955 !

Το Κάστρο των Ιπποτών στη Κω το 1954

Η Αφροδίτη κοιτά έξω από το παράθυρο στη Ρόδο το 1954

Τρεις φίλες στο Άνω Περιστέρι το 1961

Γλέντι στη Μύκονο το 1955

Πύλος 1955

1961 Μετέορα

Οι σφουγγαράδες στην Κάλυμνο 1950

Η οδός Φράγγων στη Θεσσαλονίκη

Η Βασιλική οικογένεια του Κωνσταντίνου Α’ το 1913

Το έτος 1902 στην πλατεία Ομόνοιας
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΑ ΚΑΘΕΤΕ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ

ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ

ΤΗΛ. ΣΤΟΝ κ. ΓΙΩΡΓΟ
416.465.3345

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ

ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
FULL OR PART TIME

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ & ΜΙΣΘΟΣ
416.220.0166

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ELITE BAKERY ΖΗΤΑΕΙ

ΤΑΜΙΑ
ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ

&

ΕΜΠΕΙΡΟ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ

ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΤΗΛ. ΣΤΟΝ ΆΪΜΑΝ
(416) 754-7857

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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Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 

• Αγίων Δομνίνης και Βερίνης
• Αγίου Ιεροθέου του Αρεοπαγίτου
• Αγίων Αδαύκτου και Καλλισθένης
• Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας
• Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων

Σάββατο 5 Οκτωβρίου

• Αγίας Χαριτίνης μάρτυρος
• Οσία Μεθοδία της Κιμώλου, Αγίου Ερμογένη

Κυριακή 6 Οκτωβρίου

• Αγίου Θωμά του Αποστόλου
• Μάρτυρος Ερωτηίδος της παρθένου

Δευτέρα 7 Οκτωβρίου

• Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου
• Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου

Τρίτη 8 Οκτωβρίου

• Οσίας Πελαγίας της από εταιρίδων

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου

• Αγίων Αβραάμ του Πατριάρχου και Λωτ του 
ανηψιού

Πέμπτη 10 Οκτωβρίου

• Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας των αδελφών 
• Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Συναξάρι ποια αγαπημένα, γνωστά σας πρόσωπα γιορτάζουν

(ονομαστική εορτή) σήμερα, αύριο και όλη την εβδομάδα

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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Τ
ο Ανώτατο Δικαστήριο του Οντάριο αποφάσισε να ακυρώσει το γάμο ενός άνδρας 
που όπως φαίνεται δεν είχε ολοκληρώσει με την γυναίκα του. Σύμφωνα με τα όσα 
αναφέρει το CP24 το ζευγάρι γνωρίστηκε σε μια σχολή του Οντάριο τον Ιανουάριο 
του 2017. Αμέσως άρχισαν να βγαίνουν, ωστόσο, η γυναίκα του είχε δηλώσει πως 

δεν ήθελε καμία επαφή πριν από το γάμο. Τελικά, το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούλιο του 
2018, ωστόσο, η νύφη ακόμη αρνούνταν την σεξουαλική επαφή δηλώνοντας τις φοβίες. Ό-
πως φαίνεται ο άνδρας δεν την υποχρέωσε να κάνει κάτι που δεν ήθελε, αλλά ζήτησε από 
το Ανώτατο Δικαστήριο να ακυρώσει το γάμο τους μόλις επτά εβδομάδες αργότερα. Η γυ-
ναίκα με καταγωγή από το Ιράν, υποστήριξε πως η άρνηση της είχε να κάνει με το γεγονός 
πως δεν είχαν έλθει σε γάμο σύμφωνα με την ιρανική παράδοση και κατά τους γονείς της ο 
γάμος στον Καναδά δεν ήταν αποδεκτός (είχαν παντρευτεί στο Δημαρχείο του Γουότερλου).

Σ
ύμφωνα με τους διοργανωτές, η κινη-
τοποίηση συγκέντρωσε σχεδόν μισό 
εκατομμύριο ανθρώπους, ενώ ήταν 
μια από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις 

που διοργανώθηκαν ποτέ στον Καναδά. Η α-
στυνομία δεν έδωσε επίσημη εκτίμηση, αλλά 
έκανε λόγο για μια «ιστορική» κινητοποίηση 
που κύλησε χωρίς σημαντικά απρόοπτα. Με 
τον Καναδά να βρίσκεται σε προεκλογική δι-
αδικασία, ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ε-
νώθηκε με το πλήθος αφού ανακοίνωσε νέα 
μέτρα για το περιβάλλον, όπως κάνει σχεδόν 
κάθε ημέρα από την αρχή της εβδομάδας. Ο 
πρωθυπουργός του Καναδά συνάντησε την 
νεαρή Σουηδή οικολόγο κατ’ ιδίαν. Μια συνά-
ντηση που δεν εμπόδισε την 16χρονη Γκρέτα 

να επικρίνει την περιβαλλοντική πολιτική της 
καναδικής κυβέρνησης. Όπως η πλειονότητα 
των ηγετών του πλανήτη, ο Τριντό «δεν κά-
νει αρκετά» για τον πλανήτη, δήλωσε σε συ-
νέντευξη Τύπου πριν από την συγκέντρωση. 
Ο Τριντό δήλωσε ότι «συμφωνεί απολύτως» 
μαζί της. «Είναι ακριβώς αυτό που θα κάνου-
με», υποσχέθηκε. Αμέσως μετά, δεσμεύθηκε 
ότι θα φυτευτούν δύο δισεκ. δέντρα τα επό-
μενα 10 χρόνια εάν επανεκλεγεί στις 21 Ο-
κτωβρίου.  Ερωτηθείσα για την κριτική σε βά-
ρος της, η νεαρή Γκρέτα δήλωσε ότι τη θεωρεί 
«κομπλιμέντο». «Σήμερα κάνουμε πάρα πολύ 
θόρυβο και ο κόσμος δυσκολεύεται να το δι-
αχειριστεί, άρα προσπαθούν να μας κάνουμε 
να σιωπήσουμε», εξήγησε.

Ο 
άνδρας από το Χάμιλτον τηλε-
φώνησε στο 911 με σκοπό, ό-
πως δήλωσε ο ίδιος, να κρατή-
σει τις γραμμές απασχολημένες 

για το περιστατικό όπου ένας πατέρας α-
πήγαγε τα πέντε παιδιά του από την περι-
οχή του Νιαγάρα. Τα πέντε παιδιά βρέθη-
καν ασφαλή με την αστυνομία την ημέρα 
της εξαφάνισης τους να στέλνει AMBER 
ALERT σε ολόκληρη την επαρχία για τον 
εντοπισμό τόσο των παιδιών όσο και του 
δράστη. Ο 70χρνος κάθε φορά που το σή-
μα έκπεμπε στο κινητό τηλεφωνούσε στην 
αστυνομία για να παραπονεθεί πως δια-
ταράχθηκε η ησυχία του. Στην συνέχεια 
δήλωσε πως απλά ήθελε να απασχολεί την 
γραμμή. Η αστυνομία βρήκε τον ηλικιω-
μένο άνδρα χρησιμοποιώντας τον αριθμό 
τηλεφώνου του και τον συνέλαβε. Αυτή 
δεν είναι η πρώτη φορά που υπήρξαν πα-
ράπονα για την υπηρεσία της αστυνομίας, 
που έχει αποδεχθεί καρποφόρα, αφού ό-
λα τα παιδιά τα οποία δηλώθηκαν στην υ-
πηρεσία βρέθηκαν ασφαλή.

Η Γκρέτα «πλημμύρισε» το 
Μόντρεαλ - Μισό εκατομμύριο 
παρακολούθησαν ομιλία της

70χρονος συνελήφθη για παράπονα 
που έκανε στην αστυνομία για το 

AMBER ALERT 

25χρονη σκότωσε την έξι μηνών 
κόρη της

Η 
αστυνομία ανακοί-
νωσε πως συνέ-
λαβε τη μητέρα. Το 
περιστατικό συνέβη 

κοντά στη περιοχή του Νια-
γάρα. Η αστυνομία κλήθηκε 
στο σημείο και βρήκε το μωρό 
έξι μηνών χωρίς σημεία ζωής. 
Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιό-
τητα το όνομα της μητέρας και 
οι λόγοι που την οδήγησαν σε 
κάτι τέτοιο. Η 25χρονη κατηγο-
ρείται για δολοφονία εκ προμε-
λέτης

Άνδρας ακύρωσε το γάμο του 
επειδή η γυναίκα του αρνήθηκε να 
κάνει σεξ μαζί του
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LIFE

Lauren Simpson: 
η ντίβα του γυμναστηρίου

Η Λορέν Σίμσον 
μέχρι πριν από 
δύο χρόνια ζήλευε 
τα κορίτσια που 
έκαναν τη δουλειά 
του fitness model. 
Πλέον μετά τα 
βήματα προόδου 
που έχει κάνει, 
έχει καταφέρει να 
συμμετάσχει σε 
διαγωνισμούς σε 
ολόκληρο τον κόσμο, 
να αφήσει πίσω το 
παρελθόν και να 
γίνει η ντίβα των 
διοργανώσεων.
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E
ίναι από τα υπο-
σχόμενα ονόμα-
τα στον χώρο της 
υποκριτικής και 

όχι μόνο. Τον Ευθύμη 
Ζησάκη δεν είναι πολλά 
τα χρόνια που τον έχου-
με γνωρίσει, τον γνωρί-
σαμε μέσα από την σει-
ρά του Αλέξανδρου Ρή-
γα «Το αμάρτημα της 
μητρός μου» και τον λα-
τρέψαμε από τον πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στο «Σόϊ 
μας» που αν και στην τε-
λευταία σεζόν δεν τον εί-
δαμε αφού αποχώρη-
σε για επαγγελματικούς 
λόγους είναι ένας ρόλος 
που τον ακολουθεί.
O Ευθύμης Ζησάκης 
είναι στα ονόματα εκείνα 
των ηθοποιών που θα 
μας  απασ χολήσουν 
πολύ στο μέλλον. Μπο-
ρεί η περσινή χρονιά να 
έφερε κάποιες δυσκο-
λίες τόσο στον ίδιο άλλα 
και στον επαγγελματικό 
του κύκλο, άλλα όπως 
όλα δείχνουν αυτά αρχί-
ζουν να ξεχνιούνται.

Κωνσταντίνα 

Σπυροπούλου: Δείχνει 

το κορμί της 

Την ώρα που πολλοί ασχολού-
νται με το τηλεοπτικό της μέλ-
λον και με το που θα βρεθεί, 
εκείνη χαμογελά και κλείνει 
το μάτι στους followers της με 
νέες αναρτήσεις. Η Κωνστα-
ντίνα Σπυροπούλου φαίνεται 
ότι απολαμβάνει περισσότερο 
από ποτέ την καθημερινότητά 
της και το δείχνει μέσα από το 
Instagram.

Χώρισε ο Δώρος 

Παναγίδης

Τι θα γίνει με αυτό το ζευ-
γάρι πια κι αν ο χωρισμός 
αυτός είναι όντως οριστικός, 
δεν ξέρουμε, αλλά όπως όλα 
δείχνουν, το φινάλε έχει ορι-
στεί γι’ αυτούς τους δύο. Οι 
δυο τους, γνωρίστηκαν μέσα 
από το ριάλιτι αγάπης του 
ΣΚΑΙ, Power of love, έζησαν 
τον απόλυτο έρωτα, χώρισαν, 
έγινε η επανασύνδεση και 
ξαναχώρισαν.

H Αλεξάνδρα Παναγιώτα-
ρου έγινε γνωστή μέσα από 
το My Style Rocks του ΣΚΑΪ 
κι έκτοτε δεν έφυγε ποτέ από 
την επικαιρότητα. Τι έκανε και 
αίφνης οι σφυγμοί της καρ-
διάς μας έπιασαν τριψήφιο 
νούμερο με ανοδικές τάσεις; 
Ανέβασε ένα απόσπασμα από 
το βίντεο-κλικ που πρωταγω-
νιστεί και το οποίο την απει-
κονίζει όπως ακριβώς τη γέν-
νησε η μητέρα της.

Ευθύμης Ζησάκης: Ένας 
αμφιλεγόμενος ηθοποιός

Ραφαέλα Καραλιού: Η 
ξανθιά καλλονή που 
αγαπάει τις τίγρεις

Η Παναγιώταρου για 

πρώτη φορά χωρίς 

καθόλου ρούχα!

Τ
α μεγαλύτερα περιοδικά μόδας την 
φιλοξένησαν σ τις σελίδες τους, ε-
νώ συμμετε ίχε σε διεθνή fashion 
shows και σε καμπάνιες μεγάλων 

οίκων. Η Μάρα Δαρμουσλή είναι μία από 
τις Ελληνίδες ιέρειες της μόδας, που άφη-
σαν εποχή. Σήμερα, ασχολείται επαγγελ-
ματικά με την υποκριτική δίνοντας όλη την 

αγάπη της εκεί.
Ό,τι όμως κι αν κάνει, με οτιδήποτε κι αν 
καταπιασ τε ί, πάν τα παραμένε ι μία καλ-
λονή που οι άντρες λατρεύουν και οι γυναί-
κες ζηλεύουν. Πρόσφατες αναρτήσεις της, 
μάλισ τα, σ το Instagram ανάβουν φωτιές 
και υπενθυμίζουν στους φανατικούς της το 
ότι διαθέτει ένα ατελείωτο κορμί.

Η Μάρα Δαρμουσλή δείχνει το 
ατελείωτο κορμί της

Ρ
αφαέλα Καρα-
λιού: Είναι 21 ε-
τών και σπουδά-
ζει στο Τμήμα Φι-

λοσοφίας και Ψυχολογί-
ας στο Πανεπιστήμιο Ιω-
αννίνων. Το σώμα της εί-
ναι ένα από τα πιο προ-
σεγμένα που υπάρχουν 
στα highlights του ελλη-
νικού instagram, ενώ ο 
λογαριασμός της έχει χι-
λιάδες ακόλουθους, οι 
οποίοι θαυμάζουν τις 
φωτογραφίες της. Η Ρα-
φαέλα φροντίζει να ανα-
νεώνει συχνά το προφίλ 
της, προσφέροντας στο 
κοινό στιγμιότυπα με το 
καλογυμνασμένο σώμα 
της και τις τέλειες αναλο-
γίες της. Αγαπά πολύ τις 
γάτες, ωστόσο στο σώ-
μα της έχει (σε σημείο 
που δεν αποκαλύπτεται 
στον φακό) τατουάζ μία 
τίγρη. 
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Η 
απίστευτη γυναι-
κάρα που πήρε 
σβάρνα τα ελληνι-
κά νησιά και τους 

παλάβωσε με το ολόγυμνο 
κορμί της!
Η απίστευτη γυναικάρα που 
πήρε σβάρνα τα ελληνικά 
νησιά και τους παλάβωσε με 
το ολόγυμνο κορμί της !!
Η Lucia Javorcekova είναι 
γνωστό μοντέλο από τη Σλο-
βακία. H 26χρονη βρέθηκε 
φέτος στα ελληνικά νησιά, 
προκαλώντας αναστάτωση, 
ενώ δεν παρέλειψε να ανεβά-
σει καυτές φωτογραφίες στο 
Instagram.

Τ
ελικά ούτε ο Κρι-
στιάνο Ρονάλντο 
μπορεί αν τ ισ τα-
θεί στην πίτσα και 

όπως δήλωσε πρόσφατα, 
κάποιες φορές λυγίζει και 
τρώει ένα κομμάτι. Ναι, έ-
να κομμάτι μόνος του!
«Είμαι πολύ αφοσιωμένος 
στην προπόνηση, αλλά 
επίσης προσπαθώ να δια-
τηρούμαι σε φόρμα και με 
σωστή διατροφή. Το 90% 
της επιτυχίας μου οφείλε-
ται στον καλό ύπνο, στην 
καλή προπόνηση, στην 
καλή διατροφή.
Δε ν υπάρχε ι  κάποιο 
μυσ τ ικό.  Δε ν  ε ίμα ι, 
βέβαια, έτσι όλες τις μέρες. 
Κάποιες φορές μπορεί να 
φάω ένα κομμάτι πίτσα 
μαζί με τον γιο μου. Δια-
φορετικά θα βαριόμουν. 
Το βασικό είναι να τα 
κάνεις όλα με μέτρο» είπε 
ο Ρονάλντο και μας έκανε 
να νιώθουμε τύψεις που 
τρώμε τρία και τέσσερα 
κομμάτια!

Απίστευτη δήλωση από τον Κριστιάνο: 
«Κάποιες φορές τρώω ένα κομμάτι πίτσα!»

Ό
τ α ν κά -
π ο ι ο ς 
β λ έ π ε ι 
την Lola 

Astanova αμέσως 
σκέφτεται ότι είναι 
κάποιο μοντέλο και 
σίγουρα ασχολείται 
με το μόντελινγκ. Ό-
μως η 33χρονη καλ-
λονή είναι μουσικός 
και φανταστική πια-
νίστρια. H ταλαντού-
χα Lola Astanova τρα-
βά την προσοχή με το 
στυλ και την εμφάνισή 
της, συχνά φορώντας ε-
ξαιρετικά ψηλά τακούνια 
και και φορέματα. Ακόμα 
και όταν παίζει μουσική 
δεν τα αποχωρίζεται.
Έχει εκφράσει την αγάπη 
της για τη μόδα και φορά 
πάντα πανάκριβα ρούχα. 
Τον Ιούνιο του 2012, είδε 
το όνομά της να φιγουρά-
ρει ανάμεσα στα Top 10 
Style Icons στην κλασική 
μουσική από το περιοδικό 
Limelight. 

Μια απίθανη κουκλάρα κάνει 
άνω κάτω τα ελληνικά νησιά!

Η Γουάντα Νάρα «τρελαίνει»

Η 
Γουάντα Νάρα, ανέβασε μια 
φωτογραφία της με ένα ά-
κρως αποκαλυπτικό μαγιό.
 Δεν χορταίναμε να τη βλέ-

πουμε, αλλά όπως προειδοποίησε 
πρόσφατα, θα κάνει πολύ δυνατά χτυ-
πήματα και έχει ήδη ξεκινήσει πολύ 
ζεστά την υλοποίηση των υποσχέσεών 
της. Τις προηγούμενες ημέρες είχε 
ανεβάσει προκλητικές φωτογραφίες 
στο Instagram, αλλά αυτή τη φορά η 
Γουάντα Νάρα το τερμάτισε, με την 

καλή έννοια πάντα για τους followers 
της.
Η σύζυγος και μάνατζερ του Μάουρο 
Ικάρντι τρέλανε το κοινό της με ένα 
βίντεο όπου εμφανίζεται γυμνή, κάνο-
ντας τη φαντασία των ακόλουθών της 
πιο δημιουργική από ποτέ.
Οι τελευταίες φωτογραφίες της Γουά-
ντα Νάραστο Instagram προκάλεσαν 
θύελλα ενθουσιασμού στους φανς 
της, με την Αργεντίνα πρώην μοντέλο 
να εντυπωσιάζει …

Αυτή είναι η πιανίστρια που 
«τρελαίνει» κόσμο
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Ακατοίκητα νησάκια, παρθένες 
παραλίες, γνήσια φιλοξενία, 
μυρωδιές από θυμάρι σε ένα νησί που 
κάθε καλοκαίρι γίνεται όλο μια παρέα.

