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

δεν είναι επειδή 
δεν ξέρεις τι να 
πεις, αλλά είναι 
επειδή ξέρεις 
τι πρέπει να 
ΜΗΝ πεις

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ
GREEK BUSINESS DIRECTORY ΣΤΟ

WWW.GREEKBUSINESSDIRECTORY.CA

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Εύχομαι κι αυτήν την εβδομάδα να σας βρί-
σκω καλά και πάντα με υγεία. Θα ήθελα να 
ευχαριστήσω όλους εσάς που όταν με συνα-

ντάτε  έχετε να πείτε πάντα μια καλή κουβέντα για την 
έκδοση της αγαπημένης σας εφημερίδας, την HELLAS 
NEWS. 
Κάθε εβδομάδα προσπαθώ να γράψω δύο αράδες 
σκέψεις από την καθημερινότητα, δηλαδή για αυτά 
που συναντώ κάθε μέρα στο όμορφο Τορόντο. Πραγ-
ματικά, βλέπω και ζω διάφορα ευτράπελα, που είναι 
μεταξύ σοβαρού κι αστείου, αλλά είναι αξιομνημό-
νευτα. Χρόνια τώρα εδώ και στην Αμερική λόγω της 
δουλειάς μου παρευρίσκομαι σε παρέες  με πάρα 
πολλούς συμπολίτες μας που τους γνωρίζεις γ ια 
πρώτη φορά και δεν ξέρεις από που κρατάει η σκού-
φια τους.
Είναι γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι εκεί έξω αρέ-
σκονται όταν βρεθούν με άλλους συμπολίτες τους να 
διηγούνται διάφορες ιστορίες που δεν έχουν καμία 
σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, έχουν φοβε-
ρές γνωριμίες με κορυφαίους επιχειρηματίες, πολιτι-
κούς, καλλιτέχνες κλπ και που άμα έχεις ποτέ καμιά 
ανάγκη ή πρόβλημα μπορούν να σε βοηθήσουν να το 
λύσεις. Φυσικά, όταν κάποια στιγμή αποφασίσεις να 

τους ζητήσεις να σε εξυπηρετήσουν για κάποιο πρό-
βλημα που αντιμετωπίζεις και λόγω των ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ ΤΟΥΣ μπορούν να σε «βοηθήσουν», ως 
δια μαγείας εξαφανίζονται ή ο υποτιθέμενος ευεργέ-
της άφησε αυτό το μάταιο κόσμο και αποδήμησε στον 
Κύριο ή περιμένει καμιά 30 χρόνια την εξυπηρέτηση.
Φυσικά, καλό είναι εάν υπάρχει μεγάλη παρέα κι 
είστε όλοι μαζί σε κάποιο καφέ ή εστιατόριο να κοιτά-
ξετε να μην φύγετε τελευταίος γιατί συνήθως αυτοί οι 
τύποι θυμούνται ότι κάποιο επείγον ραντεβού έχουν 
και την κοπανάνε πληρώνοντας εσείς και το μπουγι-
ουρντί του λογαριασμού.
Θα ήθελα να γράψω πολλά για αυτούς τους ονομα-
ζόμενους αεριτζήδες αλλά προτιμώ να τα διαβάσετε 
εάν ζούμε σε κάποιο βιβλίο που κυκλοφορήσει Θεού 
θέλοντος σε ευθέτω χρόνο και πραγματικά θα απο-
λαύσετε ιστορίες που έζησα 50 χρόνια σε Αμερική 
και Καναδά.
Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, να ζείτε ειρη-
νικά κι αναμάρτητα.

Ο φίλος σας Θανάσης Κουρτέσης 

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

Τορόντο – Νέα Υόρκη κι όχι μόνο… 
είσαι ότι δηλώσεις…



6 11 Οκτωβρίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

περιεχόμενα

ΓΡΑΦΕΙΑ

148 O’Connor Drive
Toronto, Ontario, M4J 2S4
Tel: +1 416.421.5562
Cell: +1 647.718.8012
Fax: +1 647.340.7426

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
 Χριστιάνα Κιέσκου

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Στηβ Θεοφάνους,
Δρ. Γεώργιος Γκέκας,
Γιώργος Τσαντίλας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ PUBLISHER
Athanasios Kourtesis

MANAGING EDITOR
Christiana Qesqo

LAYOUT ARTIST
Ilias Michailidis

ADVERTISING MANAGER
Athanasios Kourtesis

Αποκαλυπτική δήλωση 
Βούτση: «Το 2015 δεν 
ήμασταν έτοιμοι να 
κυβερνήσουμε»

08

Το Σ.Α. προέτρεψε 
αποφυγή ενεργειών στα 
Βαρώσια που δεν 
συνάδουν με τα 
ψηφίσματα 550 και 789

Την απελευθέρωση της 
19χρονης Βρετανίδας 
ζητεί η Ομάδα 
Πρωτοβουλίας

Άρθρο-σοκ των New York 
Times: Κατάσκοποι-
δολοφόνοι του Πούτιν 
έτοιμοι να αιματοκυλήσουν 
την Ευρώπη!

«Παραληρεί» ο Τραμπ: 
Καλεί τον Ερντογάν στις 
ΗΠΑ, αλλά απειλεί την 
τουρκική λίρα και επαινεί 
τους Κούρδους

«Μου λες στην Θύρα 4 
πως είσαι εσύ με μας»!

Λεουτσάκος: «Να 
πρυτανεύσει η λογική»

Πρόκριση… ψυχολογίας ο 
Ολυμπιακός Βόλου!

Καζακστάν–Κύπρος 1-2: 
Όλα τούμπα και… διπλό!

Βιλερμπάν – 
Παναθηναϊκός 79-78: 
Δεν κατάλαβε πώς 
έχασε!

Θεσσαλονίκη: Από τις 12 Οκτωβρίου η 7η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

www.hellasnews-radio.com
e-mail: info@hellasnews-radio.com

The paper welcomes articles expressing all 

view-points and opinions. Manuscripts should 

be addressed to the editor 

We regret we cannot return photos and articles. 

No responsibility is assumed for their loss or damage. 

We reserve the right to edit material as necessary.

All opinions expressed within the publication belong to the writer 

of each article and do not necessarily reflect those of the ownership 

or management.

An independent Publication of the Greek Community around the 

world.

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1993

HIGH: 16°C HIGH: 14°C HIGH: 15°C HIGH: 12°C HIGH: 14°C HIGH: 13°C HIGH: 12°C
ΡΟΡ: 0% ΡΟΡ: 70% ΡΟΡ: 10% ΡΟΡ: 30% ΡΟΡ: 30% ΡΟΡ: 60% ΡΟΡ: 30%

Τσε Γκεβάρα: Οι 
τελευταίες ώρες του 
επαναστάτη Κομαντάντε

Παπαγγελόπουλος: Με 
173 «ναι» στην 
Προανακριτική για τη 
σκευωρία Novartis

09
Οντισιόν για πορνό στο 
Περιστέρι: Οι δάσκαλοι, τα 
ζευγάρια και οι 
παππούδες που ήθελαν να 
γί-νουν... γκουσγκούνηδες

10

11 Ενας στους τέσσερις εφήβους 
στην Ελλάδα έχει σκεφτεί να 
βλάψει τον εαυτό του

64

17

18

19

20

21

69

71

73

75

76



711 Οκτωβρίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

Κόλαση στη Συρία: Φόβοι για «επιστροφή» του ISIS 

Κ
ρανίου τόπος» η βόρεια Συρία, με τη φρίκη να απο-
τυπώνεται σε κάθε εικόνα, τον αριθμό των νεκρών 
να αυξάνεται με δραματικό ρυθμό, και τα βίντεο με 
τους χιλιάδες κατοίκους που οδηγούνται στη φυγή 

να συγκλονίζουν. Το τραγικό παζλ της τουρκικής στρατιω-
τικής επιχείρησης στη Συρία συνθέτουν τα γεγονότα αυτά 
που δημιουργούν παγκόσμια ανησυχία και κατακραυγή, σε 
μια εποχή που έχει μειωθεί σημαντικά η δύναμη του Ισλα-
μικού Κράτους.
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ωστόσο, διαταράσσει τις ισορρο-
πίες καθώς δυναμώνει την ένταση της τουρκικής επεκτατι-
κότητας και συνεχίζει ακάθεκτος, με αεροπορικά πλήγματα 
και χερσαίες επεμβάσεις.
Επιδιώκοντας διακαώς την επίδειξη ισχύος και την ενίσχυση 
της εικόνας του ως παντοδύναμου ηγέτη, ενώ η τουρκική 
λίρα βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, η προκλητικότητα του 
Ερντογάν υπερβαίνει κάθε όριο. Αποκαλώντας τρομακρά-
τες τους Κούρδους, κινείται απειλητικά και στη βορειοανα-
τολική Συρία. Οι κουρδικές δυνάμεις, ωστόσο, είναι εκείνες 
που πολεμούν τους τζιχαντιστές οπότε αυτόματα με τα χτυ-
πήματα της Τουρκίας εγείρεται ο φόβος περί αναζοπύρω-
σης της τρομοκρατίας.
Ενδεικτικό είναι ότι οι Κούρδοι της Συρίας δήλωσαν ότι από 
τους τουρκικούς βομβαρδισμούς καταστράφηκε φυλακή 
όπου αιχμαλωτίζονταν μαχητές του Ισλαμικού Κράτους.
Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση βρίσκεται ο Αμερικανός πρό-
εδρος Ντόναλντ Τραμπ: λίγες ώρες αφότου ανακοίνωσε 
την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη 
Συρία, ο Ερντογάν άδραξε την ευκαιρία και πέρασε αμέσως 
στην εισβολή. Μετά τον πολιτικό σεισμό που προκλήθηκε 
στις ΗΠΑ και τις διεθνείς επικρίσεις περί εγκατάλειψης των 
Κούρδων, ο Τραμπ αποφάσισε να τα μαζέψει. Ήταν όμως 
αργά. 

Σύγχυση με τον πραγματικό αριθμό των νε-
κρών 
Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις δεν έχουν δώσει επί-
σημο απολογισμό νεκρών. Στις τάξεις τους πολεμούν και 
Χριστιανοί μαχητές που προσεύχονται, όπως φαίνεται και 
στο βίντεο, πριν από τη σύγκρουση. 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα ξένων μέσων ενημέρωσης, οι 
νεκροί από την τουρκική εισβολή στη Συρία ξεπερνούν τους 
100. Όπως αναφέρει ωστόσο το Συριακό Παρατηρητήριο, 
οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 31 ανέμεσα στους 
οποίους και οκτώ άμαχοι.
Την ίδια στιγμή, από την απάντηση των Κούρδων με ρου-
κέτες έναντι δύο τουρκικών πόλεων έχουν - μέχρι στιγμής - 

σκοτωθεί τουλάχιστον έξι άνθρωποι, ανάμεσα στους οποί-
ους και ένα μωρό εννέα μηνών.
Σοκ προκαλεί, πάντως, το γεγονός ότι πάνω από 60.000 
άνθρωποι έχουν οδηγηθεί στη μετακίνηση, με τις πόλεις 
Ρας αλ Άιν και Νταρμπάσιγια να έχουν κυριολεκτικά ερημώ-
σει μετά τις τουρκικές επιθέσεις.
Η τουρκική αεροπορία έχει προχωρήσει σε 30 χιλιόμετρα 
βάθος, με τον Ερντογάν να δηλώνει ότι 109 Κούρδοι μαχη-
τές είναι νεκροί.
Αργά το βράδυ της Τετάρτης, το υπουργείο Άμυνας της 
Τουρκίας ανακοίνωσε ότι στρατεύματα της χώρας μπαίνουν 
στη βορειοανατολική Συρία, ανατολικά του Ευφράτη.
Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), των οποίων 
ηγούνται οι Κούρδοι, συγκρούονται κατά μήκος των 
συρο-τουρκικών συνόρων με τον τουρκικό στρατό, ο 
οποίος βομβαρδίζει θέσεις Κούρδων μαχητών (του YPG, 
των Μονάδων Προστασίας του Λαού, οι Κούρδοι πολιτο-
φύλακες και του PKK) σε βάθος ακόμα και 30 χιλιομέτρων 
ανατολικά του Ευφράτη.
Ο εκπρόσωπος των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, 
Μουσταφά Μπαλί, έγραψε στο Twitter ότι ο τουρκικός 
στρατός βομβάρδισε την πόλη Κομπάνι, στη βορειοανα-
τολική Συρία. «Μια χερσαία επίθεση τουρκικών δυνάμεων 

απωθήθηκε από μαχητές των SDF στην πόλη Τελ Αμπιάντ. 
Καμία προέλαση μέχρι στιγμής» τόνισε ακόμη.
«Η Επιχείρηση Πηγή Ειρήνης έχει στόχο να εγγυηθεί την 
ασφάλεια των συνόρων μας, να αποτρέψει τη δημιουρ-
γία ενός διαδρόμου τρομοκρατίας κατά μήκος του νοτίου 
συνόρου μας, να εξουδετερώσει τρομοκράτες και τρομο-
κρατικές οργανώσεις, ανάμεσά τους το Ισλαμικό Κράτος, το 
Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (ΡΚΚ), η Ένωση Κουρδικών 
Κοινοτήτων (KCK), το Κόμμα Δημοκρατικής Ενότητας (PYD), 
οι Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG) που απειλούν 
την εθνική μας ασφάλεια, καθώς και να δημιουργήσει τις 
αναγκαίες συνθήκες για την επιστροφή των εκτοπισμένων 
Σύρων στα σπίτια τους και στη γη τους», ήταν το πρώτο σχό-
λιο του τουρκικού υπουργείου Άμυνας μετά την εισβολή.
Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι η επιχείρηση αυτή έχει 
τον ίδιο σκοπό με αυτόν των προηγούμενων τουρκικών επι-
χειρήσεων «Ασπίδα του Ευφράτη» και «Κλάδος Ελαίας».
Η Τουρκία έστειλε διπλωματική νότα στο προξενείο της 
Συρίας στην Κωνσταντινούπολη για να ενημερώσει τη 
Δαμασκό για την διασυνοριακή επιχείρησή της στη βορει-
οανατολική Συρία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της 
Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, λίγο μετά την έναρξη της 
στρατιωτικής επίθεσης της Άγκυρας.

Ηγετικό στέλεχος Κούρδων προς ΗΠΑ: Πλη-
ρώσαμε βαρύ τίμημα, μην μας εγκαταλείπετε
Τον κώδωνα κρούουν οι Κούρδοι, μετά την τουρκική 
εισβολή στη βόρεια Συρία, καλώντας τον Αμερικανό πρό-
εδρο να μην τους εγκαταλείψει, ενώ παράλληλα υπενθυ-
μίζουν πως πλήρωσαν βαρύ τίμημα. Η Ιλχάμ Άχμεντ, ηγε-
τικό στέλεχος των Κούρδων, απηύθυνε κάλεσμα και προς 
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητώντας από αυτές να 
«παγώσουν τις διπλωματικές σχέσεις τους με την Τουρκία 
ανακαλώντας αμέσως τους πρεσβευτές τους».

Τραμπ: Πήραμε «πολύ κακούς τζιχαντιστές» α-
πό τους Κούρδους
Ο Ντόναλντ Τραμπ ακολουθεί το δικό του ρυθμό. Επανέλαβε 
τις επικρίσεις του προς τα κράτη της Ευρώπης διότι δεν επα-
ναπατρίζουν υπηκόους τους που είχαν πάει στη Συρία για να 
ενταχθούν και να πολεμήσουν στις τάξεις του ΙΚ και βρίσκο-
νται σήμερα στα χέρια των Κούρδων.
«Κάναμε μεγάλη χάρη σε πολλές χώρες, που δεν θέλουν να 
τους πάρουν πίσω», τόνισε ο Τραμπ.
Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος προειδοποίησε ακόμη πως αν 
οποιοδήποτε από τα μέλη του ΙΚ απελευθερώνοταν ή απο-
δρούσε, «θα διέφευγε στην Ευρώπη».

Πληροφορίες για περισσότερους 
από 100 νεκρούς - Έξι  θύματα και 
στην Τουρκία, ανάμεσά τους δύο 
παιδιά από τα κουρδικά αντίποινα 
- Πάνω από 60.000 εκτιμώνται οι 
εκτοπισμένοι
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Η πρώτη ανάρτηση του συγγραφέα 
και πρώην βουλευτή στο facebook 
μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο - 
Το συγκινητικό του «ευχαριστώ»

Τ
ο δικό του «ευχαριστώ» στους αν-
θρώπους που ανιδιοτελώς στάθη-
καν δίπλα του στη μεγάλη περιπέτεια 
με την υγεία του απευθύνει μέσω 

facebook ο συγγραφέας και πρώην βουλευ-
τής Πέτρος Τατσόπουλος, που πήρε το μεση-
μέρι εξιτήριο από το Ιπποκράτειο. 
Γράφει ο κ.Τατσόπουλος: 
Η ΣΚΕΨΗ ΜΑΣ Σ’ ΕΚΕΙΝΟΥΣ

Τη στιγμή που οι περισσότεροι από εμάς 
αναλώνουν τον υπερπολύτιμο και -καθώς 
αποδεικνύεται- τον ανεπίστρεπτο χρόνο 
μας σε μικρότητες που θα ξεχαστούν πριν 
καν πέσει η νύχτα, η σκέψη μας τρέχει στους 
λίγους, αλλά και στους τόσο «κρίσιμα πολ-
λούς» για την επιβίωση ενός έθνους, που 
κάνουν το καλό και το ρίχνουν στο γιαλό, 
δίχως καμία εξυπηρέτηση να μην προσδο-
κούν ως ελάχιστη ανταπόδοση. Το να ανα-
γνωρίσω ότι μου έσωσαν τη ζωή είναι το 
λιγότερο. Έχω όμως την εντύπωση ότι έσω-
σαν και τη συνείδησή μου. Εκείνοι, για μια 
ακόμη φορά, καθαρισαν για λογαριασμό 
όλων μας.

Πέτρος Τατσόπουλος: Εσωσαν 
τη ζωή μου, έσωσαν και τη 
συνείδησή μου 

Αποκαλυπτική δήλωση 
Βούτση: «Το 2015 δεν ήμασταν 
έτοιμοι να κυβερνήσουμε» 

« H αυτοκριτική ποτέ δεν κάνει 
κακό - Ίσα – ίσα είναι και άκρως 
απαραίτητη» είπε ο πρώην 
πρόεδρος της Βουλής 

Μ
ια αποκαλυπτική δήλω-
ση για τον ΣΥΡΙΖΑ που 
αναμένεται να συζητη-
θεί έντονα έκανε ο πρώ-

ην πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βού-
τσης μιλώντας κατά την διάρκεια της 
παρουσίασης του βιβλίου του Αρι-
στείδη Μπαλτά.
Ο Νίκος Βούτσης χωρίς περιστροφές 
είπε ότι το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν 
έτοιμος να αναλάβει τη διακυβέρ-
νηση της χώρας. Η αυτοκριτική δεν 
κάνει κακό είπε ο πρώην πρόεδρος 
της Βουλής. Αναλυτικά  σημείωσε:
«Ενώ ήμασ ταν προε τοιμασμένοι 
πάρα πολύ στα τρία χρόνια που ήμα-
σταν αξιωματική αντιπολίτευση σε 
ψηφίδες προγραμματι-
κές...
...Και με ένα δυναμικό 
με νέους συντρόφους 
που τότε έρχονταν με 
την εμπειρογνωμοσύνη 
τους, τα πτυχία τους να 
βοηθήσουν. Ενώ ήμα-
σταν έτοιμοι για αυτά, 
ήμασταν πάρα πολύ μακριά από το 
να είμαστε έτοιμοι γ ια διακυβέρ-
νηση. Και ήμασταν επίσης μακριά 
από την οργάνωση της διακυβέρνη-
σης. Είμαι ευθύς λέω ότι δεν υπήρχε 
σε κανένα υπουργείο, καμία οργά-
νωση βάσης ή οργάνωση μελών, 
όπως τα λέμε τώρα. Πουθενά σε 
κανένα υπουργείο σε κανένα μαζικό 
χώρο».
Βεβαίως η αυτοκριτική… ποτέ δεν 
κάνει κακό. Ίσα – ίσα είναι και άκρως 
απαραίτητη για ένα κόμμα που μόλις 
έχασε την διακυβέρνηση. Ωστόσο 
είναι δεδομένο πως αυτό που λέει ο 
Νίκος Βούτσης απόψε, το 2019, απέ-
χει πολύ από το τι έλεγε συνολικά το 
κόμμα το 2015…»

Τσακαλώτος: Το σχέδιο για τα 
κόκκινα δάνεια το είχε επεξερ-
γαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ
Η κυβέρνηση της ΝΔ οικειοποιείται 
έργα του ΣΥΡΙΖΑ και τα παρουσίαζει ως 
δικά της υποστηρίζει ο τομεάρχης Οικο-
νομικών του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλείδης Τσακα-
λώτος, σχολιάζοντας τη δήλωση του 
οικονομικού επιτελείου για την έγκριση 
του σχεδίου «Ηρακλής» που αφορά τη 
διαχείριση των κόκκινων δανείων των 
τραπεζών.
«Η ΝΔ πανηγυρίζει για την «έγκριση 
του σχεδίου Ηρακλής σε χρόνο ρεκόρ, 
λιγότερο από 3 μήνες»», επισημαίνει ο 
Ευκλείδης Τσακαλώτος, σχολιάζοντας 
το σχέδιο της κυβέρνησης για τα κόκ-
κινα δάνεια.
«Για άλλη μία φορά παρουσιάζει ως επι-
τυχία δική της ένα σχέδιο που είχε ήδη 
επεξεργαστεί η προηγούμενη κυβέρ-
νηση και το είχε διαβουλευτεί με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιστώντας το 

ώριμο για έγκριση. Μένει 
φυσικά να δούμε πως 
διαμορφώθηκε το τελικό 
κείμενο που εγκρίθηκε».
«Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ 
γ ια τα κόκκινα δάνεια 
ήταν πολυδιάστατη και 
περιε λάμβανε και την 
α ναθεώ ρησ η του  Ν. 

Κατσέλη και τον εξωδικαστικό μηχανι-
σμό ρύθμισης οφειλών και τον εκσυγ-
χρονισμό του πτωχευτικού κώδικα και 
τη δευτερογενή αγορά δανείων και τον 
νόμο για την προστασία της πρώτης 
κατοικίας και το ΑPS (Asset Protection 
Scheme-σχέδιο Ηρακλής για τη ΝΔ)», 
επισημαίνει ο κ. Τσακαλώτος.
«Η πολιτική αυτή ήταν ολιστική και σε 
κάθε βήμα της υπήρχε μέριμνα για τους 
αδύνατους και όσους δυσκολευόντου-
σαν να αποπληρώσουν τα δάνεια τους 
λόγω της κρίσης, αλλά και ουσιαστικά 
μέτρα για την αντιμετώπιση του προ-
βλήματος των κόκκινων δανείων, ώστε 
να μπορούν οι τράπεζες να χρηματο-
δοτήσουν την πραγματική οικονομία», 
καταλήγει ο αρμόδιος τομεάρχης.
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Καταψήφισαν την πρόταση 84 βουλευτές, ενώ στην κάλπη βρέθηκαν 4 άκυρα και ένα λευκό - Εξι 
βουλευτές από ΝΔ, ΚΙΝΑΛ κατά της παραπομπής

Μ
ε στόχο «να βγει η 
κουκούλα» από τους 
«προστατευόμενους» 
μάρτυρες και να κα-

ταδειχθεί ποιος ενορχήστρωσε 
τη σκευωρία της μετατροπής του 
σκανδάλου Novartis σε ευκαιρία για 
να σπιλωθούν και να εξοντωθούν οι 
πολιτικοί αντίπαλοι της κυβέρνησης 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, η Βουλή αποφάσι-
σε με ευρεία πλειοψηφία τη σύστα-
ση Προανακριτικής Επιτροπής που 
θα διερευνήσει, κατ΄ αρχήν, τις εν-
δεχόμενες ποινικές ευθύνες του ε-
πονομαζόμενου «Ρασπούτιν» πρώ-
ην αναπληρωτή υπουργού Δικαιο-
σύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου.
Έπειτα από επτάωρη συνεδρίαση, η 
οποία διεξήχθη μέσα σε κλίμα έντα-
σης που πυροδότησαν οι υψηλοί 
τόνοι που χρησιμοποίησαν ο αρχη-
γός και οι βουλευτές της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης που τάχθη-
καν αλληλέγγυοι με τον κ. Παπαγ-
γελόπουλο, εμφανίζοντάς τον ως… 
«θύμα σκευωρίας», η Ολομέλεια 
της Βουλής αποδέχθηκε την πρό-
ταση της κοινοβουλευτικής ομά-
δας της ΝΔ να διερευνηθεί η τυχόν 
ενοχή του κ. Παπαγγελόπουλου για 
τέσσερα αδικήματα: Κατάχρηση 
εξουσίας, πρόκληση και προσφορά 
για την τέλεση εγκλήματος, παρά-
βαση καθήκοντος και ψευδής κατά-
θεση.
Εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, 
υπέρ της Προανακριτικής Επιτρο-
πής τάχθηκε και το Κίνημα Αλλα-
γής, ενώ αντιτάχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. 
Έτσι, στη μυστική ψηφοφορία που 
ολοκληρώθηκε μετά τα μεσάνυ-
χτα συμμετείχαν 261 βουλευτές, 
καθώς νωρίτερα αποχώρησαν το 
ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ 
25. Υπέρ της σύστασης της Προα-
νακριτικής Επιτροπής ψήφισαν 173 
βουλευτές και την καταψήφισαν 84, 
ενώ στην κάλπη βρέθηκαν 4 άκυρα 
ψηφοδέλτια και ένα λευκό.
Επίσης, απουσίαζαν οι Νίκος Φίλης, 
Γιώργος Κατρούγκαλος, Νεκτάριος 

Σαντορινιός και Θεοδώρα Τζάκρη. 
Στελέχη της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης έσπευσαν να δηλώσουν πως 
οι απουσίες είναι δικαιολογημένες 
και σε γνώση της ηγεσίας του κόμ-
ματος (σ.σ. οι Φίλης, Σαντορινιός 
για λόγους υγείας και οι Κατρού-
γκαλος, Τζάκρη ταξίδι στο εξωτε-
ρικό).
Ακόμη, απουσίαζε ο βουλευτής της 
ΝΔ Ιωάννης Αντωνιάδης, που λεί-
πει στο εξωτερικό.
Να σημειωθεί ότι αρχικά είχε ανα-
κοινωθεί ότι τα «ναι» είναι 172, 
ωστόσο διαπιστώθηκε λάθος και 
έγινε επανακαταμέτρηση, το απο-
τέλεσμα της οποίας, σύμφωνα με 
το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, 
ήταν 173 «ναι». Η Βουλή, πάντως, 
δεν ανακοίνωσε επισήμως το απο-

τέλεσμα της επανακαταμέτρησης, ή 
τη διόρθωση που προέκυψε.
Η Επιτροπή θα αποτελείται από 26 
βουλευτές και θα έχει στη διάθεσή 
της χρονικό διάστημα δύο μηνών 
για να συγκεντρώσει το αποδει-
κτικό υλικό, να εξετάσει μάρτυρες 
και να καταλήξει σε πόρισμα με το 
οποίο θα εισηγείται την δίωξη ή μη 
των εμπλεκόμενων στην υπόθεση 
προσώπων από Ειδικό Δικαστήριο 
ή από την κοινή ποινή Δικαιοσύνη.

Κυβερνητική αποστασιο-
ποίηση
Με το σκεπτικό ότι η υπόθεση πήγε 
στη Βουλή από τη Δικαιοσύνη που 
διερευνά καταγγελλομένη -και 
μάλιστα από εισαγγελικούς λει-
τουργούς- παρέμβαση του πρώην 

αναπληρωτή υπουργού στη Δικαι-
οσύνη, η κυβέρνηση και ο πρωθυ-
πουργός δεν μετείχαν στην κοινο-
βουλευτική διαδικασία.
«Η πρωτοβουλία για το χειρισμό 
της υπόθεσης, μετά την αποστολή 
της δικογραφίας ανήκει αποκλει-
στικά στη Βουλή, όπως ορίζουν το 
Σύνταγμα (άρθρο 86) και ο Κανο-
νισμός της Βουλής, χωρίς καμιά 
παρέμβαση της Κυβέρνησης σε 
οιοδήποτε επίπεδο», ήταν το επιχεί-
ρημα των κοινοβουλευτικών στελε-
χών του κυβερνώντος κόμματος, τα 
οποία επεσήμαιναν τη διάκριση των 
εξουσιών.
Γι΄ αυτό και τα κυβερνητικά έδρανα 
ήταν άδεια καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συνεδρίασης, ενώ ο πρωθυπουρ-
γός πήγε στη Βουλή μόνον για να 
ψηφίσει.

Τσίπρας: «Πολιτική δειλία».
Η κυβερνητική αυτή αποστασιο-
ποίηση προκάλεσε την έντονη αντί-
δραση του πρώην πρωθυπουρ-
γού Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος την 
απέδωσε σε «πολιτική δειλία». Ο 
ίδιος ο εγκαλούμενος πρώην ανα-
πληρωτής υπουργός, αφού κατα-
φέρθηκε με βαριές εκφράσεις κατά 
των εισαγγελέων Ελένης Ράικου και 
Ιωάννη Αγγελή, όπως και κατά του 
πρώην πρωθυπουργού Αντώνη 
Σαμαρά, υποστήριξε ότι σ τοχο-
ποιείται για να «τσαλακωθεί ο Τσί-
πρας». 
«H κοινοβουλευτ ική πλε ιοψη-
φία λειτούργησε υπεύθυνα και 
θ εσ μ ικά ,  απο φ ασ ί ζ ον τα ς  τ η 
συγκρότηση Επιτροπής Προκα-
ταρκτικής Εξέτασης», αντέτειναν 
κυβερνητικά στελέχη που δεν μπή-
καν στον καβγά που προσπάθησαν 
να στήσουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. 
«Η Επιτροπή, σεβόμενη το τεκμή-
ριο αθωότητας του εμπλεκομένου 
υπουργού, θα διερευνήσει την υπό-
θεση για να φτάσει στην πλήρη δια-
λεύκανσή της», είναι η θέση της κοι-
νοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Παπαγγελόπουλος: Με 173 «ναι» στην 
Προανακριτική για τη σκευωρία Novartis

Μητσοτάκης για 
10ετές ομόλογο: 
Ψήφος εμπιστοσύνης 
στη χώρα 

Μ
ε την απόδοση του 10ετούς ομολόγου που ε-
πανεκδόθηκε την Τρίτη (είχε εκδοθεί τον πε-
ρασμένο Μάρτιο) να διαμορφώνεται στο ι-
στορικό χαμηλό 1,5% και το Δημόσιο να α-

ντλεί 1,5 δισ. ευρώ, ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο για το 
εκ νέου άνοιγμα της έκδοσης ήταν η πολύ αυξημένη συμμε-
τοχή των θεσμικών χαρτοφυλακίων που περιόρισε αισθητά 
τα hedge funds.
«Η ιστορικά χαμηλή απόδοση του 1,5% για το δεκαετές 
ομόλογο της Ελλάδας αποτελεί ακόμα μια ψήφος εμπιστο-
σύνης στην οικονομία της χώρας και στις ισχυρές προοπτι-
κές ανάπτυξης», έγραψε στο λογαριασμό του στο Twitter 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και προσέθεσε: 
«Θα ήθελα να συγχαρώ την Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Δημοσίου Χρέους και το Υπουργείο Οικονομικών για τις 
επιτυχημένες προσπάθειές τους»
Στο ιστορικώς χαμηλό επίπεδο του 1,5% διαμορφώθηκε 
η απόδοση του 10ετούς ομολόγου κατά τη διαδικασία του 
ανοίγματος της έκδοσης του περασμένου Μαρτίου, τότε 
που το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 3,9%.
Η σημαντική αποκλιμάκωση στο κόστος δανεισμού της 
χώρας, το οποίο ωστόσο παραμένει κατά 2% υψηλότερο 
απο εκείνο της Γερμανίας, αντανακλά το μεγάλο ενδιαφερόν 
των επενδυτών για τα ελληνικά ομόλογα. Είναι ενδεικτικό, 
ότι ενώ το Ελληνικό Δημόσιο επιζητούσε ν άντλήσει από την 
αγορά 1,5 δισ. ευρώ, η διεθνής επενδυτική κοινότητα προ-
σέφερε περισσότερα απο 6 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι 
από τις προγούμενες εκδόσεις ομολόγων, το ελληνικό ομό-
λογο έχει ήδη αντλήσει 7,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύποτνας έτσι 
με τη σημερινή έκδοση, τον ετήσιο στόχο που είχε τεθεί.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της δημοπρασίας, ο υπουρ-
γός Οικονομικών Χρ. Σταικούρας ανέφερε ότι ο στόχος δεν 
είναι να να προχωρήσει το Δημόσιο σε μια μεγάλη έκδοση, 
αλλά σε μια πετυχημένη έκδοση με καλή διασπορά στους 
επενδυτές και με ένα χαμηλό κόστος δανεισμού. Ο ίδιος, 
μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε ότι «το ζητούμενο είναι να 
είσαι σε επαφή με τις αγορές, να εκμεταλλεύεσαι τις σωστές 
συνθήκες και να αξιοποιείς κατάλληλα τους πόρους, που 
αντλούνται».
Μετά ταύτα, η δευτερογενής αγορά κινήθηκε σήμερα με 
«πυξίδα» τα αποτελέσματα της δημοπρασίας, καθώς η από-
δοση του 10ετούς ομολόγου σημείωσε περαιτέρω άνοδο 
σε σχέση με χθες και κυμαινόταν το απόγευμα στο 1,46%, 
προσαρμοζόμενη σταδιακά στο νέο κουπόνι του ομολόγου.
Στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών της Τραπέζης της 
Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 30 εκατ. ευρώ, 
εκ των οποίων μόνον τα 7 εκατ. ευρώ αφορούσαν εντολές 
αγοράς. Η μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα κατα-
γράφηκε στο 10ετές ομόλογο (λήξεως 30.01.18) με 12 εκατ. 
ευρώ. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς δια-
μορφώθηκε στο 1,42% από 1,38% χθες, με αποτέλεσμα 
το περιθώριο έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με 
απόδοση – 0,59% να διαμορφωθεί στο 2,01% από 1,96%.
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επικαιρότητα

Σ
τα μέσα του Σεπτέμβρη η είδηση ότι 
απλός κόσμος έκανε ουρά σε γνω-
στό club στο Περιστέρι προκειμένου 
να περάσει από κάστινγκ για πρωτα-

γωνιστής σε ερωτικές ταινίες προκάλεσε το 
ενδιαφέρον του κοινού.
Hταν πρωί Δευτέρας και δεκάδες κόσμου 
βρέθηκε μπροστά από την κριτική επιτροπή 
γνωστής εταιρίας παραγωγής αισθησιακών 
ταινιών που ψάχνει τα νέα ταλέντα της.
Ένας - ένας οι διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι 
είχαν υπογράψει αίτηση συμμετοχής και 
φωτογράφισης, ανέβαιναν στην σκηνή, 
απαντούσαν στις ερωτήσεις, γδύνονταν και 
φωτογραφίζονταν.
Την κριτική επιτροπή αποτελούσαν οι πρω-
ταγωνιστές ερωτικών ταινιών Alex Fire, Γιάν-
νης Μενιδιάτης, Rosa Rozita και η Ίνα και 
ο Τεό, το γνωστό ζευγάρι πρωταγωνιστών 
αισθησιακών ταινιών με διεθνείς διακρί-
σεις.
Υπεύθυνη του κάστινγκ ήταν η πρωταγω-
νίστρια Έλενα Χατζή η οποία μαζί με τον 
Άλeχ Fire μίλησαν στην εκπομπή «Μεσάνυ-
χτα» για τις απαιτήσεις της 
κριτικής επιτροπής, για τα 
νέα ταλέντα στο χώρο αυτό 
αλλά και για τα ευτράπελα.
«Είναι κάτι πρωτόγνωρο 
για την Ελλάδα. Το Ελληνικό 
κοινό θέλει να βλέπει ελλη-
νικό πορνό και μάλιστα το 
99 τοις εκατό των αντρών 
βλέπει ερωτικές ταινίες. 
Οπότε ψάχναμε να βρούμε κυρίως Έλληνες 
και για να τους βρούμε έπρεπε να βγάλουμε 
αγγελία με το γνωστό παραδοσιακό τρόπο. 
Οι ερωτήσεις που κάναμε στους επίδοξους 
ηθοποιούς ήταν πάνω-κάτω οι ίδιες. Με τι 
ασχολούνται, πώς έμαθαν για το κάστινγκ, 
πού δουλεύουν κι αν τους ενδιαφέρει ο 
ρόλος κομπάρσου. Αφού τους κάναμε να 
νιώσουν οικεία, οι ερωτήσεις περιστρέφο-
νταν γύρω από τις ερωτικές τους προτιμή-
σεις. «Τι σου αρέσει στο σεξ;» «Θα έκανες 
όργιο;» «Είσαι ενεργητικός;» «Τι εμπειρίες 
έχεις»;, είναι μερικές από τις ερωτήσεις που 
τους κάναμε», είπε η Ελένη Χατζή η οποία 
είναι πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών.
Οι συμμετέχοντες ήταν όλων των ηλικιών 
-φυσικά άνω των 18- και όλων των σωματό-
τυπων και μεγεθών.
«Ήρθαν παιδιά ηλικίας 18 και 19 ετών 

αλλά η Έλενα τους έκοψε κατευθείαν. Στο 
κάστινγκ ήρθε και ένας κύριος 72 ετών. 
Δεν ψάχνουμε μεγάλα προσόντα ή τέλεια 
σώματα. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι ο 
χώρος δεν τους λύνει το οικονομικό πρό-
βλημα», είπε ο Alex Fire στην εκπομπή.
Σύμφωνα με την εταιρία παραγωγής κάποιοι 
ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι, άλλοι καθηγητές, 
κάποιοι εργάζονταν στο Δημόσιο, κάποιοι 
ήταν άνεργοι, ενώ το… παρών έδωσε ένας 
πιλότος, ένας φανοποιός κι ένας οδηγός του 
Μετρό.
Κάποιοι είπαν ότι είναι παντρεμένοι και 
το ξέρουν οι γυναίκες τους, ενώ οι περισ-
σότεροι δήλωναν πως θέλουν να παίξουν 
σε τέτοιες ταινίες για να καταφέρουν να 
βγουν από το οικονομικό τους αδιέξοδο 
ενώ κάποιοι άλλοι επειδή το είχαν παιδικό 
όνειρο.
«Ήρθε ένας δάσκαλος του Δημοτικού 
και τον έδιωξα. Του είπα ότι δεν γίνεται 
να κάνεις πορνό και μετά να πηγαίνεις να 
διδάσκεις σε μικρά παιδιά. Η πρώτη φάση 
είναι αυτό το κάστινγκ γνωριμίας. Η δεύ-

τερη φάση είναι η πράξη. 
Τους λέμε ότι έχετε είκοσι 
λεπτά για να μας αποδεί-
ξετε ότι μπορείτε να τα 
καταφέρετε μπροστά 
στις κάμερες. Δεν είναι 
καθόλου εύκολο για τον 
άντρα. Οι γυναίκες είναι 
πιο απελευθερωμένες 
από τους άντρες», είπε η 

Ελένη Χατζή.
Επίσης η Ελένη Χατζή και ο Alex Fire μίλη-
σαν στην εκπομπή και για τις προσωπικές 
τους ιστορίες.
«Ήθελα από μικρός να γίνω πρωταγωνι-
στής ερωτικών ταινιών και το κυνήγησα 
πολύ. Ο πατέρας μου και τα αδέρφια μου 
χάρηκαν που έγινα πρωταγωνιστής ερωτι-
κών ταινιών», είπε ο Alex Fire ενώ η Ελένη 
Χατζή είπε πώς, όταν ασχολήθηκε με το 
επάγγελμα, έφυγαν από δίπλα της αρκετοί 
φίλοι και γνωστοί.
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής θα ξανα-
δούν τις φωτογραφίες των υποψηφίων, θα 
συσκεφθούν και θα απορρίψουν όσους 
δεν πληρούν τα κριτήρια. Μόλις 30 θα 
περάσουν στην επόμενη φάση επιλογής, 
η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσα στον 
χειμώνα.