Η 
Κάσος δεν είναι για τον οποιον-
δήποτε. Αν είσαι άτομο που ψά-
χνεις χλιδή και πληθωρικό τουρι-
σμό, καλύτερα να κλείσεις αυτό το 

tab. Η Κάσος είναι για εκείνους που ξέρουν 
τι θέλουν από τις διακοπές. Μόνος; Με πα-
ρέα; Ζευγάρι; Πλούσιος; Φτωχός; Λίγη ση-
μασία έχει, το ταξίδι είναι (πολύ) μεγάλο και 
εδώ δεν θα έρθεις απλά επειδή σε έβγαλε ο 
δρόμος.
Όμως το νησί θα βρει τον τρόπο να σε αντα-
μείψει. Με περίπου 700 μόνιμους κατοί-
κους το καλοκαίρι, αλλά και συγκεκριμένους 
κάθε χρονιά επισκέπτες, η Κάσος είναι κάτι 
σαν… μεταξύ μας διακοπές – όλοι γνωρίζο-
νται (σχεδόν) με όλους. Με τον καθένα μπο-
ρείς να γίνεις παρέα, να χαλαρώσεις και να 
απολαύσεις ούζο και μεζέ σε αυτοσχέδια 
τσιμπούσια. Οι ντόπιοι είναι φιλικοί, αρκεί 
να θες να τους γνωρίσεις. Θες να ανταλλά-
ξεις δυο κουβέντες παραπάνω με τον σερ-
βίτορο/μαγαζάτορα; Αυτομάτως έχεις γίνει 
φίλος του.
«Η Ικαρία μας πρόλαβε», μου λέει γελώντας 
ένας φίλος που μεγάλωσε στο νησί. Πράγ-
ματι, η Κάσος διαθέτει ισόποσες δόσεις 
ζεν, «τεμπελιάς» και ραστώνης, μπορεί και 
παραπάνω. Απλώς η Ικαρία πρόλαβε να 
τις… εμπορευματοποιήσει εγκαίρως.

Μίνιμαλ παραλίες
Δεν είναι πολλές, είναι όμως πανέμορφες 
και στην πλειοψηφία τους βοτσαλωτές. 
Μην περιμένεις εξεζητημένη οργάνωση. Σε 
κάποιες από αυτές θα βρεις καντίνες που 
βγάζουν ξαπλώστρες, χωρίς να σε χρεώνουν 
όμως, για να αράξεις και να πάρεις κάτι να 
πιείς και να τσιμπολογήσεις.
Η «βασίλισσα» των παραλιών βρίσκεται στο 
νησάκι Αρμάθια, και λέγεται Μάρμαρα. Την 
προσεγγίζεις με καραβάκι στα 20’ από το 
νησί και είναι μακράν από τις καλύτερες της 
Μεσογείου. Υποκειμενική γνώμη deal with 
it. Χρυσή αμμουδιά, πρασινογάλαζα νερά, 
ροζ τρίμματα από κοράλια και φόντο ατό-
φια μαρμαρόπετρα, κάνουν τις βουτιές εδώ 
χάρμα λούζεσθαι, ιδέσθαι και γενικά υπάρ-
χειν.
Η Χέλαρτος είναι ένας κόλπος στο πίσω 
μέρος του νησιού που βλέπει Λιβυκό, με 
καντίνα, ενώ η πιο «τουριστική» παραλία 
του νησιού είναι ο Εμπορειός, η μοναδική 
με ταβερνάκι για ψάρι ακριβώς από πάνω 
της, τον Κίκη. Η Αντιπέρατος είναι τέσσε-
ρις παραλίες υπέροχες η μία μετά την άλλη, 
που δημιουργήθηκαν προ 20 ετών από μια 
νεροποντή, σμιλεμένες από τις ροές των 
ποταμών που ξεχύθηκαν από τα βουνά. 
Η πρώτη προσεγγίζεται με αυτοκίνητο, οι 
υπόλοιπες με τα πόδια και απαραιτήτως με 
παπούτσια.
Το Αυλάκι (φωτό) είναι η πιο «ζόρικη». Προ-
σβάσιμη από ένα άτυπο μονοπάτι, πριν την 
παραλία της Χελάτου, από το Μοναστήρι 
του Άη Γιώργη στις Χαβιές, απαιτεί από 

σένα ένα 25λεπτο δύσκολο περπάτημα με 
αθλητικό παπούτσι. Όμως είναι ένα μονα-
δικό σημείο για βουτιές και ρέμβασμα με 
συνοδεία τον παφλασμό των κυμάτων. Η 
Αμμούα (φωτό) είναι μια παραλία που οι 
«παλιοί» προσέγγιζαν από ένα χωριό για να 
κάνουν μπάνιο. Πλέον είναι περιποιημένη, 
με καντίνα και αρκετά δημοφιλής. Θα την 
βρεις στην μπροστινή πλευρά του νησιού να 
ατενίζει τα Αρμάθια.
Η Κοφτερή δίπλα στο Λιμάνι είναι ό,τι πρέ-
πει αν δεν έχεις μεταφορικό (κακή ιδέα 
γενικά, φρόντισε να έχεις): άγρια και βραχώ-
δης, δέκα λεπτά με τα πόδια από τον Εμπο-
ρειό. Τα Τριτά, είναι μια παραλία προσβά-
σιμη από το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου 
με τα πόδια, με τη διαδρομή να περνά μέσα 
από ένα ξεροπόταμο, απαιτώντας μισάωρο 
περπάτημα. Μια πέτρινη καμάρα στη μέση 
της φτιάχνει ξεχωριστό σκηνικό για τις βου-
τιές εδώ και σε αποζημιώνει για το αερόβιο. 
Στην πλειοψηφία τους οι παραλίες της Κάσου 
είναι βοτσαλωτές, εκτός από τα Μάρμαρα 
στα Αρμάθια και την Αμμούα.
Αν έχεις σκάφος, τέλος, τότε θα ανακαλύ-
ψεις διάφορες μικρές παραλίες στην πίσω 
πλευρά του νησιού, μη προσβάσιμες για 
τους κοινούς θνητούς. Ψάξου με κάποιον 
ντόπιο για να σε πάει, δε θα δυσκολευτείς 
και θα αξίζει. Ζήτα του να σε πάει από τις 
Καμάρες, όπου θα πετύχεις αρκετές φώκιες 
να περιδιαβαίνουν υποβρυχίως και μη.

Αξιοθέατα κάργα…
Το νησί δεν έχει, με τη στενή έννοια της 
λέξης. Η Ελληνοκαμάρα, ενδεικτικά, είναι 
ένα σπήλαιο που χρησιμοποιούταν ως 
χώρος λατρείας και αργότερα ως καταφύ-
γιο λόγω της στρατηγικής του θέσης. Η είσο-
δος της σπηλιάς είναι οχυρωμένη με τείχος 
που χρονολογείται πιθανόν από τον 3ο ή 2ο 
αιώνα.
Έχει όμως πολλά μοναστήρια, όρεξη να 
έχεις αν είσαι φαν. Αλλά και να μην είσαι, 
σημείωσε οπωσδήποτε την Αγία Κυριακή, 
η οποία  βρίσκεται σε ύψωμα που ανεβαί-

νει με αυτοκίνητο και σου χαρίζει θέα όλο 
το νησί στο πιάτο, με μπόνους το συγκλονι-
στικό ηλιοβασίλεμα. Ο Άγιος Κωσταντίνος 
στον Αντιπέρατο, δίπλα στην παραλία της 
Αμμούας, επίσης θα σου χαρίσει ένα υπέ-
ροχο ηλιοβασίλεμα. Γενικά το ηλιοβασίλεμα 
εδώ δεν είναι παίξε γέλασε. Όσοι αγαπούν 
το νησί το συγκρίνουν με της Σαντορίνης. 
Ιεροσυλία; Εσύ θα δεις και θα κρίνεις.
Το μοναστήρι του Άγιου Μάμα στον δρόμο 
για την Αγία Κυριακή,  ανήκει σε έναν από 
τους… σπάνιους Αγίους του Αιγαίου. Εδώ 
γίνεται ένα πανηγύρι κάθε 1η Σεπτέμβρη 
με τον κόσμο να διανυκτερεύει. Σύμφωνα 
με τον μύθο όταν ερχόντουσαν οι Τουρκο-
αιγύπτιοι, μια γιαγιά παρακάλεσε τον Άγιο 
να σώσει το νησί. Τρεις βράχοι πετρωμένοι 
σε σχήματα καραβιών λίγο πιο πέρα απο-
δεικνύουν ότι ο Άγιος έβαλε το χεράκι του. 
Πίσω στα βουνά, στη θέση Γράμματα θα 
βρεις σκαλισμένα γράμματα από την εποχή 
του τρωικού πολέμου.
Η παραλία Αντιπέρατος, τέλος, είναι το 
τέλειο σημείο για να αράξεις βράδυ, μακριά 
από τα φώτα του νησιού (όχι πως είναι και 
πολλά), πλήρης απομόνωση, εσύ και ο 
ουρανός. Είναι μια υπέροχη γωνιά για να 
απολαύσεις τα πεφταστέρια τον Αύγουστο, 
μακριά από όλους και από όλα. Όχι βέβαια 
ότι δε θα δεις απ’ όλο το νησί τον ουρανό με 
τα άστρα σε Ultra HD.

Φρυ your mind
Η Χώρα λέγεται Φρυ και βγαίνει από το 
Φρύδι, γιατί αν την παρατηρήσεις από πάνω 
είναι καμπυλωτή, σαν φρύδι. Στην τοπική 
διάλεκτο όμως, δεν ακούγεται το «δέλτα», 
άρα το φρύδι γίνεται φρυ, όπως το παιδί 
γίνεται παιί. Το μεγαλύτερο χωριό του 
νησιού είναι η Αγία Μαρίνα, με τους περισ-
σότερους κατοίκους. Το Αρβανιτοχώρι είναι 
το αμέσως επόμενο σε μέγεθος, και βρίσκε-
ται ανάμεσα στα βουνά.
Τα τρία αυτά χωριά είναι τα μεγαλύτερα του 
νησιού και προσφέρονται για βόλτες. Το 
Φρυ έχει καφενεδάκια για να κάτσεις, η Αγία 

Μαρίνα όχι και τόσα, έχει όμως γραφικά 
στενά σοκάκια, παραδοσιακά σπιτάκια με 
αυλές, γειτόνους να ανταλλάζουν κουβέντες. 
Το Αρβανιτοχώρι είναι το πιο περιποιημένο, 
με το τοπικό καφενείο ανοιχτό από το πρωί 
μέχρι το βράδυ που το γυρνάει σε σουβλά-
κια και παραδοσιακό φαγητό.
Η Παναγία είναι ένα μικρό χωριουδάκι με 
την ομώνυμη εκκλησία, χωρίς κάτι να δεις 
ή να φας, απλά να το περπατήσεις. Έχει 
όμως ένα «αξιοθέατο»: έξι μοναστήρια χτι-
σμένα δίπλα το ένα στο άλλο. Σύμφωνα με 
τον μύθο, οι οργανοπαίχτες του νησιού όταν 
έφευγαν με τα πόδια από τα διάφορα χωριά 
συναντούσαν νεράιδες, οι οποίες τους εξα-
νάγκαζαν σε υπερωρίες να παίζουν μου-
σική μέχρι πρωί. Οι ντόπιοι δεν άντεξαν 
την βαβούρα και έχτισαν ένα εκκλησάκι για 
να τις ξορκίσουν, είδαν ότι έφυγε η μία και 
έτσι έχτισαν έξι για να τις διώξουν όλες. Στην 
εκκλησία της Παναγίας θα βρεις στο προαύ-
λιο τον τάφο της Κασιανής. Το Πόλι είναι ένα 
μικρό βουνίσιο χωριουδάκι προς τα μονα-
στήρια Αγία Κυριακή και Άγιο Μάμα, το πιο 
παλιό και το πιο ψηλό χωριό του νησιού.

Πώς θα έρθεις
Αεροπορικώς μέσω Ρόδου ή Καρπάθου 
με ελικοφόρο σαράντα θέσεων με σχε-
δόν καθημερινά δρομολόγια από την Sky 
Express ή με το καράβι Πρέβελης της ΑΝΕΚ 
από Πειραιά με δύο δρομολόγια, ένα αργό 
και ένα γρήγορο. Το αργό κάνει περί τις 23 
ώρες, το γρήγορο περί τις 18 ώρες.
Φετινή προσθήκη είναι το Νήσος Χίος της 
Hellenic Seaways, το οποίο φεύγει από Πει-
ραιά μια φορά την εβδομάδα και κάνει 23 
ώρες, καθώς και τα πλοία της Blue Star. Άλλη 
επιλογή είναι το τοπικό καραβάκι Kasos 
Princess, το οποίο έχει μια επιδοτούμενη 
γραμμή που συνδέει την Κάσο με την Κάρ-
παθο και την Σητεία στην Κρήτη. Δεν παίρ-
νει αυτοκίνητα και μπορεί να συνδυαστεί με 
διακοπές στη Σητεία. Αν πάλι θες να κάνεις 
διακοπές στην Κάρπαθο, υπάρχουν ημερή-
σιες εκδρομές για Κάσο.

Κάσος: ένα ακατέργαστο διαμάντι
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Τρέχον τας με 1.000 σ τον κεν τρικό 
δρόμο μιας μικρής επαρχιακής πόλης 
ένας μηχανόβιος, για κακή του τύχη 
τον σταματάει ένας τροχονόμος.
-Κύριε πόλισμαν, άρχ ισε ευγενέ-
στατα ο τύπος, να σας εξηγήσω...
-Δεν θα μου εξηγήσεις τ ίποτα, τον 
κό β ε ι  α γρ ι ε μ έ ν ο ς  ο  α σ τ υ νο μ ι -
κός. Παρκάρισε τη μηχανή σου και 
γραμμή για το τμήμα.
-Μα, ήθε λα απλώς να σας πω..., 
συνεχίζει στον ίδιο τόνο.
-Σκασμός και ακολούθησέ με, ανέν-
δοτος ο τροχονόμος.
Με τα πολλά, έφτασαν σ το τμήμα, 
όπου ο τροχονόμος διέταξε τον τύπο 
να μπει σ’ ένα κελί μέχρι να γυρίσει 
ο διοικητής.
Πέρασε μια ώρα, δύο, τρεις ώρες. 
Κάποια σ τ ιγμή πλησ ιάζε ι ο ασ τυ-
νομικός το κελί και σε μια έκρηξη 
αβροφροσύνης, λέει στον τύπο:
- Άντε, είσαι και τυχερός. Ο διοικη-
τής λείπει στο γάμο της κόρης του και 
όταν γυρίσει θα έχει τα κέφια του.
-Μπα, δε νομίζω... απαντάει ο οδη-
γός.
Εγώ είμαι ο γαμπρός!

Ρωτάει ο Άγγλος τον Γερμανό:
- Πήρατε αύξηση φέτος;
- Πήραμε!

- Και τι τα έκανες;
-  Ε  να,  αγόρασα έ να σπί τ ι  σ τ ις 
Άλπεις.
- Και τα υπόλοιπα;
-  Με τα  υπόλοιπα αγόρασα μ ια 
Porche 911 Carrera.
Ρωτάει ο Γερμανός τον Γάλλο:
- Πήρατε αύξηση φέτος;
- Πήραμε!
- Και τι τα έκανες;
- Ε να, αγόρασα για την κόρη μου ένα 
διαμέρισμα στις Κάννες.
- Και τα υπόλοιπα;
- Με τα υπόλοιπα αγόρασα ένα Audi 
με δερμάτινα καθίσματα.
Ρωτάει ο Γάλλος τον Έλληνα:
- Πήρατε αύξηση φέτος;
- Πήραμε!
- Και τι τα έκανες;
- Ε να, αγόρασα ένα παπάκι 125 cc.
- Και τα υπόλοιπα;
- Τα υπόλοιπα τα έβαλε η μάνα μου!

Αυτο που έπαθε η Ελενη Αντωνιαδου 
που έλεγε οτ ι δουλεύει σ τη NASA 
αλλα η NASA δεν το ήξερε, το εχω 
πάθει κι εγώ με γκομενα...

Σταματησαν και οι ειδησεις στα Αραβικα 
στην ΕΡΤ,χασαμε πια το ενδιαφερον μας 
για ενημερωση..

FUN

ΚΡΙΟΣ
Νιώθετε έντονη την ανάγκη να ξοδέψετε, 
σε βαθμό που κοντεύετε να χάσετε κάθε 
μέτρο. Αντισταθείτε σε αυτή την παράλογη 
επιθυμία να αποκτήσετε ότι βλέπετε. Ήρθε 
ο καιρός να σκεφτείτε σοβαρά τη διαφορά 
ανάμεσα στο θέλω κάτι και στο χρειάζο-
μαι πραγματικά κάτι. Όσο για την προσοχή 
που απαιτείτε κατά διαστήματα από τους 
άλλους, θυμηθείτε πως για να πάρετε κάτι, 
πρέπει να δώσετε και εσείς. 

ΤΑΥΡΟΣ
Έχετε την ανάγκη να τα αλλάξετε όλα και να 
αρχίσετε τη ζωή σας από την αρχή, αλλά 
βέβαια κάτι τέτοιο είναι δύσκολο. Είναι ανά-
γκη να καταλάβετε ότι τα περισσότερα προ-
βλήματα ξεκινούν από σας και είναι καιρός 
να αρχίσετε μέσα σας τις εκκαθαρίσεις, για 
να νιώσετε καλύτερα. Πρέπει κάποια στιγμή 
να κάνετε πράξη όλα αυτά που σκέφτεστε.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αποφύγετε συζητήσεις που δεν σας οδη-
γούν πουθενά και αποφασίστε να δεχθείτε 
μια αλλαγή που έχει γίνει στη ζωή σας. Μην 
ξεχνάτε πως οι άσπονδοι φίλοι σας κάποιο 
σφάλμα σας περιμένουν για να σας επι-
τεθούν. Μην αφήνετε τους άλλους να σας 
δημιουργούν προβλήματα τη στιγμή που 
μπροστά σας ανοίγονται καινούργιοι δρό-
μοι. Η νευρικότητα και το άγχος σας 
οφείλονται σ’ αυτή τη μεταβα-
τική κατάσταση και θα εξα-
νεμισθούν μόλις δεχθείτε 
την καινούργια πραγμα-
τικότητα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αποφύγετε με κάθε 
τρόπο οι επαγγελμα-
τικές σας δυσκολίες ή 
κάποιος άλλος προβλημα-
τισμός να χαλάσουν τη διά-
θεσή σας. Η διάθεσή σας ανα-
μένεται υποτονική και θέλοντας να 
ξεφύγετε από αυτή την κατάσταση, μπορεί 
να οδηγηθείτε σε άσκοπες αγορές. Τα αποτε-
λέσματα κάποιας συμφωνίας από το παρελ-
θόν αρχίζουν να εμφανίζονται σιγά σιγά.

ΛΕΩΝ
Η υπερένταση που προκαλεί η αυξημένη 
ευθύνη, κυρίως απέναντι στους άλλους, σας 
έχει εκνευρίσει. Προστατέψτε τα οικονομικά 
σας από απερίσκεπτες επενδύσεις και επιδέ-
ξιους τύπους και μην αφήνεστε σε υποσχέσεις 
βοηθείας για τα επαγγελματικά σας σχέδια. Τα 
οικονομικά σας παρόλα αυτά θα παραμείνουν 
σταθερά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Το διάστημα αυτό που διανύουμε είναι 
ευνοϊκό για τις κοινωνικές και επαγγελμα-
τικές σας επιδιώξεις παρόλο που δεν θα 
λείψουν και κάποιες μικρές αντιξοότητες 
στην προσπάθειά σας για κάτι καινούργιο. 
Προσπαθήστε να ελέγχετε τους εκνευρι-
σμούς σας. Ύστερα από πάρα πολύ καιρό 
θα ανταμειφθείτε απλόχερα στην κοινω-
νική σας ζωή και θα βοηθήσετε να καλλι-
εργήσετε την ποιότητα στη σχέση σας.

ΖΥΓΟΣ
Ίσως να μην το έχετε αντιληφθεί ακόμα, 
αλλά η κατάσταση αυτή στην οποία βρίσκε-
στε είναι το τέλος μιας ευρύτερης φάσης της 
ζωής σας, κάτι σαν το τέλος ενός ταξιδιού. 
Προσπαθήστε να αποκωδικοποιήσετε τα 
σημάδια γύρω σας, να καταλάβετε τι θέλετε 
πραγματικά και να προετοιμαστείτε κατάλ-
ληλα για την επόμενη φάση της ζωής σας, 
φυσικά θέτοντας νέους στόχους και κάνο-
ντας νέα όνειρα για το μέλλον.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Θα έχετε μια διάθεση διασκέδασης και η 
κοινωνικότητά σας αυτή την εποχή θα είναι 
στην κορύφωσή της. Θα κάνετε μικρές ή 
μεγάλες εξορμήσεις. Προσέξτε τα οικονο-
μικά θέματα και αποφύγετε ρίσκα που μπο-
ρεί να σας στοιχίσουν. Θα υπάρξει βοήθεια 
από το περιβάλλον σας σε οποιοδήποτε 
θέμα σας απασχολήσει αυτό το διάστημα. 
Πολλές επαφές και μεγάλη κοινωνικότητα. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Οι περισσότεροι από εσάς διαθέτουν μια 
εσωτερική δύναμη για να ανατρέψουν οτι-
δήποτε εμποδίζει την πραγματοποίηση των 
στόχων τους. Κάποιες κοινωνικές αναγκαι-
ότητες, φαίνεται να σας υποχρεώσουν να 
φερθείτε με τον ανάλογο τρόπο. Βρείτε τρό-
πους για να αποβάλλετε τις αρνητικές σκέ-

ψεις και την απαισιόδοξη στάση σας 
και φροντίστε να μην σας επη-

ρεάζουν αρνητικά τα καθη-
μερινά σας ζητήματα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Να είσ τε προσεκτ ι-
κοί στις συναλλαγές 
σας και να αποφύγετε 
κάθε βεβιασμένη από-

φαση, ιδιαίτερα αυτές 
που αφορούν αγορές. 

Όποιες υπερεκτίμησε τις 
δυνατότητές του βγήκε χαμέ-

νος. Προσέξτε λοιπόν και μην ακο-
λουθείτε τον ίδιο λανθασμένο δρόμο. Απο-
φάσεις που λαμβάνονται σε στιγμές άγχους 
ή μελαγχολίας θα αποδειχθούν λάθος. Πρέ-
πει να εφαρμόσετε ένα πρόγραμμα που θα 
σας βοηθήσει να αντεπεξέλθετε με άνεση 
στις υποχρεώσεις και στα έξοδά σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αυτό το μήνα οι πλανήτες παίρνουν πιο 
αρμονικές τροχιές απέναντι στο ζώδιό σας. 
Θα αυξηθεί το επίπεδο της ενεργητικότητάς 
σας και η δημιουργικότητά σας θα βρει διε-
ξόδους στη δουλειά, γεγονός που θα σας 
καταξιώσει στα μάτια των ανωτέρων σας. 
Στη σχέση σας με τα αδέρφια σας ή τους 
φίλους σας μπορεί να δείξετε έναν ασυνή-
θιστο ανταγωνισμό

ΙΧΘΕΙΣ
Η ζωτικότητά σας θα είναι αρκετά ανεβα-
σμένη για αυτό πρέπει να εσείς να στρω-
θείτε στη δουλειά και να διευθετήσετε τις 
υποθέσεις σας. Ίσως προκύψει κάποια 
απρόοπτη κατάσταση στο χώρο του σπι-
τιού σας. Προσοχή σε τσακωμό ή και 
ρήξεις.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Η Ελεύθερνα ήταν κατά την 
αρχαιότητα πόλη της Κρήτης. 
Βρισκόταν στο σημερινό Νομό 
Ρεθύμνου, 30 χιλιόμετρα ΝΑ της 
πόλης του Ρεθύμνου, κάπου 12 
χιλιόμετρα βορειοανατολικά 
της Μονής Αρκαδίου.

Τ
ρία χρόνια είχαμε να μάθουμε 
νέα από την Ελεύθερνα. Μο-
λονότι αυτή η φράση ακούγε-
ται οξύμωρη –τι νέα να λάβει 

κανείς από έναν αρχαίο τόπο, ο οποί-
ος άλλωστε έχει ήδη δώσει σπου-
δαία ευρήματα–, ωστόσο έχει τη βά-
ση της. Στον αρχαιολογικό χώρο της 
Ελεύθερνας η συστηματική ανασκα-
φή του Πανεπιστημίου Κρήτης υπό τη 
διεύθυνση του καθηγητή Νίκου Στα-
μπολίδη συνεχίζεται. «Σκάβω εκεί τα 
τελευταία 35 χρόνια, από το 1984», 
λέει. «Ηδη φοιτητές μου που δούλε-
ψαν στην ανασκαφή έχουν γίνει δι-
δάκτορες, κάποιοι καθηγητές. Και θα 
συνεχίσουμε να σκάβουμε για και-
ρό. Αυτή είναι η μεγάλη τύχη του αρ-
χαιολόγου: μπορεί να βρίσκεται στο 
σκάμμα όσο αντέχει το σώμα του. 
Γιατί η ψυχή του το επιθυμεί πάντα».
Μιλήσαμε με τον Νίκο Σταμπολίδη 
όσο ακόμη βρισκόταν στην Αθήνα, 
σ το γραφείο του στο Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης, την παραμονή 
της αναχώρησης για την Κρήτη. Εκεί, 
σήμερα το απόγευμα, σε μια εκδή-
λωση για τον τουρισμό και τον πολι-
τισμό που διοργανώνεται υπό την 

αιγίδα του NDF (φορέας Ν. Δασκα-
λαντωνάκης), πρόκειται να μάθουμε 
νέα από την Ελεύθερνα. Θα είναι 
αυτή η πρώτη φορά που θα συμ-
βεί κάτι τέτοιο μετά το 2016, τότε 
που εγκαινιάστηκε ο αρχαιολογικός 
χώρος και το μουσείο, το δεύτερο σε 
επισκεψιμότητα μετά το περίφημο 
Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρα-
κλείου. Γιατί χρειάστηκε να περιμέ-
νει τόσο πολύ το κοινό για να μάθει 
τι συμβαίνει σε αυτόν τον τόσο αγα-
πητό για τους πολυπληθείς επισκέ-
πτες του τόπο;
«Επειδή θεωρώ ότι αυτό δεν μπορεί 
να γίνεται μερικώς», απαντά. «Είναι 
καλύτερα να περιμένει κανείς ώστε 
να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα 
αυτού που ανασκάπτει για να μπο-

ρεί να δώσει σφαιρικά τα πρώτα ολο-
κληρωμένα συμπεράσματα». Είναι 
γνωστή η αφηγηματική δεινότητα 
του καθηγητή. Απευθύνεται πάντοτε 
σε ένα ευρύ ακροατήριο –όχι μόνον 
ειδικών–, θεωρώντας πως οτιδή-
ποτε σχετίζεται με τον πολιτισμό 
του παρελθόντος αποτελεί δημόσιο 
αγαθό. Η νέα, γοητευτική του αφή-
γηση συνδέεται με δύο πρωτοχρι-
στιανικές εκκλησίες, τις δύο βασιλι-
κές που αναδύθηκαν στην επιφάνεια 
του αρχαιολογικού χώρου της Ελεύ-
θερνας αλλάζοντας τη μορφή του 
τοπίου. Τι μας λένε τα νέα ευρήματα 
για την ιστορία αυτού του τόπου, που 
είναι γνωστός κυρίως για τη σχέση 
του με τα ομηρικά χρόνια;
«Η Ελεύθερνα έχει όλα τα χαρακτη-

ριστικά μιας διαχρονικής κατοίκη-
σης, μια ιστορία τεσσερισήμισι χιλιά-
δων ετών», λέει ο Νίκος Σταμπο-
λίδης. «Το θέμα είναι να εντοπίζει 
κανείς πού μπορεί να σκάψει για να 
ανακαλύψει τα ίχνη αυτής της συνέ-
χειας. Αυτό που πάντα κεντρίζει το 
ερευνητικό μου ενδιαφέρον είναι οι 
περίοδοι μετάβασης από μια εποχή 
σε μια άλλη. Ετούτο μπορέσαμε να το 
δείξουμε στη νεκρόπολη της Ορθής 
Πέτρας που φωτίζει τη μετάβαση από 
την ύστερη εποχή του Χαλκού στην 
πρώιμη του Σιδήρου, στα λεγόμενα 
ομηρικά χρόνια, στην αυγή του ελλη-
νικού πολιτισμού. Χάρη σε εκείνα τα 
ευρήματα λέμε με βεβαιότητα ότι τα 
ταφικά έθιμα που περιγράφονταν 
στην Ιλιάδα από τον Ομηρο.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μ
ε τη συγγνώμη του Προέδρου 
της Δημοκρατίας εκ μέρους της 
Πολιτείας για τα επί σειρά ε-
τών γραφειοκρατικά εμπόδια 

στην ανέγερση του έργου και την επισήμαν-
ση του πρωθυπουργού ότι η πολιτική του 
Πολιτισμού πρέπει να πάψει να ασκείται από 
κλειστά ιερατεία, εγκαινιάστηκε το Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Βασίλη και 
Ελίζας Γουλανδρή, στο Παγκράτι.
Το «παρών» στην τελετή των εγκαινίων, η 
οποία πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο 
του νέου μουσείου, έδωσαν ακόμη ο πρό-
εδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, 
ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Παναγιώ-
της Πικραμμένος, ο υπουργός Επικρατείας, 
Γιώργος Γεραπετρίτης, η υπουργός Πολιτι-
σμού, Λίνα Μενδώνη, ο περιφερειάρχης 
Αττικής, Γιώργος Πατούλης και ο δήμαρχος 
Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.
Η υπουργός Πολιτισμού χαρακτήρισε το 
νέο μουσείο ένα από τα μεγαλύτερα πολι-
τιστικά γεγονότα των τελευταίων ετών. «Το 

όνειρο δεκαετιών των ιδρυτών ολοκληρώ-
θηκε με απόλυτη επιτυχία έπειτα από πολλές 
δυσκολίες, εμπόδια και αγωνίες», ανέφερε 
και πρόσθεσε: «Δυστυχώς, δεν μπόρεσαν να 
δουν το όνειρό τους να γίνεται πραγματικό-
τητα. Αμφιλεγόμενες νοοτροπίες και βαθιές 
ιδεοληψίες έθεσαν πολυεπίπεδα εμπόδια».
«Χάρις σε μια επίπονη προσπάθεια, σήμερα 

έχουμε αυτόν τον μοναδικό μουσειακό 
χώρο, οργανωμένο με σύγχρονες μουσει-
ολογικές προδιαγραφές, ο οποίος επέτρεψε 
σε μια ανεκτίμητης αξίας συλλογής να επι-
στρέψει και να παρουσιαστεί στη χώρα 
μας. Η Αθήνα αποκτά επιτέλους ένα σπου-
δαίο μουσείο σύγχρονης τέχνης», ανέφερε 
ακόμη.

Ελληνική 
διάκριση στο 
1ο Φεστιβάλ 
θεάτρου στη 
Ρωσία 

Δυο σημαντικές διακρί-
σεις έλαβε η χώρα μας 
στο 1ο Διεθνές Φεστιβάλ 

Θεάτρου της Ρωσίας το οποίο 
εκπροσώπησε ο Θεατρικός Σύλ-
λογος Δωδεκανήσου με την θεα-
τρική του ομάδα «Κουίντα».
Πρόκειται για το βραβείο “Best 
ensemble 2019” για το καλύτερο 
θεατρικό σύνολο στην ομάδα 
της θεατρολόγου Βίκυς Θεολόγη 
και το βραβείο «Best actor» για 
την ερμηνεία του Θανάση Ζαχα-
ρόπουλου στον α΄ αντρικό ρόλο.
Η παράσταση με την οποία 
εκπροσωπήθηκε η χώρα μας 
είναι βασισμένη στους Όρνι-
θες του Αριστοφάνη σε μία σύγ-
χρονη προσέγγιση που έγινε 
προκειμένου η θεατρική δράση 
να ενισχύσει τα ψυχαγωγικά 
προγράμματα που παρουσιά-
ζονται στα τοπικά ξενοδοχεία 
της Ρόδου κατά την καλοκαι-
ρινή σεζόν. Κύριο μέλημα του 
Θεατρικού Συλλόγου Δωδεκα-
νήσου ήταν να δώσει την ευκαι-
ρία στους ξενόγλωσσους επι-
σκέπτες να έρθουν σε επαφή με 
το αρχαίο ελληνικό θέατρο. Η 
παράσταση ήταν εξ αρχής στην 
αγγλική γλώσσα γεγονός που 
τράβηξε την προσοχή των διορ-
γανωτών του Φεστιβάλ.
Το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεά-
τρου της Ρωσίας ξεκίνησε στις 
13 Σεπτεμβρίου και είχε διάρ-
κεια 6 ημέρες. Κατά την διάρ-
κεια αυτού παρουσιάστηκαν 
φαντασμαγορικά θεάματα από 
όλες τις χώρες. Τα μέλη της ελλη-
νικής ομάδας κατά την έναρξη 
του φεστιβάλ συστήθηκαν ντυ-
μένοι με Μυκονιάτικες και Ροδί-
τικες παραδοσιακές ενδυμασίες 
τονίζοντας την σημαντικότητα 
και αδελφότητα των νήσων του 
Νοτίου Αιγαίου. Η πρόεδρος 
του ΘΕ.ΣΥ.ΔΩ. Βίκυ Θεολόγη με 
την χρήση προτζέκτορα παρου-
σίασε τα νησιά του Αιγαίου ενώ 
αργότερα παρουσίασαν τους 
παραδοσιακούς χορούς Μυκο-
νιάτικο μπάλο και Ροδίτικη Σού-
στα. 

Ελεύθερνα: Στα ίχνη μιας ιστορίας 
τεσσερισήμισι χιλιάδων ετών

Εγκαινιάστηκε το νέο Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης Γουλανδρή 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Τ
α είχε όλα μια φορά στο Βελιγράδι ο Ολυμπι-
ακός και πριν καν... θελήσει παραπάνω, τα έ-
χασε μονομιάς όλα! Προβάδισμα, βαθμό και 
τελικά και πιθανό πλεονέκτημα σε περίπτωση 

ισοβαθμίας με τον Ερυθρό Αστέρα, που μπήκε στο 
παιχνίδι νωθρά, δεν έπιασε σπουδαία στάνταρ από-
δοσης, αλλά το τελικό 3-1 θα πρέπει να τον ικανοποιεί 
υπέρ το δέον!
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πιέζοντας ψηλά, προκειμέ-
νου αφενός να «κόψει» τη φόρα στον Αστέρα, αφετέ-
ρου ώστε να δημιουργήσει συνθήκες πίεσεις στους 
ασταθείς Γιόβαντσιτς (μέσος) και Μιλούνοβιτς (στό-
περ). Επιθετικά όσο περνούσε η ώρα αποκτούσε ολο-
ένα και μεγαλύτερη κατοχή της μπάλας, όμως δεν 
κατάφερνε να απειλήσει παρά μόνο με ατομικές προ-
σπάθειες, κυρίως του δραστήριου αλλά ανούσιου 
Λοβέρα.

ΓΚΟΛ ΠΟΥ ΕΜΟΙΑΖΕ ΝΑ ΦΕΡ-
ΝΕΙ ΤΟΝ... ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ!
Στο 23’ ο Γκερέρο απείλησε με δυνατό 
μακρινό σουτ, σηματοδοτώντας την 
εντονότερη πίεση των Πειραιωτών έξω 
απ’ τη σερβική περιοχή. Αυτή απέδωσε 
καρπούς στο 37’, όταν ο Καμαρά επιτέ-
θηκε κατά μέτωπο και κέρδισε φάουλ. Η 
έξυπνη εκτέλεση του Μασούρα στο δεύτερο 
δοκάρι βρήκε αμαρκάριστο τον Σεμέντο και η προ-
βολή του απροετοίμαστο τον Μπόργιαν, που δέχθηκε 
ένα «φτηνό» γκολ στην κλειστή του γωνία!
Το προβάδισμα του Ολυμπιακού με 0-1 έμοιαζε με 
φυσική συνέπεια όσων συνέβαιναν ως τότε στο χορ-
τάρι, αφού όλα συνηγορούσαν προς αυτό, έστω κι 
ελλείψει κλασικών ευκαιριών για την ομάδα του 
Μαρτίνς.
Το χαμηλό τέμπο δεν άλλαξε ούτε στο ξεκίνημα του 
β’ μέρους. Οι γηπεδούχοι προσπαθούσαν χωρίς 
ουσία να αλλάξουν τα δεδομένα στον άξονα, όπου 
ο Καμαρά έδινε ενέργεια με το τρέξιμό του στην 
ομάδα του και ο Μιλόγεβιτς (55’) έκανε την πρώτη του 
κίνηση, βάζοντας στο παιχνίδι τον Βούλιτς.
Ακόμα κι αν δεν μπορούμε να ξέρουμε τη συνει-
σφορά του συγκεκριμένου στο παιχνίδι, η ιστορία 
του… διευκολύνθηκε απ’ τη χαζή αποβολή του Μπεν-
ζιά στο 58’! Ο Γάλλος, «φορτωμένος» με κάρτα απ’ 
το πρώτο ημίχρονο, πήγε εντελώς απρόσεκτα πάνω 
στον Κάνιας σε ακίνδυνο σημείο στο κέντρο του 
γηπέδου. Ο διαιτητής τον απέβαλε και τα πάντα έγι-

ναν δύσκολα για τον Ολυμπιακό.