Οντισιόν για πορνό στο Περιστέρι: 
Οι δάσκαλοι, τα ζευγάρια και οι 
παππούδες που ήθελαν να γίνουν... 
γκουσγκούνηδες 

Ισόβια στους τρεις Αλβανούς 
κακοποιούς για την δολοφονία του 
Μιχάλη Ζαφειρόπουλου

Π
οινή ισόβιας κάθειρξης ε-
πέβαλε το Μικτό Ορκωτό 
Δικαστήριο σ τους τρεις 
κατηγορουμένους για την 

εν ψυχρώ δολοφονία του 53χρονου 
δικηγόρου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου 
μέσα στο γραφείο του τον Οκτώ-
βριο του 2017.
Το δικαστήριο κάνοντας δεκτή την 
πρόταση του ε ισαγ γε λέα Έδρας 
έκρινε ομόφωνα ενόχους τους τρεις 
κατηγορούμενους, αλβανικής κατα-
γωγής, επιμερίζοντας σε καθέναν τις 
ποινές με βάση το κατηγορητήριο 
που έχει συνταχθεί σε βάρος τους.
Έτσι στον Ιμπραχίμ Μπραχιμάη (ή 
Μικέλα Κάστριοτ) που έχει αποδε-
χθεί πως ήταν αυτός που πυροβό-
λησε τον ποινικολόγο επιβλήθηκε 
πλην της ποινής των ισοβίων γ ια 
την ανθρωποκτονία και επιπλέον 
ποινή 11 ετών για δύο ληστείες που 
του αποδίδονται καθώς και παρά-
νομη οπλοφορία και οπλοχρησία. 
Στους δύο συγκατηγορουμένους 
του για ηθική αυτουργία στη δολο-
φονία , Όλντι Ντούλτσε και Κλο-
ντιάν Λεκοτσάι επιβλήθηκε ισόβια 
κάθειρξη.
Για την υπόθεση της  δολοφο -
νίας Ζαφειρόπουλου καταζητείται 
ένας ακόμη κατηγορούμενος ως 
φυσικός αυτουργός. Είχε επίσης 

απαγγελθεί κατηγορία γ ια ηθική 
αυτουργία σε άλλον έναν κρατού-
μενο στις φυλακές ο οποίος λίγες 
ημέρες πριν την έναρξη της παρού-
σας δίκης, τον Ιανουάριο του 2019, 
φέρε ται να μαχαιρώθηκε μέχρι 
θανάτου από τον συγκατηγορού-
μενο του φυσ ικό αυτουργό της 
δολοφονίας του 53χρονου δικηγό-
ρου.
Με την ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας ενώπιον του πρωτοβάθμιου 
Κακουργιοδικείου η σύζυγος του 
ποινικολόγου, Βίκυ Ζαφειροπού-
λου, ευχαρίσ τησε την ε λ λην ική 
Δικαιοσύνη και τους ενόρκους. 
Όπως ανέφερε: «Δυστυχώς τίποτα 
δε ν μπορε ί  να φέρε ι  π ίσω το 
Μιχάλη. Θα βγάλουμε μια ανακοί-
νωση η οικογένεια συνολικά. Δεν 
έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ 
για όλα και για το πόσο διακριτι-
κοί ήσασταν μαζί μας». Σε ερώτηση 
αν αισθάνεται ικανοποιημένη και 
ανακουφισμένη με την καταδικα-
στική απόφαση, η κ. Ζαφειροπού-
λου απάντησε πως για τους καταδι-
κασθέντες δεν θα αλλάξει κάτι στην 
ζωή τους «γιατί ήταν στην φυλακή 
και θα είναι πάλι στην φυλακή. Δεν 
αλλάζει κάτι για αυτούς και δυστυ-
χώς δεν αλ λάζ ε ι κάτ ι  ούτε γ ια 
εμένα και τα παιδιά μου».
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Τ
ο ‘πε και τo ‘κανε... Δεν έχω τίποτα 
άλλο να σας πω...» Η φωνή της α-
δελφής της Σοφίας Μαυρίκου δη-
λώνει τον θρήνο και την απελπισία 

μετά την τραγική κατάληξη. Η αδελφή της 
και ο 53χρονος ανιψιός της ανασύρθηκαν 
νεκροί από τη θάλασσα στην περιοχή του 
Νέου Μώλου της Δραπετσώνας.
Στο ισόγειο διαμέρισμα όπου ζούσαν 
η Σοφία και ο Θεόδωρος Μαυρίκος, στη 
Δραπετσώνα τίποτα δεν μαρτυρούσε το 
απόγευμα σήμερα τη νέα τραγωδία. Τα 
παντζούρια ανοιχτά, η βεράντα περιποι-
ημένη. Η 75χρονη Σοφία Μαυρίκου είχε 
ζήσει απανωτές τραγωδίες και είχε ζήσει 
για να κηδεύσει τα δύο από τα τρία της παι-
διά και να κηδευτεί και εκείνη τελικά, μαζί 
με τον πρωτότοκό της.
Η κατάρα της οικογένειας Μαυρίκου εκδη-
λώθηκε πριν από χρόνια, όταν η μοναχο-
κόρη της σε ηλικία μόλις δεκαπέντε χρο-
νών πέθανε από καρκίνο. Ο μεγαλύτερος 
γιος, ο Θοδωρής, όπως αποκάλυψε σήμερα 

ο ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας, αντιμετώ-
πιζε από μικρή ηλικία σοβαρά προβλήματα 
ψυχιατρικής φύσης. Τον Ιούνιο του 2016 
ήρθε το ακόμη μεγαλύτερο χτύπημα για 
την οικογένεια, όταν στο φλεγόμενο αυτο-
κίνητό του, στην Αττική οδό, απανθρα-
κώθηκε, στα 42 του χρόνια ο Παναγιώτης 
Μαυρίκος, δημοσιογράφος-εκδότης, που 
στήριζε όλη την οικογένεια. Ο πατέρας του 
δεν άντεξε και λίγο καιρό αργότερα πέθανε. 
Η Σοφία Μαυρίκου προσπάθησε να σταθεί 
όρθια. Ο πόνος για τον χαμό του γιου της 
και το γεγονός ότι η ίδια δεν αποδέχθηκε 
ποτέ ότι ήταν δυστύχημα, την βύθισαν στην 
απελπισία και την κατάθλιψη. Τα οικονο-
μικά προβλήματα ήρθαν να επιδεινώσουν 
την κατάσταση. Ώσπου σήμερα, η Σοφία 
Μαυρίκου μπήκε σ το αυτοκίνητό της, 
μαζί με τον γιο της και τα δυο τους σκυλιά. 
Έφτασε στον Νέο Μώλο της Δραπετσώνα 
και πάτησε το γκάζι... «Το ‘πε και το’ κανε», 
είπε αργότερα στους δημοσιογράφους που 
βρέθηκαν στο σπίτι της, η αδελφή της.

Συγκλονίζει η αδελφή της 
Σοφίας Μαυρίκου: Το ‘πε και το 
‘κανε... 

επικαιρότητα

Ενας στους τέσσερις εφήβους 
στην Ελλάδα έχει σκεφτεί να 
βλάψει τον εαυτό του 

Περίπου οι μισοί έφηβοι δηλώνουν 
ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τη 
ζωή τους - Η χαμηλή ικανοποίηση 
από τη ζωή αυξάνεται στη διάρκεια 
της εφηβείας - Στοιχεία του 
Ερευνητικού Πανεπιστημιακού 
Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας

Δ
ύο στους πέντε εφήβους στην Ελ-
λάδα, δεν είναι ικανοποιημένοι α-
πό τη ζωή τους, ενώ ένας στους 
τέσσερις εφήβους έχει σκεφτεί να 

βλάψει ηθελημένα τον εαυτό του, σύμφω-
να με στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα 
το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο 
Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρι-
κής Ακριβείας (ΕΠΙΨΥ) με α-
φορμή την Παγκόσμια Ημέ-
ρα Ψυχικής Υγείας (10/10).
Συγκεκριμένα, από τ ις 
πανελλήνιες επιδημιολο-
γικές έρευνες «Πανελλή-
νια έρευνα για τις συμπερι-
φορές που συνδέονται με 
την υγεία των έφηβων-μα-
θητών» (Έρευνα HBSC/WHO) και «Πανελ-
λήνια έρευνα στο σχολικό πληθυσμό για 
τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και 
άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές» (Έρευνα 
ESPAD) που πραγματοποιούνται σε διαδο-
χικά έτη και επαναλαμβάνονται ανά τετρα-
ετία, προκύπτει ότι: περισσότεροι από δύο 
στους 5 εφήβους (43,2%) δεν είναι ικανο-
ποιημένοι από τη ζωή τους, τα κορίτσια σε 
υψηλότερο ποσοστό από τα αγόρια (48,0% 
και 38,4%, αντίστοιχα).
Η χαμηλή ικανοποίηση από τη ζωή αυξάνε-
ται στη διάρκεια της εφηβείας από 23,6% 
στην ηλικία των 11 ετών, σε 49,9% στην ηλι-
κία των 13 και 55,0% στην ηλικία των 15 
ετών.
Διαχρονικές συγκρίσεις με τα αντίστοιχα 
ευρήματα προηγούμενων ερευνών δεί-
χνουν αύξηση του ποσοστού χαμηλής ικα-
νοποίησης από τη ζωή από το 2002 στο 
2018 (από 30,3% σε 43,2%), ένας στους 12 
εφήβους (8,1%) αξιολογεί την υγεία του ως 
«μέτρια» ή «κακή», με τα κορίτσια και πάλι 
να είναι σε δυσμενέστερη θέση (9,5% ένα-
ντι 6,7% των αγοριών). Όπως και για την 

ικανοποίηση από τη ζωή έτσι και για την 
αξιολόγηση της υγείας, οι αναφορές για 
μέτρια/κακή υγεία αυξάνονται με την ηλι-
κία από τα 11 (5,1%) και 13 (7,5%) στα 15 
έτη (11,5%).
Η ικανοποίηση από τη ζωή και την υγεία 
φαίνεται να συνδέονται με την οικονομική 
κατάσταση της οικογένειας των εφήβων. 
Έτσι, περισσότεροι από τους μισούς εφή-
βους (51,7%) των οποίων η οικογένειά ανή-
κει στο κατώτερο οικονομικό στρώμα ανα-
φέρουν χαμηλή ικανοποίηση από τη ζωή, 
έναντι των δύο στους 5 (43,3%) των οποίων 
η οικογένεια ανήκει στο μεσαίο οικονο-
μικό στρώμα και ενός στους 3 (37,5%) των 
οποίων η οικογένεια ανήκει στο ανώτερο.
Αντίστοιχα, ένας στους 9 εφήβους (10,6%) 

των οποίων η οικογένειά 
ανήκει στο κατώτερο οικο-
νομικό στρώμα αξιολογεί 
την υγεία του ως «κακή» ή 
«μέτρια», έναντι ενός στους 
13 (7,9%) όσων η οικογέ-
νειά ανήκει στο μεσαίο 
οικονομικό στρώμα και 
ενός στους 15 (6,8%) των 

οποίων η οικογένεια ανήκει στο ανώτερο 
στρώμα.
Το 2015, ένας στους 4 εφήβους (25,6%) ηλι-
κίας 16 ετών, απαντά ότι έστω και μια φορά 
στη ζωή του έχει σκεφτεί να βλάψει ηθελη-
μένα τον εαυτό του, τα κορίτσια σε υπερδι-
πλάσιο ποσοστό από τα αγόρια (36,3% και 
14,6%, αντίστοιχα).
Χαμηλότερο αλλά άξιο προσοχής ποσοστό 
εφήβων (8,7%) απαντούν ότι έχουν σκεφτεί 
τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους να βλά-
ψουν ηθελημένα τον εαυτό τους, τα κορί-
τσια σε υπερτριπλάσιο ποσοστό από τα 
αγόρια (13,1% και 4,2%, αντίστοιχα).
Διαχρονικά, από το 1999 στο 2015, το 
ποσοστό των εφήβων που απαντούν ότι 
έχουν σκεφτεί να βλάψουν ηθελημένα τον 
εαυτό τους, τουλάχιστον μια φορά στη ζωή 
τους, μειώνεται σημαντικά από 39,4% σε 
25,6%.
Ένας στους 11 εφήβους ηλικίας 16 ετών 
(9,0%), αναφέρει ότι έστω και μια φορά στη 
ζωή του έχει κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, 
τα κορίτσια σε υπερδιπλάσιο ποσοστό από 
τα αγόρια (12,4% και 5,5%, αντίστοιχα).

Σχεδόν 4.000 μετανάστες μεταφέρθηκαν 
σε δύο μήνες στην ενδοχώρα 

Σ
ε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σχέ-
διο της κυβέρνησης για αποσυμ-
φόρηση των νησιών, ύστερα 
από τις εικόνες ασφυξίας στους 

καταυλισμούς που έκαναν τον γύρο του 
κόσμου. Από τον Αύγουστο έως και 
σήμερα, ο αριθμός των προσφύγων και 
μεταναστών που έχουν μεταφερθεί από 
τα λιμάνια σε δομές της ενδοχώρας, φτά-
νει τα 3.887 άτομα.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί-
νωση του Διεθνούς Οργανισμού Μετα-
νάστευσης, που έχει αναλάβει τις μετα-
φορές στις δομές της ενδοχώρας, περί-
που 700 ευάλωτοι πρόσφυγες και μετα-
νάστες μεταφέρθηκαν χθες απ’ τα ελλη-
νικά νησιά στην ενδοχώρα, στο πλαίσιο 
της προσπάθειας αποσυμφόρησης των 
νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου.
Οι περισσότεροι ήταν οικογένειες με παι-
διά από το Αφγανιστάν, και ήρθαν από τα 
νησιά της Λέσβου, της Σάμου, της Χίου, 
της Λέρου και της Κω.
Παράλληλα, ο ΔΟΜ σε συνεργασία με 
το Danish Refugee Council (DRC), την 
Arbeiter Samariter Bund (ASB) και τη 

UNICEF, παρέχει υπηρεσίες υποστή-
ριξης σε 29 ανοιχτές δομές φιλοξενίας, 
όπου σήμερα διαμένουν περίπου 19.000 
άτομα.
Επιπλέον, ο ΔΟΜ λειτουργεί 33 ξενοδο-
χεια σε ολόκληρη την Ελλάδα, όπου και 
φιλοξενούνται 4.200 αιτούντες άσυλο, με 
την υποστήριξη της γενικής διεύθυνσης 
Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέ-
σεων της ΕΕ.
Ο οργανισμός με τη χρηματοδότηση της 
ΕΕ, συμβάλλει και στην επέκταση των 
υπαρχουσών δομών και στη δημιουργία 
νέων θέσεων φιλοξενίας
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Έτοιμα τα 5 πρώτα χρόνια θα είναι 
όλο το παραλιακό μέτωπο και το 
1/3 του πάρκου και των υποδομών 
- Το project θα απορροφήσει, στην 
πλήρη ανάπτυξή του, 8 €δισ.

Σ
τα 2 δισ. ευρώ αντιστοιχούν τα 
κεφάλαια που θα τοποθετηθούν 
κατά τη διάρκεια της πρώτης πε-
νταετίας για το μεγάλο project 

του Ελληνικού, με τη χρηματοδότηση, ό-
πως ξεκαθάρισε η διοίκηση της Lamda 
Development να είναι εξασφαλισμένη 
και το βασικό μέτοχο, τον όμιλο Λάτση να 
δεσμεύεται απόλυτα για την στήριξή του 
στην επένδυση.
Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία που 
παρουσίασε πριν από λίγο στο πλαίσιο 
της έκτακτης γενικής συνέλευσης για την 
έγκριση της αύξησης μετοχικού κεφα-
λαίου έως 650 εκατ. ευρώ ο διευθύνων 
σύμβουλος της Lamda Development κ. 
Οδυσσέας Αθανασίου για το μεγάλο 
project που θα απορροφήσει στην πλήρη 
ανάπτυξή του συνολικά κεφάλαια ύψους 8 
δισ. ευρώ, τα κεφάλαια της πρώτης πεντα-
ετίας θα προέλθουν καταρχάς από την 
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ποσό 600 
εκατ. ευρώ), 400 εκατ. ευρώ έσοδα από το 
ίδιο το έργο πωλήσεις σπιτιών κ.τ.λ., τρα-
πεζική χρηματοδότηση 850 εκατ. ευρώ 
(είναι στο τελικό στάδιο των εγκρίσεων) 
και την έκδοση ομολόγου 150 εκατ. ευρώ.
Η οικογένεια Λάτση στηρίζει όλη την 
αύξηση των 650 εκατ. ευρώ, άρα είναι 
δέσμευση έναντι των άλλων επενδυτών, 
ενώ και οι υπόλοιποι επενδυτές (Πάνος 
Γερμανός- οικογένεια Κάτσου) έχουν 
δηλώσει επίσης ότι θα καλύψουν τη συμ-
μετοχή τους.

Το πλάνο 5ετίας
Η πρώτη πενταετία είναι ένα σύνολο επέν-
δυσης, όπως προαναφέρθηκε, ύψους 2 
δισ. ευρώ (έναντι του 1,1 δισ. ευρώ που 
είχε προβλεφθεί στην αρχή), συμπεριλαμ-
βανομένου και του ποσού που έχει λαμ-
βάνειν το ελληνικό Δημόσιο με το «κλεί-
σιμο» της συναλλαγής, ενώ η επόμενη 
φάση των επενδύσεων είναι επιπλέον 2 
δισ. ευρώ.

«Στις 27 Φεβρουαρίου του 2014, στην πιο 
σκληρή φάση, σε συνθήκες έντονης αβε-
βαιότητας ο όμιλος Λάτση πήρε την από-
φαση να διεκδικήσει το μεγαλύτερο έργο 
των τελευταίων ετών και από την αρχή 
έμεινε απόλυτα προσηλωμένος», ανέφερε ο 
πρόεδρος της εταιρείας κ. Τάσος Γιαννίτσης.
«Αυτό που κάποτε φάνταζε ουτοπικό, 
πέρασε στην σφαίρα της πραγματικότη-
τας. Υπάρχουν χρονικά σημεία που απο-
τελούν ορόσημα για κάθε εταιρεία. Για την 
Lamda αυτό το πρώτο ορόσημο ήταν το 
Νοέμβριο του 2014, οπότε ανακηρύχθηκε 
προτιμητέος επενδυτής. Το δεύτερο είναι 
το σημερινό, το τρίτο θα είναι η επίσημη 
έναρξη της επένδυσης και το τέταρτο η 
λειτουργία, που θα αποτελέσει μία θετική 
ανατροπή για την πρωτεύουσα, τη χώρα 
αλλά και όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Οι προσδοκίες έχουν λάβει μεγάλη διά-
σταση όχι μόνο για εμάς αλλά και για την 
ελληνική οικονομία ως ένα μεγάλο στοί-
χημα για την ίδια τη χώρα για τη μεγάλη 
αλλαγή που συντελείται και το νέο πρό-
σωπο και το μέλλον της Ελλάδας. Η ομαλή 
διαδικασία γι την επένδυση είναι σίγουρο 
ότι θα φέρει και άλλους επενδυτές. Πρέ-
πει να ανακτήσουμε ένα μεγάλο μέρος 
του χαμένου εδάφους, και να αντιμετωπί-
σουμε τις επόμενες προκλήσεις, που είναι 
για την Ελλάδα το δημογραφικό, το ενερ-
γειακό ζητήματα, η κλιματική αλλαγή.
Με το έργο έχουν δημιουργηθεί πολλές 
προσδοκίες σε όλο το εργασιακό δυνα-
μικό της χώρας, ότι επιτέλους θα υπάρ-
ξουν ευκαιρίες απασχόλησης, εισοδήμα-
τος κι ευκαιρίες της βελτίωσης του δημό-
σιου χώρου στην περιοχή του Ελληνι-
κού. Υπό αυτές τις συνθήκες μπορούμε να 
ελπίζουμε ότι θα συμβάλλουμε και στον 
περιορισμό του brain drain που έγινε πιο 
έντονο στη διάρκεια της κρίσης.
Η επένδυση στο Ελληνικό είναι μία επέν-
δυση που θα πρέπει να κοιτάζει σε όλες 
τις εκφάνσεις του στο μέλλον, σχεδια-
στικά, τεχνολογικά, περιβαλλοντικά κ.α.. 
Θα αποτελέσει υπόδειγμα για πολλά έργα 
παρεμφερή ή μη παρεμφερή ανά την 
Ελλάδα, μετά από μία δεκαετία οικονομι-
κής κατάρρευσης. Η Lamda θα κάνει όλα 
όσα έχει δεσμευθεί για την υλοποίηση της 
επένδυσης», τόνισε ο κ. Γιαννίτσης.

επικαιρότητα

Ελληνικό: Πλάνο πενταετίας 
για επενδύσεις €2 δισ. και 
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση

Καρκίνος Παχέος Εντέρου: Αυτός 
είναι ο μεγαλύτερος ένοχος για την 
πρόκλησή του

Σ
χεδόν το 5,2%των καρκίνων που 
διαγνώστηκαν το 2015 θα μπο-
ρούσε να είχε αποφευχθεί με κα-
λύτερη διατροφή. Αυτό δείχνει 

έρευνα που δημοσιεύθηκε στο JNCI 
Cancer Spectrum η οποία υπολογίζει τον 
αριθμό, το ποσοστό και τον τύπο συγκε-
κριμένων καρκίνων οι οποίοι οφείλονται 
στην υπερκατανάλωση τροφών και ροφη-
μάτων με πρόσθετη ζάχαρη.
Στη μελέτη εκτιμάται πως 80.110 νέες 
περιπτώσεις επιθετικού καρκίνου στις 
ΗΠΑ το 2015 οφείλονταν στις κακές δια-
τροφικές επιλογές.
Πρόκειται για ένα ποσοστό το οποίο είναι 
συγκρίσιμο και σχεδόν στα ίδια επίπεδα 
με τον καρκίνο που προκύ-
πτει από την κατανάλωση 
αλκοόλ ο οποίος κυμαίνε-
ται μεταξύ του 4-6%.
«Τα ευρήματά μας υπο-
γραμμίζουν την ευκαιρία 
να μειωθούν τα περιστα-
τικά καρκίνου μέσω της 
βελτίωσης των τροφών 
που καταναλώνουμε», αναφέρει ο πρώ-
τος συγγραφέας της έρευνας, Fang Fang 
Zhang.
Η αναφορά των ερευνητών σημειώνει ότι 
υπάρχουν πειστικά στοιχεία και ενδείξεις 
ότι μια διατροφή με υψηλή πρόσληψη 
επεξεργασμένου ή κόκκινου κρέατος 
και  χαμηλή σε δημητριακά ολικής άλε-
σης, γαλακτοκομικά, φρούτα και λαχανικά 
αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο του στό-
ματος, του φάρυγγα και του λάρυγγα, ενώ 
η κατανάλωση επεξεργασμένου κρέατος 

αυξάνει επίσης τον κίνδυνο για καρκίνο 
του στομάχου.
Οι ερευνητές μελέτησαν επίσης ζαχα-
ρούχα ροφήματα λόγω των ήδη γνωστών 
συσχετισμών τους με την παχυσαρκία και 
13 τύπους καρκίνου.
Τακυριότερα ευρήματα της έρευνας ανα-
φέρουν ότι:

 ª     Ο καρκίνος του παχέος εντέρου 
είχε το μεγαλύτερο ποσοστό καρκίνων 
που σχετίζονται με τη διατροφή φτάνο-
ντας το 38,3% όλων των  περιπτώσεων 
του 2015 που σχετίζονταν με τη διατροφή.

 ª     Η πρόσληψη δημητριακών ολικής 
άλεσης σε χαμηλά επίπεδα είχε συσχετι-
στεί με το μεγαλύτερο αριθμό και ποσο-

στό νέων περιπτώσεων 
καρκίνου, ενώ ακολουθή-
θηκε από τη χαμηλή πρό-
σληψη γαλακτοκομικών, 
την υψηλή κατανάλωση 
επεξεργασμένου κρέα-
τος, τη χαμηλή πρόσληψη 
φρούτων και λαχανικών, 
την υψηλή πρόσληψη κόκ-

κινου κρέατος και τέλος την υψηλή κατα-
νάλωση ζαχαρούχων ροφημάτων.

 ª     Ο μεγαλύτερος αριθμός των περι-
στατικών καρκίνου που σχετίζονταν με 
την κακή διατροφή αφορούσε καρκίνο 
του παχέος εντέρου με 52.225 περιστα-
τικά. Ακολουθήθηκε από καρκίνους του 
στόματος, του φάρυγγα και του λάρυγγα 
(14.421), καρκίνο της μήτρας (3.165), καρ-
κίνο του μαστού (3.059), καρκίνο στους 
νεφρούς (2.017), καρκίνο του στομάχου 
(1.564) και καρκίνο του ήπατος (1.000).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας
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Δεν πρέπει να γίνουν 
ενέργειες σε σχέση με τα 
Βαρώσια, οι οποίες δεν 
είναι σύμφωνες με τα 
ψηφίσματα 550 και 789 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας, 
αναφέρει ανακοίνωση 
τύπου την οποία εξέδωσε 
το Σ.Α. και ανέγνωσε ο 
Νοτιοαφρικανός πρόεδρός 
του, Jerry Matjila, μετά 
την ολοκλήρωση των 
διαβουλεύσεων του 
σώματος. Οι διαβουλεύσεις 
έγιναν κατόπιν προσφυγής 
της Κύπρου, με αφορμή 
τις τουρκικές απειλές 
για εποικισμό της 
Αμμοχώστου.

Η 
ανακοίνωση του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας 
αναφέρει ότ ι τα μέ-
λη του καλωσορίζουν 

την ενημέρωση που είχαν από 
τον αναπληρωτή ΓΓ του ΟΗΕ Ό-
σκαρ Φερνάντεζ Ταράνκο για 
την κατάσταση στην Κύπρο.
«Τα μέ λη του Συμβουλίου 
Ασφαλε ίας υπενθύμισαν τη 
σημασία του καθεστώτος των 
Βαρωσίων, όπως διατυπώθηκε 
σε προηγούμενα ψηφίσματα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμ-
βανομένων των ψηφισμάτων 
550 (1984) και της απόφασης 
789 (1992) και επανέλαβαν ότι 
δεν πρέπει να γίνουν ενέργειες 
σε σχέση με τα Βαρώσια που 
δεν είναι σύμφωνες με αυτά τα 
ψηφίσματα».
Τόνισαν τη σημασία της εφαρ-
μογής των ψηφισμάτων του. 
Παράλληλα, «τα μέλη του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας επιβεβαίω-
σαν την απόφαση 2483 (2019) 

και τη σημασία μιας διαρκούς, 
συνολικής και δίκαιης διευθέ-
τησης βασισμένης σε μία δικοι-
νοτική, διζωνική ομοσπονδία 
με πολιτική ισότητα, όπως ορί-
ζεται στα σχετικά ψηφίσματα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας. Εν 
προκειμένω, κάλεσαν τα μέρη 
να εμπλακούν εποικοδομητικά 
και με μια αίσθηση επείγουσας 
ανάγκης. Ενθάρρυναν επίσης 
τους ηγέτες να συμφωνήσουν 
και να εφαρμόσουν νέα μέτρα 
οικοδόμησης εμπιστοσύνης».
Καταλήγον τας, τα μέ λη του 
Συμβουλίου Ασφαλείας «κάλε-
σαν τις πλευρές και όλους τους 
εμπλεκόμενους συμμετέχοντες 
να απέχουν από κάθε ενέργεια 
και ρητορική που 
θα μπορούσε να 
βλάψει τις πιθανό-
τητες επιτυχίας για 
μια διευθέτηση».
Στη συνεδρίαση 
έλαβαν το λόγο οι 
πρέσβεις και των 
15 χωρών μελών 
του Σ.Α.. Σημαντική κρίνεται 
η παρουσία της μονίμου αντι-
προσώπου των ΗΠΑ, πρέσβει-
ρας Κέλι Κραφτ – που μίλησε 
εκ μέρους της χώρας της – και 
των δύο αναπληρωτών μονί-
μων αντιπροσώπων.
Την ικανοποίηση της κυπρια-
κής κυβέρνησης για την ανακοί-
νωση που εξέδωσε το Σ.Α. εξέ-
φρασε με δήλωσή του μετά την 
ολοκλήρωση των διαβουλεύ-
σεων και τη δήλωση του προ-
έδρου του Συμβουλίου, ο μόνι-
μος αντιπρόσωπος της Δημο-
κρατ ίας σ τον ΟΗΕ, πρέσβης 
Ανδρέας Μαυρογιάννης.
Ταυ τόχρονα εξ έφρασε την 
ευγνωμοσύνη της Κύπρο και 
την εκτίμηση προς τα προς τα 

μέλη του Συμβουλίου Ασφα-
λείας, που έδωσαν προσοχή 
στην έκκληση της και ασχολή-
θηκαν με το θέμα της Αμμοχώ-
στου.
«Αυτό είναι σε συνέχεια των 
π ρο σ φ ά τ ων  απ ε ι λών  απ ό 
την Τουρκία και την υποτελή 
(subordinate) τοπική διοίκησή 
της στο κατεχόμενο τμήμα της 
Κύπρου, γ ια εποικ ισμό της 
περιφραγμένης περιοχής των 
Βαρωσίων και τη δημιουργία 
νέων, πρόσθετων και μη ανα-
στρέψιμων τετελεσμένων γεγο-
νότων επί του εδάφους. Όπως 
θα θυμάστε, η Αμμόχωστος και 
ειδικότερα αυτό το τμήμα της 
πόλης των Βαρωσίων επωφε-

λείται της ιδιαί-
τ ερης προσοχής 
από το Συμβούλιο 
Ασφαλε ίας,  ιδι-
αίτερα μέσω των 
ψηφισμάτων 550 
(1984)  κα ι  789 
(1992)».
Ο Κύπρος μόνιμος 

αντιπρόσωπος σημείωσε ότι 
αυτό το ιδιαίτερο καθεστώς του 
έχει επαναληφθεί και διατηρη-
θεί όλα αυτά τα χρόνια και έχει 
επανειλημμένα υπογραμμιστεί 
η προτεραιότητά του ως πιθα-
νού παράγοντα αλλαγής παιχνι-
διού στις προσπάθειες επίλυ-
σης του κυπριακού προβλήμα-
τος.
«Ελπίζω”, κατέληξε ο πρέσβης 
Ανδρέας Μαυρογιάννης, “ότι 
η σημερινή επιβεβαίωση από 
το Συμβούλιο Ασφαλείας όλων 
των σχετικών ψηφισμάτων του 
και η έκκληση για την εφαρ-
μογή τους ε ίναι ένα αρκετά 
ισχυρό μήνυμα που θα θέσει 
τέρμα στις παράνομες προσπά-
θειες που βρίσκονται σε εξέ-

λιξη και θα αποτρέψει περαι-
τέρω παρόμοιες προσπάθειες 
στο μέλλον».
Απαντώντας σε ερώτηση δημο-
σιογράφου για το πότε ο ΓΓ θα 
καλέσει σε συνάντηση τις δύο 
πλευρές, ή μαζί με τις εγγυή-
τριες δυνάμεις για να ξεκινή-
σει η διαδικασία, ο αναπληρω-
τής μόνιμος αντιπρόσωπος της 
Βρετανίας Τζόναθαν Άλλεν είπε 
πως στη συνεδρίαση δεν έγινε 
ενημέρωση για το θέμα.
«Γνωρίζω πως ο ΓΓ του ΟΗΕ 
έχει καταστήσει διαθέσιμες τις 
καλές του υπηρεσίες στις δύο 
πλευρές, αν επιθυμούν να επι-
στρέψουν στις συνομιλίες. Ενα-
πόκειται σ’ αυτόν να πει πως θα 
προχωρήσει».
Σε σχέση με τη συζήτηση για 
τα Βαρώσια, ο Βρετανός πρέ-
σβης είπε πως η Κύπρος ζήτησε 
τη συνεδρίαση γ ια το καθε-
στώς των Βαρωσίων, που έχουν 
ε ιδικό καθεσ τώς βάσει των 
ψηφισμάτων των Ηνωμένων 
Εθνών.
«Ο σκοπός ήταν να υπενθυμι-
στεί το τι αναφέρουν τα ψηφί-
σματα και καλεί για την εφαρ-
μογή και τον σεβασμό τους. Για 
να λεχθεί ότι το σημαντικότερο 
τώρα είναι οι δύο πλευρές να 
επιστρέψουν στο τραπέζι και 
να καταλήξουν σε μια συνολική 
και δίκαιη διευθέτηση, βασι-
σμένη σε μία διζωνική δικοι-
νοτική ομοσπονδία, με πολι-
τ ική ισότητα, όπως ορίζεται 
στα ψηφίσματα των Ηνωμένων 
Εθνών».
Καταλήγον τας, ανέφερε ότ ι 
“όλοι πρέπει να απόσχουν από 
οποιεσδήποτε δραστηριότητες 
που θα προκαλέσουν εντάσεις 
και θα καταστήσουν λιγότερο 
πιθανή μια διευθέτηση».