Ο ΜΠΕΝΖΙΑ ΕΒΑΛΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ»
Το «κερασάκι» μπήκε με το γκολ του Σέρβου λίγα 
λεπτά αργότερα (62’), έπειτα από κακό διώξιμο του 
Μεριά στην περιοχή. Ο Ποντένσε, που μόλις είχε 
περάσει στο παιχνίδι, δεν θα προλάβαινε να ανταπε-
ξέλθει στις συνθήκες, αφού πλέον ο Ολυμπιακός δεν 
είχε προβάδισμα να υπερασπιστεί.
Η συνέχεια βρήκε τους γηπεδούχους με πολύ μεγα-
λύτερη αυτοπεποίθηση και την ελληνική ομάδα να 
αδυνατεί να κρατήσει τη μπάλα και να αποφορτι-
στεί. Ευκαιρίες ο Αστέρας δεν έκανε, ωστόσο ο Μαρ-
τίνς μάλλον άργησε τις αλλαγές του και τα διωξί-
ματα στο… πουθενά δεν ανέβαζαν τους αριθμητικά 

μειονεκτούντες «ερυθρόλευκούς» του στο 
γήπεδο.

«ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ» ΜΕΡΙΑ ΚΑΙ 
ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗ ΣΤΟ ΦΙΝΑΛΕ
Ακόμα κι έτσι, ο Ολυμπιακός είχε την 
ευκαιρία του να «κλέψει» τη νίκη, αλλά 
ο Μεριά ολοκλήρωσε τις «γκέλες» του 

κι αστόχησε στη σέντρα του Ποντένσε, 
ενώ απ’ τα πέντε μέτρα αρκούσε να πλασά-

ρει τη μπάλα προς την αντίπαλη εστία!
Αυτό δεν συνέβη κι ένα λεπτό μετά ο Αστέρας 
δέχθηκε το «δώρο», κάνοντας τη δική του δουλειά με 
επιτυχία. Το κόρνερ του Γκαρσία έφερε τον Μιλούνο-
βιτς ψηλότερα απ’ τον Μπουχαλάκη, που δεν πήδηξε 
καν και η κεφαλιά του δεν βρήκε αντίδραση ούτε απ’ 
τον Σα, κάνοντας το 2-1 και το «Μαρακανά» να… φλέ-
γεται.
Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Έλληνας μέσος αντέ-
δρασε για ακόμα μια φορά λανθασμένα στο 90’, σε 
φάση-καρμπόν, με τον Μποάκιε αυτή τη φορά να τον 
νικάει στον αέρα, να διαμορφώνει το τελικό 3-1 και 
να καθιστά για τα καλά αουτσάιντερ τον Ολυμπιακό, 
στη μάχη για την 3η θέση.
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Βλάνταν Μιλόγεβιτς): Μπόργιαν, 
Γκόμπελιτς, Ντέγενεκ, Μιλούνοβιτς, Ρόντιτς, Κάνιας 
(73’ Πέτροβιτς), Γιόβαντσιτς (55’ Βούλιτς), Γκαρσία, 
Φαν λα Πάρα (62’ Μποάκιε), Μάριν, Τομανέ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέντρο Μαρτίνς): Σα, Τοροσίδης, 
Μεριά, Σεμέντο, Τσιμίκας, Μπουχαλάκης, Καμαρά 
(89’ Ελ Αραμπί), Λοβέρα (61’ Ποντένσε), Μπενζιά, 
Μασούρας (79’ Ελαμπντελαουί), Γκερέρο
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Ο Ολυμπιακός... αυτοκτόνησε στο Βελιγράδι, αφού «κατάφερε» κι έχασε ένα δικό του ματς, 
κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (3-1). Οι Πειραιώτες που προηγήθηκαν με τον Σεμέδο, είχαν τον 
έλεγχο ως το 57’ όταν αποβλήθηκε ο Μπενζιά και στην συνέχεια ήρθε ο... κατήφορος των τριών 
γκολ! 

Κατάρρευση!
Στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ο Περέα άλλαξε την εικόνα του Πανα-
θηναϊκού επιθετικά. Ο Μολό λύτρωσε το τριφύλλι με την εύστοχη 
εκτέλεσή του στο φινάλε και ο Γιώργος Δώνης έδωσε φανέλα βασι-
κού και στους δύο. Από τον πάγκο στην ενδεκάδα! Για πρώτη φορά 

αμφότεροι.
Ο Διούδης υπερασπίστηκε την εστία των πρασίνων. Αριστερό μπακ ο 
Ινσούα, δεξί ο Γιόχανσον και ο Σένκεφελντ με τον Πούγγουρα στο κέντρο 
της άμυνας. Κουρμπέλης και Δώνης το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας 
γραμμής. Αριστερό χαφ ο Μπουζούκης, δεξί ο Μολό, ο Ζαχίντ πίσω από 
τον Περέα που ήταν στην κορυφή της επίθεσης του 4231
Από την πλευρά του, ο τεχνικός του Πανιωνίου, Νίκι Παπαβασιλείου, είδε 
με ικανοποίηση τον Αραμπούλι να ξεπερνά το πρόβλημα που είχε τις προ-
ηγούμενες ημέρες και να τίθεται κανονικά στην διάθεσή του. Ο Κότνικ ξεκί-
νησε κάτω από τα δοκάρια. Αριστερό μπακ ο Σαραμαντάς, δεξί ο Ρέντζας 
και ο Ευαγγέλου με τον Σταυρόπουλο το δίδυμο στο κέντρο των μετόπι-
σθεν. Μανιάτης και Κόρμπος οι δύο κεντρικοί μέσοι. Τσιλούλης δεξί φτερό, 
Άρτσε αριστερό, ο Μαξίμοβιτς επιτελικός και στην κορυφή ο Αραμπούλι.
Στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές ήταν σαν να μην υπήρχε στο γήπεδο. 
Παρόλα αυτά ο Δώνης τον στήριξε για ακόμη μία φορά, τον έβαλε επι-
τέλους στην φυσική του θέση και ο Γκίας Ζαχίντ τον δικαίωσε στο πρώτο 
ημίχρονο, όντας εκείνος που έκανε την διαφορά ανάμεσα στον Παναθηνα-
ϊκό και τον Πανιώνιο με το υπέροχο γκολ που πέτυχε στο 20’.
Σε ένα απόλυτα ισορροπημένο πρώτο μέρος, το σύνολο του Δώνη εκμε-
ταλλεύθηκε στο έπακρο την δυσλειτουργία του Πανιωνίου στα δεξιά της 
άμυνας του. Με τον Ινσούα, τον Μολό και τον Ζαχίντ το τριφύλλι έβρι-
σκε χώρους και από την ασίστ του Γάλλου εξτρέμ, ο Ζαχίντ βρέθηκε με 
πλάτη εντός περιοχής, γύρισε άμεσα και εκτέλεσε με το δεξί στην απένα-
ντι γωνία.
Σε μία φάση καρμπόν, ο Ινσούα είχε το δοκάρι στο φινάλε του σαρανταπε-
νταλέπτου, όπου έφτασε πολύ κοντά στο δεύτερο γκολ.
Ο Πανιώνιος που έδειχνε κάτι να του λείπει ανασταλτικά στην μεσαία του 
γραμμή και δεξιά, δημιούργησε ρήγματα με τον Σαραμαντά από αριστερά 
λόγω και της τραγικής εικόνας του Γιόχανσον αλλά δεν μπόρεσε να απειλή-
σει ουσιαστικά. Στο 13’ ο Διούδης μπλόκαρε την κόντρα ανάμεσα σε Σένκε-
φελντ και Τσιλούλη ενώ στο 16ı η κεφαλιά του Αραμπούλι πέρασε άουτ.
Ο Παναθηναϊκός είχε καλή ανασταλτική εικόνα, με τον Μπαρτ Σένκεφελντ 
να δίνει σιγουριά και σωστές τοποθετήσεις και τους Κουρμπέλη, Δώνη να 
είναι άριστοι στα αμυντικά τους καθήκοντα.
Στο δεύτερο μέρος, ο Παναθηναϊκός μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια, 
έβγαλε πράγματα στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου και θα μπορούσε να 
είχε πετύχει το δεύτερο γκολ που θα… καθάριζε το παιχνίδι.
Ο Κότνικ στο 46’ νίκησε τον Περέα στο τετ α τετ, στο 47’ το σουτ του 
Μπουζούκη βρήκε στο κάθετο δοκάρι ενώ στο 51’ ο πορτιέρο του Πανιω-
νίου απόκρουσε την κεφαλιά του Ζαχίντ σε κόρνερ.
Οι πράσινοι ήταν καλύτεροι και από το 70’ και μετά ο Πανιώνιος πήρε 
πολλά ρίσκα, έχοντας  βάλει στο ματς τους Καμαρά και Μιλόγεβιτς και παί-
ζοντας σαφέστατα πιο επιθετικά για το γκολ της ισοφάρισης. Με εξαίρεση, 
όμως, την φάση του 72’ όπου ο Σένκεφελντ πρόλαβε τον Αραμπουλί, δεν 
μπόρεσε να απειλήσει την εστία του Διούδη.
Ο Παναθηναίκός παρά τους πολλούς χώρους που είχε, προτίμησε να παί-
ξει πιο συνετά, είχε απόλυση συγκέντρωση ανασταλτικά και χωρίς να 
δυσκολευθεί κράτησε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Πανιώνιος - Παναθηναϊκός 0-1
Σεφτέ στις νίκες με γκολάρα!

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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Π
αίζοντας απλά και εκμεταλλευόμε-
νη σε μεγάλο βαθμό την ατομική 
ποιότητα των παικτών της, η Ξάνθη 
κέρδισε τον Βόλο με 3-1 και εδραι-

ώθηκε ψηλά. Σε έναν αγώνα όπου τα πάντα 
κρίθηκαν στην εκτελεστική δεινότητα των γη-
πεδούχων και ουσιαστικά «τελείωσε» στις 
αρχές του δευτέρου ημιχρόνου. 
Το πρώτο ημίχρονο είχε ρυθμό και εκατέρω-
θεν φάσεις. Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτε-
ροι, η δεξιά τους πλευρά με τους Ντεντάκη, 
Τόρες (έκανε π.χ. μία εξαιρετική ενέργεια στο 
45’) λειτουργούσε πολύ καλά και θα μπορού-
σαν να είχαν σκοράρει με τους Μυστακίδη 
(2’, 13’), Δημόπουλο (20’), Μουνίθ (45’), ενώ 
στο 27’ ο Κοβάσεβιτς παραλίγο να στείλει την 
μπάλα στα δίχτυα του Αμπάντ. Την ίδια στιγμή 
οι γηπεδούχοι απειλούσαν από αέρος με τους 
Αμορίμ (2 φορές), Καρασαλίδη και έδειχναν 
μπλοκαρισμένοι. Ομως συνάμα έχουν απο-
δείξει πως είναι μία ομάδα που παίζει πολύ 
καλά το τρανζίσιον. Στο 40’ βγήκαν στην αντε-
πίθεση, ο Στάρτζεον έστρωσε στον Εντουάρ-
ντο και εκείνος με ωραίο τελείωμα έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα του Γκαραβέλη. 
Ετσι φτάσαμε στην ανάπαυλα και ουσιαστικά 
το παιχνίδι τελείωσε στο 55’. Τότε ο Αμο-
ρίμ «έφτιαξε» τη φάση, συνδυάστηκε 
με τον Σόσα και ο Βραζιλιάνος σε 
θέση φορ διπλασίασε τα τέρ-
ματα της Ξάνθης. Από εκεί και 
πέρα ο Βόλος τα έπαιξε όλα για 
όλα, έβαλε και 2ο φορ, αλλά 
οι γηπεδούχοι «γύρισαν» το 
σύστημα σε 4-3-3 και διαχειρί-
στηκαν σωστά το παιχνίδι. Που 
«κυλούσε χωρίς κάτι αξιοσημεί-
ωτο, μέχρι που φτάσαμε στο 85’. Από 
εκείνο το σημείο και μετά ο Μπαριέντος απώ-
λεσε 2 κλασικές ευκαιρίες, ο Φοσέ στο 89’ 
σημείωσε το πρώτο του εν Ελλάδι γκολ και 
αμέσως μετά (90’+1) ο Ατιγιάτ πέτυχε το γκολ 
της τιμής για τους «νεοφώτιστους».

Άρης - ΑΕΛ 2-3
O Άρης έκανε ιδανική εκκίνηση στο παιχνίδι 
μετρώντας τέσσερις τελικές φάσεις σε διά-
στημα 11 λεπτών. Στις δύο πρώτες με τον 
Μπράουν Ιντέγε δεν βρήκε δίχτυα, αλλά στο 
10ο λεπτό ο Βέλεθ βρέθηκε μόνος στην πλάτη 
της άμυνας της ΑΕΛ, μετά από εκτέλεση κόρ-
νερ και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα (1-0). Πριν καλά-καλά συνέλθουν οι 
Θεσσαλοί, ο Άρης βγήκε στο transition παι-
χνίδι, στο σουτ του Ντιγκινί ο Κρίστινσον 
απέκρουσε ασταθώς και ο Μπρούνο Γκάμα 

έκανε το 2-0.
Μόνο που ο Άρης έμοιαζε με μπαλόνι που 
συνεχώς έχανε αέρα. Έχοντας δημιουργήσει 
ιδανικές συνθήκες, έδωσε στη Λάρισα τον 
απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού. Οι φιλοξε-
νούμενοι έκαναν ό,τι ήθελαν από τα άκρα, 
κυρίως από την πλευρά του Σούντγκρεν με 
τον Ουάρντα. Η δε άμυνα του Άρη ήταν σε 
κατάσταση πανικού. Αυτό εκμεταλλεύτηκε 
ο Νούνιτς στο 20ο λεπτό όπου είχε όλο τον 
χρόνο να κοντρολάρει την μπάλα και να πλα-
σάρει (2-1), μειώνοντας το σκορ για την ΑΕΛ.
Στο 33’ ο Ουάρντα είχε όλο τον χρόνο να δια-
βάσει την κίνηση του Νούνιτς καθώς τόσο ο 
Ντιγκινί όσο και ο Σούντγκρεν προτίμησαν 
να τον κοιτάζουν. Ο Αιγύπτιος σέρβιρε για τον 
Νούνιτς (σ. σ. ο Ροζ δεν κατάλαβε την κίνηση 
του επιθετικού της Λάρισας) κι έτσι ήρθε η 
απόλυτη ισορροπία στο παιχνίδι (2-2).
Ο Άρης ήταν… άλλη ομάδα στο δεύτερο ημί-
χρονο. Άσκησε τρομερή πίεση στην ΑΕΛ αλλά 
δεν μπόρεσε να βάλει την μπάλα στα δίχτυα 
παρά τις πολλές κλασικές ευκαιρίες που δημι-
ούργησε. Μεσολάβησε μια φάση με τον Λάρ-
σον όπου ο Άρης ζήτησε πέναλτι, αλλά ο 
Σκουλάς έκρινε ότι δεν υπήρχε τίποτε παρά-
βαση από τον αμυντικό της ΑΕΛ.

Για περίπου 28 αγωνιστικά λεπτά, 
η ΑΕΛ δεν… εμφανίστηκε στο 

γήπεδο στο δεύτερο ημί-
χρονο, αλλά κόντρα στη ροή 
του αγώνα ολοκλήρωσε τη 
μεγάλη ανατροπή στο 73’. 
Μετά από εκτέλεση κόρνερ, 
ο Ουάρντα ήταν ο μοναδικός 

που βρισκόταν στο κέντρο της 
άμυνας και με κεφαλιά «εκτέ-

λεσε» τον Έμαν ο οποίος και σε μια 
ακόμη στημένη φάση ήταν «απών».
Ο Άρης προσπάθησε να αντιδράσει και είδε 
τον Κρίστινσον να κάνει μία ακόμη εντυπω-
σιακή απόκρουση σε σουτ του Ντουάρτε στο 
83’. Στο 84’ο Άρης είχε διπλή ευκαιρία για να 
σκοράρει με τους Κρίστινσον και Μόρα να 
απομακρύνουν επί της γραμμής του τέρματος 
σε σουτ των παικτών του Άρη. 
Το φινάλε ήταν απίστευτο. Στο τελευταίο 
λεπτό των καθυστερήσεων, ο Κρίνστινσον 
απέκρουσε εντυπωσιακά σε σουτ του Ντι-
γκινί, ενώ στην εξέλιξη της φάσης και σε 
σέντρα που επιχείρησε ο Λάρσον ο Μπαστός 
σταμάτησε την μπάλα με τα χέρια, καθώς 
ήταν εντός περιοχής. Ωστόσο, πέναλτι δεν 
δόθηκε καθώς Σκούλας και VAR γύρισαν τη 
φάση πίσω κι έδωσε επιθετικό φάουλ υπέρ 
του Μόρα.

Ξάνθη - Βόλος 3-1
Εύκολα κι απλά!

Ματσάρα στο ΟΑΚΑ (2-2) με τον 
ΠΑΟΚ να προηγείται 2 φορές, 
να χάνει πέναλτι, να παραμένει 
αήττητος για 40ο ματς και την ΑΕΚ 
να ισοφαρίζει δύο φορές, αλλά 
να μην μπορεί να κάνει την ολική 
ανατροπή! Δυο γκολ ο Σφιντέρσκι, 
σκόραραν Τσιγκρίνσκι και Ντέλετιτς. 
Το δοκάρι... σημάδεψε στο πέναλτι ο 
Μπίσεσβαρ. 

Η 
ΑΕΚ ήθελε να επιστρέψει στις νίκες 
επί του ΠΑΟΚ, να δώσει συνέχεια 
στο σερί μετά την αλλαγή προπο-
νητή, να προσπεράσει τους Θεσ-

σαλονικείς και να μείνει στο -1 από την κο-
ρυφή. Ο ΠΑΟΚ ήθελε να αντιδράσει τέλεια 
μετά την ισοπαλία με τον Αρη, να πανηγυρί-
σει στο ΟΑΚΑ και στο πρωτάθλημα μετά το 
κύπελλο, να κόψει τη φόρα της Ενωσης και 
να παραμείνει στην κορυφή. Τελικά, έπειτα 
από ένα ντέρμπι που θα μείνει στη μνήμη ό-
λων, έγινε αυτό που ήθελε ο... Ολυμπιακός. 
Το ματς ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να χάνει 
μεγάλη ευκαιρία με τον Μπίσεσβαρ μετά 
το γύρισμα του Σφιντέρσκι. Με δεδομένο 
ότι ο τελευταίος ήταν οφσάιντ, το γκολ, αν 
έμπαινε, θα ακυρωνόταν μέσω VAR, αλλά 
όπως και να έχει αυτή η φάση έδειξε τι θα 
ακολουθούσε. Με τους Θεσσαλονικείς να 
ελέγχουν το κέντρο και την άμυνα της ΑΕΚ 
να μην έχει απολύτως κανένα έλεγχο της 
θέσης της ή των αντιπάλων, το ματς πήρε 
γρήγορα την τροπή που ήθελε ο Αμπέλ 
Φερέιρα. Οι κάθετες μπαλιές των φιλοξε-
νούμενων προκαλούσαν πάντα πανικό στην 
άμυνα των γηπεδούχων και ο Σφιντέρσκι 
έγινε απειλητικός και στο 12 .́ Και σκόρερ 
στο 16’. Σε ακόμη μία πάσα στην πλάτη της 
Κιτρινόμαυρης άμυνας, ο Λημνιός τα έκανε 
όλα σωστά και ο Πολωνός, αν και δε βρήκε 
καλά την μπάλα, έγραψε το 0-1. Και μέχρι να 
καταλάβει η Ενωση τι γίνεται, ο ΠΑΟΚ θα 
μπορούσε -όσο υπερβολικό κι αν ακουστεί 
για όποιον δεν έβλεπε το ματς- να καθαρίσει 
την υπόθεση στα επόμενα λεπτά. 
Η μεγάλη ευκαιρία του Σφιντέρσκι στο 19’, 
μετά τη λάθος έξοδο του Μπάρκα, είχε ως 
συνέχεια τη νέα απειλή από τον Μπίσεσβαρ 
στο 20’ και αμέσως μετά, στο 22’, το χέρι 
του Μπακάκη στο γύρισμα του Ελ Καντουρί 
σήμαινε πέναλτι μέσω VAR. Ο Μπίσεσβαρ, 
όμως, σημάδεψε το κάθετο δοκάρι και κρά-
τησε ζωντανή την ΑΕΚ, η οποία ήταν εκτός 
τόπου και χρόνου, μη έχοντας την παραμι-

κρή βοήθεια από τον πάγκο της. Αυτή ήρθε 
στο μισάωρο -και θα ήταν ήδη πολύ αργά 
αν είχε γίνει το 0-2 στο πέναλτι- με τον Νίκο 
Κωστένογλου να αντιλαμβάνεται ότι με τρι-
άδα πίσω το ματς θα τελείωνε νωρίς. Ετσι, 
το γύρισε σε 4-3-1-2, το οποίο έμοιαζε με 
4-4-2 περισσότερο, ελπίζοντας σε αποτε-
λέσματα. Η αλήθεια είναι ότι όντως υπήρ-
ξαν αυτά, υπό την έννοια πως η Ενωση περι-
όρισε την επιθετική δραστηριότητα του 
ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως -από την πλευρά του- 
δεν είχε και λόγο να πάει με φουλ γκάζια 
μέχρι το 45’. 
Μπήκε όπως έπρεπε στο ματς, έβαλε το 
γκολ, είχε τις φάσεις για να βάλει και 2ο ή 
3ο, δεν του έκατσε και στη συνέχεια μαζεύ-
τηκε λίγο πίσω, έχοντας ως στόχο να μην 
πάθει καμιά... πλάκα από το πουθενά, σε 
ένα ημίχρονο στο οποίο κυριάρχησε σε 
απόλυτο βαθμό. Κι όταν η ΑΕΚ έβρισκε 
λίγο χώρο για να σουτάρει, η μπάλα πάντα 
κόντραρε και ποτέ δεν απειλούσε τον Ζίβκο-
βιτς. Μόνο ένα... ξέφυγε από το τείχος, αυτό 
του Αλμπάνη, αλλά έφυγε άουτ.
Στο δεύτερο ημίχρονο, πάντως, η εικόνα 
άλλαξε. Το σουτ του Μπακάκη στο 47’ 
ήταν μεν άστοχο αλλά έδωσε στο ΟΑΚΑ 
την αίσθηση ότι η Ενωση μπήκε καλύτερα 
και όντως έτσι ήταν. Οι Κιτρινόμαυροι ήταν 
μπροστά, πίεσαν, κέρδισαν φάουλ γύρω-
γύρω και στο 54’ ισοφάρισαν με τον Τσι-
γκρίνσκι μετά το φάουλ του Λιβάια! Θεω-
ρητικά, ήταν η στιγμή που θα μπορούσε 
να αλλάξει το ματς. Πρακτικά, δεν άλλαξε 
τίποτα εκείνη η στιγμή και η επιβεβαίωση 
ήρθε στο 58’, όταν ο εκπλκηκτικός Λημνιός 
έφυγε (ακόμη μία φορά) στην πλάτη της 
Κιτρινόμαυρης άμυνας και έδωσε έτοιμο 
το 1-2 στον Σφιντέρσκι! Ο ΠΑΟΚ είχε αντι-
δράσει τέλεια και όταν το VAR επιβεβαίωσε 
ότι ο Μάνταλος ήταν οφσάιντ στο 63’, όταν 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, φάνηκε ότι οι 
τρεις βαθμοί θα πήγαιναν στη Θεσσαλονίκη. 
Δεν πήγαν όμως... Ηταν η σειρά της ΑΕΚ 
να αντιδράσει σωστά και το έκανε κι αυτή, 
ισοφαρίζοντας στο 78’ με τον Ντέλετιτς 
μετά το γύρισμα πάρε-βάλε του Μάντα-
λου (2-2)! Το ματς πραγματικά ήταν ανοι-
χτό σε όλα και στο 84’ θα μπορούσαμε να 
έχουμε νέα αλλαγή στο σκορ αλλά ο Μπάρ-
κας απέκρουσε το πλασέ του Ακπομ, κρα-
τώντας το ματς στο 2-2. Εκεί που έμεινε ως 
το τέλος δηλαδή, επειδή στο  87’, σε νέα... 
μονομαχία αυτών των δύο, ο Ελληνας πορ-
τιέρε έκανε τρομερή επέμβαση στο «παρα-
θυράκι»!   

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 2-2

Ρεσιτάλ Δικεφάλων!
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Με τα προβλήματα να παραμένουν 
η Super League 2 έκανε... σέντρα! 
Ο Απόλλωνας Σμύρνης ξεκίνησε 
με το... δεξί το πρωτάθλημα και το 
εύκολο 3-0 επί του Εργοτέλη, ενώ 
μεγάλη νίκη πέτυχε και ο Πλατανιάς 
(3-2 τον Λεβαδειακό). Ισοπαλία στην 
αναμέτρηση της Πάτρας (Παναχαϊκή-
ΠΑΣ Γιάννινα 1-1) και... διπλό η ΑΕ 
Καραϊσκάκης στη Δράμα!

Τ
ρομερή η πρεμιέρα στην Super 
League 2 παρότι δεν ήταν τηλεοπτι-
κή καθώς έγινε ο απόλυτος... παρα-
λογισμός να προβάλλονται τηλεοπτι-

κά ματς της Football League αλλά όχι της SL2. 
Στην πρεμιέρα της κατηγορίας υπήρχαν τα... 
πάντα. Δοκάρια, πέναλτι, αποβολές και μα-
τσάρες. Στα Χανιά ο Πλατανιάς αν και βρέ-
θηκε πίσω στο σκορ κατάφερε να κερδίσει 
με 3-2 και ενώ τελείωσε το ματς με 10 παί-
κτες. Στην Πάτρα η Παναχαϊκή δεν κέρδισε 
τον ΠΑΣ με το 1-1 να είναι το τελικό σκορ πα-
ρότι η ομαδα των Ιωαννίνων έπαιζε με 10 
για πάνω από 30 λεπτά. Αντίθετα ο ΠΑΣ είχε 
και δύο δοκάρια. Ο Απόλλων Σμύρνης διέσυ-

ρε τον Εργοτέλη και τα Χανιά τον Απόλλωνα 
Πόντου (σ.σ. ματς που σημαδεύτηκε από σο-
βαρό τραυματισμό φιλάθλου) και η ΑΕ Κα-
ραϊσκάκης έκανε μεγάλη ανατροπή με το 3-2 
στην έδρα της Δόξας και παρότι είχε μείνει με 
δέκα παίκτες!

«Παρέλαση» των Χανίων στη Θεσ-
σαλονίκη
Με το ευρύ 0-4 πέρασε απ’ την Καλαμαριά ο 
ΑΟ Χανιά, βρίσκοντας εύκολα τον δρόμο για 
την εστία και πανηγυρίζοντας το «τρίποντο» 
στην πρεμιέρα.
Ο Πάνος άνοιξε το σκορ στο 51’, ενώ στο 58’ 
ο Λεοζίνιο με απευθείας φάουλ έκανε το 0-2. 
Ο Κουσκουνάς βρήκε ξανά δίχτυα για το 0-3, 
ενώ ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε το τελικό 
σκορ. Το παιχνίδι σημαδεύτηκε εξάλλου απ’ 
τον σοβαρό τραυματισμό ενός εκ των φιλά-
θλων, που έπειτα από έντονο διαπληκτισμό 
με κάποιον συνοπαδό του στις κερκίδες βρέ-
θηκε αιμόφυρτος στο έδαφος. Στο γήπεδο 
έφτασαν αμέσως δυο ασθενοφόρα.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ (Δημήτρης Καλαϊτζίδης): 
Πολίτης, Αμαραντίδης, Γεωργιάδης, Σαμαράς, 
Θεολόγου, Καλογέρης, Πουρτουλίδης, Λου-
φάκης, Μπρίτο, Ολαϊτάν, Χασομέρης

ΧΑΝΙΑ (Αλέκος Βοσνιάδης): Κουτζαβασί-
λης, Πάνος, Ουνγιαλίδης, Σωτηράκος, Γρομη-
τσάρης, Ανδρέου, Παναγιωτούδης, Μουμίν, 
Αρναρέλλης, Τζιώρας, Κουσκουνάς

Εύκολα τον Εργοτέλη η «Ελαφρά 
Ταξιαρχία»
Ο Απόλλων Σμύρνης δεν συνάντησε προ-
βλήματα απέναντι στον Εργοτέλη, επικρα-
τώντας με 3-0 στη Ριζούπολη. Ο Μπεντινέλι 
άνοιξε το σκορ στο 39’ με σουτ, ενώ ο Μπλά-
ζιτς έκανε το 2-0 νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο 
(49’). Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Μαρκόφ-
σκι με κεφαλιά, «σφραγίζοντας» την πρώτη 
νίκη της ομάδας του στη φετινή σεζόν.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Νίκος Παπαδόπου-
λος): Χουάντερσον, Κυριακίδης, Ζησόπου-
λος, Χουχούμης, Λαρέα, Λαγός (75’ Πατρά-
λης), Παυλίδης, Μπλάζιτς, Μπεντινέλι, Μπα-
στιάνος (85’ Ιριτιέρ), Μαρκόφσκι (70’ Βουό)
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ (Γιάννης Ταουσιάνης): Kαλογε-
ράκης, Σπίριακ, Οικονόμου, Μπάτζιος, Προ-
βυδάκης, Μπουρσέλης (57’ Γιαννουσάκης), 
Μπρους, Τσέλιος (62’ λ.τ Κατσούρι) , Βίτορ 
Φρέιτας (55’ Ιατρούδης), Ροβίθης, Έφορντ

«Ισορροπία» στην Αγυιά
«Χτυπημένη» απ΄την ατυχία των δυο αναγκα-
στικών αλλαγών ως το 25’ και παρότι πήρε το 
προβάδισμα, η Παναχαϊκή έμεινε στο 1-1 με 
τον ΠΑΣ Γιάννινα στην Πάτρα. Ο Παπατόλιος 
άνοιξε το σκορ με σουτ στην κίνηση στο 26’, 
οι φιλοξενούμενοι «απάντησαν» με κεφαλιά 
στο 29’ και τελικά κατάφεραν να ισοφαρί-
σουν στο πρώτο μέρος (38’) με τον Αποστο-
λόπουλο. Στο 56’ ο Γκαρσία αποβλήθηκε με 
δεύτερη κίτρινη κάρτα
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Ζβέζνταν Μιλόσεβιτς): Σού-
λης, Πολίμος, Σταμόπουλος, Ρουγκάλας, Τσε-
λεπίδης, Μαυριάς (9’ Μασούρας), Κολ (23’ 
Πατρώνης - 71’ Λινάρδος), Σιατραβάνης, 
Παπατόλιος, Κυνηγόπουλος, Μωραΐτης
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Αργύρης Γιαννίκης): Γιαννί-
κογλου, Σκόνδρας, Μπουκουβάλας, Καρτά-
λης (70’ Λιάσος), Αποστολόπουλος, Πίτου 
Γκαρσία, Κάστρο, Σιόντης, Νιολιάς, Λέο (65’ 
Παμλίδης), Κρίζμαν

Ματσάρα και νίκη του Πλατανιά αν 
και τελείωσε με δέκα το ματς!
Μεγάλο παιχνίδι στα Περιβόλια με τον Πλα-
τανιά και τον Λεβαδειακό, δύο ομάδες που 
θα παλέψουν για την άνοδο, να παλεύουν ως 
το τέλος για τη νίκη, μια νίκη που πήραν οι 
γηπεδούχοι επικρατώντας με 3-2. 
Ο αγώνας ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο για τον Λεβαδειακό, με τους Βοιω-
τούς να ανοίγουν το σκορ με τον Σανάμπρια 
στο 22’. Αυτό ήταν και το σκορ ημιχρόνου, με 
τους Κρητικούς να ισοφαρίζουν με το ξεκί-
νημα της επανάληψης και συγκεκριμένα στο 
52’ με ωραία προσπάθεια του Νίλι.
Πριν προλάβουν καλά καλά να σταματή-
σουν τους πανηγυρισμούς για το 1-1, οι γηπε-
δούχοι πέτυχαν και δεύτερο γκολ με τον 
Μπιανκόνι να σκοράρει στο 55’ κάνοντας το 
2-1. Ο καταιγισμός των γκολ συνεχίστηκε και 
στο 58’ ο Ανγκουά έκανε το 2-2, σε ένα εξάλε-
πτο που είχε τρία τέρματα.
Τελικά τον τελευταίο λόγο των είχαν οι Χανιώ-
τες με τον Λουκίνα να διαμορφώνει το τελικό 
3-2 στο 77’. Οι γηπεδούχοι έπαιξαν με παί-
κτη λιγότερο από το 85’ λόγω αποβολής του 

Μποσέτι αλλά αυτό δεν τους στοίχισε και στο 
τέλος πήραν τους τρεις βαθμούς, αρχίζοντας 
με νίκη το φετινό πρωτάθλημα.
Πλατανιάς (Γιάννης Τάτσης): Γκοτ, Ρεβυθό-
πουλος, Ποζατζίδης (59’ Μάικιτς), Τσαμού-
ρης, Σάαντο (67’ Παπαδόπουλος), Μποσέτι, 
Καραγκούνης, Νίλι, Μιγκέλ, Λουκίνας (84’ 
Παπουτσογιαννόπουλος)
Λεβαδειακός (Δημήτρης Σπανός): Επασί, 
Αργυρόπουλος (46’ Χατζηλάμπρος), Παντε-
λιάδης, Ανγκουά, Λιάγκας, Φυτανίδης, Νίκας, 
Καραχάλιος, Συμελίδης (65’ Ενομό), Σανά-
μπρια (80’ λ.τρ. Κοζορώνης), Ιωαννίδης

Τρελή ανατροπή από την ΑΕ Καρα-
ϊσκάκης!
Απίστευτο ματς στο γήπεδο της Δράμας, 
όπου η ΑΕ Καραϊσκάκης πήρε το διπλό 
παρότι έπαιζε για πάνω από 20 λεπτά με 10 
παίκτες! Στο ματς η ΑΕ Καραϊσκάκης προη-
γήθηκε 1-0 με τον Ψιάνο στο 38’ ενώ στο 21’ 
είχε δοκάρι από φάουλ του Κάπια. Ισοφαρί-
στηκε στο 60’ από τον Ιωαννίδη όμως στην 
συνέχεια και ειδικότερα στο 64’ ο Κυβελίδης 
έκανε το 2-1. Η Δόξα όμως κέρδισε πέναλτι 
αλλά και την κόκκινη του αρχηγού των αντι-
πάλων της, του Καραγιαννίδη στο 66’. Ο 
Ιωαννίδης έκανε το 2-2 στο 67’ αλλά ο Χατζη-
στραβός ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το 
τελικό 2-3 στο 78’ μετά από πάσα του Κυβε-
λίδη. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Κυβε-
λίδης με γκολ και ασίστ.
Δόξα Δράμας (Κώστας Ανυφαντάκης): 
Μένκα, Αποστολίδης, Αργυρόπουλος (77’ 
Παρασκευάς), Καψάλης, Κόντος, Κουκό-
λης (16’ λ.τρ. Μαρκοπουλιώτης), Κρητικός, 
Παπαργυρίου, Πλέγας (46’ Ρόβας), Σιώπης & 
Ιωαννίδης
ΑΕ Καραϊσκάκης (Χαραλαμπίδης): Μέλκας, 
Παναγιώτου, Καραγιαννίδης, Γυφτοκώστας, 
Χατζηστραβός, Καπίας, Ψιάνος, Μέτσε, Παπα-
νίκου, Τσούτσης & Κυβελίδης (83’ Κούστα)

«Είμαστε σε αναστολή επ’ αόρι-
στον»
Για το μέλλον της Super League 2 μίλησε ο  
Αρης Λυχναράς στο «Metropolis», νομικός 
των Χανίων που συμμετείχε στη συνάντηση 
με την ΕΡΤ. Οπου και έδειξε απαισιόδοξος 
για το μέλλον των Χανίων.  «Τα χρήματα 
που δίνει η ΕΡΤ είναι 300 χιλιάδες καθαρά 
για κάθε ομάδα. Και αυτό με ερωτηματικό. 
Η Πολιτεία μας έβαλε βιαίως στην αναδιάρ-
θρωση την οποία κάναμε ήθελαν δεν ήθελαν 
οι ομάδες. Οι ομάδες έκαναν προγραμματι-
σμό με βάση το αρχικό ποσό των 840 χιλιά-
δων ευρώ και έρχονται τώρα και δίνουν το 
40%. Πώς οι πρόεδροι να δεχθούν αυτήν τη 
συμπεριφορά;», είπε αρχικά. Και μετά ανα-
φέρθηκε στο αυριανό Δ.Σ. που έχει προγραμ-
ματιστεί. «Πήραμε μια απόφαση την περα-
σμένη εβδομάδα να παίξουμε στην πρεμιέρα 
κι εφόσον μέχρι την Τρίτη δεν έχουμε συμ-
φωνία, από την επομένη έχουμε αναστολή 
επ’ αόριστον. Εφ’ όσον σήμερα δεν έχουμε 
συμφωνία τυπικά είμαστε σε αναστολή επ’ 
αόριστον. Για να αλλάξει αυτό πρέπει αύριο 
να παρθεί διαφορετική απόφαση. Πρέπει 
όλες οι πλευρές να κάνουμε ένα βήμα πίσω 
για να βρεθεί η χρυσή τομή. Δεν βλέπω, 
όμως, την ΕΡΤ διατεθειμένη για κάτι τέτοιο. 
Μόνο ο υπουργός οικονομικών μπορεί να 
δώσει λύση».

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ SUPERLEAGUE 2
Τριάρα ο Απόλλωνας, μοιρασιά στην Πάτρα, νίκη για Πλατανιά
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αθλητικά

Η 
Κατερίνα Στεφανίδη κέρδισε το 2ο 
της μετάλλιο και συνάμα το 22ο της 
Ελλάδος σε Παγκόσμιο Πρωτάθλη-
μα. 