εδώ Κύπρος

Σ
τη σύλληψη 2ου προ-
σώπου που καταζη-
τείτο για διευκόλυνση 
των ανακρίσεων, σχε-

τικά με διερευνώμενη υπό-
θεση κυκλοφορίας και κατο-
χής παραχαραγμένου χαρτο-
νομίσματος κ.λπ.,προχώρησε 
η Αστυνομία χτες.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, 
πρόκειται για 32χρονο ενώ 
για την ίδια υπόθεση τελεί υπό 
οκταήμερη κράτηση 28χρονος. 
Σύμφωνα με το ιστορικό της 
υπόθεσης το βράδυ της 4ης 
Οκτωβρίου  στις 21:00 ένα 
πρόσωπο μετέβη σε περίπτερο 
στην Κάτω Πάφο και έδωσε 
στον υπάλληλο του περιπτέρου 
165.000 ρούβλια σε 33 χαρτο-
νομίσματα. Ο υπάλληλος κάνο-
ντας την ανταλλαγή στα νομί-
σματα του παρέδωσε 1.815 
ευρώ.
Από έλεγχο που προέβη ο 
υπάλληλος μέσω μαρκαδό-
ρου διαπίστωσε πως τα χαρτο-
νομίσματα που του παρέδωσε 
το άγνωστο πρόσωπο δεν 
ήταν γνήσια, αφού δεν έφε-
ραν συριακούς αριθμούς, ούτε 
στοιχεία ασφαλείας.
Αμέσως ο παραπονούμενος 
ειδοποίησε την Αστυνομία, 
μέλη της οποίας μετέβησαν στο 
μέρος και παρέλαβαν τα πλα-
στά χαρτονομίσματα.
Ακολούθως εναντίον του υπό-
πτου που πρόκειται για τον 
32χρονο,  προέκυψε μαρτυρία 
και εκδόθηκε ένταλμα σύλλη-
ψης ενώ συνελήφθη και τέθηκε 
υπό κράτηση χτες.  Στην συνέ-
χεια μετά από πάροδο χρονι-
κού διαστήματος  θεάθηκε δεύ-
τερο πρόσωπο να είναι μαζί με 
τον 32χρονο. Το δεύτερο πρό-
σωπο επιχείρησε σε άλλη περί-
πτωση να εξαργυρώσει δολά-
ρια Αμερικής στο περίπτερο.
Το πρόσωπο που συνόδευε 
τον 32χρονο εντοπίστηκε επί 
τόπου. Διαπιστώθηκε ότι τα 
δολάρια που μετέφερε δεν 
ήταν γνήσια και ακολούθως 
συνελήφθη. Πρόκειται για 
28χρονο επίσης αλλοδαπό.

Νέα σύλληψη 
για κυκλοφορία 
πλαστών 
χαρτονομισμάτων 
στην Πάφο 

Το Σ.Α. προέτρεψε αποφυγή ενεργειών στα 
Βαρώσια που δεν συνάδουν με τα ψηφίσματα 
550 και 789
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εδώ Κύπρος

Τ
ην εξέταση του ενδεχομένου αναστολής της 
δίωξης της 19χρονης Βρετανίδας που κρατεί-
ται από τον περασμένο Ιούλιο με την κατηγο-
ρία της ψευδούς καταγγελίας για βιασμό της 

και απόσυρση όλων των κατηγοριών εναντίον της 
και άμεση απελευθέρωση της, ζητεί με επιστολή της 
προς τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Αρχηγό Αστυνο-
μίας, η Ομάδα Πρωτοβουλίας.
Την επιστολή συνυπογράφουν το Μεσογειακό Ινστι-
τούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS), ο Κυπρι-
ακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματι-
σμού (ΚΣΟΠ), το Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου 
(ΠΙΚ), η Σοσιαλιστική Γυναικεία Κίνηση, η Γυναικεία 
Κίνηση Οικολόγων ΓΥΚΟ, το Ίδρυμα Ισότητας «Υπα-
τία», η Οργάνωση Προστασίας Θυμάτων Σεξουα-
λικής Βίας και Εκμετάλλευσης «ΣΤΙΓΜΑ», ο Παγκύ-
πριος Σύνδεσμος Μονογονεϊκών Οικογενειών και 
Φίλων, η Κίνηση Συμπαράστασης για το AIDS και CY 
Checkpoint, η Οργάνωση ACCEPT-ΛΟΑΤΙ Κύπρου 
και ο Σύνδεσμος για Πρόληψη και Αντιμετώπιση της 
Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ).
Στην επιστολή σημειώνεται ότι η πρωτοφανής δια-
πόμπευση της 19χρονης Βρετανίδας, η ανεπαρκής 
προστασία της από την έκθεση στα ΜΜΕ, η παρατε-
ταμένη ταλαιπωρία της από το δικαστικό Σώμα, αλλά 
και οι ισχυρισμοί της για απαράδεκτη μεταχείριση 
από αστυνομικούς οι οποίοι έλαβαν την αρχική της 
κατάθεση στο ΤΑΕ Αμμοχώστου, εγείρουν σοβαρά 
ερωτήματα, τόσο προς τον Αρχηγό Αστυνομίας όσο 

και τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.
Ζητούμε αρχικά, αναφέρεται, την άμεση παρέμ-
βαση του Γενικού Εισαγγελέα, για τον τερματισμό της 
συνεχιζόμενης έκθεσης της υπόπτου σε κάμερες και 
φωτογραφικές των ΜΜΕ αλλά ακόμη και διερχομέ-
νων έξω από το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου.
Ζητούμε επίσης, προστίθεται, να εξετάσει σοβαρά 
το ενδεχόμενο αναστολής της δίωξης της, απόσυρση 
όλων των κατηγοριών εναντίον της και άμεση απε-
λευθέρωση της.
Η Ομάδα Πρωτοβουλίας και οι άλλες οργανώ-
σεις που συνυπογράφουν την επιστολή, ζητούν με 
αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση, τόσο ο Γενι-
κός Εισαγγελέας όσο και ο Αρχηγός Αστυνομίας να 
προχωρήσουν στην διερεύνηση του τρόπου με τον 
οποίο το ΤΑΕ Αμμοχώστου εξασφάλισε την αρχική 
κατάθεση της 19χρονης Βρετανίδας, ώστε να εξετα-
στούν σε βάθος και με την ανάλογη σοβαρότητα οι 
καταγγελίες της σχετικά με κακομεταχείριση από τις 
Αρχές.
Με αφορμή αυτήν την υπόθεση, να επανεξεταστεί 
η εφαρμογή των Πρωτοκόλλων Διαχείρισης Καταγ-
γελιών Σεξουαλικών Επιθέσεων και οι διαδικασίες 
στήριξης των θυμάτων, τόσο από την Αστυνομία όσο 
και από το Δικαστήριο. Σημειώνεται ότι «ανεξάρ-
τητα από την έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης, 
αυτό που διαφαίνεται για άλλη μια φορά είναι η ανύ-
παρκτη εφαρμογή οποιουδήποτε πρωτοκόλλου στις 
καταγγελίες βιασμών».

Την απελευθέρωση της 19χρονης Βρετανίδας 
ζητεί η Ομάδα Πρωτοβουλίας 

Επιχείρηση Αστυνομίας σε νυχτερινά κέντρα 
διασκέδασης στη Λάρνακα

Σ
υντονισμένη επιχείρηση σε νυχτερινά κέντρα 
διασκέδασης στην Λάρνακα, διεξήγαγε η Α-
στυνομία, με στόχο την πάταξη της παράνο-
μης εργοδότησης και της αδήλωτης εργασία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, χθες βράδυ διενεργή-
θηκε συντονισμένη επιχείρηση ελέγχων σε νυχτε-
ρινά κέντρα διασκέδασης στη Λάρνακα, από την 
Αστυνομία και λειτουργών του Υπουργείου Εργα-
σίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με 
στόχο την πάταξη της παράνομης εργοδότησης και 
της αδήλωτης εργασίας.      
Η επιχείρηση διεξήχθη από τις επτά το απόγευμα 
μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα και τα μέλη του ΟΠΕ Λάρ-
νακας, σε συνεργασία με λειτουργούς της Υπηρεσίας 
Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διενήργη-
σαν έλεγχο σε 7 νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, στα 
οποία εργάζονταν συνολικά 28 πρόσωπα.
Σε ένα από τα υποστατικά εργαζόταν παράνομα 
22χρονη, υπήκοος τρίτης χώρας, η οποία συνελή-
φθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κρά-

τηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.
Εναντίον του 42χρονου εργοδότη της διερευνά-
ται υπόθεση παράνομης εργοδότησης, ενώ ο ίδιος 
καταγγέλθηκε από τα μέλη της Αστυνομίας με εξώ-
δικα πρόστιμα για χρήση μεγάφωνων και πώληση 
οινοπνευματωδών ποτών χωρίς άδεια από την 
αρμόδια Αρχή. Ο 42χρονος καταγγέλθηκε επίσης 
επειδή επέτρεπε το κάπνισμα εντός του υποστατι-
κού του.
Σε τρία άλλα υποστατικά στα οποία διενεργήθηκε 
έλεγχος διαπιστώθηκε ότι δεν κατείχαν άδεια πώλη-
σης οινοπνευματωδών ποτών, δύο από τα υποστα-
τικά δεν κατείχαν άδεια χρήσης μεγάφωνων, ενώ 
δύο άλλα λειτουργούσαν χωρίς άδεια από την αρμό-
δια Αρχή.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι λειτουργοί της 
Υπηρεσίας Επιθεώρησης  Εργασίας διαπίστωσαν 
ότι, επτά πρόσωπα εργάζονταν στα υποστατικά κατά 
παράβαση της Νομοθεσίας για την αδήλωτη εργα-
σία και εξέδωσαν προς τους τρεις εργοδότες τους 
σχετικές ειδοποιήσεις.

Η 
Κομισιόν κλιμακώνει τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Κύπρου 
σε τρεις υποθέσεις, με επιστολές αιτιολογημένης γνώμης, και συγκε-
κριμένα σε σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον, τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες και για την οδηγία για τα σήματα.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν καλεί την Κύπρο να συμμορφωθεί με τις υποχρε-
ώσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με την περιβαλλοντική κατάσταση των 
θαλάσσιων υδάτων, οι οποίες προβλέπονται στην οδηγία-πλαίσιο για τη 
θαλάσσια στρατηγική (οδηγία 2008/56/ΕΚ).
Η οδηγία προβλέπει ένα σφαιρικό πλαίσιο για την προστασία των θαλασσών 
και των ωκεανών της ΕΕ, και εξασφαλίζει ότι οι πόροι τους αποτελούν αντικεί-
μενο βιώσιμης διαχείρισης. Τον Ιούνιο του 2008 τα κράτη μέλη συμφώνησαν 
να αναθεωρήσουν και να επικαιροποιήσουν, έως τις 15 Οκτωβρίου 2018, την 
αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των οικείων υδάτων, τις περιβαλ-
λοντικές επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, τον προσδιορισμό της 
καλής περιβαλλοντικής κατάστασης και τους περιβαλλοντικούς στόχους τους.
Η Κύπρος δεν υπέβαλαν εκθέσεις στην Κομισιόν εντός της προβλεπόμενης 
προθεσμίας. Ως εκ τούτου, η Κομισιόν κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει με 
την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής. Οι κυπριακές αρχές αναγνώρισαν 
ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην εξέταση και την υποβολή των απαιτούμενων 
εγγράφων και δήλωσαν ότι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δια-
βίβαση των εκθέσεων το συντομότερο δυνατόν.  Δεδομένου ότι δεν υποβλή-
θηκαν εκθέσεις εντός της προθεσμίας, η Κομισιόν αποφάσισε να αποστείλει 
αιτιολογημένη γνώμη. Η Κύπρος έχει τώρα προθεσμία δύο μηνών για να λάβει 
μέτρα. Διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υπο-
θέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.
Σε ό,τι αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες η Κομισιόν αποστέλλει αιτιο-
λογημένη γνώμη στην Κύπρο, επειδή δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωσή 
της να μεταφέρει τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τα ιδρύματα επαγγελ-
ματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) [οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 — ΙΕΣΠ II]. 
Η οδηγία προβλέπει ολοκληρωμένο κανονιστικό πλαίσιο για τις δραστηριότη-
τες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παρο-
χών. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν τους εν λόγω ενωσιακούς κανόνες 
στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 13 Ιανουαρίου 2019. Ωστόσο, η  Κύπρος δεν 
έχει ακόμη κοινοποιήσει στην Κομισιόν τα απαιτούμενα εθνικά μέτρα. Εάν τα 
μέτρα για τη μεταφορά της οδηγίας δεν κοινοποιηθούν εντός δύο μηνών από 
την αιτιολογημένη γνώμη, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει 
την Κύπρο στο Δικαστήριο της ΕΕ.
Η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην 
Κύπρο καλώντας την να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να μεταφέ-
ρει πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για τα σήματα [οδηγία (ΕΕ) 
2015/2436], μετά τις προειδοποιητικές επιστολές που απεστάλησαν τον Μάρ-
τιο του 2019. Η οδηγία συνιστά σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό και την 
περαιτέρω εναρμόνιση της ενωσιακής νομοθεσίας για τα σήματα. Επιφέρει 
ουσιώδεις αλλαγές, όπως τον αναθεωρημένο ορισμό του σήματος, προσαρ-
μοσμένο στην ψηφιακή εποχή, νέους λόγους που εμποδίζουν την καταχώριση 
των σημάτων, νέους κανόνες για τα εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης 
κατά τη διαμετακόμισή τους, καθώς και νέες διατάξεις για την εναρμόνιση των 
διαδικασιών για τα σήματα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα κράτη μέλη της ΕΕ 
όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 14 Ιανου-
αρίου 2019. Η Κύπρος δεν το έκανε ή δεν ενημέρωσε την Κομισιόν και έχει 
πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να συμμορ-
φωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη. Εάν δεν απαντήσει ικανοποιητικά, η Κομι-
σιόν μπορεί να αποφασίσει να την παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Η Κομισιόν κλιμακώνει 
τις διαδικασίες επί 
παραβάσει της Κύπρου 
σε τρεις υποθέσεις 
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Στις 9 Οκτωβρίου του 1967 ο 
άνθρωπος που ταυτίστηκε με την 
έννοια επανάσταση όσο κανείς 
άλλος, εκτελέστηκε ξαπλωμένος στην 
αίθουσα ενός δημοτικού σχολείου 
στο χωριό Λα Χιγκέρα της Βολιβίας

Ή
ταν δύσκολη η κατάβαση την χα-
ράδρα Γιούρο εκείνο το βράδυ 
του Οκτώβρη, αλλά αυτό ήταν το 
τελευταίο πράγμα που ένοιαζε ε-

κείνη την στιγμή τον Τσε Γκεβάρα.
Ήταν μαθημένος στις δυσκολίες, είχε περά-
σει ατέλειωτες νύχτες σε ζούγκλες και 
βουνά αλλά στην Βολιβία το αντάρτικο 
που είχε στήσει δεν εξελισσόταν όπως θα 
ήθελε.
Οι κυβερνητικές δυνάμεις ήταν στο κατόπι 
του από το καλαοκαίρι, ο κλοιός στένευε 
και μαζί με μια φούχτα άνδρες ο Τσε εξα-
κολουθούσε να μάχεται και να διαφεύγει.
Ούτε αυτός, ούτε κανένας από τους 17 
αντάρτες που ήταν μαζί του, αντιλήφθη-
καν τα μάτια ενός αγρότη από το χωριό Λα 
Χιγκέρα, που τους είδε να περπατάνε.
Ήταν αυτός που έτρεξε να ειδοποιήσει τον 
τοπικό στρατιωτικό διοικητή της περιοχής 
Γκάρι Πράδο Σαλμόν για τους αντάρτες και 
ο τελευταίος δεν έχασε καιρό.
Αχνοχάραζε 8 του μήνα, όταν ο Κομαντά-
ντε και οι άντρες του βρέθηκε πρικυκλω-
μένος από ισχυρές κυβερνητικές δυνάμεις 
και παρόλο που τους είχε χωρίσει σε μικρές 
ομάδες των τεσσάρων ατόμων ώστε να 
υπάρχει αλληλοκάλυψη η μάχη ήταν άνιση.
Ακόμη κι έτσι χρειάστηκαν δύο πράγματα 
για να συλληφθεί ο ονειροπόλος γιατρός 
από την Αργεντινή, που τα άφησε όλα για 
να ξεσηκώσει τους φτωχούς και τους αδύ-
ναμους σε διάφορες γωνιές της γης.
Το ένα ήταν ότι οι αντάρτες όσο καλή δια-
χείρηση κι αν έκαναν ξέμεναν από πυρο-
μαχικά και το δεύτερο-απείρως πιο σημα-
ντικό-ο Τσε δέχτηκε μια ριπή στο πόδι, που 
τον δυσκόλευε πολύ στο περπάτημα.
Το όπλο του είχε καταστραφεί και όταν είδε 
τους στρατιώτες σε απόσταση αναπνοής 
ήξερε ότι όλα είχαν είχαν τελειώσει γι΄αυτό 
φώναξε δυνατά: «Μην πυροβολείτε. Είμαι 
ο Τσε Γκεβάρα και αξίζω πιο πολύ για σας 
ζωντανός».
Ήταν απόγευμα της 8ης Οκτωβρίου του 
1967 όταν ο Κομαντάντε Τσε μεταφέρθηκε 

στο δημοτικό σχολείο του Λα Χιγκέρα, 
τραυματισμένος αλλά ζωντανός.
Η αντίστροφη μέτρηση είχε αρχίσει....

Δεν μίλησε μέχρι το τέλος
Οι στρατιώτες που τους είχε κάνει την ζωή 
δύσκολη, του έσκισαν τα ρούχα, θέλοντας 
να αφαιρέσουν από τον Τσε, αυτό καταλυ-
τικό βλέμμα που είχε, όταν κοίταζε κάποιον.
Στην ανάκριση δεν είπε τίποτε. Τα χέρια και 
τα πόδια του ήταν δεμένα και τα μαλλιά του 
βρώμικα όταν μπήκε στην αίθουσα που τον 
κρατούσαν ο Φέλιξ Ροντρίγκεζ, πράκτορας 
της CIA.
Ο τελευταίος φορούσε στολή των ενό-
πλων δυνάμεων της Βολιβίας και είχε παί-
ξει κύριο ρόλο στην επιχείρηση για την 
σύλληψη του ανθρώπου που παράτησε 
τον υπουργικό θώκο στην Κούβα για να 
πολεμήσει στα βουνά της Αφρικής και των 
Άνδεων.
Ήταν αυτός που όπως είπε χρόνια μετά 
ήθελε να μείνει ζωντανός ο Κομαντάντε, 
ώστε να μεταφερθεί στις ΗΠΑ και να ανα-
κριθεί, αλλά οι Βολιβιανοί αποφάσισαν να 
τον εκτελέσουν.
Όταν το έμαθε μπήκε στην αίθουσα κοίταξε 
τον Τσε στα μάτια και του είπε τρεις λέξεις: 
«Θα σε εκτελέσουν...».
Ο Γκεβάρα ανταπόδωσε το βλέμμα σύμ-
φωνα με τα όσα είπε χρόνια μετά ο Ροντρί-
γκεζ στην εκπομπή «60 minutes» και του 
απάντησε: «Καλύτερα έτσι. Δεν έπρεπε να 
με είχαν πιάσει ποτέ ζωντανό».
Μετά από μια χειραψία, ο πράκτορας της 
CIA βγήκε έξω και ο Χάιμε Τεράν, ένας 
στρατιώτης ανέλαβε να εκτελέσει τον 
άνθρωπο που κατέλαβε την Σάντα Κλάρα 
στην Κούβα, ανοίγοντας στον Φιντέλ 
Κάστρο τον δρόμο για την Αβάνα.
Οι εντολές που είχε ήταν να πυροβολήσει 
τον Τσε από τον λαιμό και κάτω, ώστε να 
γίνει πιστευτή η ιστορία τηςε κυβέρνησης, 
ότι σκοτώθηκε στην μάχη.
Οι τελευταίες λέξεις του Κομαντάντε προς 
τον Τεράν ήταν: «Ξέρω ότι ήρθες να με σκο-
τώσεις. Πυροβόλα, έναν άνθρωπο θα σκο-
τώσεις...».
Οι ριπές ακούστηκαν σε μια απόσταση 
εκατό μέτρων.
Το κορμί του είχε πληγές στον θώρακα, στα 
χέρια και στα πόδια, ήταν πρωί, το ημερο-
λογιο έδειχνε Δευτέρα 9 Οκτωβρίου και ο 
Τσε Γκεβάρα ήταν νεκρός...

διεθνή νέα

Τσε Γκεβάρα: Οι τελευταίες 
ώρες του επαναστάτη 
Κομαντάντε

Δ
ύο Αμερικανοί γερουσιαστές πα-
ρουσίασαν το περίγραμμα σχεδί-
ου νόμου το οποίο προβλέπει την 
επιβολή κυρώσεων στην πολιτική 

ηγεσία της Τουρκίας - συμπεριλαμβανομέ-
νου του προέδρου της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν - καθώς και στις ένοπλες δυνάμεις 
και τον τομέα της ενέργειας της χώρας αυ-
τής, σε αντίδραση στην τουρκική εισβολή 
στη βορειοανατολική Συρία.
Ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών Κρις 
Βαν Χόλεν και ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέ-
ιαμ εισηγούνται να στοχοθετηθούν όποιοι 
πόροι τυχόν διαθέτουν οι τούρκοι πολιτι-
κοί στην επικράτεια των ΗΠΑ και να τους 
επιβληθούν επίσης ταξιδιωτικές απαγορεύ-
σεις.
Ακόμη, προτείνουν να απαγορευθεί σε 
παγκόσμιο επίπεδο οποιαδήποτε πώληση 

στρατιωτικού εξοπλισμού στην Άγκυρα, 
συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών που 
κατασκευάζονται στην αμερικανική επικρά-
τεια.
Επιπλέον, θέλουν να ενεργοποιηθούν οι 
κυρώσεις οι οποίες έχουν αναγγελθεί σε 
βάρος της κγκυρας εξαιτίας της αγοράς του 
ρωσικού συστήματος αντιαεροπορικής και 
αντιπυραυλικής άμυνας S-400.
Ακόμη, οι Βαν Χόλεν και Γκρέιαμ προτεί-
νουν να εκπονηθεί έκθεση σχετικά με τους 
πόρους και την περιουσία του τούρκου 
προέδρου Ερντογάν.
Πέραν του προέδρου της Τουρκίας, οι δύο 
γερουσιαστές εισηγούνται να υποστούν 
αμερικανικές οικονομικές και ταξιδιωτικές 
κυρώσεις άλλοι έξι αξιωματούχοι, συμπερι-
λαμβανομένων των υπουργών Εξωτερικών, 
Οικονομικών και Άμυνας.

ΗΠΑ: Την επιβολή κυρώσεων στον 
Ερντογάν και στον στρατό της Τουρκίας 
εισηγούνται δύο γερουσιαστές

Βρετανία και Ιρλανδία βλέπουν 
πως είναι, ακόμα, εφικτή μια 
συμφωνία για το Brexit 

Μ
ια συμφωνία για το Brexit 
παραμένει εφικτή, δήλωσαν 
σήμερα η Βρετανία και η Ιρ-
λανδία, σε κοινή ανακοίνω-

ση που εκδόθηκε μετά τις συνομιλίες κο-
ντά στο Λίβερπουλ μεταξύ του πρωθυ-
πουργού της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον 
και του ομολόγου του της Ιρλανδίας, Λίο 
Βαράντκαρ.
«Οι πρωθυπουργοί Τζόνσον και Βαρά-
ντκαρ είχαν εκτενή και εποικοδομητική 
συζήτηση», αναφέρει η ανακοίνωση. 
«Και οι δύο εξακολουθούν να πιστεύουν 
ότι μια συμφωνία είναι προς το συμφέ-
ρον όλων. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν 
ότι βλέπουν έναν δρόμο για μια πιθανή 
συμφωνία».
Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Λίο Βαράντκαρ 
δήλωσαν ότι διακρίνουν έναν «δρόμο 
προς μια πιθανή συμφωνία» για το 
Brexit, χωρίς να εξηγήσουν πώς υπολογί-
ζουν οι διαπραγματεύσεις να βγουν από 
το αδιέξοδο, μόλις τρεις εβδομάδες πριν 
από την προγραμματισμένη ημερομηνία 
του διαζυγίου μεταξύ του Λονδίνου και 
των Βρυξελλών. Ο Μπόρις Τζόνσον και ο 

Λίο Βαράντκαρ δήλωσαν ότι διακρίνουν 
έναν «δρόμο προς μια πιθανή συμφω-
νία» για το Brexit, χωρίς να εξηγήσουν 
πώς υπολογίζουν οι διαπραγματεύσεις 
να βγουν από το αδιέξοδο, μόλις τρεις 
εβδομάδες πριν από την προγραμματι-
σμένη ημερομηνία του διαζυγίου μεταξύ 
του Λονδίνου και των Βρυξελλών.
Ο Λίο Βαράντκαρ δήλωσε ότι μια συμ-
φωνία για τo Brexit είναι πιθανή έως τις 
31 Οκτωβρίου, μετά την «πολύ θετική 
συνάντηση» που είχε με τον πρωθυ-
πουργό Μπόρις Τζόνσον.
«Είχα μια πολύ καλή συνάντηση με τον 
πρωθυπουργό... πολύ θετική, πολλά 
υποσχόμενη. Πράγματι βλέπω έναν 
δρόμο προς μια συμφωνία εντός των 
προσεχών ημερών. Πιστεύω ότι είναι 
πιθανό να φθάσουμε σε μια συμφω-
νία, να εγκριθεί η συνθήκη, να επιτρέψει 
στη Βρετανία να αποχωρήσει από την ΕΕ 
συντεταγμένα και αυτό να έχει γίνει έως 
τα τέλη Οκτωβρίου. ‘Ομως έχουμε ακόμη 
πολλά που μένουν να γίνουν και πολλά 
πράγματα που δεν είναι υπό τον έλεγχο 
μου», τόνισε.
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Σύμφωνα με το αμερικανικό 
δημοσίευμα, «η κρυφή ομάδα 
δολοφόνων και κατασκόπων, που 
επιδιώκει να φέρει αναταραχή 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, έχει τον 
κωδικό Μονάδα 29155» - Πώς 
αντέδρασε το Κρεμλίνο

Μ
υστική ομάδα κατασκόπων 
και δολοφόνων έχει στείλει 
η Ρωσία στην Ευρώπη με 
σ τόχο την 

αποσταθεροποίηση της 
γηραιάς ηπείρου, όπως 
αποκαλύπτουν οι «New 
York Times».
«Η ομάδα θανάτου έχει 
σ τόχο να α ιμα τοκυ -
λήσει τη Βρετανία και 
άλλες χώρες της γηραιάς 
ηπείρου εξοντώνοντας 
τους εχθρούς της Μόσχας», αναφέρει 
το δημοσίευμα επικαλούμενο έγκυρες 
πηγές.
Άμεση ήταν η αντίδραση του Κρεμλί-
νου που υποστήριξε ότι το δημοσίευμα 
μοιάζει με «φτηνιάρικο μυθιστόρημα».
«Παρόμοια δημοσιεύματα θα έλεγα ότι 
προέρχονται από τη σειρά των φτηνι-
άρικων μυθιστορημάτων, pulp fiction 
όπως λένε στα αγγλικά» δήλωσε ο Ντμί-
τρι Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι η Μόσχα 
ενδιαφέρεται για την οικοδόμηση καλών 
σχέσεων με την Ευρώπη γενικά και με τις 
ευρωπαϊκές χώρες σε διμερή βάση.
Σύμφωνα, πάντως, με το δημοσίευμα 
των New York Times, «η κρυφή ομάδα 
δολοφόνων και κατασκόπων που επιδι-
ώκει να φέρει αναταραχή στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και σε ολόκληρη την Ευρώπη 
έχει τον κωδικό: «Μονάδα 29155».
Η μονάδα στεγάζεται σε χώρο εκπαιδευ-
τικού κέντρου ανατολικά της Μόσχας 
και την ύπαρξή της γνωρίζουν μόνο τέσ-
σερις δυτικές χώρες, σύμφωνα με την 
εφημερίδα.
Η ομάδα θανάτου αποτελείται από βετε-
ράνους πολέμου στο Αφγανιστάν, τη 
Τσετσενία και την Ουκρανίας και δρα-
στηριοποιείται εδώ και μία δεκαετία στο 

ευρωπαικό έδαφος.
Η ομάδα φέρεται να κρύβεται πίσω από 
την υπόθεση δηλητηρίασης του Ρώσου 
πρώην διπλού κατασκόπου Σεργκέι 
Σκριπάλ με νευροτοξικό αέριο και της 
κόρη του, Γιούλια τον περασμένο Μάρ-
τιο, στην Αγγλία.
Το επίμαχο δημοσίευμα αναφέρει επί-
σης ότι, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντι-
μίρ Πούτιν έστειλε επίσης τη «Μονάδα 
29155» για να ενορχηστρώσει πραξικό-
πημα στο Μαυροβούνιο, το οποίο απέ-
τυχε και να δηλητηριάσει τον Βούλγαρο 

με γαλέμπορο όπλων, 
Εμί λ ιαν Γκεμπρέφ το 
2015.
Πηγές πληροφοριών σε 
τέσσερις δυτικές χώρες 
υποστηρίζουν ότι είναι 
άγνωστο πού και πότε θα 
χτυπήσει η ομάδα θανά-
του, όπως επισημαίνουν 
οι New York Times.

Ωσ τόσο, απόσ τρατος της υπηρε-
σίας στρατιωτικών πληροφοριών της 
Ρωσίας, της «GRU» ο οποίος ισχυρίζε-
ται ότι έχει βαθιά γνώση για το πώς λει-
τουργεί αυτή η ομάδα θανάτου, απο-
καλύπτει ότι, οι δολοφόνοι και οι κατά-
σκοποι είτε δρουν μεμονωμένα είτε σε 
ομάδες συντονίζοντας βομβιστικές επι-
θέσεις και δολοφονίες.
Οι υπηρεσίες Πληροφοριών του ΝΑΤΟ 
και της ΕΕ υποπτεύονται εδώ και καιρό 
ότι μία κεντρική οργάνωση βρίσκεται 
πίσω από την υπόθεση δηλητηρίασης 
του Σκριπάλ, καθώς και άλλων γεγονό-
των που έχουν αποσταθεροποιήσει την 
ευρωπαϊκή ήπειρο.
Οι μέθοδοι της «Μονάδας 29155» περι-
λαμβάνουν τη χρήση νευροτοξικού 
παράγοντα γεγονός που «παραπέμπει» 
σε ρωσικό... δάκτυλο.
Πάντως, δύο αξιωματούχοι των μυστι-
κών υπηρεσιών σ την Ευρώπη, υπό 
καθεστώς ανωνυμίας υποστηρίζουν 
ότι το άρθρο των New York Times είναι 
«αξιόπιστο».
Την ίδια ώρα, πηγή των Βρυξελλών, 
υποστηρίζει ότι η Ρωσία εφαρμόζει από 
το 2008 μεθόδους του Ψυχρού Πολέμου 
για να εξοντώσει τους εχθρούς της.

Άρθρο-σοκ των New York Times: 
Κατάσκοποι-δολοφόνοι του Πούτιν 
έτοιμοι να αιματοκυλήσουν την 
Ευρώπη! 

Ο 
πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ 
Τζίμι Κάρτερ κάλεσε τον Ντό-
ναλντ Τραμπ να συνεργαστεί 
με την έρευνα του Κογκρέσου 

για την πιθανή παραπομπή του Αμερικα-
νού προέδρου, δηλώνοντας ότι η άρνη-
σή του να συμμορφωθεί με τα αιτήματα 
των βουλευτών έχει αφήσει τους Αμε-
ρικανούς να ψάχνουν εναγωνίως απα-
ντήσεις.
Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος βρίσκε-
ται αντιμέτωπος με κατηγορίες για κατά-
χρηση του αξιώματός του πιέζοντας την 
Ουκρανία να ερευνήσει τον πολιτικό 
του αντίπαλο Τζο Μπάιντεν. Νωρίτερα 
σήμερα η κυβέρνηση Τραμπ εμπόδισε 
έναν βασικό μάρτυρα να καταθέσει σε 
τρεις επιτροπές της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων, ενώ ο Λευκός Οίκος τόνισε ότι 
δεν θα παραδώσει σειρά εγγράφων, που 
έχουν ζητήσει με κλήτευσή τους κοινο-
βουλευτικές επιτροπές.
«Πες την αλήθεια, σκέφτομαι, έτσι για 
αλλαγή», είπε ο Δημοκρατικός πρώην 
πρόεδρος Κάρτερ στο MSNBC, όταν 
ρωτήθηκε ποια συμβουλή θα έδινε στον 
δισεκατομμυριούχο ένοικο του Λευκού 
Οίκου.
Ο Τραμπ αρνείται οποιοδήποτε παρά-
πτωμα στην ουκρανική υπόθεση και 

αντέδρασε έπειτα από την έναρξη της 
διαδικασίας για την καθαίρεσή του πριν 
από δύο εβδομάδες, με εκατοντάδες 
tweets και αναρτήσεις με βωμολοχίες 
και προσβλητικά υποκοριστικά ενάντια 
σε Δημοκρατικούς βουλευτές, αλλά και 
σε ορισμένους Ρεπουμπλικανούς που τον 
επέκριναν.
Ενώ η Γερουσία, όπου την πλειοψηφία 
έχουν οι Ρεπουμπλικανοί, είναι «απί-
θανο» να ψηφίσει υπέρ της καθαίρεσης 
Τραμπ, ακόμη και αν η ελεγχόμενη από 
τους Δημοκρατικούς Βουλή εγκρίνει την 
παραπομπή του, ο Κάρτερ υποστήριξε 
ότι αυτό μπορεί να αλλάξει ανάλογα με 
το τι θα αποκαλυφθεί στην έρευνα.
«Αν τα γεγονότα αποκαλύψουν έναν 
αυξανόμενο αριθμό πραγμάτων που 
έχει πραγματικά κάνει, τότε βεβαίως 
είναι δυνατή η παραπομπή του και είναι 
δυνατή η καθαίρεσή του από το αξί-
ωμα», δήλωσε στο MSNBC ο γηραιότε-
ρος εν ζωή πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.
Ο 95χρονος Κάρτερ, που εκλέχθηκε με 
τη δέσμευση της εντιμότητας, διετέλεσε 
πρόεδρος από το 1977 και το 1981. Στην 
μία του θητεία αντιμετώπισε τις δικές του 
πολιτικές διαμάχες, όπως την Κρίση των 
Ομήρων το 1979, με την ομηρεία αμερι-
κανικών διπλωματών στο Ιράν.