Στη Ντόχα λίγους μήνες πριν από τους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες του Τόκιο και δυο χρόνια 
μετά από το χρυσό στο Λονδίνο η Στεφανίδη 
«γράφει» ξανά ιστορία κερδίζοντας το χάλ-
κινο μετάλλιο. 
Το μετάλλιο της το χάρισε το άλμα της στα 
4,85μ ενώ στη συνέχεια πάλεψε για ψηλό-
τερα αλλά είχε άκυρο στα 4,90 και 2 άκυρα 
στα 4,95! 
Η Κατερίνα ξεκίνησε με επιτυχημένο άλμα 
στα 4,50μ, και στη συνέχεια πέρασε με την 
1η στα 4,70μ. Δεν τα κατάφερε με την πρώτη 
στα 4,80μ αλλά τα κατάφερε με την 2η προ-
σπάθεια.
Τελικά το άλμα της στα 4,85μ (με την 2η) της 
έδωσε το μετάλλιο! 
Η Στεφανίδη παρέμεινε πιστή στην συνή-
θεια της να κατακτά μετάλλια σε μεγάλες 
διοργανώσεις. H Κατερίνα έχει κερδίσει 1 
χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016, 
ένα χρυσό (2017) και ένα χάλκινο (2019) σε 
Παγκόσμια Πρωταθλήματα αλλά και 2 χρυσά 
(2016, 2018) και ένα χάλκινο (2014) στα 
Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. 
Όλα στον ανοιχτό στίβο ενώ στον κλειστό 
έχει άλλα 2 χάλκινα (2016, 2018) σε Παγκό-
σμιο και ένα χρυσό (2017) και ένα ασημένιο 
(2015) σε Ευρωπαϊκό. 
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε και την υπο-
στήριξη των Ελλήνων φιλάθλων στη Ντόχα οι 
οποίοι φώναζαν ρυθμικά το όνομα της. 
Το χρυσό μετάλλιο κέρδισε με 4,95 για 
πρώτη φορά η Σιντόροβα που δεν αγωνί-
στηκε ως εκρόσωπος της Ρωσίας αλλά ως 
ανεξάρτητη  και η Αμερικανίδα Μόρις πήρε 
το ασημένιο με 4.90. 
Η 29χρόνη μπαίνει στο κλαμπ των Ελλήνων 
με τα 2 και περισσότερα μετάλλια σε Παγκό-
σμια Πρωταθλήματα. Οι Μανιάνι, Γκατσιού-
δης, Κελεσίδου, Θάνου έχουν από 3! 
Η Ελλάδα έφτασε τα 3 μετάλλια στο επί κοντώ 
στη διοργάνωση αφού η Στεφανίδη έχει 2 
(χρυσό, χάλκινο) και 1 χάλκινο η Κυριακο-
πούλου.

Έβδομη η Σπανουδάκη
Έβδομη τερμάτισε στην προκριματική σειρά 
των 200 μ. η Ραφαέλα Σπανουδάκη στο ντε-
μπούτο της σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, κάτι 

που δεν της επέτρεψε να προκριθεί. Δυο 
παρουσίες στην 5η μέρα των αγώνων.
Η Ελληνίδα αθλήτρια τερμάτισε στην έβδομη 
θέση της σειράς της με 23.48 (-0,1) επίδοση 
που δεν της επέτρεψε να περάσει στον επό-
μενο γύρο, που ήταν και ο μεγάλος της στό-
χος.
Η 24άδα του ημιτελικού έκλεισε στα 23.15, 
επίδοση καλύτερη από το 23.16, το οποίο 
είναι το ατομικό ρεκόρ της Ελληνίδας.

Καλή εμφάνιση από τον Φραντζε-
σκάκη
Την πρώτη του συμμετοχή σε Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα πραγματοίησε στη Ντόχα ο 
Χρήστος Φραντζεσκάκης. 
Ο έφηβος αθλητής συμμετείχε στο πρώτο 
προκριματικό γκρουπ και είχε καλύτερη βολή 
στα 72,96 μ., από την πρώτη του προσπά-
θεια επίδοση που του έδωσε την 12η θέση 
στο γκρουπ του. Ο ασημένιος πρωταθλη-
τής Ευρώπης της κατηγορίας Κ20 στη δεύ-
τερη προσπάθεια ήταν άκυρος και στην τρίτη 
πέτυχε 72,81 μέτρα.

Εκτός τελικού αλλά 14ος στον κό-
σμο ο Δουβαλίδης
Την καλύτερη παρουσία του σε Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα πραγματοποίησε την Τετάρτη 
ο Κώστας Δουβαλίδης στην έκτη του συμμε-
τοχή στη διοργάνωση.
Ο έμπειρος αθλητής αγωνίστηκε στον ημιτε-
λικό των 110 μ. εμπ. και τερμάτισε τέταρτος 
στην τρίτη σειρά με 13.54 (0,6), επίδοση που 
του έδωσε την 14η θέση στο σύνολο. Ο αθλη-
τής του Μπάμπη Σδρόλα έφυγε αργά από το 
βατήρα και έμενε πίσω στα πρώτα εμπόδια, 
ωστόσο παρουσιάστηκε ιδιαιτέρα μαχητικός 
και μετά το έκτο εμπόδιο κατάφερε να ανα-
κτήσει αρκετό από το χαμένο έδαφος.
Ο πέμπτος το χειμώνα στο Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα κλειστού στίβου έκανε πολύ καλή 
πορεία στη διοργάνωση και θα μπορούσε να 
είχε ολοκληρώσει με ακόμη καλύτερη θέση. 
Η οχτάδα του τελικού έκλεισε στα 13,36 
μέτρα. Γρηγορότερος όλων ήταν ο παγκό-
σμιος πρωταθλητής του 2017 Ομάρ Μακλίον 
(Τζαμάικα) με 13.08 (0,9) και ακολούθησε ο 
Γκραντ Χόλογουι (ΗΠΑ) με 13,10. Στον τελικό, 
ο οποίος θα γινει σήερα στις 23.00 θα τρέξει 
και ο Μίλαν Τραίκοβιτς, που στον ημιτελικό 
σημείωσε 13.29 (0,6) και βελτίωσε το φετινό 
του ρεκόρ.

Doha 2019: Χάλκινο μετάλλιο η 
Στεφανίδη 

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Στο 0-0 έμειναν Ιωνικός και Τρίκαλα 
στην πρεμιέρα της Football League, 
με τους φιλοξενούμενους να είναι 
ανώτεροι στον αγωνιστικό χώρο.

Χ
ωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε το 
πρώτο παιχνίδι της νέας Football 
League, καθώς στη Νεάπολη Ιω-
νικός και Τρίκαλα έμειναν στο ισό-

παλο 0-0.
Οι γηπεδούχοι, στην επιστροφή τους στις 
επαγγελματικές κατηγορίες, δεν είχαν την 
εικόνα που θα περίμενε ο κόσμος τους. Η 
ομάδα των Τρικάλων, κυριάρχησε την ανα-
μέτρηση και ήταν η μόνη ομάδα που απει-
λούσε, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο.
Ο Ιωνικός, είχε σε καλή μέρα τον Κουρε-
πίνη, με τον γκολκίπερ της ομάδας της 
Νίκαιας να σταματά σε όλες τις περιπτώ-
σεις τους αντίπαλους επιθετικούς, ενώ στο 
53’, έχασε μεγάλη ευκαιρία με κεφαλιά του 
Ιωάννου που έσωσε ο Ζαρόπουλος. Κάπως 
έτσι, το 0-0 σφράγισε τις προσπάθειες των 
δύο ομάδων στην πρεμιέρα της Football 
League.

Αιγάλεω - Καλαμάτα 0-2
Η Καλαμάτα πήρε τη νίκη 0-2 στην πρεμιέρα 
της Football League μέσα στο Αιγάλεω χάρη 
στα γκολ του Κουζμίροβιτς και του Καζβι-
ρόπουλου.
Οι Μεσσήνιοι του Βασίλη Βούζα πανηγύρι-
σαν το «τρίποντο» στην 1η αγωνιστική της 
νεοσύστατης κατηγορίας, δείχνοντας πιο 
έτοιμοι απ’ τους αντιπάλους τους, που εξάλ-
λου κλήθηκαν να αγωνιστούν με 10 παίκτες 
απ’ το 73’, λόγω αποβολής του Μαγκάκη.
Ο Κουζμόροβιτς άνοιξε το σκορ στο 29’ με 
σουτ, ενώ ο Καζβιρόπουλος διαμόρφωσε 
το τελικό 0-2 στο 90’, με την Καλαμάτα να 
βρίσκεται στις πρώτες θέσεις του πίνακα 
με το «καλημέρα» και το Σίτι να καλείται να 
διορθώσει τα λάθη του ενόψει της συνέ-
χειας.

Πρόκριση με Αυγενικού για Ιάλυ-
σο
Με γκολ του Μιχάλη Αυγενικού στο 38ο 
λεπτό, ο Γ.Α.Σ. Ιάλυσος έκαμψε την αντί-
σταση της Κέρκυρας (αγωνίζεται στη Super 
League 2) και προκρίθηκε στην επόμενη 
φάση του κυπέλλου Ελλάδας!
Την πρόκριση του στην επόμενη φάση του 
κυπέλλου Ελλάδας πανηγύρισε σήμερα 
στο «Οικονομίδειο» ο Γ.Α.Σ. Ιάλυσος, ο 

οποίος κέρδισε 1-0 την Κέρκυρα με γκολ 
του Μιχάλη Αυγενικού στο 38ο λεπτό. Οι 
«ερυθροκίτρινοι» είχαν την πρωτοβουλία 
των κινήσεων, ήταν καλύτεροι ειδικά στο α’ 
ημίχρονο και πήραν το εισιτήριο της πρό-
κρισης για την επόμενη φάση του θεσμού. 
Στο β’ ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε, η ομάδα 
του Σάκη Παπαβασιλείου κράτησε γερά 
και τελικά πανηγύρισε τη νίκη- πρόκριση 
απέναντι σε μία ομάδα που αγωνίζεται στη 
Super League 2.

Και Τσουκαλάς στον Θιναλιακό!
Το ΑΣ Θιναλιακος ανακοίνωσε την συνερ-
γασία του με τον μεσοεπιθετικό, Δημήτρη 
Τσουκαλά.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Το ΑΣ Θιναλιακος ανακοινώνει την συνεργα-
σία του με τον μεσοεπιθετικό ποδοσφαιρι-
στή Δημήτρη (Τζειμς) Τσουκαλά.
Ο Τζειμς καταγεται απο τους Καββαδαδες 
Κέρκυρας και γεννήθηκε το 2000 
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμε-
ρικής.
Τα προηγούμενα χρόνια αγω-
νίζονταν στη Νέα Υόρκη με 
την Κ20 New York Red Bulls 
και Kalonji Soccer Academy.
Την αγωνιστική χρονιά 2018-
2019 αγωνιζόταν στον Οδυσ-
σέα Αυλιωτων.
” Τζειμς καλωηρθες στην οικογένεια 
του Θιναλιακού και σου ευχόμαστε μια υγιή 
και επιτυχημένη χρονια “.

Ανέλαβε ο Σκέντζος τον Άγιο Νι-
κόλαο
Ο Ανδρέας Σκέντζος είναι ο νέος προπονη-
τής του Αγίου Νικολάου.
Η ανακοίνωση αναφέρει:
Ανακοινώνουμε την έναρξη της συνεργα-
σίας μας, με τον προπονητή Ανδρέα Σκέ-
ντζο.
Ο 47χρονος τεχνικός ήρθε το πρωί της 
Τετάρτης σε συμφωνία με τη διοίκηση του 
σωματείου μας και το απόγευμα θα βρεθεί 
στο στάδιο του Αγίου Νικολάου, προκει-
μένου να γνωρίσει τους ποδοσφαιριστές 
μας και να πραγματοποιήσει την πρώτη του 
προπόνηση.
Ο κ. Σκέντζος έχει εργαστεί σαν προπονη-
τής στον Πανθηραϊκό, ενώ έχει διατελέσει 
βοηθός προπονητή σε ΟΦΗ, Άρη Θεσσα-
λονίκης Ατρόμητο, Πλατανιά, Πανιώνιο και 
Ομόνοια Λευκωσίας.
Του ευχόμαστε καλό ξεκίνημα και επιτυχία 

στο έργο του!

Πήρε Γρηγοριάδη ο Μακεδονικός
Τον τερματοφύλακα Δημήτρη Γρηγοριάδη 
απέκτησε ο Μακεδονικός.
Η ανακοίνωση αναφέρει:
Ο Α.Σ.Μακεδονικός ανακοινώνει άλλη μία 
σημαντική προσθήκη στο φετινό ρόστερ 
της ομάδας, αυτή του 23χρονου τερματο-
φύλακα Δημήτρη Γρηγοριάδη.
Ο Θεσσαλονικιός τερματοφύλακας ξεκί-
νησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από 
την ομάδα Νέων του Άρη και στην συνέχεια 
μεταπήδησε στις Σέρρες. Επόμενοι σταθ-
μοί στην μέχρι τώρα καριέρα του ήταν ο 
Αγροτικός Αστέρας, η Νάουσα και ο Ηρα-
κλής όπου άνηκε μέχρι πρότινος. Ο Δημή-
τρης πρόλαβε και έκανε μόλις την πρώτη 
του εμφάνιση με την φανέλα του Μακεδο-
νικού την Κυριακή με αντίπαλο την Νίκη 
Αγκαθιάς.
Η διοίκηση του Μακεδονικού καλωσορίζει 
και επίσημα τον αθλητή στην ομάδα και του 
εύχεται μια υγιής χρονιά χωρίς τραυματι-
σμούς και πολλές επιτυχίες με την ομάδα 
μας.

Επιβεβαίωση με Βρονταρά στον 
Αιολικό!
Ο Αιολικός ανακοίνωσε την απόκτηση του 
έμπειρου τερματοφύλακα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση-επιβεβαίωση:
Η Διοίκηση του ΑΕΠΣ Αιολικός ανακοινώνει 
την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Σπύρου 
Βρονταρά. Ο έμπειρος τερματοφύλακας, 
με πολύχρονη θητεία σε ομάδες της Super 
League και της Football League, θα φοράει 
πλέον τη φανέλα της ομάδας μας.

Σπύρο, καλώς όρισες στην οικογέ-
νεια του Αιολικού!

Πρίντζιος: Πήραμε ένα 
πολύ καλό μάθημα…
Μετά το τέλος του εντός 
έδρας αγώνα της ομάδας του 
κόντρα στον Θερμαϊκό Θέρ-

μης και την βαριά ήττα με 4-0, 
ο τεχνικός του Μέγα Αλέξαν-

δρου Τρικάλων, Δημήτρης Πρίντζιος 
δήλωσε στο kerkidasport.gr τα εξής:
“Συγχαρητήρια στην ομάδα της Θέρμης 
για την νίκη της. Όταν δέχεσαι 4 γκολ στην 
έδρα σου σίγουρα δεν υπάρχουν δικαιο-
λογίες.
Κάναμε το χειρότερό μας παιχνίδι από την 
ημέρα που είμαι προπονητής στην ομάδα. 
Σχεδόν όλοι οι παίκτες βρέθηκαν σε πολύ 
άσχημη ημέρα, σε αντίθεση με τον αντί-
παλο που ήταν αλάνθαστος.

Θα κοιτάξουμε να δούμε τι έφταιξε και θα 
δουλέψουμε ώστε να μην ξαναγίνουν τα 
σημερινά λάθη. Η Γ’ Εθνική είναι μια πολύ 
δύσκολη κατηγορία που δεν συγχωρού-
νται λάθη και εμφανίσεις σαν την σημερινή, 
όπου πήραμε ένα πολύ καλό μάθημα όσο 
σκληρό και αν ήταν αυτό”.

Πήρε το ντέρμπι το Κερατσίνι
Tην πρώτη του νίκη και μάλιστα σε Πειραϊκό 
ντέρμπι πανηγύρισε το Κερατσίνι που επι-
κράτησε στην έδρα του Ερμή Κορυδαλλού 
με 0-1.Ο Χατζησοφρωνίου με πλασέ μετά 
από απόκρουση του Μπότου σε σουτ του 
Ντιρμίσι πέτυχε το γκολ που έκρινε το ματς.

Δεν άντεξε η Αστραπή
Την πρώτη της ήττα γνώρισε -πριν από λίγο- 
εκτός έδρας η ομάδα της Μεσοποταμίας, η 
οποία κρατήθηκε ζωντανή στη διεκδίκηση 
βαθμού για 53 λεπτά.
Σε ένα παιχνίδι που μέχρι και τις αρχές του 
δευτέρου ημιχρόνου δεν είχε σχεδόν καμία 
καλή ευκαιρία και για τις δύο ομάδες και 
όλα ήταν στο «μηδέν», η Αστραπή Μεσο-
ποταμίας τελικά γνώρισε την πρώτη της 
ήττα στη φετινή αγωνιστική περίοδο, στην 
Νέα Καλλικράτεια, από την τοπική και ομώ-
νυμη ομάδα με σκορ 3-0.
Οι παίκτες του Γιώργου Τομόπουλου, είχαν 
σε γενικές γραμμές μια καλή εμφάνιση με 
το δυνατό τους χαρτί και πάλι ναι είναι η 
άμυνά τους, όμως το γκολ που δέχθηκαν 
στο 53’ από τον Ξανθόπουλο με πέναλτι 
ήταν μοιραίο, μιας και αναγκάστηκαν 
να πιέσουν περισσότερο για την ισοφά-
ριση, δίνοντας χώρο στους γηπεδούχους, 
οι οποίοι το εκμεταλλεύτηκαν και στο 76’ 
με τον Γκέρι έκαναν το 2-0. Το τελικό σκορ 
(3-0) διαμόρφωσε στο 90’ ο Κύρκου.

Διπλό για την ΑΕ Μοσχάτου
Μεγάλη νίκη για την ΑΕ Μοσχάτου με 0-1 
επί της Κηφισιάς στο γήπεδο της Νέας Ερυ-
θραίας για την 2η αγωνιστική του 5ου ομί-
λου της ́ Γ Εθνικής.
Η ΑΕΜ του Βασίλη Σπάθα που είχε για 
κορυφαίους τον Ψυχογιό και Κορνελάτο 
προηγήθηκε με αυτογκόλ στο πρώτο ημί-
χρονο , ενώ έχασε και πέναλτι στο τέλος του 
πρώτου ημιχρόνου.
Καλύτερη σε όλο το παιχνίδι η ΑΕΜ, είχε 
τον έλεγχο του αγώνα και κατάφερε να κρα-
τήσει σχετικά εύκολα το 0-1.
Η ομάδα μαεστρικά στημένη από τον 
Βασίλη Σπάθα ήξερε τι ήθελε στο γήπεδο 
και το πήρε καθώς αυτήν την φορά η τύχη 
δεν γύρισε την πλάτη στην ομάδα όπως την 
προηγούμενη εβδομάδα.

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Ισόπαλη πρεμιέρα στη Football League

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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Η Μπάγερν ήταν εκκωφαντική, 
προκάλεσε τρόμο στο Λονδίνο κι 
έγραψε ιστορία με το απίθανο 7-2 επί της 
Τότεναμ. Καρέ τερμάτων από Γκνάμπρι.

Α
σύλληπτο, μοναδικό, η Μπάγερν έ-
κανε ένα από τα καλύτερα ματς στην 
ιστορία της στο Champions League, 
διέλυσε 7-2 την Τότεναμ στο Λονδίνο 

κι έστειλε μήνυμα... επιστροφής! Εγινε η μο-
ναδική ομάδα που έχει πετύχει τόσα τέρματα 
στην Αγγλία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, ενώ 
από τη δεύτερη αγωνιστικά ουσιαστικά ε-
ξασφάλισε την πρόκριση για την επό-
μενη φάση. 
H Tότεναμ μπήκε δυνατά στο 
ματς, πήρε τον έλεγχο, πίεσε και 
στο πρώτο δεκάλεπτο είχε δυο 
μεγάλες ευκαιρίες. Τόσο στο 5ο 
λεπτό όσο και στο 10ο ο Ντε-
μπελέ βρέθηκε σε θέση βολής, 
αλλά και στις δυο περιπτώσεις 
ο Νόιερ κράτησε την εστία του ανέ-
παφη. Ωστόσο, στο 12ο λεπτό οι Σπερς άνοι-
ξαν το σκορ, με τον Σον να τελειώνει άψογα τη 
φάση. Ωστόσο, χρειάστηκαν... 194 δευτερό-
λεπτα για να απαντήσει η Μπάγερν, αφού ο 
Κίμιχ με σουτάρα πέτυχε το πρώτο του γκολ 
στη σεζόν!
 Σοκ για τους Σπερς στο 45’, ο Λεβαντόφσκι 
άρχισε τη φάση με τρομερή ντρίμπλα και την 
ολοκλήρωσε με εντυπωσιακό τρόπο. Ηταν 
το 13ο γκολ του σε 10 ματς σε όλες τις φετινές 
διοργανώσεις, περισσότερα από οποιονδή-
ποτε στα big-five πρωταθλήματα. 
Το ξεκίνημα της Μπάγερν στην επανά-
ληψη ήταν... εκκωφαντικό, πίεσε ψηλά, ανά-
γκασε τους γηπεδούχους σε διαδοχικά λάθη 
και βρήκε δίχτυα δυο φορές. Στο 53’ ο Γκνά-
μπρι πέτυχε το 3-1 και στο 55’ ο ίδιος παίκτης 
με εξαιρετική κούρσα σημείωσε το 4-1. Οι 
Σπερς αντέδρασαν και στο 61́ο Ρόουζ κέρδισε 
πέναλτι, με τον Κέιν να ευστοχεί και να μειώνει 
σε 4-2. Κι όμως, ο εφιάλτης είχε μόλις αρχίσει 
για τους Σπερς. Ο Γκνάμπρι στο 85’ πέτυχε χατ 
τρικ σημειώνοντας το 5-2. Οι Βαυαροί έκαναν 
ό,τι ήθελαν στο ματς και στο 87’ ο Λεβαντόφ-
σκι σημείωσε το 6-2. Στο 88’ ήρθε το 7ο σοκ 
για την Τότεναμ, με τον Γκνάμπρι να κάνει καρέ 
και να διαμορφώνει το 7-2!

Μάντσεστερ Σίτι - Ντινάμο Ζάγκρεμπ 2-0
Το παιχνίδι από το πρώτο μέχρι και το τελευ-

ταίο λεπτό ήταν μονοδιάστατο, με τους γηπε-
δούχους να πιέζουν και απλά να μην μπορούν 
να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα. Χρειά-
στηκε να περάσουν 14’ για να δούμε την πρώτη 
ευκαιρία με τον Γκουντογκάν, πριν το γήπεδο... 
γύρει στην εστία των φιλοξενούμενων. Αγου-
έρο, Νταβίντ Σίλβα και Μπερνάρντο έχασαν 
τεράστιες ευκαιρίες, πριν ο Γκουντογκάν δει την 
μπάλα να σταματάει στο δοκάρι στο 22’.
Στην επανάληψη είδαμε την ίδια εικόνα. Τους 
γηπεδούχους να έχουν τον έλεγχο και να πιέ-
ζουν, με την είσοδο του Στέρλινγκ να αποδει-
κνύεται καταλυτική. Στο 66’, λοιπόν, από κοντά 

ύστερα από γύρισμα του Μαχρέζ έκανε 
το 1-0 και τα πάντα πήραν το δρόμο 

τους. Οι φιλοξενούμενοι δεν μπό-
ρεσαν να απειλήσουν με αξιώ-
σεις, έστω και αν το 1-0 ήταν 
εύθραυστο, με τον Φόντεν να 
μπαίνει ως αλλαγή και να σκο-
ράρει για το τελικό 2-0 μέσα σε 

δευτερόλεπτα.

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπριζ 2-2
Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Η Ρεάλ στη 2η 

αγωνιστική των ομίλων να έχει μόλις έναν 
βαθμό. Και το απρόσμενο; Να λέει και πάλι 
καλά. Τι άλλο να σκεφτείς, όταν στο 39’ είχε βρε-
θεί να χάνει 0-2 από την Μπριζ στο “Σαντιάγο 
Μπερναμπέου” και να καταφέρνει να σώσει 
τουλάχιστον την ισοπαλία (2-2) στο φινάλε. 
Στο 9’ ο Ντένις έβαλε ένα περίεργο γκολ με απί-
θανο-άθελά του- τελείωμα. Πήρε την παράλ-
ληλη, βρέθηκε απέναντι στον Κουρτουά και 
χωρίς να καταλάβει και ίδιος πώς, έκανε το 0-1, 
το οποίο πιστοποιήθηκε στο VAR ότι δεν ήταν 
οφσάιντ. Και εκεί που αναμενόταν ανατροπή, 
έγινε το απίθανο 0-2 ξανά με τον Ντένις στην 
πλάτη της άμυνας (39’), με τον Νιγηριανό φορ 
να γίνεται ο τρίτος αντίπαλος με δύο γκολ στο 
ημίχρονο σε ευρωπαϊκό ματς εκεί μέσα (1991 
Ρατσένκο, 2018 Μάντζουκιτς).
Η Ρεάλ δεν ήταν καλή, αλλά βρήκε την ισοπα-
λία με δύο κεφαλιές. Η πρώτη του Σέρχιο Ράμος 
(55’) σήμανε και το 10ο γκολ του στον θεσμό, 
όπου περισσότερα ως αμυντικοί σκόρερ έχουν 
μόνο οι (Ρομπέρτο Κάρλος 16, Ελγκέρα 15, Πικέ 
14). Η πίεση αυξήθηκε μέχρι το φινάλε. Στο 84’ 
αποβλήθηκε ο Φόρμερ και στο επόμενο λεπτό 
ο Καζεμίρο έσωσε κάπως τα πράγματα. Στο 
ημίχρονο είχε βγει αλλαγή χωρίς να έχει πρό-
βλημα τραυματισμού ο Κουρτουά και γενικό-
τερα το κλίμα στο γήπεδο και στην εξέδρα δεν 
ήταν το καλύτερο δυνατό...

αθλητικά
Τότεναμ - Μπάγερν 2-7

Τρόμος...

Ο 
Λιονέλ Μέσι ξεπέρασε τον 
τραυματισμό του, επέστρεψε 
στο βασικό σχήμα, αλλά τα φώ-
τα του Καμπ Νόου ήταν στραμ-

μένα στον Λουίς Σουάρες. Ο Ουρουγου-
ανός ήταν εντυπωσιακός, πέτυχε τα γκολ 
της ανατροπής κόντρα στην Ίντερ (2-1) και 
χάρισε στους Καταλανούς το πρώτο τρί-
ποντο στη φάση των ομίλων του φετινού 
Champions League. Κάκιστο ξεκίνημα για 
τους γηπεδούχους, μιας και στο 2ο λεπτό 
ο Λαουτάρο Μαρτίνες άνοιξε το σκορ. Η 
ομάδα του Βαλβέρδε είχε κατοχή, αλλά 
δύσκολα έκανε φάσεις. Ο Γκριζμάν προ-
σπαθούσε κυρίως με ατομικές ενέργειες, 
χωρίς όμως ουσία.
Η Ίντερ όταν έβρισκε χώρους γινόταν 
απειλητική, αλλά ο εξαιρετικός Σεμέδο και 
ο Τερ Στέγκεν (σε σουτ των Σένσι, Μαρτί-
νες) κράτησαν την ομάδα ζωντανή. Όμως 
η είσοδος του Βιδάλ άλλαξε την εικόνα, 
η Μπαρτσελόνα έγινε πιο απειλητική και 
στο 58’ ήρθε η ισοφάριση. Από δική του 
ασίστ, ο Σουάρες με ιδανικό τελείωμα 
πέτυχε το 1-1. Ο Γκριζμάν δεν μπόρεσε 
να σκοράρει σε μεγάλη ευκαιρία που του 
δόθηκε στη συνέχεια, ενώ η ομάδα του 
έγινε πιο επιθετική όταν ο Γάλλος έδωσε 
τη θέση του στον Ντεμπελέ. Στο 84’ ο 
Μέσι βρήκε πανέξυπνα τον Σουάρες και 
ο Ουρουγουανός διαμόρφωσε το 2-1. Η 
Ίντερ δεν είχε δύναμη να αντιδράσει κι 
έτσι έμεινε στον πόντο...

Βαλένθια - Αγιαξ 0-3
Ακόμα μία υπέροχη ποδοσφαιρική βρα-
διά από τα παιδιά του Τεν Χαγκ. Ο Αγιαξ 
έπαιξε πολύ ωραία μπάλα στο «Μεστά-
για» και υπέταξε με 0-3 τη Βαλένθια, η 
οποία με τη σειρά της εκτός από τα αμυ-
ντικά λάθη, έχασε τεράστιες ευκαιρίες 
μπροστά.
 ο Ζίγιεχ έβαλε τρελή γκολάρα (8’) με 
φοβερό curler εκτός περιοχής. Ο Παρέχο 
έχασε πέναλτι, ο Ροντρίγκο είχε δοκάρι, 
αλλά ο Πρόμες εξ επαφής δεν αστόχησε 
(37’). Το πλασέ του Φαν ντε Μπέεκ (67’) 
ολοκλήρωσε το θριαμβευτικό πέρασμα 
του Αίαντα από την Ισπανία και τον έστειλε 
στο 2x2, δίχως μάλιστα να έχει καν δεχτεί 
τέρμα.

Λίβερπουλ - Zάλτσμπουργκ 4-3
Η Ζάλτσμπουργκ ήταν μία από τις ομάδες 

που κέρδισε την αρκετό χρόνο δημοσι-
ότητας στην πρεμιέρα των ομίλων λόγω 
του 6-2 επί της Γκενκ με το χατ-τρικ του 
Χάλαντ. Η ομάδα του Τζέσε Μαρτς έδει-
χνε ικανή, τελικά, να απασχολήσει ακόμη 
περισσότερο, αφού στο Anfield έκανε 
τρελή επιστροφή από το 3-0 στο 3-3’, με 
τον 19χρονο να σκοράρει ξανά. Η Λίβερ-
πουλ, όμως, έχει μάθει πλέον να κερδί-
ζει ακόμη κι όταν κάτι δείχνει να στραβώ-
νει και το πρώτο τρίποντο είναι ήδη στην 
τσέπη...
Βασικά άπαντες πίστεψαν ότι μπήκε 
εκεί από τα πρώτα 36 λεπτά... Στο 9’ οι 
Μανέ-Φιρμίνο συνεργάστηκαν τέλεια για 
το 1-0 του Σενεγαλέζου, στο 25’ τα δύο 
πλάγια μπακ «ζωγράφισαν» με τον Αλεξά-
ντερ-Αρνολντ δημιουργό και τον Ρόμπε-
τσον σκόρερ, στο 36’ ο Σαλάχ ήταν εκεί 
που έπρεπε μετά την απόκρουση στην 
κεφαλιά του Φιρμίνο. Το σκορ ήταν στο 
3-0 και η Ζάλτσμπουργκ έμοιαζε έτοιμη 
να ζήσει ό,τι η Γκενκ από την ίδια πριν δύο 
εβδομάδες. Μόνο που δεν έγινε έτσι...
Στο 39’ ο Χουάνγκ απέφυγε ωραία τον 
Φαν Ντάικ και εκτέλεσε τον Αντριάν, δίνο-
ντας θεωρητικά κάποιες ελπίδες στη Ζάλ-
τσμπουργκ. Και της κυνήγησε όσο μπο-
ρούσε. Στο 56’ ο Χουάνγκ «έγραψε» και 
ασίστ αφού η σέντρα του οδήγησε στο 
3-2 από το ωραίο σκαστό του Μιναμίνο, 
ο οποίος λίγα λεπτά μετά, στο 60’, έδωσε 
έτοιμο στον Χάλαντ το 3-3! Οι Αυστριακοί 
είχαν τρελάνει την πρωταθλήτρια Ευρώ-
πης, αλλά πάνω που θα άρχιζαν να το 
πιστεύουν κιόλας, ήρθε στο 69’ η... επι-
στροφή στην πραγματικότητα: Κατέβασμα 
του Φιρμίνο με το κεφάλι, σουτ ο Σαλάχ, 
4-3 και οι δύο ομάδες ισόβαθμες.

Λιλ - Τσέλσι 1-2
Προερχόμενη από την εντός ήττα της 
πρεμιέρας, η Τσέλσι δεν είχε περιθώ-
ριο απώλειας. Οι Μπλε πήγαν στην έδρα 
της Λιλ και πήραν το τρίποντο, με το 1-2 
ίσως και να αδικεί όμως τους γηπεδού-
χους. Ο Αμπραχαμ με ωραίο κατέβασμα 
και πλασέ στην πλάτη της άμυνας άνοιξε 
το σκορ (22’), αλλά ο Οσιμέν ισοφάρισε 
με κεφαλιά (33’) Ο Κέπα ήταν εκείνος που 
με τρεις σπουδαίες επεμβάσεις κράτησε 
την ομάδα του, ο Ζορζίνιο είχε δοκαρι και 
τελικά ο Γουίλιαμ με μονοκόμματο σκαστό 
(77’), έδωσε τη νίκη στους Λονδρέζους.

Μπαρτσελόνα - Ίντερ 2-1

Ανατροπή με Σουάρες
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Ακόμα δεν βγήκε το επίσημο διαζύγιο με τον Ιβάν Βουκομάνοβιτς, 
ωστόσο ο Σέρβος είναι με το ενάμιση πόδι εκτός ομάδας με τους γαλά-
ζιους να βρήκαν ήδη τον αντικαταστάτη του.
Όπως πληροφορούμαστε η διοίκηση των γαλάζιων συμφώνησε με 

τον Σωφρόνη Αυγουστή ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες 
ώρες.
Θυμίζουμε ότι ο Κύπριος τεχνικός έφυγε από την ομάδα στις 30 Αυγούστου 
ωστόσο είναι κοντά στο να αναλάβει και πάλι τον Απόλλωνα.

«Καίει» το συμβόλαιο Βουκομάνοβιτς
Ο Σέρβος προπονητής που φαίνεται να είναι σε επισφαλή θέση στον πάγκο 
του Απόλλωνα δεν είναι και η πιο εύκολη περίπτωση.
Στις 9 Σεπτεμβρίου οι «γαλάζιοι» ανακοινώνοντας τη συνεργασία με τον Ιβάν 
Βουκομάνοβιτς είχαν ενημερώσει μέσω της ανακοίνωσης τους ότι η συμ-
φωνία είναι για δύο χρόνια.
Εκεί είναι που θα «πατήσει»  ο Σέρβος και αναμένεται να ζητήσει τεράστια 
αποζημίωση στο ενδεχόμενο που κληθεί από τη διοίκηση Κίρζη να λυθεί η 
συνεργασία τους.

Παλιούρας: «Αυτός είναι ο στόχος με την Ομόνοια…»
Ο εκπρόσωπος τύπου της Πάφου Πολύβιος Παλιούρας μίλησε στον Super 
Sport fm 104.0 για όλα όσα αφορούν την ομάδα.
«Όσο περνάει ο καιρός θα βλέπουμε μια καλύτερη, και βελτιωμένη ομάδα. 
Είναι γεγονός ότι όταν υπάρχουν πολλοί νέοι ποδοσφαιριστές θέλουν 
χρόνο. Θεωρούμε ότι όσο περνάει ο καιρός θα βλέπουμε μια πιο δεμένη 
Πάφο στο γήπεδο που δεν θα έχει σχέση με την ομάδα των πρώτων αγωνι-
στικών», δήλωσε αρχικά και πρόσθεσε:
«Είναι ευκαιρία να παρουσιάσουμε ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο το Σάβ-
βατο και να διεκδικήσουμε βαθμούς απέναντι στην Ομόνοια».
Παίζεται με μια Ομόνοια πολύ διαφορετική από αυτήν των τελευταίων χρό-
νων: «Θα συμφωνήσω ότι η Ομόνοια έχει πολύ καλή ομάδα και δεν θυμίζει 
την ομάδα των περασμένων ετών. Σεβόμαστε τον αντίπαλο. Τα έφερε η κλή-
ρωση έτσι για να έχουμε δύσκολα παιχνίδια συνεχόμενα τόσο ξεκίνημα».
Πόσο σας ωφέλησε η τελευταία διακοπή; «Η τελευταία διακοπή μας ωφέ-
λησε γιατί είχαμε σημαντικές απώλειες και τραυματισμούς. Οπότε λειτούρ-
γησε θετικά για εμάς. Από κει και πέρα όλοι θέλουν συνεχόμενους αγώνες, 
αυτοί θα φέρουν την ομάδα σε καλύτερο επίπεδο».
Για τα αγωνιστικά δεδομένα ενόψει Ομόνοιας; «Πανός, Σιρόκ και Αραγιούρι 
επιστρέφουν. Σήμερα θα μπει στις προπονήσεις και ο Λουλίνια. Σίγουρα 
εκτός θα είναι ο Τόρες και οι μόνιμοι Μπεριγκό, Ιμπραχίμ και Βαρέλα. Την 
τελευταία στιγμή θα ξεκαθαρίσει του Βαλεριάνου».
Μπορεί η Πάφος να πάρει αυτό που θέλει κόντρα στην Ομόνοια; «Σε κάθε 
παιχνίδι πάμε με στόχο τους τρεις βαθμούς. Δεν αλλάζει ο στόχος μας ανε-
ξαρτήτως του γεγονότος ότι έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι μπροστά μας».

Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ συναντήθηκε με τη Νέα Σαλαμίνα
Ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Ανδρέας Μιχαηλίδης 
συναντήθηκε την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019 στα γραφεία του Οργανισμού 
με αντιπροσωπεία της Νέας Σαλαμίνας Αμμοχώστου, με επικεφαλής τον 
Πρόεδρο Θουκή Θουκιδίδη, ο οποίος συνοδευόταν από τον αντιπρόεδρο 
Γιάννο Χρυσοστόμου, τον πρόεδρο του πετοσφαιρικού τμήματος Γιώργο 
Φαντάρο και τον αρχιτέκτονα Χρίστο Σιαμαρή.
Στη συνάντηση συζητήθηκε θέμα ανέγερσης κλειστής αίθουσας για τις ανά-
γκες των πετοσφαιρικών τμημάτων του σωματείου, καθώς και οι βελτιωτι-
κές εργασίες στο στάδιο «Αμμόχωστος» και στο προπονητικό κέντρο στο 
Μενεού.
Εκ μέρους του ΚΟΑ παρέστησαν επίσης ο προϊστάμενος των τεχνικών υπη-
ρεσιών Δημήτρης Παρτέλλας και οι λειτουργοί Αυγή Νεοκλέους και Λουκία 
Γιαβρή.