Η συμβουλή του Τζίμι Κάρτερ 
στον Τραμπ: «Πες την αλήθεια… 
έτσι για αλλαγή» 

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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Κ
υνικός, απειλητικός και εκτός ορίων, 
ο Ταγίπ Ερντογάν εκστόμισε σε ύ-
φος απαράδεκτο προειδοποιήσεις, 
απειλές και ύβρεις προς όλους όσοι 

τολμούν να έχουν διαφορετική άποψη για 
την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία.
Ένα εικοσιτετράωρο μετά την έναρξη της 
τουρκικής εισβολής στη βόρεια Συρία ο πρό-
εδρος της Τουρκίας το «τερμάτισε» προειδο-
ποιώντας την Ευρώπη πως αν δεν ευθυγραμ-
μιστεί με τις τουρκικές θέσεις, θα στείλει εκα-
τομμύρια πρόσφυγες σε ευρωπαϊκά εδάφη. 
Έμπλεος εθνικής υπερηφάνειας και οθωμα-
νικής δόξας ο Ταγίπ Ερντογάν υπερέβη τα 
εσκαμμένα επιτιθέμενος κατά της Σαουδικής 
Αραβίας και της Αιγύπτου.
Μιλώντας σε στελέχη του κόμματός του στην 
Άγκυρα και απευθυνόμενος στην Ευρώπη 

είπε τα εξής ανατριχιαστικά: «Ευρώπη, έλα 
στα συγκαλά σου. Αν εξακολουθήσεις να μας 
αποκαλείς κατοχική δύναμη στη Συρία, θα 
ανοίξουμε τις πόρτες και θα σου στείλουμε 
3,6 εκατομμύρια πρόσφυγες».
Στη συνέχεια έστρεψε τα βέλη του κατά της 
Σαουδικής Αραβίας: « Ε … Σαουδική Αραβία 
…. Κοίταξε τον εαυτό σου στον καθρέπτη και 
να εξηγήσεις τι έκανες στην Υεμένη».
Ο Ταγίπ Ερντογάν δεν ξέχασε, βεβαίως, την 
Αίγυπτο: «Ε … Αίγυπτο, εσύ μη μιλάς. Είσαι ο 
δολοφόνος της Δημοκρατίας».
Σε μία γλώσσα λαϊκή με λαϊκιστικό στόμφο 
και αλαζονεία χωρίς όρια, ο Ταγίπ Ερντογάν, 
ο οποίος ετοιμάζει τις βαλίτσες του για τον 
Λευκό Οίκο όπου προσκλήθηκε επίσημα 
από τον Ντόναλντ Τραμπ, αισθάνεται προφα-
νώς νικητής αυτής της παρτίδας. 

διεθνή νέα

Σ
ε «παραλήρημα» βρίσκεται ο Αμερι-
κανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο 
οποίος, μέσω του... αγαπημένου του 
Twitter, έτεινε σήμερα χείρα φιλίας 

προς όλους: και τους Τούρκους, αλλά και τους 
Κούρδους της Συρίας, επιμένοντας να «θολώ-
νει τα νερά» αναφορικά με την στάση που θα 
τηρήσει, έχοντας να αντιμετωπίσει και τα «πυ-
ρά» εντός ΗΠΑ, τόσο από τους Δημοκρατικούς 
όσο και από τους Ρεπουμπλικανούς.
Αρχικά, ο Τραμπ προσκάλεσε τον Τούρκο πρό-
εδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Ουάσιν-
γκτον, στις 13 Νοεμβρίου, ενώ την ίδια ώρα 
έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν 
εγκαταλείψει τους Κούρδους μαχητές, καθώς 
τους βοηθάνε οικονομικά. «Μπορεί να βρι-
σκόμαστε σε φάση αποχώρησης από τη Συρία, 
αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουμε εγκατα-
λείψει τους Κούρδους, οι οποίοι είναι ιδιαίτε-
ροι άνθρωποι και υπέροχοι μαχητές. Το ίδιο 
πολύ καλή είναι και η σχέση μας με την Τουρ-
κία, εταίρο μας στο ΝΑΤΟ. Η Τουρκία έχει ήδη 
μεγάλο κουρδικό πληθυσμό» γράφει ο Αμε-
ρικανός πρόεδρος σε σειρά αναρτήσεών του 
στο Twitter.
Και συνεχίζει: «Τόσοι πολλοί άνθρωποι 
ξεχνούν ότι η Τουρκία είναι ένας μεγάλος 
εμπορικός εταίρος των Ηνωμένων Πολι-
τειών. Στην πραγματικό-
τητα, οι Τούρκοι κατασκευά-
ζουν το κομμάτι του ατσάλι-
νου σκελετού των δικών μας 
F-35 .Ήταν επίσης καλό που 
συνεργαστήκαμε, γιατί με 
βοήθησαν να σώσω πολλές 
ζωές στην επαρχία Ιντλίμπ 
της Συρίας».
Για μια ακόμη φορά, ο Αμερι-
κανός πρόεδρος επιμένει στις απειλές για την 
Άγκυρα, με φόντο την οικονομία της, τονίζο-
ντας ότι «οποιαδήποτε απρόκλητη ή άσκοπη 
στρατιωτική ενέργεια θα είναι καταστροφική 
για την οικονομία της και για το πολύ εύθραυ-
στο νόμισμά της».
Οι νέες δηλώσεις Τραμπ έρχονται την ώρα που 
έχει ξεσπάσει πολιτικός σεισμός στην Ουάσιν-
γκτον για την ξαφνική απόφασή του να απο-
σύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη 
βορειοανατολική Συρία, «αδειάζοντας» τους 
Κούρδους της Συρίας και δίνοντας το «πράσινο 
φως» στον Ερντογάν να εξαπολύσει επίθεση 

ανατολικά του Ευφράτη.

Πολιτικός σεισμός στις ΗΠΑ
Εκρηκτική είναι η κατάσταση στην Ουάσιν-
γκτον με πρωτοκλασάτα στελέχη των Ρεπου-
μπλικανών να επαναστατούν λίγες ώρες μετά 
την ξαφνική απόφαση του Αμερικανού προέ-
δρου Ντόναλντ Τραμπ να θυσιάσει τους Κούρ-
δους δίνοντας τις ευλογίες του σε μία στρατιω-
τική επέμβαση της Τουρκίας στη βόρεια Συρία.
Η αιφνίδια απόφαση του Τραμπ να δώσει 
χώρο στην Άγκυρα για να επιτεθεί στρατιω-
τικά στα ανατολικά του Ευφράτη έχει προκα-
λέσει τις τελευταίες ώρες θύελλα αντιδράσεων 
στους κόλπους του Ρεπουμπλικανικού Κόμ-
ματος.
Από την πλευρά του, το αμερικανικό Πεντά-
γωνο προσπαθεί να υιοθετήσει μία ενιαία 
στρατηγική καθώς η διγλωσσία του Αμερι-
κανού προέδρου θολώνει το τοπίο στο ποια 
στάση κρατά η Ουάσινγκτον στο συριακό.
Όπως επισημαίνει η εφημερίδα ‘Wall Street 
Journal’ ο Τραμπ έχει δεχθεί καταιγιστικά 
πυρά από τους υποστηρικτές του, οι οποίοι 
τον προειδοποιούν ότι το να αφήσουν οι ΗΠΑ 
την Τουρκία να επιτεθεί στους Κούρδους και 
να απομακρυνθούν από τον αγώνα κατά του 
Ισλαμικού Κράτους θα προκαλέσει ανεπανόρ-

θωτη ζημιά στα συμφέροντα 
των ΗΠΑ.
Oι παρορμητικές αποφάσεις 
του Τραμπ αναφορικά με την 
εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, 
έφεραν τα πάνω - πάνω στην 
Ουάσινγκτον, όπως σχολιά-
ζει τα διεθή ΜΜΕ.
«Για καταστροφικό λάθος», 
κάνει λόγο η αντιπρόεδρος 

των Ρεπουμπλικανών στο Ουαϊόμινγκ Λιζ Τσένει.
Όπως αναφέρει το CNN η Νίκι Χάλει, πρώην 
πρέσβειρα των Αμερικανών στα Ηνωμένα 
Έθνη, εξέφρασε την έντονη διαφωνία της 
δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι ο Αμερικανός 
πρόεδρος αφήνει τους συμμάχους του Κούρ-
δους να πεθάνουν.
Ο Γερουσιαστής Λίντσει Γκράχαμ, ένας από 
τους βαρόνους των Ρεπουμπλικάνων και 
ένθερμος υποστηρικτής του Αμερικανού προ-
έδρου, υποστήριξε ότι η απόφαση Τραμπ για 
αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων 
από τη βόρεια Συρία είναι ανεύθυνη.

«Παραληρεί» ο Τραμπ: Καλεί τον 
Ερντογάν στις ΗΠΑ, αλλά απειλεί την 
τουρκική λίρα και επαινεί τους Κούρδους
Αντιφατικά μηνύματα για το Συριακό στέλνει ο Αμερικανός πρόεδρος - Προσκαλεί 
τον Ερντογάν στην Ουάσινγκτον στις 13 Νοεμβρίου, αλλά πλέκει το εγκώμιο των 
Κούρδων μαχητών 

Ερντογάν σε ρόλο νταή 



22 11 Οκτωβρίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

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

Το διάβασμα για το σπίτι 
είναι δουλειά των παιδιών

Έ
νας γονιός, που με κάθε κα-
λή πρόθεση βοηθάει το παιδί 
του με τα μαθήματά του για 
το σπίτι, μπορεί άθελά του να 

κάνει το αντίθετο. Αντί να το βοηθά-
ει, μπορεί να συμβάλει στους λόγους 
που το παιδί δεν τα πηγαίνει καλά 
στο σχολείο.
Είναι λογ ικό να θέλουμε τα παι-
διά μας να είναι καλοί μαθητές και 
να προσπαθούμε να κάνουμε ό,τ ι 
μπορούμε γ ια να τα βοηθήσουμε 
να γ ίνουν. Με το να διαβάζουμε 
μαζί τους όμως, μπορεί να θέτουμε 
σε κίνδυνο κάθε ελπίδα να συμβεί 
αυτό.
Αν παρόλη την προσπάθειά μας να 
βοηθήσουμε το παιδί μας αυτό εξα-
κολουθεί να μην τα πηγαίνει καλά 
σ τα μαθήματα, τότε πρέπει να το 
ξανασκεφτούμε.
Ένα παιδί που εξαναγκάζεται να δια-
βάσει με τον γονιό, προσπαθεί να 
αποδείξει κάθε μέρα ότι κανένας δεν 
θα το αναγκάσει να κάνει τα μαθή-
ματά του. Έτσι, όσο διαρκεί η κοινή 
μελέτη, τόσο το παιδί εξακολουθεί 
να μην τα πηγαίνει καλά στο σχολείο.
Όταν διαβάζουμε με τα παιδιά μας, 
ουσιαστικά λαμβάνουμε εμείς την 
εκπαίδευση αντί για τα παιδιά μας.
Το διάβασμα για το σπίτι, είναι δου-
λειά του παιδιού, όχι του γονιού.
Η απροθυμία ενός παιδιού να διαβά-
σει και να αναλάβει τις ευθύνες του, 
μπορεί να πηγάζει από την ίδια την 
σχέση του με τον γονιό, και είναι μία 
μορφή αντίστασης στην πίεση που 
του ασκεί ο γονιός. Όσο πιέζουμε 
όμως, τόσο αυξάνεται η αντίσταση. 
Σε κανέναν δεν αρέσει να εξαναγκά-
ζεται σε κάτι, είτε είναι παιδί, ή ενή-
λικος.

Τί ρόλο μπορεί να αναλάβει 
ο γονιός;

Ο γονιός μπορεί να διευκολύνει το 
παιδί να διαβάζει μόνο του εξασφα-
λίζοντάς του τις απαραίτητες προϋ-
ποθέσεις για να συμβεί αυτό. Μπο-
ρούν γονιός και παιδί να αποφασί-
σουν σε έναν συγκεκριμένο χρόνο 
μέσα στην ημέρα που το παιδί θα 
αφιερώνεται στη μελέτη και να τον 
τηρήσουν.
Αν το παιδί αντιμετωπίζει ασυνήθι-
στες δυσκολίες, μπορούν οι γονείς 
να του εξασφαλίσουν κάποια ιδιαί-
τερα μαθήματα γ ια ένα διάσ τημα 
έως ότου ξεπεραστούν – όχι επ’α-
όριστον. Είναι αμφιλεγόμενο το αν 
πρέπει ο γονιός να αναλάβει αυτό 
τον ρόλο, ακόμα και αν είναι ο ίδιος 
εκπαιδευτικός, γ ιατ ί οι δυσκολίες 
που αντιμετωπίζει το παιδί μπορεί 
να οφείλον ται σ την φτωχή σχέση 
μεταξύ τους εξ’αρχής. Αν η απροθυ-
μία του παιδιού να διαβάσει είναι 
μία μορφή αντίσ τασης σ την πίεση 
που του ασκεί ο γονιός, τότε είναι 
απίθανο οι δυσκολίες του να ξεπε-
ραστούν.
Βέβαια, ακόμα και αν αποστασιοποι-
ηθούμε και αφήσουμε ένα παιδί να 
αναλάβει τις ευθύνες του γύρω από 
τη μελέτη στο σπίτι, δεν είναι απα-
ραίτητο ότι το παιδί θα αρχίσει να 
διαβάζει. Μπορεί να κλείνεται στο 
δωμάτιό του και να κάνει οτιδήποτε 
άλλο εκτός από διάβασμα την ώρα 
που έχει αποφασιστεί από κοινού.
Επομένως, πρέπει ως γονείς να απο-
φασίσουμε μέσα μας ότι υπάρχουν 
κάποια πράγματα που είναι εκτός 
του ελέγχου μας. Ένα ζήτημα που 
προκαλεί τόσο μεγάλη τριβή σ τ ις 
οικογένειε ς όπως αυτό της μελέ-
της γ ια το σπίτ ι, απλώς, δεν είναι 
σ τα χέρια μας. Δεν μπορούμε να 
κάνουμε κάποιον να διαβάσει και να 
εκπαιδευτεί. Η μάθηση είναι αποτέ-
λεσμα προσωπικής βούλησης.

Θ
έλεις να μάθεις πώς κακομα-
θαίνουν τα παιδιά;
Σίγουρα θα έχετε δει κακο-
μαθημένα παιδιά σε μαγα-

ζιά ή σε κάποια περίπτωση που έχετε 
μαζευτεί πολλές οικογένειες. Κακομα-
θημένα παιδιά που συμπεριφέρονται 
ανεγξέλεκτα ...ενώ οι γονείς τους είναι 
μπροστά χωρίς να κάνουν τίποτε. Θα 
σας δώσω μερικούς τρόπους που μπο-
ρούν να κάνουν τα παιδιά σας κακομα-
θημένα. Πρώτον, να τους κάνετε όλα τα 
χατήρια. Αντίθετα, φροντίστε να βρείτε 
το χρόνο να τους διδάξετε πώς πρέπει 
να συμπεριφέρονται και να καταλάβουν 
ότι θα έχουν συνέπειες αν δεν συμμορ-
φωθούν. Δεύτερον, όταν τους αναθέ-
τετε κάποια δουλειά γίνονται εκείνα το 
αφεντικό και  σας μιλάνε χωρίς σεβα-
σμό. Με αποφασιστικότητα να πατάτε 
πόδι και να μάθουν ότι δε θα περά-
σει το δικό τους.  Κάντε τα απαραί-
τητα βήματα για να μη γίνουν τα  παι-
διά σας κακομαθημένα. Η ζωή θα είναι 
καλύτερη και για τα παιδιά και για τους 
γονείς.

Η Αλήθεια για την Συζυγική 
Ευτυχία
Είσαι ευτυχισμένος/η στο γάμο σου;
Σε μία έρευνα που δημοσ ιεύτηκε 
στο National Survey of Families and 
Households, πάνω από 1000 ζευγάρια 
ενηλίκων δήλωσαν ότι δεν είναι ευτυ-
χισμένοι στο γάμο τους. Ύστερα από 
πέντε χρόνια, πήραν συνέντευξη τα 
ίδια ζευγάρια. Σχεδόν 80% των ζευγα-
ριών που αποφάσισαν να μη χωρίσουν 
και να ζήσουν μαζί δήλωσαν ότι ήταν 
ευτυχισμένοι με το γάμο τους  και μάλι-
στα πολύ περισσότερο  από πριν. Από 
τα ζευγάρια που πήραν διαζύγιο, μόνο 
19% δήλωσε ότι ήταν ευτυχισμένοι. Το 
δίδαγμα της ιστορίας;  Αν σκέφτεσαι να 
πάρεις διαζύγιο γιατί δεν είσαι ευτυχι-
σμένος/η στο γάμο σου, ΜΗΝ το κάνεις. 
Οι έρευνες δείχνουν ότι θα είσαι πολύ 
πιο ευτυχισμένος/η στο τέλος αν μπο-
ρέσεις να αντιμετωπίσεις τα θέματα 
που σας απασχολούν.

Κακές Συνήθειες στο Γάμο
Μήπως κινδυνεύει ο γάμος σου από 
δυναμίτη; 
Όπως ο δυναμίτης μπορεί να ρίξει μία 
πολυκατοικία, έτσι και κάποιες συνή-
θειες μπορούν σαν δυναμίτης να γκρε-
μίσουν το γάμο σου. Όταν λειτουργείς 
ένα σου ένα μου ... όταν έχεις μυστικά 
από τον άντρα σου/ από τη γυναίκα σου 
... ή μιλάς συνέχεια χωρίς να ακούς τον 
άλλον υπονομεύεις το γάμο σου. Τι μπο-
ρείς να κάνεις λοιπόν για να επανορθώ-
σεις τη ζημιά και να συσφίξεις τη σχέση 
σου; Αποφάσισε να αντικαταστήσεις τις 
παλιές σου συνήθειες με καινούργιες 
– βοήθησε τον άντρα σου/ τη γυναίκα 
σου χωρίς να περιμένεις τ ίποτε γ ια 
αντάλλαγμα, να είσαι ανοιχτός/ή με τον 
σύντροφό σου σε όλα, και να μιλάς λιγό-
τερο... και ν’ ακούς περισσότερο. Έτσι 
λοιπόν, την επόμενη φορά που θα αφή-
σεις το δυναμίτη σου να πέσει , να σκε-
φτείς τη ζημιά που μπορεί να κάνεις στον 
άντρα σου / στη γυναίκα σου αλλά και 
στο γάμο σου.

Πώς να Κερδίσεις Το Σεβασμό 
του Άντρα σου/ της Γυναίκας 
σου
Εμπιστεύεται την κρίση σου ο άντρας 
σου/η γυναίκα σου; 
Όταν πρόκειται να πάρετε κάποια από-
φαση, η ένταση ανάμεσα στο αντρόγυνο 
μπορεί να ανεβεί μερικούς βαθμούς. 
Σέβεσαι και υπολογίζεις την κρίση του 
άντρα σου/της γυναίκας σου; Αν υπάρ-
χει το θεμέλιο του αμοιβαίου σεβασμού 
και της αγάπης, τότε η θερμοκρασία μπο-
ρεί να μείνει σε χαμηλά και ήρεμα επί-
πεδα. Πρώτον, βασική αρχή είναι να 
αγαπάς τον άντρα σου/τη γυναίκα σου. 
Χωρίς γνήσια, ανιδιοτελή, χωρίς όρους 
αγάπη, τίποτε δε θα έχει επιτυχία, ειδικά 
στο γάμο. Δεύτερον, να σέβεσαι και να 
υπολογίζεις τη γνώμη του άντρα σου/ 
της γυναίκας σου. Να συζητάτε το θέμα 
με κάθε λεπτομέρεια και με τη σειρά να 
ακούει προσεκτικά ο ένας τ ις προτά-
σεις του άλλου. Ο γάμος είναι μία σχέση 
συνεργασίας και όχι δικτατορίας.

Πώς Κακομαθαίνουν     
τα Παιδιά
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Μ
ια καινο τόμος 
μ ε λ έ τ η  δ ια π ι -
στώνει ότι τα ε-
πίπεδα νατρίου 

και καλίου, ενδεικτικά της δι-
ατροφής που ακολουθεί ένας 
άνθρωπος, μπορεί να απο-
τελούν παράγοντες πρόβλε-
ψης μελλοντικής κατάθλιψης 
στους εφήβους.
Ο αριθμός των εφήβων που 
υπ ο φ έ ρ ου ν  απ ό  κα τ ά -
θλιψη εκτιμάται ότι έχει 
αυξηθεί κατά 30% σε 
σχέση με την προηγού-
μενη δεκαετ ία. Μελέ-
τες έχουν δείξει μια 
συσχέτιση μεταξύ 
της υγιεινής δια-
τ ροφής  κα ι  τ ης 
βελτ ιωμένης διά-
θεσης σ τους ε νη-
λίκους,  ωσ τόσο λίγε ς 
ε ίναι οι έρευνε ς σχε-
τικά με την επίδραση 
της διατροφής στην 
εκδήλωση της κατά-
θλιψης σ τους εφή-
βους.
Οι ερευνητ έ ς της ε ν 
λ ό γ ω  μ ε λ έ τ η ς  π ο υ 
δ η μ ο σ ι ε ύ θ η κ ε 
σ τ ο  Phy s io log i c a l 
R e p o r t s ,  λ ο ι π ό ν, 
παρακολούθησαν 84 
μαθητ έ ς  του γυμνα-
σ ίου,  που προέ ρχο -
ν ταν κατά κύριο λόγο 
από οικογένειες χαμηλού 
εισοδήματος, γ ια μια περί-
οδο 18 μηνών. Η μελέτη επι-
κε ν τρώθηκε σ τον ασ τ ικό, 
Αφρο-αμερικανικό νεανικό 
πληθυσμό »που διατρέχε ι 
μεγαλύτερο κ ίνδυνο τόσο 
να ακολουθεί μια κακή δια-
τροφή όσο και να εκδηλώσει 
κατάθλιψη», εξηγούν οι επι-
στήμονες.
Οι ερευνητές συγκέντρωσαν 
δείγματα ούρων των συμμε-
τε χόν των κατά την έναρξη 
και τη λήξη της μελέτης και 
ανέλυσαν τα επίπεδα νατρίου 
(αλάτι) και καλίου σε αυτά. Το 

νάτριο σ τα ούρα έχει απο-
δε ιχθε ί  βάσ ιμος  δε ίκ τ ης 
της ποσότητας αλατιού που 
κα ταναλώνε ι  τακ τ ικά έ να 
άτομο και ενδεχομένως να 
υποδεικνύει και την κατα-
νάλωση επεξεργασμένων, 
ανθυγιεινών τροφίμων.
Αν τ ίσ τοιχα,  το κάλιο σ τα 
ούρα αποτελεί επίσης δεί-
κτη της γενικότερης ποιότη-
τας του φαγητού, με τις υψη-

λότερες εκκρίσεις καλίου 
να σχετίζονται θετικά με 
μεγαλύτερη πρόσληψη 

φρούτων, λαχαν ικών, 
δ ημ η τ ρ ια κώ ν  ολ ι -
κής άλεσης, ψαριών 
και πουλερικών. Τα 

χαμηλά επίπεδα καλίου, 
αντίθετα, όπως ακρι-
βώς και  τα υψηλά 
επ ίπ εδα  να τ ρίου, 
σχε τ ίζον ται με την 

κα τα νά λω σ η πρό -
χε ιρου φαγητού και 

άλ λων επεξ εργασμέ νων 
προϊόντων διατροφής.

Τα  υψηλότ ε ρα  επ ί -
πεδα νατρίου και τα 
χαμηλότερα επίπεδα 

καλίου δεν σχετ ίσ τη-
καν με συμπτώματα κατά-
θλιψης στην αρχική ανά-

γ νω σ η  τ η ς  μ ε λ έ τ η ς , 
α λ λά  μπορούσαν  να 
προβλέψουν με γαλύ -

τερη κατάθλιψη στο τέλος 
της. Αυτό σημαίνει ότ ι οι 

επιπτώσεις της ανθυγιεινής 
διατροφής στη διάθεση «χτί-
ζονται» με την πάροδο του 
χρόνου.
«Τα  απ ο τ ε λ έσ μα τ α  αυ τ ά 
υποδε ικ νύουν ότ ι  η με ί -
ωση της κατανάλωσης τρο-
φίμων υψηλής περιεκτικότη-
τας σε νάτριο και η αύξηση 
της κατανάλωσης τροφίμων 
πλούσιων σε κάλιο μπορούν 
να συμβάλουν σ τη μείωση 
της συχνότητας εκδήλωσης 
κατάθλιψης στους εφήβους», 
σημειώνουν καταληκτικά οι 
ερευνητές.

Η 
άσκηση μπορεί να δυναμώσει τους μύες του πυελικού εδάφους, 
πράγμα που θα ωφελήσει τους άνδρες με προβλήματα στύσης. Οι 
μύες αυτοί είναι σημαντικοί γιατί διατηρούν τη ροή του αίματος στο 
πέος, επομένως και τη στύση. Υπάρχουν, λοιπόν, συγκεκριμένοι τύ-

ποι ασκήσεων χάρη στις οποίες μπορείτε να δυναμώσετε αυτούς ακριβώς 
τους σημαντικούς μύες.

Ασκήσεις Kegel
Οι ασκήσεις Kegel ενδυναμώνουν και βελτιώνουν τον τόνο του ηβοκοκκυγι-
κού μυ και σε τέσσερις με έξι εβδομάδας τα αποτελέσματα είναι πλέον ορατά.
Ενεργοποίηση των μυών του πυελικού εδάφους: Η άσκηση αυτή είναι απλή 
αλλά σημαντική, καθώς μαθαίνει τον άνδρα να ενεργοποιεί τους σημαντικούς 
για τη στύση μύες. Ξαπλώστε με τα γόνατα λυγισμένα, τα πόδια στο πάτωμα 
και τα χέρια στο πλάι. Εκπνεύστε και σφίξτε τους πυελικούς μύες μετρώντας 
μέχρι το τρία, εισπνεύστε και απελευθερώστε τους μύες σας. Καλό θα είναι η 
ίδια άσκηση να γίνεται και σε στάση καθίσματος και σε όρθια στάση. Μόλις 
νιώσετε ότι μπορείτε να κάνετε τις ασκήσεις Kegel τρεις φορές την ημέρα, 
μπορείτε να προσθέσετε ασκήσεις που περιλαμβάνουν περισσότερη κίνηση.

Ασκήσεις Pilates
Η μέθοδος Pilates ενεργοποιεί τους μύες του κορμού και του πυελικού εδά-
φους βοηθώντας επομένως και στην ενδυνάμωση των απαραίτητων για τη 
διατήρηση της στύσης μυών. Υπάρχει μάλιστα μια απλή αλλά αποτελεσματική 
άσκηση του Pilates που βοηθά στη συγκεκριμένη κατάσταση:
Ξαπλώστε με τα γόνατα λυγισμένα, τα πέλματα στο πάτωμα και τα χέρια στο 
πλάι. Κρατήστε τη σπονδυλική σας στήλη σε ουδέτερη στάση, με ένα μικρό 
κενό ανάμεσα στο μέσο της πλάτης και το πάτωμα. Σηκώστε τη λεκάνη προς 
τον αφαλό, πιέζοντας την πλάτη σας προς το έδαφος και σηκώστε αργά τους 
γλουτούς σας πιέζοντας τις πατούσες στο έδαφος. Σφίξτε τους μηρούς, πάρτε 
τρεις ανάσες και σφίξτε ξανά τους μηρούς και τους μύες του πυελικού εδά-
φους. Χαμηλώστε αργά τους μηρούς, χαλαρώστε και επαναλάβετε τρεις με 
τέσσερις φορές ημερησίως μέχρι να φτάσετε στις 10 επαναλήψεις.

Τ
ο σκόρδο και το κρεμμύδι εί-
ναι βασικά συστατικά της Με-
σογειακής Κουζίνας και ήδη 
επιστημονικά τεκμηριωμένα 

τα οφέλη τους στην ανθρώπινη υγεία. 
Τώρα όμως μια νέα μελέτη έρχεται να 
αναδείξει το όφελος τους ως προς τη 
μείωση του κινδύνου εκδήλωσης καρ-
κίνου του μαστού.
Όπως αναφέρει σχετικό άρθρο επι-
στημονικής ομάδας από τα Πανεπι-
στήμια του Μπάφαλο και του Που-
έρτο Ρίκο στο Nutrition and Cancer, 
πρόκειται για την πρώτη πληθυσμι-
ακή μελέτη που εξετάζει τη σχέση 
μεταξύ κρεμμυδιού και σκόρδου και 
καρκίνου του μαστού στο Πουέρτο 
Ρίκο. Έλαβαν μέρος 314 γυναίκες με 
καρκίνο του μαστού και 346 χωρίς, 
την περίοδο 2008-1014.
«Παρατηρήσαμε ότι μεταξύ των 
γυναικών του δείγματος η συνδυα-
στική κατανάλωση κρεμμυδιού και 
σκόρδου σχετιζόταν με μειωμένο κίν-
δυνο καρκίνου του μαστού», εξηγεί ο 
Gauri Desai, κύριος συγγραφέας και 
διδακτορικός φοιτητής Επιδημιολο-
γίας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας και 
Επαγγελματιών Υγείας του αμερικανι-
κού πανεπιστημίου.
Μάλιστα, όσες έτρωγαν συνδυαστικά 
σκόρδο και κρεμμύδι τουλάχιστον μια 
φορά την ημέρα είχαν 67% μειωμένο 
κίνδυνο συγκριτικά με όσες τα απέ-
φευγαν.
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η 
κατανάλωση σκόρδου και κρεμμυ-
διού είναι ιδιαίτερα υψηλή στο Που-
έρτο Ρίκο, συγκριτικά με την Ευρώπη 
και τις ΗΠΑ κυρίως λόγω των διαφό-
ρων συνταγών της τοπικής κουζίνας 
που τα έχουν βασικά συστατικά τους.
Το σκόρδο και το κρεμμύδι είναι 
πλούσια σε φλαβονοειδή και οργα-
νικό θείο. Συγκεκριμένα, το σκόρδο 
περιέχει συστατικά όπως η S-αλλυλ-
κυστεΐνη, το διαλλυλ-σουλφίδιο και 
το διαλλυλ-δισουλφίδιο, ενώ τα κρεμ-
μύδια περιέχουν αλκ(εν)ύλκυστεϊ-
νο-σουλφοξείδια.
«Τα συστατικά αυτά έχουν αντικαρ-
κινικές ιδιότητες στον ανθρώπινο 
οργανισμό, καθώς και σε πειραματικά 
ζωικά μοντέλα», εξηγεί η Lina Mu, επί-
κουρη καθηγήτρια Επιδημιολογίας και 
Περιβαλλοντικής Υγείας στο Πανεπι-
στήμιο του Μπάφαλο και μέλος της 
συντακτικής ομάδας της μελέτης.

Η νόστιμη 
μεσογειακή 
«συνταγή» που 
μειώνει τον 
κίνδυνο

Στυτική Δυσλειτουργία: 
ασκήσεις που βοηθούν

Ποια ψυχική νόσος απειλεί 
τους έφηβους που τρώνε 
πρόχειρο φαγητό

υγεία

Βαθύ κάθισμα
Ξεκινώντας από όρθια θέση, 
κάντε βαθύ κάθισμα. Προσπαθή-
στε να φέρετε τους γλουτούς σας 
όσο γίνεται πιο κοντά στο έδα-
φος. Μετρήστε έως το 10, ξανα-
νεβείτε και επαναλάβετε τρεις 
φορές. Ενόσω βρίσκεστε σε βαθύ 
κάθισμα μπορείτε να διατηρή-
σετε την ισορροπία σας βάζο-
ντας τα χέρια σας στους γοφούς 
ή κρατώντας μία καρέκλα σε κάθε 
πλευρά. Αυτή η στάση δημιουργεί 
φυσική κινητικότητα στο έντερο 
και βοηθά στην εύκολη εκκένωση 
των αερίων. Ένα επιπλέον όφελος: 
καταφέρνετε ταυτόχρονα να ενδυ-
ναμώσετε τους γλουτούς σας.

Εμβρυακή στάση
Ξαπλώστε με το σώμα σας γυρι-
σμένο στο πλάι αλλά σε ευθεία 

θέση, πρώτα στη μία μεριά, 
μετά στην άλλη. Κάθε φορά που 
στρέφετε τον κορμό, μαζέψτε τα 
γόνατά σας και κολλήστε τα στο 
στήθος. Μετρήστε μέχρι το 10 και 
επαναλάβετε τρεις φορές. Ομοίως 
και αφού γυρίσετε από την άλλη 
πλευρά. Αυτή η στάση είναι ιδα-
νική ώστε να προχωρήσουν τα 
αέρια προς από το έντερο προς 
την έξοδο.

Στήριξη σε γόνατα και στήθος
Γονατίστε στο κρεβάτι και σκύψτε 
έτσι ώστε οι ώμοι σας να ακου-
μπούν στο στρώμα. Αυτή είναι η 
στάση που χρησιμοποιείται για να 
κάνουμε κλύσμα. Μετρήστε μέχρι 
το πέντε. Αυτή τη φορά δε θα είναι 
το σωληνάκι του κλύσματος που 
θα εισέλθει στο σώμα σας, αλλά 
τα αέρια που θα εξέλθουν.