Ο ΑΠΟΕΛ ηττήθηκε με 1-0 από την Σεβίλλη 
στο Σάτσεθ Πιχθούν στο πλαίσιο της 2ης 
αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του 
Europa League. Σκόρερ ο Τσιτσαρίτο στο 17’ 
για την ισπανική ομάδα.

Α
νώτεροι σε ολόκληρο το ματς οι Σεβιγιά-
νοι, με τον ΑΠΟΕΛ να μπαίνει με περισ-
σότερη διάθεση στο δεύτερο ημίχρονο, 
όμως δεν κατάφερε να κάνει την ζημιά και 

φεύγει από την Ισπανία χωρίς βαθμολογική συγκο-
μιδή.
Με 10 αλλαγές συγκριτικά με τον αγώνα κόντρα 
στην Ρεάλ Σοσιεδάδ και 4 αλλαγές συγκριτικά με 
την 11άδα κόντρα στην Καραμπάχ 
παρατάχθηκε η Σεβίλλη κόντρα 
στον ΑΠΟΕΛ που είχε 4 αλλα-
γές συγκριτικά με το ματς για 
το Σούπερ Καπ κόντρα στην 
ΑΕΛ.
Η Σεβίλλη όπως αναμενόταν 
μπήκε με σκοπό να επιβλη-
θεί και κατάφερε να αποκτή-
σει τον έλεγχο της κυκλοφορίας 
της μπάλας έχοντας ποσοστά κατο-
χής που ξεπερνούσαν το 70%. Στο 5’ ο Κουντέ με 
προβολη έπειτα από επικίνδυνη σέντρα ανάγκασε 

τον Μπέλετς να διώξει σε κόρνερ ενώ στην επόμενη 
ουσιαστική φάση η Σεβίλλη πήρε προβάδισμα.
Στο 17’ η ομάδα της Ανδαλουσίας άνοιξε το σκορ 
όταν ο Μουνίρ έκανε το γύρισμα στην περιοχή και 
ο Τσιτσαρίτο με προβολή έκανε το 1-0. Η ομάδα της 
Λευκωσίας δημιούργησε την πρώτη τελική προσπά-
θεια στο 32’ με τον Πάβλοβιτς να προσπαθεί ανεπι-
τυχώς να «κρεμάσει» τον Μπόνο.
Το σκηνικό δεν διαφοροποιήθηκε μέχρι το τέλος 
του πρώτου ημιχρόνου, με την Σεβίλλη να έχει την 
υπεροχή που αντανακλάται στα στατιστικά με τους 
Σεβιγιάνους να δημιουργούν 8 τελικές προσπά-
θειες, 5 εκ των οποίων στο στόχο ενώ ο ΑΠΟΕΛ 
έφτιαξε μόνο 2 φάσεις.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε με περισ-
σότερη διάθεση για δημιουργία και κατάφερε να 
περιορίσει τον ρυθμό της Σεβίλλης.

Διατηρώντας το σκορ στο 1-0 η ομάδα του Τόμας 
Ντολ όσο περνούσε η ώρα επιδίωκε να βρει 
τρόπους για να κάνει την ζημιά. Γιάκολις (70’) 
και Τάαμαρι (80’) απείλησαν την άμυνα των 
γηπεδούχων με τον πρώτο να σουτάρει άουτ 
και τον δεύτερο να μην μπορεί να ολοκληρώσει 

την προσπάθειά του λίγο έξω από την περιοχή.
H ομάδα της Λευκωσίας δεν μπόρεσε να γίνει πιο 

απειλητική, με το 1-0 να παραμένει μέχρι το τέλος 
της αναμέτρησης.

«Με την Καραμπάχ είναι δύο τε-
λικοί»
Ο Τόμας Ντολ μετά το ματς στη Σεβίλλη 
ανέφερε ότι οι ποδοσφαιριστές του θα 
έπρεπε αν είχαν περισσότερο θάρρος 
στην επίθεση, ενώ χαρακτήρισε «τελι-
κούς» τους αγώνες με την Καραμπάχ.
«Είναι μια μεγάλη ομάδα η Σεβίλλη. Οι 
παίκτες μου έδωσαν τα πάντα. Αμύν-
θηκαν καλά. Πολλές ομάδες έχουν πρό-
βλημα εδώ. Στο τέλος άξιζαν όμως την 
νίκη. Ίσως έπρεπε να είχαμε περισσό-
τερο θάρρος και να είμαστε λίγο καλύτε-
ροι στις αντεπιθέσεις»
«Στο Β’ μέρος δημιουργήσαμε κάποιες 
προϋποθέσεις. Όταν χάνουμε δεν είμα-
στε χαρούμενοι όμως αξίζουν σεβα-
σμό οι παίκτες μου. Κάθε παίκτης που 
παίζει απέναντι σε τέτοιες ομάδες έχει 
μεγάλο κίνητρο. Πρέπει να κερδίσουμε 
την Καραμπάχ και όλα είναι ανοικτά. 
Χάσαμε ήδη δύο παιχνίδια. Τώρα θα επι-
κεντρωθούμε στο πρωτάθλημα και μετά 
θα δούμε τα ματς με την Καραμπάχ. Είναι 
δύο τελικοί για μας».

αθλητικά
Σεβίλλη – ΑΠΟΕΛ 1-0

Το έκρινε ο Τσιτσαρίτο…
Συμφώνησε με Σωφρόνη ο 
Απόλλωνας!
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αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας 87-82
Διαβασμένος, αλλά όχι έτοιμος 

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ μπορεί να μην... έθελξε με την απόδοσή του στην πρεμιέρα της 
EuroLeague ωστόσο κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα με 87-82 
παρουσιάζοντας μυαλωμένο μπάσκετ με πολλά, ακόμη, περιθώρια βελτίωσης. 

Λ
ένε ότι κάθε αρχή είναι και δύσκολη. Η αλή-
θεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός παρουσιάστη-
κε αρκετά αγχωμένος στην πρώτη αγωνιστι-
κή της φετινής EuroLeague ωστόσο φρόντισε 

να κάνει το καθήκον του απέναντι στον Ερυθρό Αστέ-
ρα και με νίκη του στο κλειστό του ΟΑΚΑ με 87-82 να... 
ανοίξει λογαριασμό! Μάλιστα κατάφερε να διατηρήσει 
την παράδοση που τον θέλει νικητή ως γηπεδούχο στις 
πρεμιέρες της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης 
και να κάνει το... 9/9!
Ο Νικ Καλάθης (21π., 7ασ.) ήταν εκείνος που πήρε τον 
Παναθηναϊκό από το χέρι στη μεγαλύτερη διάρκεια 
του αγώνα, ενώ ο Ντεσόν Τόμας (18π. 11ριμπ.) αυτός 
που έβαλε το κερασάκι στην «πράσινη» τούρτα της 
νίκης, αφού τελείωσε το ματς με double-double ανε-
βάζοντας κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο 
ημίχρονο. Βέβαια τα προβλήματα στην άμυνα 
και δη μέσα στη ρακέτα έκαναν και πάλι την 
εμφάνισή τους, κάτι που ο Πεδουλά-
κης και οι συνεργάτες του αναμένεται 
να δουλέψουν ενόψει των επόμενων 
αγώνων.
Λίγα λεπτά αφού είχε βραβευτεί ο Τζέ-
ιμς Γκιστ από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός 
ΟΠΑΠ, φρόντισε να κλέψει την παρά-
σταση και μέσα στις τέσσερις γραμ-
μές του παρκέ! Απλούστατα έκανε ό,τι... 
ήθελε την ρακέτα που άλλοτε υπερασπι-
ζόταν και εφτασε στο σημείο να στήσει το δικό 
του πάρτι απέναντι στην παλιά του ομάδα. Συγκεκρι-
μένα είχε πετύχει 8 από τους 17 πόντους του Ερυθρού 
Αστέρα, δε’ιχνοντας στον Τζέικομπ Ουάιλι που κλή-
θηκε να τον αντιμετωπίσει, ποιος είναι ο... παλιός!
Αποτέλεσμα; Η διαφορά να φτάσει στο +9 για την σερ-
βική ομάδα (8-17) τρία λεπτά πριν από το τέλος του ημι-
χρόνου. Όμως η συνέχεια έμελλε να ήταν διαφορετική. 
Ο Τόμιτς απέσυρε τον Γκιστ στον πάγκο, ο Ερυθρός 
Αστέρας έχασε το σημείο αναφοράς που είχε στην επί-
θεση και από τη στιγμή που οι «πράσινοι» δυνάμω-
σαν αρκετά στην άμυνα με την είσοδο των Τζόνσον, 
Παπαγιάννη, έφτασαν στο σημείο να πραγματοποιή-
σουν ένα σερί 12-0 και να προηγηθούν με 20-17 στο 
ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Ο Ταϊρίς Ράις βοή-
θησε σημαντικά στην επιθετική λειτουργία των «πρα-
σίνων» και δη απέναντι στην «ζώνη» του Αστέρα, ενώ 
σε εκείνο το διάστημα ο Παναθηναϊκός βρήκε πολλά 
καλάθια στο transition και δη ύστερα από καλές αμυ-
ντικές προσπάθειες.
Η διαφορά έφτασε στους πέντε πόντους (24-19 στο 

14’) με το επιμέρους σκορ να ήταν στο 16-2 ενώ το 
μεγάλο κέρδος ήταν τα πέντε φάουλ του Ότζο στο 19’ 
(σ.σ. έκανε σε ενάμιση λεπτό τρία φάουλ!!!) όπως επί-
σης και τα τρία του Γκιστ. Απλούστατα οι «πράσινοι» 
είχαν περάσει την μπάλα μέσα στο καλάθι και προσπά-
θησαν να «φορτώσουν» τους ψηλούς της αντίπαλης 
ομάδας με φάουλ. Και όπως αποδείχθηκε εκ των υστέ-
ρων δικαιώθηκαν πανηγυρικά.
Πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που υπήρχε αστοχία 
έξω από τα 6.75 μέτρα στο πρώτο ημίχρονο (1/8) και 
δεν υπήρχε το «εύκολο σουτ» από την περιφέρεια. Ο 
Νικ Καλάθης οδηγούσε την ομάδα του στο σκοράρι-
σμα (13π., 4/7δίπ., 1/3τρ., 2/3β., 2ριμπ., 2ασ.) ενώ το 
«πράσινο» κέρδος στο πρώτο μισό του ματς (37-35) 
ήταν η παρουσία του Ντίνου Μήτογλου. Να σημει-
ωθεί ωστόσο ότι ο Ερυθρός Αστέρας είχε περισσό-

τερα ριμπάουντ (21-15 και μάλιστα με οκτώ 
επιθετικά) ενώ «φτωχή» ήταν η δημιουρ-

γία και των δύο ομάδων (από 5 ασίστ), 
με τον Αστέρα να έχει 9 λάθη έναντι 
μόλις τριών του Παναθηναϊκού που 
μέτρησε 13/25 δίποντα, έναντι 10/27 
των φιλοξενούμενων.
Οι «πράσινοι» συνέχισαν να ανε-
βάζουν ρυθμό στο τρίτο δεκάλε-

πτο και από τη στιγμή που ο Τζέιμς 
Γκιστ χρεώθηκε με 4ο φάουλ στο 21’, 

το έργο έγινε ακόμα πιο εύκολο. Ο Καλά-
θης συνέχισε από εκεί που είχε σταματήσει, ενώ 

πρόσθεσε και δυο συνεργασίες με τον Παπαγιάννη οι 
οποίες ξεσήκωσαν τον κόσμο. Η ελληνική ομάδα απέ-
κτησε μομέντουμ, ο Φριντέτ έπαιξε πολύ ώριμα σε 
εκείνο το διάστημα (πάσες τη σωστή στιγμή ύστερα 
από double teams και σωστό διάβασμα της άμυνας), 
ενώ ο Τόμας έβαζε το κερασάκι στην τούρτα! Αποτέ-
λεσμα; Η διαφορά να φτάσει για πρώτη φορά στο +10 
(52-42 στο 26’) και ύστερα από μακρινό τρίποντο του 
Φριντέτ να εκτοξευθεί και στο +14 (63-49) δύο λεπτά 
πριν από το τέλος της 3ης περιόδου (66-53).
Αν και η διαφορά παρέμεινε στους 14 πόντους (74-60) 
και στην 3η περίοδο, ο Ερυθρός Αστέρας δεν είχε πει 
την τελευταία του κουβέντα. Ο Μπάρον ήταν εκείνος 
που είχε πάρει την σκυτάλη από τον Γκιστ με αποτέ-
λεσμα να οδηγήσει την ομάδα σε ένα επιμέρους 10-2 
μειώνοντας σε 76-70 τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος 
του αγώνα. Στο τελευταίο λεπτό ο Αστέρας μείωσε και 
στους τέσσερις πόντους (83-79 στα 30’’) αλλά ακόμη 
και έτσι, το «τριφύλλι» δεν κινδύνευσε και μπόρεσε να 
φτάσει στην πρώτη του νίκη στη φετινή EuroLeague.

Άρης - ΠΑΟΚ 85-82
Ζωντανός στο… θρίλερ!

Μ
ε πρωταγωνισ τή 
τον Λευτέρη Μπο-
χωρίδη, ο Άρης ε-
πικράτησε (85-82, 

70-70 κ.α.) του ΠΑΟΚ στην πα-
ράταση σ’ ένα παιχνίδι θρίλερ 
στο Nick Galis Hall. Το παιχνίδι 
κρίθηκε 2.7’’ πριν το τέλος της 
παράτασης όπου ο αρχηγός του 
Άρη ευστόχησε στην πιο κρίσι-
μη βολή του αγώνα μετά από 
φάουλ από τον Απόλλωνα Τσό-
χλα.
Το στοιχείο της ανετοιμότητας 
ήταν το πλέον αντιπροσωπευ-
τικό της εικόνας του αγώνα στο 
πρώτο ημίχρονο. Ο Άρης χρει-
άστηκε περίπου ένα δεκάλεπτο 
για να βρει ρυθμό, ο ΠΑΟΚ δεν 
το πέτυχε ποτέ. Γιατί τα δύο τρί-
ποντα του Βαγγέλη Μαργαρίτη 
τα οποία έδωσαν προβάδισμα 
με +4 (12-16, 8:30) μάλλον ξεγέ-
λασαν. Συνδυάστηκαν με την 
αστοχία του Άρη στο μακρινό 
σουτ και το γεγονός ότι οι «κίτρι-
νοι» έβρισκαν σκορ μόνο μέσα 
από τα λάθη του αντιπάλου.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο άλλα-
ξαν οι κανόνες του παιχνιδιού. 
Ο Άρης έβγαλε αντίδραση, είχε 
ενέργεια και το μακρινό σουτ 
(3/7), ενώ ο ΠΑΟΚ πέραν του 
ότι δεν είχε καθόλου ανάγνωση 
του παιχνιδιού, μάταια προ-
σπάθησε να βρει πόντους από 
μακρινή απόσταση (0/7 τρίπο-
ντα). Έτσι ο Άρης έτρεξε επιμέ-
ρους σκορ 20-4 καθώς από το 
16-18 του πρώτου λεπτού της 
δεύτερης περιόδου, ακούμπησε 
σε διαφορά 14 πόντων (36-22, 
18’). Το ημίχρονο έκλεισε με 
σκορ 39-28.
Σμιθ και Ουίγκινς άλλαξαν τις 
ισορροπίες του αγώνα, κυρίως 
όμως ο ΠΑΟΚ έβαλε ταχύ-
τητα στο παιχνίδι και πήρε τον 
έλεγχο του ρυθμού από τα χέρια 
του Άρη. Ο Σμιθ έβαλε οκτώ 
πόντους, ο Ουίγκινς πρόσθεσε 
ακόμη έξι και ο Δικέφαλος μεί-
ωσε σε 50-44 μετά τη συμπλή-
ρωση επτά λεπτών στο 3ο δεκά-
λεπτο. Η περίοδος έκλεισε με 
σκορ 52-48 με καλάθι από τον 

Απόλλωνα Τσόχλα.
Ο έμπειρος γκαρντ ήταν ο παί-
κτης που έδωσε διάβασμα και 
τελική πάσα στον ΠΑΟΚ καθώς 
έκανε ό,τι ήθελε με τον Γκάρι 
Τάλτον απέναντί του. Έτσι ο 
Δικέφαλος ισορρόπησε σ το 
απόλυτο την κατάσταση (59-59) 
μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων 
λεπτών στην τελευταία περίοδο. 
Εκεί ο Άρης βρήκε ένα μεγάλο 
σουτ του Μόρις και τρεις συνερ-
γασίες με τελικό αποδέκτη τον 
Ντραγκίτσεβιτς (68-61, 38’).
Ο ΠΑΟΚ δεν τα παράτησε και 
επέστρεψε (68-65), 67’’ πριν το 
τέλος. Ο Άρης είχε δύο άστοχες 
επιθέσεις, ο ΠΑΟΚ δεν κατά-
φερε να ισοφαρίσει με τρίπο-
ντο του Μαργαρίτη, αλλά μεί-
ωσε στον πόντο (68-67) με τον 
Σμιθ, 15’’ πριν το τέλος. Δύο 
βολές του Γκετσεβίτσιους έδω-
σαν μαξιλαράκι τριών πόντων 
στους γηπεδούχους (70-67). 
Στην κρίσιμη επίθεσή του, ο 
ΠΑΟΚ βρήκε ελεύθερο τρίπο-
ντο (70-70), ο Άρης δεν έκανε 
φάουλ κι έτσι το παιχνίδι πήγε 
στην παράταση.
Ο Σμιθ ήταν και πάλι ο άνθρω-
πος που επέβαλε τους κανόνες 
του στο παιχνίδι καθώς οι δικοί 
του πέντε διαδοχικοί πόντοι 
έδωσαν αέρα τριών πόντων 
(77-80), 100’’ πριν το τέλος του 
αγώνα. Ο Άρης δεν έχασε την 
ψυχραιμία του για να φτάσουμε 
42’’ πριν το τέλος με το σκορ στο 
80-80. Ο Λιούις έκανε το λάθος, 
ο Ντραγκίτσεβιτς έκλεψε την 
μπάλα και έδωσε δύο εύκολους 
πόντους στην ομάδα του (82-
80). Ο Μαργαρίτης ισοφάρισε 
το παιχνίδι (82-82) 25’’ πριν το 
τέλος.
Στην τελευταία επίθεση του 
Άρη, ο Τσόχλας υπέπεσε σε 
φάουλ στον Μποχωρίδη (σ. σ. 
ο παίκτης του ΠΑΟΚ διαμαρτυ-
ρήθηκε έντονα για τη συγκεκρι-
μένη απόφαση) και ο αρχηγός 
του Άρη με μία εύστοχη βολή 
και καλάθι από επιθετικό ριμπά-
ουντ έγραψε τον επίλογο του 
αγώνα.
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