Φούσκωμα: Τρεις κινήσεις που 
μας απαλλάσσουν σε 3’
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ιστορίες

Παναγία η Αθηνιώτισσα
Ο Παρθενώνας στα βυζαντινά χρόνια

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Μ
έχρι πρόσφατα υπήρχε η ά-
ποψη ότι η Αθήνα κατά τη 
βυζαν τ ινή περίοδο ήταν 
μια περιθωριακή πόλη που 

δεν είχε καμία σχέση με το ένδοξο πα-
ρελθόν της. Τα τελευταία χρόνια ήρθαν 
στην επιφάνεια νέα στοιχεία και γρά-
φτηκαν βιβλία όπως «Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ» του καθηγητή Αντώνη 
Καλδέλλη που αποδεικνύουν ότι όταν ο 
Παρθενώνας μετατράπηκε σε χριστιανι-
κό ναό η Ακρόπολη έγινε ένα από τα ση-
μαντικότερα προσκυνήματα στη βυζα-
ντινή επικράτεια.
Ο Παρθενώνας, γράφει ο Α. Καλδέλλης, 
«ήταν πιο σημαντικός ως χριστιανική 
εκκλησία απ’ όσο υπήρξε ως ναός στην 
αρχαιότητα. Η βυζαντινή περίοδος ήταν 
η εποχή της πραγματικής του δόξας».
Ίσως υπάρχει μια δόση υπερβολής, 
σ ίγουρα όμως η άποψη που υπήρχε 
μέχρι πρόσφατα για τη σημασία της 
Παναγίας της Αθηνιώτισσας θα πρέ-
πει να επανεξεταστεί και να αναθεωρη-
θεί. Ο αυτοκράτορας Κώνστας Β’ έμεινε 
στην Αθήνα τον χειμώνα του 662-663. Η 
πόλη αποτέλεσε σταθμό στην εκστρα-
τεία του στην Ιταλία, στην οποία εκτός 

από πολυάριθμο στρατό «συνοδευό-
ταν» και από τον βυζαντινό στόλο. Ονο-
μαστό είναι το προσκύνημα του Βασί-
λειου Β’ Βουλγαροκτόνου στην Αθήνα. 
Μετά το τέλος των πολέμων με τους 
Βούλγαρους, την άνοιξη του 1019 επι-
σκέφθηκε την πόλη. Προσκύνησε στην 
Παναγία την Αθηνιώτισσα και πρό-

σφερε πολλά αναθήματα στον ναό, που 
φρόντισε να διακοσμηθεί με λαμπρό-
τητα και πολυτέλεια.
Τον 10ο αιώνα ο όσιος Φαντίνος που 
καταγόταν από την Καλαβρία, με τους 
μαθητές του Βιτάλιο και Νικηφόρο, 
επισκέφθηκε την Αθήνα. Ήταν γύρω 
στο 965 όταν ένας άγγελος του έδωσε 
εντολή να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για 
να κηρύξει τον λόγο του Θεού. Με τους 
δυο μαθητές του ήρθε στην Ελλάδα, 
αρχικά στη Κόρινθο και στη συνέχεια 
στην Αθήνα όπου προσκύνησαν στην 
Παναγία την Αθηνιώτισσα. Οι Αθη-
ναίοι έσπευσαν να δουν τον Φαντίνο 
που όμως αρρώστησε σοβαρά. Τελικά 
αυτός ανάρρωσε και αναχώρησε από 
την Αθήνα. Έμεινε για λίγο στη Λάρισα 
όπου δίδαξε στον ναό του Αγίου Αχιλ-
λείου και πήγε στη Θεσσαλονίκη όπου 
έμεινε ως το τέλος της ζωής του.
Και ο όσιος Λουκάς όμως που γεννή-
θηκε σ τη Φωκίδα στα τέλη του 9ου 
αιώνα ακολούθησε δυο μοναχούς από 
τη Ρώμη και ήρθε στην Αθήνα όπου 
προσευχήθηκε στον ναό της Θεομήτο-
ρος. Ο όσιος Λουκάς πριν πεθάνει (953) 
εγκαταστάθηκε στο Στείρι της Βοιωτίας 
όπου ίδρυσε μια μοναστική κοινότητα 
που αποτέλεσε τον πυρήνα του μονα-
στηριού του Οσίου Λουκά που υπάρχει 
μέχρι σήμερα.
Και ο Νίκων ο Μετανοείτε όμως, μετά 
το κήρυγμά του στην Κρήτη όπου επα-
νέφερε πολλούς κατοίκους της στον χρι-
στιανισμό, καθώς είχαν αλλαξοπιστή-
σει μετά τη μακρόχρονη αραβική κατά-
κτηση, ήρθε στην Αθήνα γύρω στο 980, 
προσκύνησε στην Παναγία την Αθηνι-
ώτισσα και κήρυξε τον λόγο του Θεού.
Ο όσιος Μελέτιος ο Νέος γεννήθηκε το 
1035 σ’ ένα χωριό της Καππαδοκίας. 
Σε ηλικία 15 ετών έγινε μοναχός. Μετά 
από πολλές περιπέτειες, εγκαταστάθηκε 
σ’ έναν λόφο μεταξύ Αττικής και Βοι-
ωτίας όπου ίδρυσε μονή που υπάρχει 
ως τις μέρες μας και θεράπευε όσους 
έρχονταν σ’ αυτόν απελπισμένοι. Και 

αυτός όμως προσκύνησε την Παναγία 
την Αθηνιώτισσα. Γράφει ο Πτωχοπρό-
δρομος: «… από κει πήγε στην Αθήνα, 
ναι στην Αθήνα, την πόλη που η θέρμη 
της κάποτε για την ειδωλολατρία ήταν 
μεγαλύτερη από οποιασδήποτε άλλης 
μα πλέον έχοντας βρεθεί σ το διαμε-
τρικά αντίθετο άκρο, είναι ακόμα πιο 
θερμή στην ευσέβεια που τρέφει για 
την υπέραγνή μας βασίλισσα και Θεο-
τόκο… αφού λοιπόν ο Όσιος (Μελέτιος 
ο Νέος) παρέμεινε πρόσκαιρα στο πάν-
σεπτο ιερό της Πάνσεμνης κι απηύθυνε 
στον Θεό «τις προσευχές που πρόφεραν 
τα χείλη του» όπως λέει κι ο προφήτης, 
έκρινε σωστό να συνεχίσει τον δρόμο 
του φεύγοντας από κει…». Ο όσιος 
Μελέτιος ο Νέος πέθανε γύρω στο 1105.
Ο ιστορικός Νικήτας Χωνιάτης επιτέ-
θηκε σφόδρα εναντίον των συμπολι-
τών του Αθηναίων, που λόγω των δεισι-
δαιμονιών τους κατέστρεψαν ένα ορει-
χάλκινο άγαλμα της Αθηνάς λίγο πριν 
την άλωση της πόλης από τους σταυ-
ροφόρους καθώς θεωρούσε τη θεά 
«ανδρείας και φρονήσεως επιστάτιν». 
Δεν πρόκειται όμως, πιθανότατα, για 
το άγαλμα της Προμάχου απ’ την Ακρό-
πολη, παρά όσα ισχυρίζονται μερικοί 
ερευνητές.
Το 1205, δυτικοί ιππότες κατέλαβαν την 
Αθήνα. Η Παναγία η Αθηνιώτισσα μετα-
τράπηκε σε φράγκικο ναό αφιερωμένο 
επίσης στη Θεοτόκο ενώ μετά την κατά-
ληψη της πόλης από τους Οθωμανούς το 
1456, μετατράπηκε σε τζαμί.

Επίλογος
Είδαμε λοιπόν ότι ο Παρθενώνας ως 
Παναγία Αθηνιώτισσα αποτέλεσε κέντρο 
θρησκευτικού προσκυνήματος τα βυζα-
ντινά χρόνια κάτι που δεν είναι ευρέως 
γνωστό. Όπως γράφει ο Α. Καλδέλλης: 
«Η Αθήνα αναδείχθηκε σε πεδίο συνά-
ντησης της παγανιστικής και της χριστια-
νικής κουλτούρας και, διόλου τυχαία, 
εκεί επιχειρήθηκε η αναβίωση του κλα-
σικού παρελθόντος με όρους αναφοράς 
απ’ το νέο χριστιανικό περιβάλλον.
Κλείνουμε με ένα απόσπασμα από το 
βιβλίο του Τάσσου Δημητρίου Νερού-
τσου «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ ΑΘΗΝΑΙ» που 
επιβεβαιώνει τα παραπάνω:
«Από περάτων της οικουμένης, απ’ 
ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών και απ’ 
αυτής της εσχάτης Θούλης συνέρρεον 
ευσεβείς προσκυνηταί και επανερχό-
μενοι εις τας οικίας έκαστοι πατρίδος 
έφερον μεθ’ αυτών εικόνας εξ Αθηνών 
κι ίδρυον μοναστήρια επ’ ονόματι της 
Θεομήτορος της Αθηναίας».

Πηγές: ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ, 
«Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ», 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ, 2013
ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ ΓΚΡΕΓΚΟΡΟΒΙΟΥΣ, 
«ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ 
ΑΘΗΝΩΝ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ, 
1990
Τ.Δ. ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ 
ΑΘΗΝΑΙ», Αθήνα, 1889
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απόψεις

Ο αναγκαστικός, ο προσυμφωνημένος, 
o γάμος με προξενιό, και η γνωριμία γάμου

Το έθιμο του πρoξένιού και των προσυμφωνημένων 
γάμων χρονολογείται αρκετές εκατοντάδες χρόνια. 
Το παλιό (καλό?) καιρό κατά κανόνα οι γυναίκες 
απαγορευόταν να «κοινωνικοποιηθούν» στο βαθμό 
εκείνο που θα τους επέτρεπε να βρουν το μέλλοντα 
σύζυγο μόνες τους.  Έτσι το προξενιό ήταν  ένας 
τρόπος να ξεπεραστούν οι προκλήσεις της εξεύρεσης 
συντρόφου. 

Ω
στόσο, ο ρόλος των ανδρών και πολύ περισσό-
τερο των γυναικών έχει εξελιχθεί με την πάροδο 
τoυ χρόνου. Οι γυναίκες έχουν πλέον την επιλογή 
να βρουν  την αγάπη και τον έρωτα μόνες τους χω-

ρίς να της τον υποδείξουν από το οικογενειακό η φιλικό περι-
βάλλον. 
Στον Καναδά, στην Αμερική και γενικά στο δυτικό κόσμο  
υπάρχει ένα στίγμα που συνδέεται με το προξενιό  και τους 
προσυμφωνημένους γάμους. Εν τούτοις πολύ  συχνά υπάρ-
χει μια σύγχυση μεταξύ του προξενιού και των αναγκαστι-
κών γάμων.  
Με τους αναγκαστικούς γάμους  επιβάλλεται  ως επί το πλεί-
στων σε νεαρές γυναίκες να νυμφευθούν μεγαλύτερους –
πολύ μεγαλύτερους σε ορισμένες περιπτώσεις- σε ηλικία 
άνδρες.  Στο προξενιό δεν υπάρχει εξαναγκασμός. Μια νεαρή 
γυναίκα μπορεί ανοιχτά να συμφωνήσει να παντρευτεί έναν 
άντρα που της τον προξενεύουν όπως ακριβώς μια σύγχρονη  
γυναίκα στο δυτικό κόσμο μπορεί να παντρευτεί έναν άνδρα 
που γνώρισε σε ένα «ραντεβού στα τυφλά» που κανόνισε μια 
φίλη της.  Η  διάκριση αυτή μεταξύ προξενιού και καταναγκα-
στικού  γάμου πρέπει να γίνει σαφής. Οι γάμοι από προξενιό 
έχουν την πλήρη ελεύθερη συγκατάθεση και των δύο ατόμων 
που παντρεύονται. 
Φυσικά υπάρχουν περιπτώσεις που η «συγκατάθεση» της 
γυναίκας αποσπάται με ψυχολογικό εξαναγκασμό από το 
περιβάλλον και την οικογένεια της νύφης. Υπάρχουν αμέτρη-
τες περιπτώσεις που η γυναίκα κυρίως (αλλά και ο γαμπρός 
σε άλλες περιπτώσεις) δέχτηκε να παντρευτεί κάποιον με το 
ζόρι. Γιατί της είπαν «ποιος άλλος θα σε πάρει? » «μήπως έχεις 
τη προίκα να βρεις καλλίτερο? », «να παντρευτείς γιατί μεγά-
λωσες και έχουν και οι αδελφές σου σειρά», «είναι καλός ο 
γαμπρός και έχει αρκετά να σε ζήσει», «Θα τον αγαπήσεις 
με το καιρό», «όταν μπαίνει μέσα η φτώχια από τη πόρτα η 
αγάπη βγαίνει από το παράθυρο. Παρ’ τον γιατί έχει λεφτά να 
σε ζήσει».  
Ο «εξαναγκασμός» αυτός πάντα συμπεριλάμβανε  το στοιχείο 
του αντίλογου. «Μα δεν τον αγαπώ»,  «Εγώ έχω δώσει τη καρ-
διά μου αλλού»,  « Καλλίτερα μ αυτόν που θέλω και φτωχή 
πάρα πλούσια μ αυτόν που αντιπαθώ», «δεν θέλω κάποιον 
που έχει στο μάτι τη προίκα μου». Δηλαδή ο γάμος με προ-
ξενιό διαφέρει από τον αναγκαστικό γάμο που σε ορισμένες 
κοινωνίες προσυμφωνείτε όταν το ζευγάρι είναι ακόμη μικρά 
παιδιά χωρίς να  έχουν καν λόγο περί του θέματος.    
Στη σημερινή κοινωνία του 2019 βλέπομε μια επάνοδο στη 
πρακτική του προξενιού /γνωριμίας που είχε εγκαταλειφτεί 
τις τελευταίες δεκαετίες. Πάρα την ελευθερία των νέων να 
βγαίνουν και να  γνωρίζονται μεταξύ τους,  εργασιακοί περι-
ορισμοί παντός είδους τους εμποδίζουν να γίνουν ζευγάρι.  
Παραδείγματος χάριν πολλοί οργανισμοί δεν επιτρέπουν 

“Dating” να βγαίνουν μαζί σαν ζευγάρι συνάδελφοι  στην 
ιδιά δουλειά και πολύ περισσότερο όταν ο ένας είναι προϊστά-
μενος η υφιστάμενος. Ο προϊστάμενος μπορεί να κατηγορη-
θεί, αν η σχέση δεν πάει καλά, ότι εκβίαζε την υφιστάμενη να 
ενδώσει σεξουαλικά . Αντιλαμβάνεστε τις επιπλοκές σ’ αυτή 
τη περίπτωση. 
Η φεμινιστική προπαγάνδα που ανήγαγε ένα απλό φλερτ, 
η πρόταση «να βγούμε έξω», σε σεξουαλική παρενόχληση,  
έκανε πολλούς οργανισμούς να υιοθετήσουν αυστηρές δια-
δικασίες που στην ουσία κάνουν τους εργαζομένους τρο-
μερά διστακτικούς να  ρισκάρουν έστω και ένα ραντεβού. Ο 
φόβος ότι και ο οργανισμός ακόμα μπορεί να κατηγορηθεί 
και να βρεθεί ένοχος ότι δεν έκανε αρκετά να προστατέψει το 
άτομο που παραπονείται για σεξουαλική παρενόχληση είχε 
τεράστιο αντίκτυπο στο να δημιουργήσει «μηδέν ανοχή στα  
ειδύλλια εντός γραφείου».   Στρατευμένοι που συχνά υπη-
ρετούν σε κλειστούς χώρους και σε άλλες χώρες που χρειά-

ζεται περισσότερο η παρέα, απαγορεύεται για παράδειγμα 
να έχουν σχέσεις μεταξύ τους με  κίνδυνο να απολυθούν αν 
ανακαλυφθούν. Ακόμη και το πατροπαράδοτο Χριστουγεν-
νιάτικο πάρτη που έδινε την ευκαιρία σε εργαζόμενους να 
συναντηθούν κοινωνικά χτυπήθηκε από τη φεμινιστική βιο-
μηχανία.  Έτσι που πολλοί οργανισμοί το κατήργησαν από 
το φόβο ότι η λιγότερο ελεγχόμενη συμπεριφορά των εργα-
ζομένων σε ένα πάρτυ μετά από κάποια ποτά, και η χαλαρή 
ατμόσφαιρα να εγκυμονεί κίνδυνους και αλλαγή γνώμης την 
επομένη μέρα ως προς το τι συνέβη. Συμπερασματικά κατα-
ντήσαμε να έχουμε πολλά μοναχικά άτομα μέσα στο πλήθος  
χωρίς μεγάλες επιλογές να βρουν σύντροφο. 
Το προξενιό δεν λέγεται πια προξενιό αλλά γνωριμία, «γρή-
γορο ραντεβού»(Speed dating), Γνωριμίες σε ιστοσελίδες (on 
line dating), και φίλους με δικαιώματα  (friends with benefits). 
Τώρα το φίλοι με δικαιώματα δεν το πολύ καταλαβαίνω γιατί 
ποτέ δεν κοιμήθηκα με μια φίλη μου έτσι για τη πλάκα επειδή 
δεν είχε η δεν είχα εραστή. Σήμερα θα σταθώ μόνο στις γνω-

ριμίες όταν τρίτοι αναλαμβάνουν να συστήσουν δυο άτομα σε 
ηλικία γάμου, να «τους γνωρίσουν» και ότι ήθελε προκύψει.  
Οι γνωριμίες –προξενιά συναινούν  συχνότερα μέσα στην ίδια 
πολιτισμική ή θρησκευτική ομάδα.  Η κουλτούρα ενός λαού, 
ας πούμε του Ελληνικού, για να επιβιώσει και να διατηρηθεί 
στη ζωή  ιδιαίτερα μέσα στο αμερικανικό χωνευτήρι χρειάζε-
ται γάμους που και τα δυο άτομα του ζευγαριού είναι από την 
ίδια κουλτούρα. Έτσι λοιπόν για να διευκολυνθεί η κατάσταση, 
και να αυξηθούν οι γάμοι της ιδίας κουλτούρας , κατά κάποιο 
τρόπο επιβάλλεται η μέθοδος της γνωριμίας/προξενιού. 
Προξενητές μπορεί να είναι οποιοσδήποτε, αλλά συνήθως 
είναι γυναίκες που οδηγούν την πρωτοβουλία. Οι γυναίκες 
παίζουν επίσης έναν πιο σημαντικό ρόλο στην πορεία της 
διαδικασίας προς τα εμπρός, δεδομένου ότι τελικά είναι η 
γυναίκα που πρέπει να συμφωνήσει και να αποδεχτεί  την 
ανδρική πρόταση. Οι  νέες γυναίκες σήμερα είναι πιο απαι-
τητικές απ’ το παρελθόν. Η πειθήνια αποδοχή του συζύγου 

που της προσέφερε κάποτε  ο μπαμπάς, ο αδελφός, ο συγ-
γενής τέλος πάντων,  είναι ένα πράγμα του παρελθόντος. Οι 
γυναίκες συνήθως απαιτούν, (περισσότερο από τους άνδρες) 
συγκεκριμένα προσόντα που πληρούν τα πρότυπα και τις 
προσδοκίες τους. 
Στις κουλτούρες που υπάρχει έντονα το προξενιό /γνωρι-
μία σαν μέθοδος εύρεσης συντρόφου υπάρχει επίσης και το 
πιστεύω  ότι η αγάπη μπορεί να καλλιεργηθεί και να εξελιχθεί 
με το χρόνο ενώ ο ερωτάς πριν από το γάμο μπορεί να εξατμι-
στεί.  Τα ανθρώπινα συναισθήματα δεν είναι μια ακριβής επι-
στήμη που μετράτε στο εργαστήριο. Ποικίλουν,  είναι υποκεί-
μενα καταστάσεων και περιπτώσεων που μπορεί να έχουν εκ 
διαμέτρου αντίθετο αποτέλεσμα από τα πιστεύω του καθενός. 
«Έρως ανήκατε μαχαν» αλλά  μη προεξοφλείτε ότι ο αναχρο-
νιστικός για πολλούς θεσμός του προξενιού πέθανε, ζει και 
βασιλεύει και στις μέρες μας. 

Εις την επόμενη έκδοση τα σπουδαία!
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Και φέτος το HELLENIC HOME τίμησε τους υπέροχους εθελοντές 
που βοηθούν ανιδιοτελώς τον μεγάλο αυτόν ελληνικό οργανισμό

Π
ράγματι αισθάνομαι πάντα ξεχωριστά όταν βρίσκο-
μαι στις εκδηλώσεις του HELLENIC HOME for the 
Aged. Είμαι πάντα ευαίσθητος σε αυτή τη τρίτη ηλι-
κία που περνούν συντροφεύοντας ο ένας τον άλλον 

στο σπίτι αυτού του οργανισμού. Θέλω να τονίσω εδώ ότι δεν 
είναι εύκολη η περιποίηση των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Θέ-

λει στοργή, προσοχή, υπομονή για να αισθάνονται ότι μετά από 
μια κοπιαστική ζωή υπάρχουν χέρια που θα τους αγκαλιάσουν 
και θα τους συντροφεύσουν. Κι οπωσδήποτε υπάρχει το εκπαι-
δευμένο προσωπικό του HELLENIC HOME, αλλά υπάρχουν και 
οι απλοί άνθρωποι της «διπλανής πόρτας» που προσφέρουν 
αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους για να βοηθήσουν τους ενοί-

κους του Ελληνικού Σπιτιού. ΜΠΡΑΒΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΠΡΑ-
ΒΟ ΤΟΥΣ. Είναι σπάνιο στις σημερινές εποχές.
Κάθε χρόνο, λοιπόν, σαν ελάχιστο φόρο τιμής το HELLENIC 
HOME τιμά αυτούς τους εθελοντές και μπράβο τους. Συνεχίστε 
όσοι μπορείτε και να έρθουν και νέοι εθελοντές γιατί πραγμα-
τικά διαπράττουν θεάρεστο έργο.

ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ
HELLENIC HOME BOARD OF DIRECTORS

HELLENIC HOME LADIES AUXILIARY
RESIDENT COUNCIL – TORONTO & SCARBOROUGH

FUNDRAISING / SPECIAL EVENTS VOLUNTEERS
FAMILY COUNCIL – SCARBOROUGH

CHAPEL VOLUNTEERS – TORONTO & SCARBOROUGH
TORONTO & SCARBOROUGH VOLUNTEERS

ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΑΝ
Marilyn Gitsidis – Administrator, Housing

Nicholas Georgantonis – Administrator, Hellenic Care Toronto
Poli Pergantis – Administrator, Hellenic Home – Scarborough

Denise Handjis – Executive Assistant 
Patty Agrapidis – Special Events and Annual Giving Coordinator

Penny Stathopoulos – Office Manager, Housing
Danielle Kontopoulos – Manager of Programs & Support Services

Elisabeta Belliu – Programs Coordinator – Scarborough
Eleni Silveridis – Manager of Programs & Social Services

ΔΩΡΕΑ ΔΕΙΠΝΟΥ, ΚΡΑΣΙΟΥ
και ΑΝΑΨΗΚΤΙΚΩΝ

Mr. Greek Restaurants  (κ. Γιώργος Ράιος)
Eurovintage International  (κ. Θωμάς Νοΐτσης)

Multi-Vend Food Services  (κ. Ανδρέας Παπαθανασάκης)

ΔΩΡΕΑ CENTERPIECES
Anixis Darling Floral Studio

Ο Διευθυντής, κ. Κώστας Κωστούρος, με το προσωπικό του 
Ελληνικού Σπιτιού Το πάντα χαμογελαστό προσωπικό του Ελληνικού Σπιτιού

Το ζεύγος Κούρος με τον πρόεδρο, κ. Γιάννη 
Φαναρά, και τον Διευθυντή του Ελληνικού Σπιτιού, 

κ. Κώστα Κωστούρο

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Σπιτιού, κ. Γιάννης 
Φαναράς, με την πρόεδρου του Γυναικείου Τμήματος, 
κα Ειρήνη Ντότσικα και την πρόεδρο του Συμβουλίου 

των Ενοίκων, κα Χρυσούλα Μακρυγιάννη
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Συγχαρητήρια από την Hellas News σε όλους
τους εθελοντές του Ελληνικού Γηροκομείου

Το τραπέζι με τις κυρίες Ειρήνη Μπάρλα, Μπέσυ Μαράπας, Βασιλική Βατικιώτη, Κατίνα Σταθάκου, 
Ειρήνη Σκληρού, Ελένη Πανούλια, Ελένη Διαμαντάκου και Ελένη Τσακιρίδου

Η παρέα με τις κυρίες Πένυ Χαλούλος, Άντζελα Λύζας, Βούλα Διαμαντάκος, 
Βούλα Ριζάκος και Αλέκα Σολωμός

Η κα Χρυσούλα Μακρυγιάννη, πρόεδρος του Συμβουλίου Ενοίκων του Ελληνικού Σπιτιού, με το συμβουλίο της
Η παρέα με τις κυρίες Λίλυ Πανούση, Α. Μπέμπη, Ελένη Λαμπροπούλου, Όλγα Τζίβας, Κάθυ Βάρλας, 

Γεώργιο Τράκα και Μαριάνα Κάμπουρα

Το ζεύγος Κούρος

Το τραπέζι με το ζεύγος Κούρος και τη κα Μπέτυ Σκουτάκη

Η παρέα με τους κυρίους Βασίλη Διαμαντάκο, Παναγιώτη 
Τσακίρη, Ιωάννη Βανικιώτη και Πέτρο Σταθάκο

O κ. Κώστας Κωστούρος με τη κα Πατ 
Αγραπίδη

Η ορχήστρα με τους Κεν Κακούλη, Στέφανο και Χόη

Ο κ. Γιώργος Ράιος από το Mr. Greek  βοήθησε στη κουζίνα
Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Σπιτιού κ. Γιάννης Φαναράς ενδιάμεσα από τον κ. Θωμά Νοΐτση, 

τον π. Κρίστιαν και τον π. Ιγνλάτιο
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Άλλη μία πολύ πετυχημένη εκδήλωση του 
ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Τ
ην περασμένη εβδομάδα είχαμε την ευκαιρία να καλύψουμε και φέτος την ετήσια χο-
ροεσπερίδα του προοδευτικού Συλλόγου Καστοριάς και Περιχώρων. Ο πρόεδρος, 
κ. Δημήτρης Νάσκος, κι όλο το διοικητικό συμβούλιο έκαναν τα πάντα να ευχαρι-
στήσουν όλους που τους τίμησαν με την παρουσία τους Καστοριανούς κι όχι μόνο.

Η αίθουσα του Qssis Banquet Hall κατάμεστη έδωσε την ευκαιρία με καλό φαγητό και με την 
υπέροχη ορχήστρα ΠΑΡΕΑ να γίνει τρικούβερτο γλέντι μέχρι τις δύο το πρωί. Πραγματικά 
θέλω να επαινέσω για άλλη μία φορά το συμβούλιο και τους εθελοντές που κάνουν τα πάντα 
να κρατούν ζωντανές τις ρίζες μας και τις παραδόσεις μας. Και του χρόνου!

Ο πρόεδρος, κ. Δημήτρης Νάσκος και το Δ.Σ. του συλλόγου Καστοριάς και Περιχώρων

Η κα Μπέτυ Σκουτάκη, πρόεδρος της ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ο κ. Γιώργος Παπαδάκης, πρόεδρος της Παμμακεδονικής
Ο κ. Αντώνης Αρτεμάκης, 

πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας

Η Ορχήστρα ΠΑΡΕΑ

Το ζεύγος Νάσκος

Το ζεύγος Καλομοίρη, το ζεύγος Αυγιρόπουλος και το ζεύγος Μπούντας

Το ζεύγος Ρόμα

Ο κ. Παντελής Σκενδέρης, πρόεδρος του Συλλόγου Παπαγιάννης, ο κ. Πήρερ Πάπας από το Cool Beer,ο κ. Λάζαρος 
Αλεξίου, η κα Σοφία Αλεξίου, η κα Βίκυ Παπάς, η κα Ειρήνη Χαλκίδας, ο κ. Παντελής Χαλκίδας, πρόεδρος Αμυντέου, 

ο κ. Κώστας και η κα Πελαγία Κωνσταντίνου, η κα Φανή Σκενδέρης, η κα Ιωάννα Κατσίνου και ο κ. Τομ Κατσίνος

Το ζεύγος Τσάτσος

Ο πρόεδρος κ. Δημήτρης Νάσκος με τα μέλη του συμβουλίου του: κα 
Δήμητρα Ζαρομυτήδου, κ. Γεώργιο Ηλιάδη, κ. Τρύφωνα Τσάτσο, κ. Αντώνη 

Δηνάδη και κα Σουλτάνα Μπουτσιάδου
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Συλλόγου Καστοριάς και Περιχώρων Τορόντο

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότηττας, κ. Αντώνης Αρτεμάκης με τον πρόεδρο της Παμμακεδονικής, 
κ. Γιώργο Παπαδάκη, το ζεύγος Καλομοίρης, το ζεύγος Βόκα και τον πρόεδρο του Συλλόγου Καστοριάς 

και Περιχώρων, κ. Δημήτρη Νάσκο

Το ταπέζι της Πρόνοιας, με την πρόεδρο κα Μπέτυ Σκουτάκη 
και τη κα Ελένη Βρετάνου

Ο κ. Πήτερ Καριπίδης, ο κ. Τομ και η κα Μαρίκα Δηνάδης,
 ο κ. Τζον και η κα Χρυσάνθη ΜπαντήςΟ κ. Γιώργος και η κα Ειρήνη Καλομοίρη

Η παρέα με το ζεύγος Πάσχος, το ζεύγος Γιωργαντώνη, το ζεύγος Γεωργίου την κα Γεωργία 
Βλαχοχρήστου και τη κα Μέλπω Γεροχριστοδούλου

Η κα Φανή και ο κ. Λάρυ Ουρουτζόγλου
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Σ
την παραλία Σελίνια μπροστά από τα 
Αμπελάκια Σαλαμίνας , αριστερά ό-
πως βλέπουμε τον όρμο , βρίσκεται 
αγέρωχος και στέκει ο «Τύμβος των 

Σαλαμινομάχων» για να θυμίζει σε φίλους 
και εχθρούς έναν ακόμη άθλο που πέτυχαν 
οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Η ναυμαχία εξε-
λίχθηκε στο σημείο που βρίσκεται ο Τύμβος 
και το βέλος και το ακόντιο των Ελλήνων πο-
λεμιστών στοχεύει τους εισβολείς Πέρσες 
και τους συμμάχους τους (μεταξύ αυτών και 
οι Ίωνες) που τελικά κατατροπώθηκαν από 
τον ευφυή Θεμιστοκλή . Αξίζει μια επίσκε-
ψη , σαν φόρος τιμής , στον Τύμβο της Σαλα-

μίνας , μιας και δεν είναι πολλοί αυτοί που 
το επιχειρούν . Ένας φόρος τιμής σε ́κείνους 
που δεν δίστασαν ούτε στιγμή να προτά-
ξουν τα στήθη και τη ζωή τους για την πα-
τρίδα Ελλάδα .  

Ο Νίτσε για την Αρχαία Ελληνική 
Φιλοσοφία
Στο βιβλίο  «H Φιλοσοφία στα χρόνια της 
Αρχαίας Ελληνικής τραγωδίας» ο Γερμανός 
φιλέλλην φιλόσοφος κάνει μια προσπάθεια 
να ανιχνεύσει και να διερευνήσει την ατέρ-
μονη γνώση και σοφία που διέσπειραν οι 
αρχαίοι Έλληνες προΠλατωνικοί φιλόσο-
φοι και παράλληλα «πλέκει» έναν ύμνο για 
αυτούς τους «ωραίους ανθρώπους» όπως 
τους αποκαλεί. Παραθέτουμε ένα μικρό 
απόσπασμα μήπως έτσι αντιληφθούμε το 
μεγαλείο των αρχαίων προγόνων μας και 
προσπαθήσουμε να τους μοιάσουμε έστω 
και λίγο . Γράφει ο Νίτσε : 
«Ακούραστα  λοιπόν θα αναπαριστώ νοερά 
κείνους τους στοχαστές που καθένας τους 
είχε κάτι το καθαυτό ασύλληπτο, που κατά-
φερε να βρει μια προσωπική του αξιοθαύ-

μαστη δυνατότητα ζωής –εννοώ εκείνους 
που έζησαν στην πιο ρωμαλέα και γόνιμη 
εποχή της Αρχαίας Ελλάδας , στον αιώνα 
προ των Περσικών πολέμων και στη διάρ-
κειά τους –που ανακάλυψαν ωραίες δυνα-
τότητες της ζωής κι έχω τη γνώμη πως οι 
μεταγενέστεροι Έλληνες ξέχασαν τις καλύτε-
ρες από αυτές. Και ποιός λαός άραγε μπορεί 
τυχόν να ισχυριστεί ότι τις ξαναβρήκε;
Όπως και νάχει πιστεύω πως κάθε σκέψη 
και κρίση για κείνους τους στοχαστές , θα 
καταλήγει στην αναφώνηση : Πόσο ωραίοι 
ήταν ! Ανάμεσά τους δεν βλέπω παραμορ-
φωμένες κι ακόλαστες μορφές , μήτε παπα-

δίστικα πρόσωπα, ούτε αποστεωμένους κι 
ακόλαστους ερημίτες , ή φανατικούς καλλω-
πιστές του παρόντος, παραχαράκτες θεολό-
γους ή καταθλιπτικούς και χλωμούς λόγι-
ους (αν και ο σπόρος όλων αυτών υπήρχε 
κι αρκούσε μονάχα μια μολυσμένη πνοή 
ανέμου για να ανθίσουν τα παράσιτα) . 
Δεν βλέπω επίσης κανέναν ανάμεσα στους 
αρχαίους Έλληνες στοχαστές , που να θεω-
ρεί την «σωτηρία της ψυχής» του ή τον ορι-
σμό της ευτυχίας , τόσο σημαντικά ζητήματα 
, ώστε να ξεχνάει Κόσμο και συνάνθρωπο.» 

Ο Μεγάλος Αδελφός περιμένει 
στη γωνία ...
Στο βιβλίο του 1984 που αποτέλεσε «βίβλο» 
για τους αναρχικούς τις περασμένες δεκαε-
τίες ο Τζορτζ Όργουελ περιγράφει , πολλά 
χρόνια πριν , αυτό που ζούμε σήμερα. 
Ο πόλεμος μαίνεται κάπου μακριά και τα 
νέα του πολέμου, τα μαθαίνει η κοινωνία 
του Όργουελ , από τις γιγάντιες οθόνες . Το 
σύστημα παρακολουθεί και ελέγχει τα πάντα 
και οι άνθρωποι είναι χωρισμένοι σε δύο 
κατηγορίες . Αυτοί που δουλεύουν και υπη-

ρετούν τυφλά το σύστημα και οι υπόλοιποι 
, οι προλετάριοι. Η ρουφιανιά είναι επιβε-
βλημμένη και κυρίως επιτελείται από τα παι-
διά, που έτσι παίρνουν πόντους για να εισέλ-
θουν στην υπηρεσία του συστήματος . Το 
σύστημα έχει στόχο  να ελέγξει την ψυχή των 
ανθρώπων και να την καθυποτάξει στους 
ταγούς του  και μετέρχεται οποιαδήποτε 
μέθοδο , που μπορεί να φέρει το επιθυμητό 
αποτέλεσμα. Πίσω από όλα αυτά, είναι μια 
αόρατη δύναμη , ένα πρόσωπο που κανείς 
δεν γνωρίζει , παρά μόνο το όνομά του . Ο 
Μεγάλος Αδελφός . Big Brother is watching 
…  To νού σας παλικάρια !!!   

Το ρουσφέτι του Κωλέτη
Είναι καταγεγραμμένο ιστορικά πότε και 
ποιός ξεκίνησε το ρουσφέτι για την εύρεση 
εργασίας στην νεώτερη Ελλάδα. Ο αστυνό-
μος Α’ των Αθηνών . Ο Κωλέτης , για τον 
οποίο ανέμεναν σε ατέλειωτες σειρές οι 
υποψήφιοι για την κατάληψη μιας θέσης στο 
νεοσυσταθέν τότε Ελληνικό δημόσιο. Και 
το μόνο που αποσπούσαν μετά από πολυή-
μερη πολλές φορές αναμονή ήταν μια αόρι-
στη υπόσχεση για το μέλλον ! 

Θλιβερή εικόνα και σήμερα
Θα ήλπιζε κανείς ότι θα συναντούσε κάτι 
διαφορετικό και προς το καλύτερο σε ότι 
αφορά την εικόνα που παρουσιάζει το 
Ελληνικό Δημόσιο στις μέρες μας, δυστυ-
χώς όμως η εικόνα συνεχίζει να φαντάζει 
απογοητευτική, με το πελατειακό κράτος 
των βουλευτών να βασιλεύει. Σαν ερινύα , 
το κράτος που χαρακτηρίζεται από την ανα-
ξιοκρατία,  μας κυνηγά καταστρέφοντας 
σιγά σιγά την ιδιωτική πρωτοβουλία, που 

αποτελούσε και την ραχοκοκαλιά της ανα-
πτυξιακής πορείας για τη χώρα.

Ποιός φταίει ; όλοι μαζί τα φάγα-
με; 
Και μακαρονάδες και φιλέτα μπερνέζ και 
μαρούλι σος ροκφόρ και αβοκάντο με γαρί-
δες και κοκτέιλ σος φάγαμε και λογαρια-
σμό δεν δίνουμε . Αισθάνομαι ρε παιδί μου 
ότι κάποιος μου μέτραγε τις μπουκιές τόσα 
χρόνια . Και δεν αντιλαμβάνομαι το λόγο ! 
Όλοι φάγαμε, αλλά όχι μαζί. Σε άλλο τραπέζι 
έγινε το μεγάλο τσιμπούσι.  Το δικό μας τρα-
πέζι ήταν πάντα πληρωμένο από το μερο-
κάματο της αγωνίας κι όχι από ευρωπαικό 
χρήμα που δεν έφτασε ποτέ στους παραλή-
πτες του .  
Φυσικά έχουν μερίδιο ευθύνης και οι Έλλη-
νες πολίτες στην καταβαράθρωση της Ελλη-
νικής οικονομίας αλλά την μερίδα του λέο-
ντος την κατέχουν οι πολιτικοί μας που δεν 
έκαναν σωστή διαχείριση φέρνοντας τη 
χώρα στο χείλος της οικονομικής καταστρο-
φής για άλλη μια φορά στη νεώτερη ιστο-
ρία της. 

Λούζεται η αγάπη μου στον Γουα-
δαλκιβίρ
Άσχετο , αλλά θα σας αποχαιρετήσω με 
αυτόν τον τίτλο του ποιήματος του Λόρκα 
που είχε τραγουδήσει ο Μανώλης Μητσιάς  
γιατί ακόμη προσπαθώ να φανταστώ την 
αγάπη μου να λούζεται στα νερά του ποτα-
μού της χώρας των Βάσκων, αλλά χωρίς επι-
τυχία . Θέλει προσπάθεια και λίγη φαντα-
σία. Πού θα πάει ; θα τα καταφέρω. Μέχρι 
τότε καλά νάμαστε να τα ξαναπούμε την 
άλλη βδομάδα.
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Άλλη μία αξιοθαύμαστη προσπάθεια για βοήθεια
στον Michael από το RISE & DINE EATERY

Τ
ο #CureSPG50 έχει κατακλύσει όχι μόνο το Τορόντο 
αλλά όλο το κόσμο από την οικογένεια του μικρού 
Michael που αρνείται να «παραδώσει τα όπλα» για 
τον μικρότερο γιο του κι έχουν βάλει σκοπό ώστε 

να δημιουργηθεί αυτή η θεραπεία. Την προσπάθεια αυτή 
φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην στηρίξουμε κι εμείς ως 
HELLAS NEWS όσο καλύτερα μπορούμε με το τρόπο που 
φυσικά ξέρουμε φιλοξενώντας κάθε εβδομάδα όπως θα πα-
ρατηρήσετε την προσπάθεια ομογενών του Τορόντο για να 
βοηθήσουν αυτό το γλυκύτατο παιδί και την οικογένεια του.

Μία τέτοια προσπάθεια, όπως θα δείτε και στο φωτορε-
πορτάζ που ακολουθεί, έκανε και το RISE & DINE EATERY 
που βρίσκεται επί τις St. Clair και Ο’Connor. Συγκεκριμένα 
είχε διοργανωθεί ένας μικρός περίπατος από το Topham 
Park όπου κατέληγε στο εστιατόριο των Tom Pedias  και Gus 
Georgopoulo. Εκεί όσοι έλαβαν μέρος έναντι μόλις $5 δολα-
ρίων μπορούσαν να φάνε χάμπουργκερς, hot dogs, πατάτες 
τηγανιτές και άλλα πολλά πάντα με σκοπό την ενίσχυση της 
οικογενείας για την θεραπεία του μικρού Michael. Έτσι λοι-
πόν μαζεύτηκε ένα ποσό πάνω από $3.400 δολάρια.

Μπράβο λοιπόν σε όλους όσους έλαβαν μέρος σε αυτή τη 
προσπάθεια και πάνω από όλα συγχαρητήρια στους ιδι-
οκτήτες του εστιατορίου για αυτή τους την πρωτοβουλία. 
Εύχομαι να υπάρξουν ακόμη περισσότεροι επιχειρημα-
τίες, ειδικότερα αυτοί που είναι κάπως πιο οικονομικά άνε-
τοι από άλλους και να βοηθήσουν όπως μπορεί ο καθένας 
αυτό το παιδί που είναι τυχερό μέσα στην ατυχία του. Είναι 
τυχερό γιατί παρότι του συνέβη έχει δύο γονείς μαχητές που 
δεν πρόκειται να το βάλουν κάτω ώσπου να δουν το παιδί 
αυτό, αλλά κι άλλα παιδάκια να θεραπεύονται. ΑΞΙΟΙ! 

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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Ετήσια Γιορτή του 
Γυναικείου Τμήματος

του Ελληνικού Σπιτιού

Τ
ην Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2019 το Γυ-
ναικείο Τμήμα του Ελληνικού Σπιτιού, 
όπως κάθε χρόνο, διοργάνωσε την 
ετήσια γιορτή του Τσαγιού στην  αί-

θουσα «Εστία» του Ελληνικού Σπιτιού.
Η Πρόεδρος του Γυναικείου Τμήματος, κα. 
Ειρήνη Ντότσικα και ο Διευθυντής του Ελλη-
νικού Σπιτιού, κ.  Κώστας Κωστούρος, καλω-
σόρισαν όλους τους ενοίκους, τα μέλη των 
οικογενειών, τους φίλους και υποστηρικτές 
του Ελληνικού Σπιτιού. Την έναρξη της γιορ-
τής ευλόγησαν οι ιερείς π. Χριστιανός και  π. 
Ιγνάτιος ενώ το παρών έδωσε και η πρώην Α’ 
Αντιπρόεδρος, κα. Ειρήνη Κερογλίδου.

Το «Ελληνικό Σπίτι» θα ήθελε να ευχαρι-
στήσει τους Αδελφούς Γκέκα από την εται-
ρία Akropolis Phyllo Products Inc. καθώς 
και τους Αδελφούς Παπαγιάννη από την 
εταιρία Kariba Foods, για την ευγενική 
τους προσφορά. Επίσης, ευχαριστεί τον κ. 
Ken Kakoullis με την ορχήστρα του, Galaxy 
Orchestra, που ανέλαβαν να διασκεδάσουν 
τους παρευρισκομένους αφιλοκερδώς. 
Όσοι παρευρέθηκαν στην γιορτή του Ελλη-
νικού Σπιτιού, πέρασαν για μια ακόμη φορά 
περίφημα. Συγχαρητήρια στο Γυναικείο 
Τμήμα για μια ακόμη επιτυχημένη εκδή-
λωση.

Η πρόεδρος του Γυναικείου 
Τμήματος, κα Ειρήνη 

Ντότσικας και ο Διευθυντής 
του Ελληνικού Σπιτιού, κ. 

Κώστας Κωστούρος
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Η Κυπριακή Κοινότητα Τορόντο γιόρτασε την επέτειο 

Π
αρουσία του Ύπατου Αρμοστή της Κύπρου στον Καναδά, κ. Βασίλειου Φιλίππου, 
μετά της συζύγου του, αλλά και του Γενικού Προξένου της Ελλάδος στο Τορόντο, 
κ. Βίκτωρα Μαλιγκούδη, του Βουλευτή, κ. Άρη Μπαμπικιάν, του Δημοτικού Συμ-
βούλου, κ. Δημήτρη Καρύγιαννη και πολλών άλλων εκλεκτών ομογενών του Το-

ρόντο τιμήθηκε το περασμένο Σάββατο στη Κυπριακή Κοινότητα και την Κυριακή στο Δη-
μαρχείο του Τορόντο με την έπαρση της σημαίας η 59η επέτειος της ανεξαρτησίας της Κύ-
πρου.
Η πρόεδρος, κα Ειρήνη Ραμφάλη, αλλά και ο κ. Νίκος Χατζηγιάννης έδωσαν τον καλύτερο 
τους εαυτό για αυτή τη διοργάνωση εθνικής σημασίας για την Κυπριακή Κοινότητα. Συγ-
χαρητήρια σε όλους. ΖΗΤΩ Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ, ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ, ΖΗΤΩ Ο ΚΑΝΑΔΑΣ.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στον Καναδά, 
κ. Βασίλης Φιλίππου με τη σύζυγο του

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης 
Καρύγιαννης και ο κ. Ντένης Κορομηλάς

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης 
Καρύγιαννης

Ο Ύπατος Αρμοστής κ. Βασίλης Φιλίππου

Η πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας, 
κα Ειρήνη Ραμφάλη

Η κα Αναστασία Ζάικος τραγούδησε τους ύμνους 

Ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στον Καναδά, κ. Βασίλης 
Φιλίππου, η κα Λούση Γρηγοριάδου, ο Γεν. Πρόξενος, κ. 

Βίκτωρ Μαλιγκούδης και ο Βουλευτής, κ. Άρης Μπαμπικιάν

Την τούρτα για την επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κύπρου έκοψαν ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ 
Μαλιγκούδης, ο Ύπατος Αρμοστής, κ. Βασίλης Φιλίππου, η πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας, κα 

Ειρήνη Ραμφάλη και ο κ. Σωτήρης Νικολάου

Ο Ύπατος Αρμοστής κ. Βασίλης Φιλίππου

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης κι ο κ. Ντένης Κορομηλάς

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης Ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής, π. Αλέξανδρος

Η πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας, 
κα Ειρήνη Ραμφάλη
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για τα 59 χρόνια ανεξαρτησίας της Κύπρου μας

Η κα Φιλίππου με την κα Χατζηγιάννη

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης Καρύγιαννης, ο κ. Νίκος 
Χατζηγιάννης, ο Ύπατος Αρμοστής, κ. Βασίλης Φιλίππου και η 

πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας, κα Ειρήνη Ραμφάλη

Ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου, κ. 
Βασίλης Φιλίππου, με τον κ. 

Θανάση Κουρτέση

Μέλη των Ethnic Media με τον Ύπατο Αρμοστή, κ. Βασίλη Φιλίππου, τον Γενικό Πρόξενο, 
κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδη και τον εκπρόσωπο της Αρχιεπισκοπής Καναδά, π. Αλέξανδρο

Ο π. Αλέξανδρος με την πρόεδρο της Κυπριακής Κοινότητας, κα Ειρήνη 
Ραμφάλη, τον Ύπατο Αρμοστή, κ. Βασίλη Φιλίππου και η σύζυγο του Οι κυρίες Μίρκα Λυχνάκη και Μάρθα Χέντη

Ο π. Αλέξανδρος, ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στον Καναδά, κ. Βασίλης Φιλίππου με 
τη σύζυγο του και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Τορόντο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης

Οι κύριοι Σωτήρης Νικολάου, Νίκος Χατζηγιάννης, Στέλιος Γεωργίου 
και Χρήστος Κοτσαμποϊκίδης
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O Μακεδονικός μήνας ξεκίνησε!
Σας παρουσιάζουμε τις εκδηλώσεις της 

Παμμακεδονικής…

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, με τον πρόεδρο της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργο Παπαδάκη 
και τα μέλη του Συμβουλίου: κ. Τρύφωνα Τσάτσο, κα Ειρήνη Καλομοίρη, κ. Ζήση Βόκα, κ. Βασίλη Λιάβας, κα 

Βόκα, κ. Δημήτρης Νάσκος, κ. Αλέξανδρος Τσικουρλής, κ. Τάκης Μεδίτσκος, κ. Δημήτρης Γαϊτάνης

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, με τον 
πρόεδρο της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργο Παπαδάκη

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης
O Πρόεδρος της Παμμακεδονικής,

 κ. Γιώργος Παπαδάκης

Από την εκδήλωση της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων του Νίκου 
Καζαντζάκη σε συνεργασία με τον Σύλλογο Κρητών «ΚΝΩΣΣΟΣ». 

Θέμα της ομιλίας του κ. Γεώργιου Στασινάκη ήταν ο Νίκος 
Καζαντζάκης ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ανατολή

Από την εκδήλωση της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων του Νίκου Καζαντζάκη σε 
συνεργασία με τον Σύλλογο Κρητών «ΚΝΩΣΣΟΣ». Θέμα της ομιλίας του κ. Γεώργιου 

Στασινάκη ήταν ο Νίκος Καζαντζάκης ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ανατολή
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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

Το τάνκερ “Παγκόσμιος Αρμονία” πλοιοκτησίας Νιάρχου στο λιμάνι του 
Πειραιά, 1954. Γενική άποψη του καταστρώματος. Στο βάθος αριστερά 

το ξενοδοχείο “Μυκήναι”, σημερινό Μέγαρο Καλλιμανόπουλου. 
(Πρακτορείο Ηνωμένων Φωτορεπόρτερ, Συλλογή Μιχάλη Τσαγκάρη)

1920 ΧΑΝΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΩΛΑ Στο ύψος που σήμερα 
είναι το Κρόνος ήταν η κεντρική καστρόπορτα 
(Ρεθεμιώτα ή Καλέ καπί). Λίγο πιό κάτω ήταν ο 

Κάτωλας που πιθανόν ονομάστηκε έτσι από κάποιο 
φρεάτιο που πήγαιναν όλα

Το πλοίο Ερμούπολις, το οποίο έκανε στις αρχές του 20ού αιώνα το 
δρομολόγιο Πειραιάς-Σύρος. Στο πρώτο πλάνο ένας ψαράς κοιμάται 
μέσα στη βάρκα του, ενώ ένας άλλος μεταφέρει εμπορεύματα από τη 

στεριά στο πλοίο. Φωτογραφία ανωνύμου, 1911.

Οι Παπαμιχαήλ, Βουγιουκλάκη και Χατζηδάκης στις δόξες τους

Καρπούζια στο Πόρο το 1957

Δύο πανέμορφα αγοράκια στη Σύρο το 1957

Σούνιο 1955

ΜΑΚΑΡΟΝΟΠΟΙΪΑ ‘’ΟΒΕΖ’’    
Γ. ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ                
& Π. ΛΙΟΝΟΥΔΑΚΗ

Αρχαία Θήρα, Σαντορίνη 1957
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11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
787 Η 7η Οικουμενική Σύνοδος στη 
Νίκαια καταδικάζει τους εικονομάχους 
και τους εικονολάτρες, διατυπώνοντας το 
δόγμα ότι η λατρεία ανήκει μόνο στο Θεό 
και στις εικόνες προσφέρεται απλή τιμη-
τική προσκύνηση. 
1822 Κοινή επιχείρηση Αλγερινών πει-
ρατών και τουρκικών στρατευμάτων στη 
Μύκονο. Οι γενναίοι Μυκονιάτες, με επι-
κεφαλής τη Μαντώ Μαυρογένους, απο-
κρούουν την επίθεση και τους ρίχνουν 
στη θάλασσα.
1922 Γεννήθηκε ο Επαμεινώνδας Παπα-
δόπουλος, Έλληνας ζωγράφος, γνωστός 
διεθνώς ως Nonda, από τους διαπρεπέ-
στερους εκπροσώπους του εξπρεσιονι-
σμού. (Θαν. 30/10/2005)

12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
1830 Γεννήθηκε ο Ανδρέας Συγγρός, 
Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και 
εθνικός ευεργέτης. (Θαν. 13/2/1899)
1862 Ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά 
την Ελλάδα, με το αγγλικό ατμόπλοιο 
«Σκύλλα».
1920 Απεβίωσε ο Αλέξανδρος Α’, Βασι-
λιάς των Ελλήνων (1917-1920). (Γεν. 
20/7/1893)
1924 Γεννήθηκε ο Λεωνίδας Κύρκος, 
έλληνας πολιτικός, ιστορικός ηγέτης της 
ανανεωτικής αριστεράς. (Θαν. 28/8/2011)
1944 Η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθε-
ρώνονται από τους Γερμανούς.
1999 Αναστάτωση προκαλεί στους κόλ-
πους της Νέας Δημοκρατίας η συνέ-
ντευξη του συμβούλου του Κώστα Καρα-
μανλή, Γιάννη Λούλη, στην εφημερίδα 
«Έθνος», ο οποίος δηλώνει ότι το κόμμα 
είναι ένα «φθαρμένο προϊόν». Την αντί-
δρασή τους εκφράζουν ο Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης, ο Μιχάλης Λιάπης και άλλοι 
βουλευτές. Ο εκπρόσωπος της ΝΔ, Άρης 
Σπηλιωτόπουλος, δηλώνει ότι «ο κ. Λού-
λης δεν έχει κομματική ιδιότητα, συνερ-
γάζεται ως επιστήμονας με το κόμμα». 

13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
1307 Με εντολή του γάλλου βασιλιά 
Φιλίππου του Ωραίου, συλλαμβάνονται ο 
Μέγας Διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του 
Τάγματος των Ναϊτών. Υποβάλλονται σε 
βασανιστήρια και «ομολογούν» ότι είναι 
αιρετικοί, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα 
καούν στην πυρά. Είναι Παρασκευή και 
13 και από τότε αυτή η μέρα θεωρείται 
ότι φέρνει γρουσουζιά.
1930 Η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύ-
τερη στο διαγωνισμό ομορφιάς «Μις 
Υφήλιος» που διεξάγεται στο Ρίο Ντε 
Ζανέιρο.

14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
1852 Γεννήθηκε ο Δημήτριος Καμπούρο-
γλου, Έλληνας ιστοριοδίφης και λογοτέ-
χνης. (Θαν. 21/2/1942)
1862 Το απομεσήμερο ο αθηναϊκός λαός 
συγκεντρώνεται στην Πλατεία Όθω-
νος για να πανηγυρίσει την έξωση του 

Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος 
της Προσωρινής Κυβερνήσεως, Δημή-
τριος Βούλγαρης, απευθύνεται προς το 
συγκεντρωμένο πλήθος. Ανάμεσα στα 
άλλα ακούγονται και τα εξής: «Ας ορκι-
σθώμεν επί της Πλατείας ταύτης, της 
λαβούσης ήδη το ωραίον της Ομονοίας 
όνομα, και ας είπη έκαστος εξ ημών: 
Ορκίζομαι πίστιν εις την πατρίδα και 
υπακοήν εις τας εθνικάς αποφάσεις».

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
1810 Γεννήθηκε ο Σίμων Σίνας, βιεννέ-
ζος βαρόνος και μέγας ευεργέτης. Το πιο 
γνωστό ευεργέτημά του είναι τα χρήματα 
που έδωσε για την ανέγερση της Ακαδη-
μίας Αθηνών. 
1837 Ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών 
στην Αθήνα (Σχολείο των Τεχνών).
1848 Ο Κωνσταντίνος Κανάρης διορί-
ζεται πρωθυπουργός από τον βασιλιά 
Όθωνα.
1902 Ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ 
Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπιείο της 
Κω.

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
1909 Εκδηλώνεται κίνημα κατώτερων 
αξιωματικών του ελληνικού Πολεμικού 
Ναυτικού υπό τον υποπλοίαρχο Κωνστα-
ντίνο Τυπάλδο, με συνδικαλιστικά αιτή-
ματα. Θα κατασταλεί με αιματηρό τρόπο.
1958 Απεβίωσε ο Μιχάλης Σουγιούλ, 
καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Μιχαήλ 
Σουγιουλτζόγλου, έλληνας συνθέτης της 
ελαφράς μουσικής. (Γεν. 1/8/1906)
1975 Αρχίζει στο Πενταμελές Εφετείο 
Αθηνών η δίκη των υπευθύνων για τα 
αιματηρά γεγονότα του Πολυτεχνείου 
τον Νοέμβριο του 1973. Στο εδώλιο του 
κατηγορουμένου κάθονται 33 άτομα, 
ανάμεσά τους ο Γεώργιος Παπαδόπου-
λος και ο Δημήτριος Ιωαννίδης.
2010 Απεβίωσε ο Γιάννης Δαλιανίδης, 
έλληνας σκηνοθέτης. (Γεν. 31/12/1923) Ο 
εκδότης της εφημερίδας HELLAS NEWS, κ. 
Θανάσης Κουρτέσης, είχε συνεργαστεί στη 
Νέα Υόρκη με τον γνωστό σκηνοθέτη για 
την ταινία «Χαμένοι στο Μανχάταν». Την 
ταινία μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο…
2013 «Θα σκίσουμε το μνημόνιο στην 
αυλή της Βουλής των Ελλήνων» δηλώ-
νει στο MEGA ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
Δημήτρης Στρατούλης.

17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
1864 Ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα της 
Ελλάδας, που καθιερώνει το πολίτευμα 
της Βασιλευομένης Δημοκρατίας.
1915 Η Βρετανία προσφέρει την Κύπρο 
στην Ελλάδα για να την παρακινήσει να 
εξέλθει στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Επι-
καλούμενη την ουδετερότητα της Ελλά-
δας, η κυβέρνηση του Αλέξανδρου Ζαΐμη 
θα αρνηθεί την προσφορά τρεις ημέρες 
αργότερα.
1981 Απεβίωσε η Λίνα Τσαλδάρη, πολι-
τικός, η πρώτη Ελληνίδα που διατέλεσε 
υπουργός. (Γεν. 1887)

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
Μια γρήγορη επισκόπιση στην ιστορία

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Φθινοπωρική συνεδρίαση 
του νέου Αρχιεπισκοπικού 

Συμβουλίου της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Καναδά

Σ
υνήλθε στην πρώτη του συνεδρία-

ση το Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο 

της Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά με τη 

νέα σύνθεσή του, υπό την προε-

δρία του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου, τη Δευ-

τέρα, 7 Οκτωβρίου 2019, για μια ολόκληρη 

ημέρα στο αρχιεπισκοπικό μέγαρο, στο Το-

ρόντο.

 Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος, που επέστρεψε 

από τις συνεδριάσεις της Αγίας και Ιεράς 

Συνόδου στην Κωνσταντινούπολη, διεβί-

βασε την αγάπη και τις ευλογίες του Πανα-

γιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. 

Βαρθολομαίου, σε όλα τα μέλη του Αρχι-

επισκοπικού Συμβουλίου. Η συνεδρίαση 

άρχισε και τελείωσε με προσευχή και θαυ-

μάσιους βυζαντινούς ύμνους. 

Ο π. Παναγιώτης Αυγερόπουλος, πρόεδρος 

του Συνδέσμου των Ιερέων, έκανε την εισή-

γηση στο αγιογραφικό ανάγνωσμα «γνώσε-

σθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώ-

σει υμάς» Ιωάν 8, 32. Το αγιογραφικό αυτό 

ανάγνωσμα είναι το σύνθημα της Ι. Αρχιεπι-

σκοπής για το νέο εκκλησιαστικό έτος.

 Μετά το αγιογραφικό ανάγνωσμα και πνευ-

ματική συζήτηση επ’ αυτού, έγινε η εκλογή 

της νέας εκτελεστικής επιτροπής του Αρχιε-

πισκοπικού Συμβουλίου.

 Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος έκανε την 

έκθεση πεπραγμένων από την τελευταία 

συνεδρίαση του Αρχιεπισκοπικού Συμβου-

λίου και έδωκε τις κατευθυντήριες γραμμές 

για το νέο εκκλησιαστικό έτος.

 Στη συνέχεια, οι περισσότερες από είκοσι 

(20) επιτροπές του Αρχιεπισκοπικού Συμ-

βουλίου, παρουσίασαν γραπτές εισηγή-

σεις, οι οποίες συζητήθηκαν και ελήφθησαν 

σωστές και συνετές αποφάσεις επ’ αυτών.

 Η προσοχή των συνέδρων επικεντρώθηκε 

στη στρατηγική για τη συμμετοχή των νέων 

και όλων των ορθοδόξων χριστιανών στα 

προγράμματα της Ι. Αρχιεπισκοπής και στο 

πως όλοι οι πιστοί σε όλο τον Καναδά, θα 

συμμετέχουν στη ζωή της Εκκλησίας.

 Πολλά από τα θέματα τα οποία συζητήθη-

καν θα συζητηθούν, επίσης, στην ετήσια 

πνευματική συνέλευση των ιερέων ολο-

κλήρου του Καναδά, η οποία συνέρχεται 

από τις 8 μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2019, στο 

Kingston, Ontario.

 Τις εργασίες του Αρχιεπισκοπικού Συμ-

βουλίου παρηκολούθησαν, ο Πρέσβης της 

Κύπρου στον Καναδά κ. Β. Φιλίππου και ο 

Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας στο Τορόντο κ. 

Β. Μαλιγκούδης, οι οποίοι στο γεύμα του 

Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου μίλησαν και 

έφεραν το μήνυμα της Κύπρου και της Ελλά-

δας. Στη συνέχεια, συνεχάρησαν τον Αρχι-

επίσκοπο Σωτήριο για το θαυμάσιο έργο 

το οποίο γίνεται στον Καναδά, αλλά και για 

την ανύψωση της Ι. Μητρόπολης Τορόντο, 

σε Αρχιεπισκοπή Καναδά και του ιδίου, 

σε Αρχιεπίσκοπο Καναδά, Υπέρτιμο και 

Έξαρχο πάσης Αρκτικής. Οι εργασίες του 

Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου, τελείωσαν 

με ύμνους και προσευχές και το πολυχρόνιο 

του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρ-

χου κ.κ. Βαρθολομαίου.

 Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος ευχαρίστησε 

τα υπερσαράκοντα μέλη του Αρχιεπισκοπι-

κού Συμβουλίου από όλον τον Καναδά και 

δοξολόγησε τον Θεό για τις τόσες Του ευλο-

γίες που χαρίζει στην Εκκλησία μας στον 

Καναδά.
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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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T
o St. Clair O'Connor Community θα λάβει $88.400 
δολάρια για τα Προγράμματα Φροντίδας Ενηλίκων 
(ADP), τα οποία υποστηρίζουν ασθενείς με Αλτσχάι-
μερ / άνοια και/ή χρειάζονται βοήθεια κατά τη διάρ-

κεια της ημέρας για τη ψυχική τους υγεία.
 Η οικιακή και κοινοτική φροντίδα και τα καινοτόμα μοντέλα 
ολοκληρωμένης φροντίδας θα παίξουν σημαντικό ρόλο 
στον τερματισμό της περίθαλψης στους διαδρόμους. Κάνο-
ντας αυτές τις σημαντικές επενδύσεις και υποστηρίζοντας 
τις συνεργασίες μεταξύ παρόχων φροντίδας στο σπίτι και 
σε νοσηλευτικά νοσοκομεία, οι ασθενείς θα βιώσουν ταχύ-
τερες μεταβάσεις μεταξύ της νοσηλείας και της επιστροφής 
στο σπίτι με την κατάλληλη υποστήριξη που χρειάζονται για 
να αναρρώσουν σωστά, έχοντας πάντα διαθέσιμα νοσοκο-
μειακά κρεβάτια για όσους τα χρειάζονται.

 Η Christine Elliott, αναπληρωτής πρωθυπουργός και 
Υπουργός Υγείας, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι η κυβέρνηση 
επενδύει επιπλέον $155 εκατομμύρια δολάρια φέτος για να 
επεκτείνει τις υπηρεσίες οικιακής και κοινοτικής φροντίδας.
 Ως μέρος αυτής της επένδυσης, η κυβέρνηση θα παρέχει 
$45 εκατομμύρια δολάρια για στοχοθετημένα καινοτόμα 
μοντέλα ολοκληρωμένης φροντίδας σε περιοχές με μεγάλη 
ανάγκη.
 Με την επένδυση σε περισσότερη φροντίδα ασθενών στην 
πρώτη γραμμή, η επαρχία μπορεί να παρέχει:
• 1,8 εκατομμύρια επιπλέον ώρες υπηρεσιών προσωπικής 
υποστήριξης.
• 490.000 περισσότερες επισκέψεις νοσηλείας και 100.000 
επισκέψεις θεραπείας.
• Υπηρεσίες στην κοινότητα όπως νοικοκυριό, γεύματα, 

μεταφορές και φροντιστές. και
• Πρόσθετες άμεσες κοινοτικές υπηρεσίες για ασθενείς με 
εγκεφαλική βλάβη και άτομα που ζουν σε υποστηρικτικές 
κατοικίες.
  Στοιχεία που πρέπει να γνωρίζετε:
 • Ο προϋπολογισμός του 2019 δέσμευσε $124 εκατομμύρια 
δολάρια για οικιακή φροντίδα και $20 εκατομμύρια δολά-
ρια για κοινοτική φροντίδα. Η κυβέρνηση παρέχει επιπλέον 
$11 εκατομμύρια δολάρια για οικιακή και κοινοτική φρο-
ντίδα, φέρνοντας τη συνολική νέα επένδυση στα $155 εκα-
τομμύρια δολάρια.
• Εκτός από τα $45 εκατομμύρια δολάρια σε νέα χρηματο-
δότηση για στοχοθετημένα καινοτόμα μοντέλα ολοκληρω-
μένης περίθαλψης, η κυβέρνηση επενδύει $63 εκατομμύρια 
δολάρια σε υπάρχοντα ολοκληρωμένα μοντέλα φροντίδας.

H Eλληνίδα Βουλευτής του Οντάριο κα Χριστίνα Μίτας είναι 
πανταχού παρών για να βοηθήσει τους συνανθρώπους μας

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΝΩΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΖΗΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟ

ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ,
2-3 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΚΑΙ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ

ΕΠΑΦΗ ΜΟΝΟΝ ΜΕ E-MAIL
dimitripap2009@hotmail.com

Η Βουλευτής Οντάριο κα Χριστίνα Μίτας
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Η 
πυροσβεστική απέδωσε την έκρηξη σε λάθος εγκατάσταση φούρνου. Δύο τραυ-
ματίες νοσηλεύονται με βαριά εγκαύματα και τραύματα επικίνδυνα για τη ζωή 
τους. Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 6:30 το απόγευμα της Τρίτης με τις πρώ-
τες βοήθειες να καταφθάνουν στο σημείο και να μεταφέρουν τους τραυματίες δια 

ελικοπτέρου στο Τορόντο. Οι δύο τραυματίες είναι άνδρες. Σύμφωνα με την αστυνομία οι 
δύο άνδρες προσπαθούσαν να τοποθετήσουν φούρνο στο σπίτι και η έκρηξη σημειώθηκε 
καθώς προσπαθούσαν να συνδέσουν το αέριο.

Η 
διπλωματία του Καναδά κα-
ταδίκασε την επίθεση που ε-
ξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνά-
μεις της Τουρκίας εναντίον 

των κούρδων μαχητών στο βορειοα-
νατολικό τμήμα της Συρίας, υπογραμ-
μίζοντας πως απειλεί την εύθραυστη 
σταθερότητα στην περιοχή αλλά και 
τις προσπάθειες να περιοριστεί η δρά-
ση της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλα-
μικό Κράτος (ΙΚ). Τουρκικά στρατεύ-
ματα, μαζί με σύρους αντικαθεστωτι-
κούς μαχητές προσκείμενους στην Ά-
γκυρα, σφυροκόπησαν από αέρος και 
με πυροβολικό κουρδικές θέσεις χθες, 
πριν εξαπολύσουν χερσαία επιχείρη-

ση. «Ο Καναδάς καταδικάζει σθεναρά 
τη στρατιωτική εισβολή της Τουρκίας 
στη Συρία (...). Απευθύνουμε έκκληση 
να προστατευθούν οι άμαχοι και προς 
όλα τα μέρη να τηρήσουν τις υποχρεώ-
σεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου», 
σημείωσε η ΥΠΕΞ του Καναδά Κρίστια 
Φρίλαντ μέσω Twitter. Αν και οι ένο-
πλες δυνάμεις του Καναδά δεν έχουν 
αναπτύξει στελέχη τους στη Συρία, πε-
ρίπου 250 βρίσκονται στο βόρειο Ι-
ράκ, όπου εκπαιδεύουν τοπικές δυνά-
μεις και συνεργάζονται με κουρδικές 
οργανώσεις. Το 2016, η καναδική δύ-
ναμη είχε εμπλακεί σε μάχες με μέλη 
του ΙΚ.

Ο 
ιδιοκτήτης του εστιατο-
ρίου με καταγωγή από 
τη Συρία είχε κλείσει το 
μαγαζί του καθώς αυ-

τός και η οικογένεια του είχαν δε-
χθεί απειλές για τη ζωή τους. Ό-
πως έχουν μεταδώσει τα καναδι-
κά μέσα ενημέρωσης ο Husam Al-
Soufi που ήρθε στον Καναδά το 
2015 δέχθηκε ρατσιστική επίθεση 
κι απειλές για τη ζωή τόσο της δι-
κής τους όσο και της οικογένειας 
του. Μετά την είδηση πολλοί ήταν 
αυτοί που έδειξαν την υποστήριξη 
τους στον πρόσφυγα, ενώ η εται-
ρεία Paramount Fine Foods ανα-
κοίνωσε πως θα κρατήσει το εστι-
ατόριο ανοικτό με όλα τα έσοδα να 
πηγαίνουν στην οικογένεια του Al-
Soufi έως ότου αυτός και η οικογέ-
νεια του αισθανθούν ασφαλής για 
να επιστρέψουν στην δουλειά. Η ε-
ταιρεία θα προσλάβει το ίδιο προ-
σωπικό, που έχασε τη δουλειά του 
όταν το μαγαζί έκλεισε.

Ο Καναδάς καταδικάζει την εισβολή 
της Τουρκίας

Θα ανοίξει ξανά το Soufi’s

Άνδρας μαχαίρωσε την αδελφή 
του στο Scarborough

Μ
ί α  2 2 χ ρ ο ν η 
κοπέλα βρίσκεται 
στο νοσοκομείο 
με σοβαρά τραύ-

ματα που όπως φαίνεται από 
την έρευνα της αστυνομίας προ-
ξένησε ο αδελφός της. Το περι-
στατικό συνέβη στο Birkdale 
Road, σ τη διασ ταύρωση 
Midland Avenue και Lawrence 
Avenue East λίγο μετά τις 11:30 
το πρωί της Πέμπτης. Ο άνδρας 
διέφυγε με αυτοκίνητο, ωστόσο 
δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες 
για το κίνητρο του.

Δύο τραυματίες από έκρηξη σε 
σπίτι στο Uxbridge
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Sherra Michelle : 
το πιο sexy κορίτσι 

Η Sherra Michelle 
είναι γυμνάστρια 
και δεν σταματά να 
αναστατώνει τους 
followers της με 
τις φωτογραφίες 
που ανεβάσει κατά 
τη διάρκεια του 
workout.
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Κ
αι μπορεί δη-
μοσίευμα της ε-
φημερίδας Real 
Life να ανέφερε 

ότι εδώ και λίγο καιρό, 
η Ιωάννα Τούνη έχει γυ-
ρίζει σελίδα στην προ-
σωπική της ζωή και έχει 
βρει τον έρωτα στο πρό-
σωπο του τερματοφύλα-
κα του ΠΑΟΚ, Αλέξαν-
δρου Πασχαλάκη, όμως 
κάτι τέτοιο δεν ισχύει! 
Σήμερα η εκπομπή «Με-
σημέρι με τον Γιώργο 
Λιάγκα» αποκάλυψε ό-
τι ο Αλέξανδρος Πασχα-
λάκης έχει σχέση με τρα-
γουδίστρια και είναι μά-
λιστα το απόλυτο κορμί!
Ποια είναι η τραγουδί-
στρια που όταν ανεβαί-
νει on stage αναστατώ-
νει τους θαμώνες με τις 
τέλειες αναλογίες της;
Το ρεπορτάζ έδωσε η 
Ελένη Τσολάκη και απο-
κάλυψε το νέο ειδύλλιο 
του τερματοφύλακα με 
την Ειρήνη Παπαδοπού-
λου! 

Πασίγνωστη Ελληνίδα 

ηθοποιός ποζάρει με 

μαγιό και τρελαίνει 

Είναι άκρως εντυπωσιακή και 
sexy και σε κάθε της εμφά-
νιση γίνεται θέμα συζήτη-
σης. Η Ιωάννα Τριανταφυλλί-
δου είναι έτοιμη να επιστρέψει 
στην χώρα μας για το νέο show 
μαγειρικής «Bake Off» στον 
Alpha.

Στέφανος 

Γιαννακόπουλος: ο 

άνθρωπος με τα φίδια

Η δοκιμασία με τα φίδια που 
μονοπώλησε το ενδιαφέρον 
του κοινού στο επεισόδιο του 
GNTM της Δευτέρας είχε έναν 
ιδιαίτερο πρωταγωνιστή.
Μοντέλο και ο ίδιος ανάμεσα 
στις άλλες ιδιότητές του, ο 
Στέφανος Γιαννακόπουλος 
μίλησε σε ζωντανή σύνδεση 
από τη Χαβάη όπου ζει με τον 
Γιώργο Λιάγκα στο «Μεση-
μέρι». 

Δεν ποζάρει σχεδόν ποτέ 
επιτηδευμένα, θέλοντας να 
δείξει μία σέξι πλευρά και 
έναν διαφορετ ικό χαρα-
κτήρα. Η Μυριέλλα Κουρε-
ντή, ωστόσο, είναι ένα πλά-
σμα που έχει έναν πηγαίο 
αισθησιασμό, ένα ιδιαίτερο 
σεξαπίλ, που μαγνητίζει κάθε 
αρσενικό.

Ποια Τούνη; με ποια 
τραγουδίστρια έχει σχέση ο 
τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ!

Χαρά Παππά: Η κούκλα 
σύντροφος του Μπουράκ 
Χακί

Μυριέλλα Κουρεντή: 

Ροκ, ανατρεπτική και 

πάντα σέξι

Απέδειξε, την περσινή σεζόν μέσα από το 
«Your Face Sounds Familiar» του ANT1, ότι 
έχει πολλά κρυφά ταλέντα. Φέτος καλείται 
να το πετύχει ξανά, αυτή τη φορά αναλαμ-
βάνοντας ρόλο ηθοποιού. Η Κατερίνα Στι-
κούδη θα πρωταγωνιστήσει στη νέα σειρά 
του καναλιού του Αμαρουσίου, «Αν ήμουν 
πλούσιος», και αναμένεται να κλέψει τ ις 

εντυπώσεις.
Άλλωστε, πάντα αυτό κάνει. Με το υπέροχο 
κορμί της, το ταπεραμέντο και την εκρη-
κτικότητά της, η τραγουδίστρια πάντα βρί-
σκει τρόπο να κερδίζει τα βλέμματα και να 
αποτελεί παράδειγμα για το ότι τίποτα δεν 
γίνεται τυχαία.

Το πιο σέξι κορίτσι της σόουμπιζ… 
γίνεται ηθοποιός

Ε
ίναι από τις πρώ-
τες συμμετέχου-
σες που πέρασαν 
από τις οντισιόν 

του «Greece’s next top 
model 2» και εντυπωσί-
ασε τους κριτές του ριά-
λιτι. Με φυσική ομορ-
φιά, καλοσχηματισμένο 
κορμί και υπέροχες α-
ναλογίες, η Χαρά Παπ-
πά τρέλανε και τους χρή-
στες του διαδικτύου από 
το πρώτο επεισόδιο.
Η μελαχρινή καλλονή, 
μάλιστα, έχει ανοίξει τα 
φτερά της και στην Τουρ-
κία, καθώς είναι αρρα-
βωνιασμένη με τον γνω-
στό Τούρκο ηθοποιό 
Μπουράκ Χακί και ανοί-
γει κι εκεί τα φτερά της. 
Η ίδια, μάλιστα, έχει 
έναν πολύ δυνατό προ-
σωπικό λογαριασμό στο 
Instagram, όπου μετρά 
περισσότερους από 
30.000 followers.
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Ε
ί ν α ι  μ ο ν τ έ λ ο 
fitness, ενώ έχει α-
δυναμία στη γυμνα-
στική και την υγιει-

νή διατροφή. Ο λόγος για 
την Julia Gilas, από την Ου-
κρανία η οποία ξέρει καλά 
πώς να τραβάει πάνω της τα 
ανδρικά βλέμματα.
Εξάλλου, διαθέτει ένα εντυ-
πωσιακά γυμνασμένο κορμί, 
το οποίο φροντίζει να ανα-
δεικνύει με τον πιο σέξι 
τρόπο, μέσα από τα μικρο-
σκοπικά μπικίνι που είναι η 
αδυναμία της. Βεβεια, είναι 
και αισθησιακές της πόζες 
που κόβουν την ανάσα και 
αναστατώνουν τους followers 
της στο Instagram.

Κ
αλά να είναι οι 
άνθρωποι και να 
κάνουν παιδά-
κια και να τα χαί-

ρονται. Πόσο μάλλον όταν 
κάποιος είναι διάσημος η-
θοποιός και τα οικονομικά 
του, του επιτρέπουν να κά-
νει μία μεγάλη οικογένεια!
Αυτό σκέφτηκε και ο 
James Van Der Beek, ο 
πάλαι ποτέ Dawson από τη 
λατρεμένη σειρά Dawson’s 
Creek, και μόλις ανακοί-
νωσε ότι περιμένει… το 
έκτο του παιδί!!!
Ο 42χρονος ηθοποιός, ο 
οποίος αυτή την περίοδο 
συμμετέχει στο Dancing 
With The Stars, έκανε τη 
χαρμόσυνη αποκάλυψη 
κατά τη διάρκεια του 
show.
Ο James, έχει με τη σύζυγό 
του Kimberly 4 κορούλες 
και έναν γιο. Με το καλό!

Πατέρας για έκτη φορά ο  James Van Der 
Beek

Τ
ην αποκαλούν 
η «αγριόγα-
τα» του μόντε-
λινγκ», λόγω 

των εντυπωσιακών, ε-
ξωτικών χαρακτηριστι-
κών της. Στην πραγμα-
τικότητα η Kelly Gale 
είναι από τα πιο διά-
σημα «αγγελάκια» της 
Victoria’s Secret και όλοι 
έχουν να λένε για την εμ-
φάνισή της.
Άλλωστε, το μοντέλο 
έχει καταγωγή από την 
Ινδία και την Αυστραλία, 
ενώ τα εξωτικά χαρακτη-
ριστικά της καθώς και το 
υπέροχο κορμί της, με 
ύψος 1.80 μ., την έχουν 
κάνει ποθητή στο ανδρικό 
κοινό και περιζήτητη στον 
χώρο του μόντελινγκ.

Το μοντέλο από την Ουκρανία 
είναι η αδυναμία του ανδρικού 
κοινού

Η Αλβανίδα αντικαταστάτρια 
της Ιρίνα Σάικ τρελαίνει

Κ
αι δεν είναι τυχαίο, που πολ-
λοί λένε πως είναι η «διάδο-
χος» της εκρηκτικής Ρωσί-
δας, μιας και η Lorena Haliti 

είναι μόλις 22 ετών, 10 χρόνια δηλα-
δή μικρότερη της Σάικ.
Το εκρηκτικό μοντέλο γεννήθηκε στη 
Γερμανία, έχει ρίζες από την Αλβα-
νία, ενώ στα 4 της χρόνια μετακόμισε 
με την οικογένειά της στην Αμερική. 

Με το μόντελινγκ ασχολήθηκε αρχικά 
ερασιτεχνικά, όμως, οι πόρτες άνοι-
ξαν γ ια εκείνη διάπλατα, λόγω της 
εντυπωσιακής της εμφάνισης.
Παράλληλα, με το μόντελινγκ σπου-
δάζει Νομική, ενώ βρίσκει χρόνο να 
ανεβάζει σ το λογαριασμό της σ το 
Instagram, σέξ ι φωτογραφίες της 
που αναστατώνουν τους followers 
της.

Η Ινδή με το ατελείωτο κορμί
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Μόλις μία ώρα από τον Πειραιά 
με το πλοίο της γραμμής, 
η Αίγινα αποτελεί ιδανικό 
προορισμό για τους Αθηναίους τα 
Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού.

Ό
μως, τον Σεπτέμβριο, μόλις ο-
λοκληρωθεί και το δημοφι-
λές πλέον Φεστιβάλ Φιστικιού 
(φέτος πραγματοποιήθηκε α-

πό τις 12 έως τις 15 του μήνα), αλλάζει 
όψη. Οι τουρίστες φεύγουν, τα περισ-
σότερα ξενοδοχεία και beach bars κλεί-
νουν, και οι σαφώς λιγότεροι πια επισκέ-
πτες έχουν την ευκαιρία να την εξερευ-
νήσουν με την ησυχία τους. Βοηθά και ο 
καιρός, καθώς δροσίζει μεν, αλλά σπά-
νια βρέχει πριν από τα μέσα Νοεμβρίου. 
Στη μία πλευρά του νησιού κυριαρχεί το 
άρωμα του πεύκου, ενώ στην άλλη του 
φασκόμηλου – ευωδιές που θα συνο-
δεύσουν με τον καλύτερο τρόπο τους ξέ-
γνοιαστους απογευματινούς περιπάτους 
σας. Αυτή είναι εξάλλου η Αίγινα που α-
πολαμβάνουν οι ντόπιοι στα χωριά της 
–στο Ανίτσεο, στο Σφεντούρι, στις Πόρ-
τες, στον Μεσαγρό–, αλλά και τα (πολλά) 
πρόβατα που βόσκουν στους αγρούς της.

Ανατολή στο Ελλάνιο όρος
Βάλτε το ξυπνητήρι στις πέντε το πρωί 
– αξίζει τον κόπο. Η διαδρομή από την 
πόλη της Αίγινας μέχρι τη δυτική πλευρά 
του Ελλάνιου όρους διαρκεί περίπου 
μισή ώρα με το αυτοκίνητο. Δεν θα έχει 
ξημερώσει ακόμη. Με τον φακό στο 
χέρι εντοπίστε το ανηφορικό μονοπάτι 
Ε1, το οποίο είναι σε καλή κατάσταση 
και έχει επαρκή σήμανση, και αρχί-
στε να το ανεβαίνετε. Μισή ώρα αργό-
τερα θα φτάσετε πεζοπορώντας στην 
εκκλησία της Ανάληψης και του Προ-
φήτη Ηλία, έχοντας κατακτήσει πια την 
κορυφή. Φροντίστε να έχετε μαζί σας 
τα απαραίτητα για ένα ελαφρύ πικνίκ: 
ένα ζεστό ρόφημα και μια χούφτα φιστί-
κια ή προϊόντα που τα έχουν ως βάση – 
στην Αίγινα βρίσκεστε άλλωστε! Καθώς 
ο ήλιος ανατέλλει, η πανοραμική θέα 
αποκαλύπτει το νησί στο σύνολό του 
και τον κόλπο του Σαρωνικού σαν μια 
γιγάντια λίμνη, που την αγκαλιάζουν οι 
ακτές της Αττικής, της Κορίνθου και της 
Αργολίδας. Δείτε πόσα νησιά μπορείτε 
να ξεχωρίσετε σ το βάθος: Σαλαμίνα, 
Μετώπη, Αγκίστρι, Μονή, Πόρος, Άγιος 
Γεώργιος, Πάτροκλος...
Σύμφωνα με τον μύθο, ο Αιακός, βασι-
λιάς της Αίγινας και γιος του Ελλάνιου 
Δία, έφτασε έως εδώ για να ζητήσει βοή-
θεια από τον πατέρα του, καθώς το νησί 
είχε πληγεί από μεγάλη ξηρασία. Ο Δίας 
έστειλε βροχή. Μέχρι σήμερα, όταν η 
κορυφή του βουνού σκεπάζεται από 
σύννεφα, οι κάτοικοι πιστεύουν ότι θα 
βρέξει. Στην επιστροφή αξίζει μια μικρή 
στάση στην εκκλησία των Ταξιαρχών, 
που είναι χτισμένη πάνω στα ερείπια 
αρχαίου ναού αφιερωμένου στον Δία, 
τον θεό που χαρίζει τη βροχή.

Γεύσεις από φιστίκι
Μια φορά κι έναν καιρό, τα χωράφια της 
Αίγινας ήταν πλούσια σε ντόπιες ποι-
κιλίες φακής, φασολιού, σκόρδου και 
αμυγδαλιάς. Ωστόσο, σε συνέχεια του 
παραπάνω μύθου με τον Αιακό και τον 
Δία, κανείς δεν γνωρίζει πώς έβρισκαν 
νερό για να ποτίζουν όλες αυτές τις καλ-
λιέργειες. Στη σύγχρονη εποχή πάντως, 
με τ ις ελάχισ τες βροχές, ένα δέντρο 
που έχει καταφέρει να ευδοκιμήσει 
είναι η φιστικιά (στο νησί καλλιεργού-
νται 120.000 φιστικόδεντρα), αλλά και 
ο καρπός της, το μικρό και πολύ αρω-
ματικό φιστίκι Αιγίνης, που αποτελεί 
προϊόν ΠΟΠ. Τα φετινά φιστίκια έχουν 
μόλις ψηθεί και σας προτείνουμε να τα 
προμηθευτείτε είτε από την «Κυψέλη» 
(Λεωφ. Δημοκρατίας 4 και Λεονάρδου 
Λαδά, τηλ. 22970-23729), είτε από το 
πρατήριο του «Αγροτικού Συνεταιρι-
σμού Φιστικοπαραγωγών Αίγινας» στο 
λιμάνι (Κανάρη 10), είτε από τo «Μούρ-
τζης Παραδοσιακά Γλυκά» (Π. Ηρειώτη 
57, τηλ. 22970-27649), όπου θα βρείτε 
επίσης νοστιμότατα παστέλια, φιστικάτα 
κ.ά.

Γιαούρτι του βουνού
Στο νοτιότερο χωριό της Αίγινας, το Σφε-
ντούρι, ο Γιάννης Χερουβείμ και η Ευαγ-
γελία Τζίτζη διατηρούν τη φάρμα και 
τυροκομείο «Oρεινή Αίγινα». Ξεκινώ-
ντας την ημέρα τους πριν από την ανα-
τολή, τα 180 αιγοπρόβατά τους βόσκουν 
σε περιοχές του νησιού που ελάχιστοι 
ντόπιοι γνωρίζουν. Ελάτε εδώ τις πρω-
ινές ώρες, για να δείτε πώς φτιάχνο-
νται η πικάντικη γραβιέρα, το χαλούμι, 
το εξαιρετικό γιαούρτι τους, αλλά και 
το ρυζόγαλο, η γαλατόπιτα, οι κρέμες 
και το παγωτό τους. Επικοινωνήστε μαζί 
τους για να κλείσετε ραντεβού και προ-
μηθευτείτε τα ολόφρεσκα προϊόντα τους 
κατευθείαν από την πηγή (τηλ. 6944-
540424).

 Μια όμορφη διαδρομή
Η αρχή της διαδρομής σάς βρίσκει σε 
ένα πανέμορφο πετρόκτιστο καλντερίμι. 
Οι ακρίδες, που αφθονούν στον αγρό 
δημιουργούν τη χαρακτηριστική «μου-
σική» υπόκρουση που θα συνοδεύ-
σει τα βήματά σας καθώς θα απολαμ-
βάνετε τη θέα στον κόλπο του Σαρωνι-
κού, με το νησάκι της Μονής στο βάθος. 
Αναζητήστε τη σήμανση του μονοπα-
τιού (Ε2), για να μη χάσετε τον δρόμο, 
καθώς πολλά περάσματα από ζώα μπο-
ρεί να σας μπερδέψουν. Υπάρχουν όμως 
και στοιχεία ανθρώπινης παρέμβασης, 
όπως οι σουβάλες (σ.σ. μεγάλες στέρνες 
για τη συλλογή του νερού της βροχής και 
το πότισμα των ζώων που βόσκουν τρι-
γύρω) και κάποια δρακόσπιτα.
Ο Αρχαίος Ελαιώνας, με δέντρα ηλι-
κίας 1.500-2.000 ετών και μυθική ατμό-
σφαιρα, είναι αγαπημένο μέρος των ντό-
πιων για κυριακάτικο πικνίκ. Συνολικά, 
από το Σφεντούρι μέχρι τον Αρχαίο Ελαι-
ώνα θα περπατήσετε 45 λεπτά (υπολογί-
στε μιάμιση ώρα για την επιστροφή από 
την ίδια διαδρομή, καθώς είναι ανηφο-
ρική).

Στο ψαροχώρι Πέρδικα
Στη νοτιοδυτική πλευρά του νησιού, 
δύο χερσόνησοι μοιάζουν να «στοχεύ-
ουν» το νησάκι της Μονής απέναντι, σαν 
ανοιχτό σ τόμα πεινασμένου ψαριού. 
Εδώ βρίσκεται το μικρό ψαροχώρι που 
ακούει στο όνομα Πέρδικα, παραπέμπει 
αρκετά στις Κυκλάδες και συγκεντρώ-
νει επισκέπτες τόσο το καλοκαίρι όσο 
και τα Σαββατοκύριακα του φθινοπώ-
ρου. Κάντε μια βόλτα στα στενά σοκάκια 
του και φτάστε μέχρι την άκρη της νότιας 
χερσονήσου, όπου θα βρείτε σε ένα 
κυκλικό κτίριο μια εντυπωσιακή camera 
obscura 360°.
Στη συνέχεια καθίσ τε σε μία από τ ις 
ψαροταβέρνες της Πέρδικας μπροστά 
στη θάλασσα και γευτείτε μπαρμπούνια, 

κουτσομούρες ή το ντόπιο κοκκινωπό 
ψαράκι κατσούλα: και τα τρία αυτόν τον 
καιρό είναι στα καλύτερά τους. Καλαμά-
ρια, χταπόδια, γαύροι, μαρίδες και γαρί-
δες –όλα προερχόμενα από την ευρύτερη 
θαλάσσια περιοχή της Αίγινας– συμπλη-
ρώνουν άριστα το μενού της εποχής.

Οι ιστορίες της Svarna
Αντίκες και σπάνια αντικείμενα –ή, για 
την ακρίβεια, οτιδήποτε παλιό και χει-
ροποίητο έχει να αφηγηθεί μια ενδιαφέ-
ρουσα ιστορία– μπαίνουν στο στόχαστρο 
της Σάρας Κουτρουμάνου, η οποία εμπο-
ρεύεται όλα τα αποκτήματά της από την 
Ελλάδα και την Ανατολία στη «Svarna», 
το ιδιαίτερο κατάστημα που διατηρεί στο 
κέντρο της πόλης (Π. Ηρειώτη 75, Αίγινα, 
τηλ. 22970-23700, καθημερινά 11.00-
14.00 και 18.00-21.00 πλην Δευτέρας). 
Εδώ θα βρείτε από παλιά κεραμικά Ιζνίκ 
και κεντημένα βαμβακερά καφτάνια από 
την Κωνσταντινούπολη μέχρι παραδο-
σιακά νυφικά κοσμήματα από τη βόρεια 
Ελλάδα. Στο ισόγειο, το οποίο λειτουργεί 
επίσης ως στούντιο για πρόβες μουσι-
κών, εργαστήρι ζωγραφικής και εκθετή-
ριο, θα βρείτε πολλά υφάσματα, πανέ-
μορφα πλακάκια και μοναδικά έπιπλα.

Απόγευμα στην Παλαιοχώρα
Έως τα τέλη του 18ου αιώνα, ο κύριος 
οικισμός του νησιού βρισκόταν σ την 
Παλαιοχώρα, γνωστή σήμερα και ως 
«Μυστράς της Αίγ ινας». Χωροθετη-
μένη σε μια κοιλάδα στην καρδιά της 
ενδοχώρας, για την αποφυγή των επι-
δρομών των πειρατών, αποτελούνταν 
από αμφιθεατρικά χτισμένα σπίτια σε 
λόφο στεφανωμένο από ένα φρούριο. 
Τα σπίτια προοδευτικά εγκαταλείφθη-
καν και κατέρρευσαν. Σήμερα, το μόνο 
που σώζεται στην παλιά πρωτεύουσα 
της Αίγινας είναι συνολικά 38 εκκλη-
σίες. Ελάτε για μια απογευματινή βόλτα, 
αλλά... προσοχή στα φίδια.

Αίγινα: Μεταξύ μας...
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com

Γαλοπούλα 
στο φούρνο

Άρωμα Κουζίνας
ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΑ

ΥΛΙΚΑ

 ª Αν η γαλοπούλα είναι κατεψυγμένη βγάλτε την από το ψυγείο να ξεπαγώσει. Αν η γαλο-
πούλα είναι φρέσκια την πλένουμε τη σκουπίζουμε εσωτερικά και εξωτερικά και την αλεί-
φουμε με μαργαρίνη. Πασπαλίζουμε με πιπεράκι φρέσκο.

 ª Κόβουμε τις σκελίδες σκόρδου σε μικρές φετούλες και τις μπήγουμε μαζί με το δεντρο-
λίβανο μέσα στο ψαχνό και τα μπούτια της γαλοπούλας.

 ª Βάζουμε στην κοιλιά της γαλοπούλας το τυρί ανακατεμένο με το ψιλοκομμένο μπέικον, 
τις πιπεριές και τη ράβουμε.

 ª Προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 350* F.Βάζουμε τη γαλοπούλα μπρούμυτα με 
το στήθος από κάτω σε ένα βαθύ ταψι με σκέπασμα ρειχνουμε μέσα το λαδι τα καρότα το 
κρεμμύδι το λεμόνι και αρκετό νερο .

 ª Ψήνουμε τη γαλοπούλα στους 350*F. Δεν ανοίγουμε το φούρνο, μόνο όταν με προ-
σοχή γυρίζουμε τη γαλοπούλα.

 ª Όταν ψηθεί  βαζουμε το σκέπασμα και την αφήνουμε στο φούρνο να πάρει χρωμα.
 ª Στο ζουμί της γαλοπούλας βαζουμε ρύζι και πατάτες.

 ª 1 μικρή γαλοπούλα γύρω στα 3 κιλά
 ª 750 γρ. κεφαλογραβιέρα τριμμένη
 ª 2 πράσινες πιπεριές ψιλοκομμένες
 ª 100 γρ. μπέικον
 ª 2 σκελίδες σκόρδου
 ª δεντρολίβανο
 ª 5 λοβια σκόρδο

 ª Ένα μέτριο κρεμμύδι
 ª Λίγο σέλινο
 ª Τρία καρότα
 ª Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
 ª Μαργαρίνη για το γαρνίρισμα
 ª Τρία λεμόνια χυμό

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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Συζητάνε 2 φίλοι για τις φιλενάδες τους αλλά 
ο ένας μόλις χώρισε.
- Με παράτησε η Τζουλια λέει στενοχωρη-
μένα ο ένας.
- Καλά ρε, γιατί δεν της είπες ότι έχεις θείο 
εκατομμυριούχο; Αφού την είχα κόψει πως 
ήταν φιλάργυρη γυναίκα. Ολα για τα λεφτά 
τα έκανε. Αν της το έλεγες ίσως ερχόντουσαν 
αλλιώς τα πράγματα.
- Αυτό έκανα…
- Και τι έγινε;…
- Είναι θεία μου τώρα…

Μετά από 40 χρόνια γάμου το ζευγάρι απο-
φάσισε να μιλήσει ειλικρινά ο ένας με τον 
άλλον…
– Πες μου Θανάση πόσες φορές με απάτη-
σες ως τώρα;
– Τρεις φορές Τασία μου.
– Πότε και με ποιες;
– Η πρώτη ήταν με την αδερφή της κουμπά-
ρας μας της Νίτσας, την Έφη τότε που έκανες 
εγχείρηση στο στομάχι σου και έμεινες 15 
μέρες στο νοσοκομείο.
– Η δεύτερη;
– Ήταν με την κόρη της γειτόνισσάς μας 
την 20χρονη Καιτούλα, όταν έλειπες στην 
αδερφή σου στην Γερμανία για 1 εβδομάδα.
– Και η τρίτη;
– Όταν αρρώστησε η μητέρα σου και πήγες 
στο χωριό για ένα μήνα, είχα γνωρίσει μια 
τηλεφωνήτρια. Και τώρα είναι σειρά σου 

γυναίκα να μου πεις.
– Κι εγώ άντρα μου τρεις φορές σε απάτησα.
– Η πρώτη ήταν όταν ήσουν στο Πανεπιστή-
μιο και είχες έναν καθηγητή που σʼ έκοβε στο 
ίδιο μάθημα συνεχώς για δυο χρόνια.
– Λοιπόν;
– Πώς νομίζεις ότι πέρασες το μάθημα;
– Η δεύτερη;
– Όταν ήσουν φαντάρος και είχες έναν 
λοχαγό που σε τάραζε στην φυλακή και στην 
αγγαρεία
– Ναι...
– Πώς νομίζεις ότι απολύθηκες κανονικά;
– Και η τρίτη;
– Όταν έβαλες υποψηφιότητα για πρόεδρος 
στο χωριό και μας έλειπαν 600 ψήφοι;
– Ναι, τι;
– Πώς νομίζεις ότι έγινες πρόεδρος;

Ο Ταμτάκος φορτώνει στο αμάξι γυναίκα, 10 
παιδιά, πεθερό, πεθερά όλους μαζί…
Τους βλέπει ένας αστυνομικός όπως ήταν σαν 
σαρδέλες και κάνει σήμα να σταματήσει το 
αυτοκίνητο.
Ο Ταμτάκος σαν να μην τον είδε δεν σταμα-
τάει, ούτε καν κόβει ταχύτητα.
Τον κυνηγάει ο αστυνομικός με την μηχανή, 
του κλείνει τον δρόμο και του λέει:
«Καλά δεν είδες το σήμα που σου έκανα; Γιατί 
δεν σταμάτησες;»
Και του λέει ο Ταμτάκος:  «Ρε φίλε δεν βλέπεις 
πως είμαστε εδώ μέσα; Που να σ’ έβαζα;»

FUN

ΚΡΙΟΣ
Διακύμανση θα έχετε στην έκβαση των 
υποθέσέων σας και αυτό σας προκαλεί 
εσωστρεφείς και κυκλοθυμικές τάσεις. 
Προσέξτε μην σας εξαπατήσουν με ψεύ-
τικες υποσχέσεις και φυλαχτείτε από τη 
ρευστότητα της εποχής. Πρέπει να αντι-
ληφθείτε το φθόνο του περιβάλλοντος για 
μια σημαντική σας επιτυχία και περισσό-
τερο πρέπει να φυλαχτείτε από το στενό 
σας περιβάλλον. 

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

ΔΙΔΥΜΟΙ
Βρίσκετε σε ψυχικό αναβρασμό, γιατί πρέ-
πει να δεχθείτε μια καινούργια πραγματικό-
τητα και μπορεί να χρειαστεί να αναθεωρή-
σετε πολλές απ’ τις απόψεις σας. Αποφύγετε 
κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να σας 
φέρει σε σύγκρουση με τα πρόσωπα που 
ανήκουν στο στενό οικογενειακό σας περι-
βάλλον. Είναι σίγουρο πως θα αποβεί 
εις βάρος σας. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Θα είσ τε σ το επίκε-
ντρο του ενδιαφέρο-
ντος σ τους κύκλους 
που κινείστε. Η περίο-
δος αυτή σας βοηθά να 
γίνετε ιδιαίτερα δημο-
φιλείς, και να τραβάτε 
τα βλέμματα πάνω σας, 
ενώ φίλοι νέοι και παλιοί 
θα είναι κοντά σας όταν τους 
ζητήσετε. Αυτό βέβαια δεν σημαί-
νει πως κάποιοι δεν θα σας ζητήσουν και τα 
απαραίτητα ανταλλάγματα.

ΛΕΩΝ
Οι σχέσεις κυρίως οι οικογενειακές αλλά και 
οι επαγγελματικές θα είναι στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντός σας την περίοδο αυτή. Δείξτε το 
απαραίτητο ενδιαφέρον. Θα υπάρξουν έξοδα 
αυτό το μήνα που θα σας βγάλουν έξω από τον 
οικονομικό σας προϋπολογισμό. Προσοχή στις 
σπατάλες γιατί θα βρεθείτε μπλεγμένοι. Η περί-
οδος αυτή δεν είναι κατάλληλη στο να παίρ-
νετε ρίσκα. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Παρά τις πολλές συμβουλές που κατά 
καιρούς έχετε δεχθεί από τα αγαπημένα 
σας πρόσωπα στο θέμα της αυτοπεποί-
θησής σας, επιμένετε να καταπιέζετε τον 
εαυτό σας. Πρέπει να σταματήσετε αυτή 
την άδικη συμπεριφορά προς εσάς. Ακόμα 
και αν δεν πιστεύετε πως μπορείτε περισ-
σότερα, πιέσετε τον εαυτό σας για το αντί-
θετο. Μικρά προβληματάκια στην οικογέ-
νεια με θέματα υγείας χρειάζονται την βοή-
θειά σας.

ΖΥΓΟΣ
Σε μια περίοδο αλλαγής για σας, που τα 
επαγγελματικά δεν πηγαίνουν όπως εσείς 
τα θέλετε και η δυσκολία συνεννόησης 
με άτομα που αγαπάτε είναι πάρα πολύ 
μεγάλη, οι φίλοι μπορούν να στηρίξουν τη 
ζωή σας, αρκεί βέβαια να μη σας πιάσει η 
εσωστρεφής διάθεση και κλείσετε τα μάτια 
στις ευκαιρίες και σε ότι καλό προσεγγίζει 
τώρα τη ζωή σας. Στα οικονομικά σας λεί-
πει το μέτρο.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η εκπλήρωση των κρυφών σας επιθυμιών 
μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Με όπλο 
την αποφασιστικότητα και την αυτοπεποί-
θησή σας, βρίσκετε λύσεις σε δύσκολα προ-
βλήματα. Σε επαγγελματικά θέματα βεβαι-
ωθείτε πως οι ιδέες σας είναι καλά οργανω-
μένες και εφικτές και έπειτα παρουσιάστε 
τις εκεί που θέλετε. Τα οικονομικά σας βελ-
τιώνονται. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Την περίοδο αυτή θα σας απασχολήσει ο 
επαγγελματικός τομέας και κυρίως τα οικο-
νομικά σας όπου μπορεί να παρουσιαστεί 
μία στενότητα χρημάτων. Για αυτό χρειάζε-
ται να προσέξετε τον τρόπο που θα διαχει-
ριστείτε τα χρήματά σας. Δεν είναι κατάλ-
ληλη η εποχή για καινούρια επαγγελματική 

έναρξη, αλλά είναι αρκετά εποικοδο-
μητική στο να πάρετε τις πληρο-

φορίες σας και να έρθετε σε 
επαφή με άτομα που σας 

ενδιαφέρουν. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Την εποχή αυτή θα 
δεχθείτε μία ευχάρι-
στη έκπληξη. Μπορείτε 

να συζήσετε με αγαπη-
μένα σας πρόσωπα, όμως 

πρέπει να αποφύγετε οικο-
νομικού τύπου διευθετήσεις. 

Θα κάνετε συζητήσεις ή θα πάρετε 
αποφάσεις γύρω από οικονομικής ή επαγ-
γελματικής φύσεως θέματα. Θα ασχοληθείτε 
με το χώρο της δουλειάς σας. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Ίσως να αντιμετωπίσετε κάποια επαγγελ-
ματικά προβλήματα αυτή την εβδομάδα. 
Προσοχή, θα χρειαστεί να δείξετε ιδιαίτερη 
σύνεση στα οικονομικά σας. Καλό θα ήταν 
να είστε πιο φιλικοί με τους ανθρώπους που 
σας περιβάλλουν. Σκεφτείτε πολύ πριν πρά-
ξετε και αποφύγετε συγκρούσεις και αντι-
παραθέσεις.

ΙΧΘΕΙΣ
Αυτή την εποχή ευνοούνται οι οικονομικές 
σας υποθέσεις. Έχετε μια μεγάλη ικανό-
τητα να ανταποκρίνεστε με μια μαεστρία 
ακόμη και στα πολύ δύσκολα. Αυτή σας η 
ικανότητα θα είναι σωτήρια αφού θα δια-
χειριστείτε σωστά μια υπόθεση που θα 
σας δώσει αναγνώριση… Οι κοντινοί σας 
άνθρωποι φίλοι ή συνεργάτες θα βοηθή-
σουν. Οι οικογενειακές σας σχέσεις χρειά-
ζονται προσοχή, γιατί το κλίμα είναι λίγο 
άσχημο. 

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Περισσότεροι από 50 
καλλιτέχνες από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό και 11 
επιμελητές θα κάνουν 
«ΣΤΑΣΗ» σε έξι χώρους στη 
Θεσσαλονίκη και σε έναν στην 
Αθήνα - Όλες οι πληροφορίες

Ο 
χρόνος μετρά αντίστρο-
φα. Σε λίγες ημέρες, πε-
ρισσότεροι από 50 καλ-
λιτέχνες από την Ελλάδα 

και το εξωτερικό και 11 επιμελητές 
θα κάνουν «ΣΤΑΣΗ» σε έξι χώρους 
στη Θεσσαλονίκη και σε έναν στην 
Αθήνα, στο πλαίσιο της 7ης Μπι-
ενάλε Σύγχρονης Τέχνης, από τις 
12 Οκτωβρίου 2019 έως τις 16 Φε-
βρουαρίου 2020.
Τρεις βασικές καινοτομίες χαρα-
κτηρίζουν τον θεσμό, που συμπλη-
ρώνει 12 χρόνια αδιάλειπτης 
παρουσίας στα εικαστικά δρώ-
μενα και έχει καταφέρει να κερ-
δίσει τόσο το κοινό εντός συνό-
ρων όσο και να καθιερωθεί στη 
διεθνή πραγματικότητα. Πρωτί-
στως, η φετινή διοργάνωση απο-
τελεί την πρώτη Μπιενάλε Σύγχρο-
νης Τέχνης που πραγματοποιείται 
από τον νεοσυσταθέντα Μητρο-
πολιτικό Οργανισμό Μουσείων 
Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονί-
κης-ΜΟΜus.
Δεύτερον, η 7η Μπιενάλε Σύγ-
χρονης Τέχνης δεν προτείνει ένα 
συγκεκριμένο θέμα, αλλά έναν 

καινούργιο τρόπο θέασης και εξέ-
τασης της σύγχρονης τέχνης, με 
μια κριτική απόσταση, υπό τον 
γενικό τίτλο ΣΤΑΣΗ.
Και τρίτον, δεν περιορίζεται πλέον 
μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά επε-
κτείνεται και στην Αθήνα, όπου 
μέρος της θα φιλοξενηθεί στο 
MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά.
Η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης 
Θεσσαλονίκης συγχρηματοδοτεί-
ται από την Ελλάδα και την Ευρω-
παϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης).
«Η 7η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης 
Θεσσαλονίκης επιχειρεί να γίνει 
ένα πεδίο επαναπροσδιορισμού 
αξιών και προτεραιοτήτων που 
είναι πιθανότερο να προκύψει, 

όταν δει κανείς τα πράγματα από 
μια κριτική απόσταση […] Προτεί-
νει λοιπόν μια ιστορική επισκό-
πηση του εαυτού, του κόσμου και 
της ζωής μέσα από καλλιτεχνικές 
θέσεις και έργα. Με ερωτηματικά 
ή ενθουσιασμό, με αντιστάσεις 
ή ανατροπές, με ποιητικότητα ή 
ρεαλισμό, με φαντασία ή κριτική 
θεώρηση της πραγματικότητας, με 
ερευνητικότητα ή επινοητικότητα, 
οι καλλιτέχνες αναζητούν εναλλα-
κτικά σημεία θέασης του παρελθό-
ντος, του παρόντος και μελλοντι-
κού κόσμου, και με κάποιον τρόπο 
τον ανασυνθέτουν» δίνει το στίγμα 
της διοργάνωσης η επιμελητική 
ομάδα, η οποία φέτος αποτελεί-
ται τόσο από στελέχη του MOMus 

-όπως και στην προηγούμενη Μπι-
ενάλε- όσο και από εξωτερικούς 
συνεργάτες. 
Στο πρόγραμμα, κατά τους τέσ-
σερις μήνες που θα διαρκέσει η 
7η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης 
Θεσσαλον ίκης (12.10.2019 -
16.02.2020), εκτός του αμιγώς 
εικαστικού, όπως θα παρουσιά-
ζεται στους εκθεσιακούς χώρους, 
θα είναι ιδιαιτέρως ενισχυμένο και 
το θεωρητικό πλαίσιο της φετινής 
θεματικής, μέσω των εκδηλώσεων 
λόγου και των ημερίδων. Παρό-
ντα θα είναι και το καθιερωμένο 
Φεστιβάλ Περφόρμανς (17-24.10), 
όπως και τα πρότζεκτ που πλαισι-
ώνουν τον κεντρικό πυρήνα της 
διοργάνωσης. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τ
ο Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινημα-
τογράφου (ΜΙΚ), διανύοντας πλέον 
την τρίτη δεκαετία της επιτυχημένης 
πορείας του, διοργανώνει και φέτος 

το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάπτυξης σε-
ναρίων & κινηματογραφικών σχεδίων, MFI 
Script 2 Film Workshops 2019, σημαντικά 
ανανεωμένο. Έχοντας λάβει αιτήσεις από 
130 projects και 201 σεναριογράφους, σκη-
νοθέτες και παραγωγούς από 38 χώρες, ε-
πέλεξε συνολικά 60 συμμετέχοντες με 35 
projects, καθώς και 7 εκπαιδευόμενους βο-
ηθούς καθηγητές. Ανάμεσά τους συμμετέ-
χουν ως υπότροφοι περισσότεροι από 20 
Έλληνες κινηματογραφιστές με 12 έργα υπό 
ανάπτυξη. Το φετινό πρόγραμμα ξεκίνησε 
στη Νίσυρο (24/6-6/7), όπως πάντα από το 
2000 έως σήμερα, και συνεχίζεται στη Ρόδο 
(13-20/10) για τρίτη συνεχή χρονιά. Μεσο-
λάβησε μια περίοδος διαδικτυακών συνα-
ντήσεων τον Σεπτέμβριο, ενώ θα διεξαχθεί 
μια ακόμα online περίοδο τον Δεκέμβριο. 
Τέλος, θα ακολουθήσει, για πρώτη φορά, 

ένα τρίτο εργαστήριο για πέντε επιλεγμένα 
σχέδια ταινιών, που θα πραγματοποιηθεί 
στο Βερολίνο, στο πλαίσιο της BERLINALE, 
τον Φεβρουάριο 2020. Εκεί οι επιλεγμέ-
νοι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν εντατικά σεμινάρια 
development και networking events.
Φέτος, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, θα 

πραγματοποιηθεί μια νέα ευρωπαϊκή 
δράση που στοχεύει στην ανάπτυξη ντοκι-
μαντέρ από όλο τον κόσμο. Για τον σκοπό 
αυτό, το ΜΙΚ υποδέχθηκε στη Νίσυρο την 
πολυβραβευμένη αμερικανίδα παραγωγό 
και συγγραφέα Joslyn Barnes, η οποία στις 
30 Ιουνίου παρουσίασε masterclass με 
θέμα την παραγωγή ντοκιμαντέρ.

Οι 12 Άθλοι: 
Το κορυφαίο 
Μυθολογικό 
πάρκο έρχεται 
στην Αθήνα

Με ιδιαίτερη τιμή οι 
βραβευμένες oμάδες 
Dream Workers και 

Eksagon Exhibitions, παρου-
σιάζουν στην Αθήνα το πιο 
πετυχημένο θεματικό πάρκο 
της χρονιάς «Ηρακλής – Οι 12 
Άθλοι».  Οι πόρτες του ανοί-
γουν από  τις 15 Οκτωβρίου 
2019 ως τις 29 Φεβρουαρίου 
2020 στο Εκθεσιακό Κέντρο 
Περιστερίου, μόλις 150 μέτρα 
από τη σ τάση του μετρό 
(Ανθούπολη). 
 Οι ομάδες που δημιούργη-
σαν μια σειρά από τα πιο πετυ-
χημένα θεματικά πάρκα της 
Ευρώπης (το «Εργοστάσιο και 
Μουσείο Σοκολάτας», τους 
«Μυστικούς Κόσμους του 
Ευγένιου Τριβιζά», τους γιγα-
ντιαίους «Δεινόσαυρους», την 
«Οδύσσεια» κλπ) ετοιμάζουν 
για να λειτουργήσουν και το 
κορυφαίο,  μυθολογικό πάρκο 
αφιερωμένο στον πιο γνωστό 
και αγαπητό ήρωα της αρχαιό-
τητας, τον Ηρακλή.
 Για πρώτη φορά σε παγκόσμιο 
επίπεδο δίνεται η ευκαιρία 
μιας μοναδικής ξενάγησης σε 
ένα θεματοποιημένο περιβάλ-
λον μιας άλλης εποχής. Τρισ-
διάστατα ρομποτικά εκθέματα, 
με κίνηση και ήχο  παντρεύουν 
τον μύθο με την ψυχή, τους 
ήρωες και τα τέρατα με την 
τεχνολογία και τη γνώση με την 
ψυχαγωγία. 
 Μικροί και μεγάλοι συμμε-
τέχουν βιωματικά με τη βοή-
θεια των «ξεναγών» και ερμη-
νευτών, σε ένα ανεπανάληπτο 
ταξίδι στον χρόνο και στον 
χώρο. Η επίσκεψη στο θεμα-
τικό πάρκο αποτελεί μια μονα-
δική ευκαιρία για «γνωριμία» 
με τον συναρπαστικό κόσμο 
της Ελληνικής Μυθολογίας, 
τους 12 θεούς του Ολύμπου, 
τους ημίθεους, τα μυθικά 
τέρατα, τους ήρωες, τους 
ανθρώπους, τις συνήθειες και 
τις αντιλήψεις εκείνης της επο-
χής.

Θεσσαλονίκη: Από τις 12 Οκτωβρίου η 7η 
Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης 

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηματογράφου 
στη Ρόδο



65ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ11 Οκτωβρίου 2019

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ66 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

11 Οκτωβρίου 2019
www.hellasnews-radio.com



67ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ11 Οκτωβρίου 2019

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ68 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

11 Οκτωβρίου 2019
www.hellasnews-radio.com



6911 Οκτωβρίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Κ
αι το αήττητο καλά κρατεί. Ο ΠΑΟΚ μπορεί 
να μην έθελξε με την απόδοσή του στην Τρί-
πολη, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ωστό-
σο κατάφερε να επικρατήσει του Αστέρα με 

2-1 και να φτάσει τους 14 βαθμούς. Από την άλλη οι 
Αρκάδες έμειναν στους 3 και ναι μεν πάλεψαν σήμε-
ρα απέναντι στον «δικέφαλο του βορρά», αλλά ούτε 
και τώρα μπόρεσαν να πάρουν κάτι από το ματς πα-
ραμένοντας χαμηλά στον βαθμολογικό πίνακα.
Άξιο αναφοράς στο ματς αυτό το ό,τι ο ΠΑΟΚ σε ένα 
ακόμα παιχνίδι δέχθηκε γκολ. Για την ακρίβεια οι 
Θεσσαλονικείς δεν έχουν κρατήσει ανέπαφη την 
εστία τους σε κανένα ως τώρα παιχνίδι σε Ελλάδα και 
Ευρώπη και η αμυντική τους λειτουργία δεν θυμίζει 
σε τίποτα την περσινή.

Μίλησε και πάλι ο Σβιντέρσκι
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή 
και το πρώτο ημίχρονο που σε μεγάλο 
βαθμό ήταν όπως και το δεύτερο. 
Χωρίς πολλές φάσεις, με τον έλεγχο 
στο μεγαλύτερο διάστημα να το έχουν 
οι φιλοξενούμενοι. Αυτοί μάλιστα 
έχασαν και την πρώτη ευκαιρία με τον 
Σβιντέρσκι να αστοχεί στο 11’. Η απά-
ντηση για τους γηπεδούχους υπήρξε στο 
25’ με τον Ζίβκοβιτς να νικάει τον Φερνά-
ντεθ και στο 33’ ο Πολωνός με ωραία προ-
σπάθεια και γύρισμα νίκησε τον Παπαδόπουλο και 
έκανε το 0-1.

Ιδανικό ξεκίνημα στο δεύτερο και μετά 
δέχθηκε και πάλι γκολ
Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε ιδανικά το δεύτερο ημίχρονο, με 
τον Ελ Καντουρί να κάνει το γύρισμα και τον Μαρ-
τίνες προσπαθώντας να διώξει να βάζει αυτογκόλ 
και να κάνει έτσι το 0-2. Εννιά λεπτά αργότερα όμως 
ο Αστέρας μείωσε με τον Σουάρεθ. Ο Ματρικάρντι 
εκτέλεσε το κόρνερ, η άμυνα του ΠΑΟΚ κοιμήθηκε 
και ο Σουάρεθ νίκησε στον αέρα τον Μάτος μειώ-
νοντας.
Το 2-1 έδωσε ελπίδες στους γηπεδούχους που ανέ-
λαβαν τα ηνία του ματς προσπαθώντας για την ισο-
φάριση χωρίς όμως να καταφέρουν να την πετύχουν. 
Στο διάστημα αυτό ο ΠΑΟΚ έδειξε μια νευρικότητα 
η οποία όμως δεν του στοίχισε πανηγυρίζοντας στο 
τέλος τους τρεις βαθμούς της νίκης.
MVP: Σβιντέρσκι. Ο Πολωνός πέτυχε ακόμα ένα 
γκολ, άνοιξε το σκορ, από τα πόδια του ξεκίνησε και 

η φάση του αυτογκόλ με το οποίο έγινε το 0-2 και 
συνολικά ήταν συνεχής πηγή κινδύνου για την άμυνα 
του Αστέρα.
Αδύναμος Κρίκος: Δεν θα βάζαμε κάποιον. Ναι μεν ο 
αγώνας δεν ήταν και ο καλύτερος από πλευράς θεά-
ματος, αλλά δεν υπήρξε κάποιος που να υστέρησε σε 
τόσο μεγάλο βαθμό.
Στο ύψος του: Ο Λημνιός στάθηκε στο ύψος του. 
Έκανε πολλά χιλιόμετρα, προσπάθησε να βγει μπρο-
στά και να κάνει φάσεις, έκανε τα σουτ του και συνο-
λικά είχε μια θετικότατη παρουσία.
Η γκάφα: Την χρεώνεται ο Μαρτίνες που στην προ-
σπάθειά του να διώξει έκανε άθελά του φυσικά το 
0-2 για τον ΠΑΟΚ.
Το ταμείο: Συνεχίζει να έχει μεγάλα αμυντικά κενά, 
αλλά από την άλλη ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να είναι αήτ-
τητος και στην Τρίπολη πήρε ακόμα μια σημαντική 

νίκη. Ο Αστέρας έδειξε πως η βαθμολογική 
του συγκομιδή μπορεί να μην αντικατο-

πτρίζει την εικόνα του, αλλά και πάλι 
έμεινε χωρίς βαθμό από ακόμα ένα 
ματς.
Αστέρας Τρίπολης (Μπόρχα Χιμένεθ): 
Παπαδόπουλος, Βλάχος, Μαρτίνεζ, 
Ματρικάρντι (89’ Φερνάντεθ), Σουά-

ρεθ, Βαλιέντε, Μουνάφο (77’ Χαουρέ-
γκι), Καπίγια, Ριέρα (82’ Σίτο), Φερνάντεζ, 

Μπαράλες
ΠΑΟΚ (Άμπελ Φερέιρα): Ζίβκοβιτς, Μάτος, Βαρέλα, 
Κρέσπο, Γιαννούλης, Μίσιτς, Αουγκούστο, Λημνιός, 
Ελ Καντουρί (77’ Πέλκας), Μπίσεσβαρ (67’ Μαουρί-
σιο), Σβιντέρσκι (77’ Άκπομ)

Μπαίνει στο χειρουργείο ο Βαρέλα
Ο Φερνάντο Βαρέλα υποβλήθηκε σε μαγνητική 
τομογραφία δεξιού γόνατος, μετά τον τραυματισμό 
του στην εκτός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον 
Αστέρα Τρίπολης (1-2).
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την 
«ασπρόμαυρη» ΠΑΕ:
«Τ’ αποτελέσματα έδειξαν πως ο ποδοσφαιριστής 
του ΠΑΟΚ υπέστη ρήξη του σώματος του έξω μηνί-
σκου. Ο τρόπος αποκατάστασης του τραυματισμού 
που θα κρίνει και τον χρόνο απουσίας του από τις 
αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας, θ’ αποφασι-
στεί εντός των επόμενων ημερών».
Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία ενός 
τουλάχιστον μήνα, ίσως και περισσότερο, από τις αγω-
νιστικές υποχρεώσεις των νταμπλούχων Ελλάδας.

SPORTSNEWS

Ο αήττητος ΠΑΟΚ, πέρασε από την Τρίπολη (1-2) και αφιέρωσε τη σπουδαία νίκη στα 6 
αδικοχαμένα «αετόπουλα» που... έφυγαν πριν 20 χρόνια στα Τέμπη! Ο Σφιντέρσκι και ο Μαρτίνες 
(αυτογκόλ) σκόραραν για τον Δικέφαλο του Βορρά!    

«Μου λες στην Θύρα 4 πως 
είσαι εσύ με μας»!

Ο Κίκο Μακέντα μπορεί να συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για 
το παιχνίδι με την Ξάνθη, ωστόσο, ο Γιώργος Δώνης έκρινε πως ο 
Ιταλός δεν ήταν έτοιμος να ξεκινήσει και για αυτό προτίμησε τον 
Κολοβό στην κορυφή της επίθεσης. 

Ο Διούδης ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια. Ινσούα, Γιόχανσον, Σένκε-
φελντ, Πούγγουρας η τετράδα στην άμυνα. Κουρμπέλης και Δώνης οι 
κεντρικοί μέσοι. Αριστερό εξτρέμ ο Χατζηθεοδωρίδης, δεξί ο Μπουζού-
κης, ο Ζαχίντ σε ελεύθερο ρόλο και φουνταριστός ο Κολοβός.
Από την πλευρά του ο Κίκο Ραμίρεθ πως έχει παρουσιάσει ένα εξαιρε-
τικό σύνολο στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, επέλεξε τον 
Αμπάντ στην εστία. Δεξί μπακ ο Ντιρεστάμ, αριστερό ο Σόσα και στο 
κέντρο της άμυνας ο Μαλεζάς με τον Καρασαλίδη.  Μουλέν, Κοβάτσε-
βιτς, Τέρκι στον άξονα της μεσαίας γραμμής, Ντε Αμορίμ και Σταρτζεόν 
στα φτερά και μπροστά ο Ρενέλα.

Κυριάρχησε αλλά δεν είχε ουσία!
Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο τα έκανε όλα σωστά. Όλα μέχρι 
να φτάσει έξω από την περιοχή της Ξάνθης. Το σύνολο του Δώνη είχε 
πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας και αρκετή υπομονή μέχρι το επι-
θετικό τρίτο. Εκεί του έλειψε η σωστή επιλογή, το καθαρό μυαλό για 
να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες. Τα σουτ του Μπουζούκη έξω από 
την περιοχή(12’και 32’) δεν ήταν ιδιαίτερη απειλή, όπως και εκείνο του 
Ζαχίντ στο 22’. 
Ο Μπουζούκης ήταν ο κορυφαίος των τυπικά γηπεδούχων.
Το Τριφύλλι είχε συντριπτική κατοχή της μπάλας και περιόρισε την Ξάνθη 
σε παθητικό ρόλο, με τους ακρίτες να θέλουν να χτυπήσουν στο ανοιχτό 
γήπεδο αλλά να μην έχουν σωστές επιλογές στο επιθετικό τρανζίσιον. 
Στο 29’ ο Ζαχίντ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά από κόντρα, όμως ο 
διαιτητής ακύρωσε το γκολ κατόπιν εξέτασης της φάσης από τον VAR, ο 
οποίος έκρινε ότι στο ξεκίνημα της φάσης ήταν οριακά οφσάιντ ο Κολο-
βός.
Τις μεγάλες του ευκαιρίες, πάντως, ο Παναθηναϊκός τις βρηκε από δύο 
στημένες μπάλες. Ο Πούγγουρας, όμως, στο 33’ και ο Δώνης στο 40’ δεν 
μπόρεσαν να πιάσουν σωστά τις κεφαλιές αν και αμαρκάριστοι και έστει-
λαν την μπάλα άουτ.

Στο φινάλε... μίλησε η Ξάνθη!
Στο δεʼτερο μέρος ο Παναθηναϊκός έκλεισε την Ξάνθη στα καρέ της. Ο 
Δώνης ρίσκαρε πάρα πολύ, έβαλε στο ματς και Μακέντα και Περέα και 
Καμπετσή και γύρισε το σύστημα σε 442. Οι πράσινοι συνέχισαν να 
έχουν μεγάλη κατοχή μπάλας αλλά να μην μπορούν να φτιάξουν πολ-
λές φάσεις.
Η πρώτη μεγάλη στιγμή ήταν στο 72’ με τον Άμπαντ να διώχνει σε κόρ-
νερ το δυνατό σουτ του Ζαχίντ. Ο Νορβηγός προσπαθούσε να το πάρει 
πάνω του αλλά δεν είχε άλλους συμπαραστάτες.
Όσο περνούσε η ώρα, ο Παναθηναϊκός είχε βγει όλος μπροστά, έχασε το 
μυαλό του ενώ στο τελευταίο τέταρτο δεν είχε υπομονή και πήγαινε σε... 
γιόμες. Η Ξάνθη που είναι καλή στις αντεπιθέσεις περίμενε την ευκαι-
ρία της. Στο 89’ ο Φόσερ χτύπησε το πρώτο καμπανάκι, αστοχώντας σε 
κενό τέρμα αλλά στο 93ʼ και πάλι μόνος του στην μικρή περιοχή του τρι-
φυλλιού, δεν αστόχησε, εκτέλεσε τον Διούδη και χάρισε την νίκη στην 
ομάδα του!

Παναθηναϊκός - Ξάνθη 0-1
Σοκ στις καθυστερήσεις!

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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αθλητικά

Τ
ο ματς της ΑΕΛ με την ΑΕΚ έγινε στο 
πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του 
πρωταθλήματος της Super League. 
Ποιο είναι, όμως, αυτό το πρωτά-

θλημα της Super League; Είναι αυτό, στο ο-
ποίο επιτρέπεται σε μια ομάδα να παρου-
σιάζει κάθε χρόνο ένα βοσκοτόπι και να το 
βαφτίζει γήπεδο, καλώντας μάλιστα τον κό-
σμο να πάει να απολαύσει το θέαμα. Είναι 
αυτό, στο οποίο ποδοσφαιριστές μπορούν 
να πέφτουν συνεχώς στο έδαφος ζητώντας 
ό,τι να ‘ναι, αδιαφορώντας για την εικόνα 
τους. Είναι αυτό, στο οποίο είτε οι διαιτη-
τές στον αγωνιστικό χώρο είτε αυτοί μπρο-
στά από μια οθόνη βλέποντας replay... χά-
νουν φάσεις. Είναι αυτό, στο οποίο οι ομά-
δες διαμαρτύρονται την ώρα που γίνονται 
τα ματς, είτε με ανακοινώσεις είτε με τα σχό-
λια τους στην περιγραφή των αγώνων στα 
social media. Είναι, με λίγα λόγια, ένα απο-
κρουστικό πρωτάθλημα. Ακριβώς όπως το 
90λεπτο που έγινε στη Λάρισα δηλαδή...
Το ματς άρχισε με τις δύο ομάδες να προ-
σπαθούν να βρουν τα πατήματα τους στο 
χωράφι στο οποίο έπαιζαν. Και μάλλον δεν 
τα βρήκαν ποτέ... Ολο το πρώτο 45λεπτο 
-και αυτό είναι κυριολεκτικό- είχε μόνο μία 
φάση: Την κεφαλιά του Μάνταλου στο 
17’, η οποία έφυγε άουτ. Από εκεί 
και πέρα, τίποτα. Τίποτα όμως. 
Κάθε λεπτό ή 1,5, το αργό-
τερο, ο Κουμπαράκης σφύ-
ριζε φάουλ και έτσι δεν μπο-
ρούσε να αποκτηθεί ποτέ 
ρυθμός, ο Ουάρντα ήταν 
συνεχώς στο έδαφος είτε με 
λόγο είτε χωρίς, η ανάπτυξη των 
δύο ομάδων μόνο ανάπτυξη δεν ήταν 
και γενικά τα λεπτά περνούσαν δύσκολα. 
Τόσο δύσκολο όσο ήταν και για τους 22 παί-
κτες, δηλαδή, το να κάνουν μια προσπάθεια 
της προκοπής. Αν έπαιζαν σε γήπεδο, θα 
ήταν αδικαιολόγητοι. Σε αυτό τον... αγρό, 
ήταν δικαιολογημένοι. 
Οπως και να έχει, με την έναρξη της επα-
νάληψης ο Νίκος Κωστένογλου έβγαλε τον 
Ολιβέιρα που ερχόταν από τραυματισμό και 
έβαλε τον Ντέλετιτς. Ενδιαφέρουσα κίνηση, 
υπό την έννοια πως ο Σέρβος ήταν πρώην 
παίκτης της ΑΕΚ, οπότε θα μπορούσε να 
ξέρει πού είναι οι... λακούβες του «χωρα-
φιού» ή ποια σημεία του ήταν τα «καλά». 
Αυτός που πήγε να κάνει τη διαφορά για 
την Ενωση όμως, ακόμη μία φορά, ήταν ο 
Λιβάια, το τρομερό σουτ του οποίου στο 
57’ σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι! 

Ηταν μεγάλη στιγμή για την Ενωση και η 
αρχή για ένα 10λεπτο, στο οποίο έκανε 
τρεις πολύ καλές ευκαιρίες και η Λάρισα. 
Οχι από οργανωμένο ποδόσφαιρο, αφού 
στο «αγρόκτημα» που γινόταν το ματς δε 
θα μπορούσες να κυκλοφορήσεις μπάλα, 
αλλά... έτσι. Με κάποιο τρόπο. Και με 
κάποιο τρόπο, περίεργο είναι αλήθεια, 
απέτυχε και ο Μπράλιτς να σκοράρει στην 
καλύτερη από αυτές τις ευκαιρίες: Στο 58’, 
όταν δε βρήκε δίχτυα από το ένα μέτρο.
Οι γηπεδούχοι, οι οποίοι φώναξαν για 
πέναλτι σε μια φάση με τον Μπάρκα και 
τον Ουάρντα, έδειχναν να το πιστεύουν 
ότι κάπως θα καταφέρουν να στείλουν την 
μπάλα στα δίχτυα, αλλά δεν τα κατάφεραν 
ποτέ, όπως δεν τα κατάφερε και η ΑΕΚ στη 
δεύτερη και τελευταία μεγάλη ευκαιρία της. 
Ηταν στο 82’, όταν ο Κρίστινσον απέκρουσε 
το σουτ του Μάνταλου και στην επαναφορά 
η μπάλα βρήκε στον Λιβάια αλλά απομα-
κρύνθηκε πάνω στη γραμμή...
Man of the match: Κανένας. Δεν υπήρξε 
ούτε ένας που να αξίζει να θεωρηθεί και 
καλύτερος ή πιο καθοριστικός του παιχνι-
διού. Ψάχνουμε, απλά, τον λιγότερο κακό 
σε ένα κακό ματς.

Αδύναμος κρίκος: Ο Κάτσε που θα 
έπρεπε να αποβληθεί από το 

14’ ή ο Ουάρντα που συνε-
χώς κάτι ζητούσε από τον 
διαιτητή. Και όταν βρέ-
θηκε σε θέση για γκολ, το 
έχασε...
Στο ύψος του: Ο Λιβάια, 

ο οποίος θα μπορούσε να 
δώσει και τη νίκη στην ΑΕΚ με 

εκείνο το τρομερό σουτ στο 57’ που 
τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι.
Η γκάφα: Το γεγονός ότι στη σεζόν 2019-20 
γίνεται ακόμη ματς σε τέτοιο «αγωνιστικό 
χώρο», είναι μεγάλη γκάφα.
Το στραγάλι: Ο Κάτσε έπρεπε να αποβληθεί, 
αλλά δεν αποβλήθηκε. Ο Βράνιες φλέρταρε 
με δεύτερη κίτρινη, αλλά δεν την είδε. Στη 
φάση που ζητάει πέναλτι η Λάρισα, καλώς 
δε δόθηκε τίποτα.
Το ταμείο: Η ΑΕΚ ήθελε τη νίκη αλλά δεν 
την πήρε και κινδυνεύει να δει τη διαφορά 
από την κορυφή να μεγαλώνει, πηγαίνοντας 
στη νέα διακοπή λόγω εθνικών ομάδων. 
Οσο για την ΑΕΛ, στόχος της ήταν το θετικό 
αποτέλεσμα και το πήρε. Ενδεχομένως 
να είναι και ομάδα που μπορεί να παίξει 
καλή μπάλα, αλλά αυτό θα το μάθουμε όταν 
μετακομίσει επιτέλους σε κάποιο γήπεδο.

ΑΕΛ-ΑΕΚ 0-0
«Μπλόκο» στο... χωράφι!

Με δύο γκολ-κεφαλιές του Μασούρα 
και του Ελ Αραμπί, ο Ολυμπιακός αν 
και βρέθηκε πίσω στο σκορ, έκανε 
την ανατροπή, επικράτησε με 2-
1 του Άρη στο «Κλ. Βικελίδης» και 
παραμένει μόνος στην κορυφή του 
βαθμολογικού πίνακα.

Ο 
Ολυμπιακός γύρισε από την… κό-
λαση καθώς με ανατροπή επικρά-
τησε του Άρη με 1-2 στο «Κλεάν-
θης Βικελίδης». Οι «κίτρινοι» 

προηγήθηκαν με γκολ του Νικολάς Ντιγκινί 
στο 7ο λεπτό και πριν κλείσει το ημίχρονο οι 
Πειραιώτες γύρισαν το παιχνίδι με τέρματα 
των Μασούρα, Ελ Αραμπί.
Ο Άρης μπήκε στο παιχνίδι έχοντας… δια-
κριτική παρακολούθηση και πολύ πίεση στα 
ʼ του δικού του τερέν. Βέβαια, οι τακτικές 
(πολλές φορές) πάνε περίπατο γιατί πολύ 
απλά υπάρχει το απρόοπτο. Κι αυτό γιατί 
με τη συμπλήρωση επτά λεπτών αγώνα και 
μετά από εκτέλεση φάουλ του Ματίγια, ο 
Ντιγκινί συνέχισε την παράδοσή του απέ-
ναντι στον Ολυμπιακό και με ψιλοκρεμαστή 
κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (1-0).
Αυτομάτως ανέβηκε το επίπεδο έντασης 
του παιχνιδιού, πίεσης του Ολυμπιακού 
ο οποίος προσπάθησε να δημιουργήσει 
από τα άκρα, ενώ ο Άρης έχοντας αποκτή-
σει αυτοπεποίθηση έγινε πιο απαιτητικός 
από τον εαυτό του. Οι «κίτρινοι» απείλησαν 
με μακρινά σουτ, οι φιλοξενούμενοι είχαν 
πολλά γεμίσματα όχι όμως κλασική ευκαιρία 
(ζήτησαν πέναλτι σ’ αυτό το λεπτό σε μαρ-
κάρισμα του Βαλμπουενά εντός της περι-
χοής) για να φτάσουμε στη φάση του 24ου 
λεπτού η οποία εντάσσεται στις «στιγμές του 
αγώνα». Ο Φετφατζίδης λειτούργησε εγωι-
στικά, δεν τροφοδότησε τον Ιντέγε στο «δύο 
εναντίον ενός (Σεμέδο)» και χάθηκε σπου-
δαία προοπτική για το 2-0.

Αντίδραση και ανατροπή…
 Η συνέχεια ανήκε αποκλειστικά στον Ολυ-
μπιακό καθώς αύξησε ακόμη περισσότερο 
τα ποσοστά κατοχής υπέρ του, έκανε το 
παιχνίδι του και εκμεταλλεύτηκε (κυρίως) 
δύο πράγματα. Την αδυναμία του Άρη στη 
δεξιά πλευρά, αυτή στις στημένες φάσεις 
και φυσικά, του Φαμπιάν Έμαν ο οποίος λει-
τούργησε ως πρωτάρης. Στο 34’ ο Τσιμίκας 
έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια, στη δική 
του σέντρα ο Μασούρας πρόλαβε τους στό-
περ του Άρη κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα 

για το 1-1.
 Τρία λεπτά αργότερα, ο Μαρτίνς υποχρεώ-
θηκε να αντικαταστήσει τον Ποντένσε (λόγω 
τραυματισμού) με τον Σουντανί. Ένα λεπτό 
αργότερα, ο Ολυμπιακός βρήκε το γκολ προ-
βαδίσματος από την εκτέλεση φάουλ καθώς 
ο Ελ Αραμπί ανενόχλητος στο κέντρο της 
άμυνας έκανε το 1-2. Στις καθυστερήσεις του 
ημιχρόνου, ο Σουντανί σκόραρε μέσα από 
τη μικρή περιοχή και με αρκετή δόση τύχης 
αλλά με τη βοήθεια του VAR το γκολ ακυρώ-
θηκε διότι ο παίκτης του Ολυμπιακού χρη-
σιμοποίησε το χέρι στο κοντρόλ της μπάλας. 
Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σκορ 1-2 και 
με τον Άρη να έχει πολλά παράπονα από τον 
Τζοβάρα για τα σφυρίγματά του.
Ο Γιάννης Φετφατζίδης έκανε κακό παιχνίδι 
στο πρώτο ημίχρονο και με την αντικατά-
στασή του με τον Ντανιέλ Μαντσίνι άρχισε 
το δεύτερο ημίχρονο. Ο Αργεντίνος έχασε 
σπουδαία ευκαιρία στο 52ο λεπτό όταν μετά 
από εκτέλεση κόρνερ σούταρε από το ύψος 
του πέναλτι αλλά ήταν άστοχος. Στο 57’ ο 
Μάρτινς αναγκάστηκε να προχωρήσει εκ 
νέου σε αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυμα-
τισμού του Τσιμίκα και πέρασε στο παιχνίδι 
τον Βασίλη Τοροσίδη.
Το παιχνίδι δεν είχε τον ρυθμό του πρώτου 
ημιχρόνου. Ο Άρης έγινε πιο απαιτητικός 
από τον εαυτό του, ανεβάζοντας τις γραμμές 
πίεσης, ο Ολυμπιακός δεν είχε την ηρεμία 
του πρώτου ημιχρόνου και κατ’ επέκταση 
την κυκλοφορία μπάλας, ενώ δεν κατάφερε 
να δημιουργήσει από τα άκρα, όπως επί-
σης έπραξε στο πρώτο μέρος. Ήταν όμως 
πιο συμπαγής στην άμυνα. Ο Άρης προσπά-
θησε να βρει το γκολ της ισοφάρισης και στο 
68ο λεπτό απείλησε με τον Ντιγκινί αλλά 
ο Σα είχε εξαιρετική αντίδραση. Οι «κίτρι-
νοι» ζήτησαν πέναλτι στο 70ο λεπτό εκτιμώ-
ντας ότι υπήρξε τράβηγμα του Ντιγκινί εντός 
περιοχής σε εκτέλεση φάουλ.
Στο 77’ ο Ολυμπιακός έχασε σπουδαία 
ευκαιρία για να καθαρίσει το παιχνίδι καθώς 
ο Μασούρας επωφελήθηκε της κακής πάσας 
του Βέλεθ, μπήκε στην περιοχή αλλά ήταν 
άστοχος στο πλασέ που επιχείρησε. Στο 80ο 
λεπτό ο Σεμέδο βγήκε νικητής στον αέρα 
(μετά από εκτέλεση φάουλ) αλλά στη κεφα-
λιά που επιχείρησε η μπάλα πέρασε αρκετά 
μέτρα έξω από την εστία του Έμαν. 
Ο Τόλης Τερζής δεν πήρε τίποτε από τις 
αλλαγές του (Μαρτίνες, Τόνσο), ο Άρης δεν 
δημιούργησε ούτε υποψία ευκαιρίας στο 
τέλος και ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 
1-2.

Άρης - Ολυμπιακός 1-2

Έκαναν του... κεφαλιού τους
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Ο πρόεδρος της Super League 2 
αναφέρθηκε στην κατάσταση που 
επικρατεί στην κατηγορία 

Γ
ια την κατάσταση που επικρατεί στη 
Super League 2 μετά την απόφαση 
για αναστολή των αγώνων του ερ-
χόμενου Σαββατοκύριακου, μίλησε 

στον «ΔΩΔΩΝΗ SUPER FM 1»  ο πρόεδρος 
της λίγκα, Λεωνίδας Λεουτσάκος.  
Για τον λόγο που το κράτος δεν φαίνε-
ται να έχει συνέχεια, αλλά ξεκινάνε πάλι 
οι συνεννοήσεις από την αρχή: «Το κρά-
τος γενικά πρέπει να έχει συνέχεια. Είμα-
στε σε μια διαπραγμάτευση και προσπα-
θούμε κι εμείς να διεκδικήσουμε τα δίκια 
μας. Είναι μια βασανισμένη κατηγορία και 
τα χρήματα δεν έχει πάρει, ενώ οι άλλοι τα 
πήρανε και έγινε μια αναδιάρθρωση χωρίς 
να ρωτηθούμε και χωρίς να ξέρουμε τι και 
πως πρέπει να γίνεται. Παρ’ όλα αυτά εμείς 
κάναμε ό,τι μας ζήτησαν, πήραμε μόνο 
υποσχέσεις και τώρα είμαστε σε μια δια-
πραγμάτευση. Τα βάζουμε κάτω τα πράγ-
ματα, κάναμε όπως ξέρετε ένα συμβούλιο 
και θέλουμε να δούμε κάποια πράγματα 

μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε. Θα 
δούμε τι έξοδα έχουν οι ομάδες, τι παίρ-
νουμε, τι μας βγαίνει και από εκεί και πέρα 
τις επόμενες μέρες θα κάνουμε και κάποιες 
επαφές και πιστεύω τις επόμενες μέρες να 
πρυτανεύσει η λογική και να βρεθεί μία 
λύση».
Για το αν είναι αμετακίνητη η ΕΡΤ στη μεί-
ωση που προτείνει ή υπάρχουν ακόμα 
περιθώρια διαπραγμάτευσης: «Ελπίζω, 
όπως είπα και πριν, να πρυτανεύσει η 
λογική και να δοθεί μία πολιτική λύση για 
να είναι ευχαριστημένες και οι δύο πλευ-
ρές για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Αυτή 
είναι ευχή μας. Έχουμε ενημερώσει ΕΠΟ, 
Σούπερ Λίγκας 1 και θέλουμε τη συμπα-
ράστασή τους, γιατί το ποδόσφαιρο είναι 
αλληλένδετο. Χωρίς τη μία κατηγορία δεν 
υπάρχει και η άλλη. Καλώς ή κακώς η κατη-
γορία δημιουργήθηκε για να είναι προ-
πομπός της Σούπερ Λίγκας 1 και να σβή-
σουν κάποια κακώς κείμενα άλλων εποχών. 
Σαφώς οι ομάδες θέλουν να αποδείξουν 
ότι μπορούν να σταθούν σε κάποιες προ-
διαγραφές που ζητήθηκαν, όπως γήπεδα, 
αθλητικές εγκαταστάσεις, Ακαδημίες, 
μεγαλύτερη προσέλευση φιλάθλων κτλ, 

ώστε να αναβαθμίσουν το προϊόν και να 
προσελκύσουν χορηγούς μ’ ένα πιο αντα-
γωνιστικό πρωτάθλημα».
Για το πλάνο που έχει προτείνει η Σούπερ 
Λίγκα 2 για τα τηλεοπτικά της: «Το τηλεο-
πτικό είναι το Α και το Ω για τις ομάδες. 
Ζητάνε 3 ματς να δείχνουν, θα δούμε τα 
κόστη με βάση τα πρότυπα που θέτει η 
ΕΡΤ, θα δούμε πόσο θα μας στοιχίσει και 
θα σταθμίσουμε που μπορούμε να φτά-
σουμε, γιατί η τηλεοπτική παραγωγή είναι 
ακριβή».
Για την αναβολή: «Είναι ομόφωνη η από-
φαση για αναστολή. Δεν υπήρχε καμία 
διαφωνία, είναι σεβαστή απ’ όλους και 
με το μερίδιο ευθύνης που αναλογεί στον 
καθένα προσπαθούμε να βρούμε λύσεις 
για το καλό του ποδοσφαίρου».
Για το αν θα υπάρξουν κάποιες νέες συνα-
ντήσεις τις επόμενες μέρες: «Δεν έχουν 
κλειστεί κάποια ραντεβού. Μέχρι 9 του 
μηνός θα δούμε τις προσφορές για την 
τηλεοπτική παραγωγή και θα τα βάλουμε 
κάτω να δούμε τι θα γίνει. Θεωρώ ότι πρέ-
πει να πρυτανεύσει η λογική και να μας 
δουν με περισσότερη συμπάθεια, πρέπει 
να υπάρχει συνέχεια, αλλά και συνέχιση 
του πρωταθλήματος».
Για το τι γίνεται με το πρωτάθλημα Κ19 της 
Σούπερ Λίγκας που κι εδώ κάποιες ομά-
δες κοντεύουν 2 μήνες προετοιμασίας: 
«Βεβαίως θα ξεκινήσει κι αυτό. Θεωρώ 
την επόμενη εβδομάδα θα το ορίσουμε 
κι αυτό για να ξεκινήσουν και τα παιδιά. 
Καταλαβαίνετε ότι όσο δεν ξεκινάνε οι 
μεγάλες ομάδες υπάρχει ένα θέμα. Τέθηκε 
ένα ερώτημα για τις μετακινήσεις των παι-
διών κτλ και θα το δούμε κι αυτό πως μπο-
ρεί να γίνει πρακτικά. Έχουν δίκιο κι αυτά 
τα παιδιά».
Για το που θα καταλήξουν τα χρήματα από 
τα τηλεοπτικά: «Πρέπει να καταλάβουν 
ότι τα χρήματα που θα έρθουν, δεν θα τα 
πάρει ο Λεωνίδας, ο Μιχάλης ή ο Γιάννης 
και θα φύγουν. Υπάρχουν δικλείδες οι 
οποίες αναφέρουν ότι θα πάνε σε παίκτες, 
Ακαδημίες κτλ. Δεν είναι ότι θα τα πάρει 
κάποιος, δεν μπορεί να γίνει αυτό».

Εργοτέλης: Στον Πανιώνιο ο Μα-
ζουλουξής
Την ενίσχυσή του με νεαρούς ποδοσφαιρι-
στές συνεχίζει ο Πανιώνιος.
Στο πλαίσιο αυτό, οι Νεοσμυρνιώτες ήρθαν 
σε συμφωνία με τον 22χρονο κεντρικό 
αμυντικό του Εργοτέλη, Κυριάκο Μαζου-
λουξή, που μάλιστα υπέγραψε το νέο του 
συμβόλαιο μέχρι το 2021.
Ο παίκτης έχει αρχίσει την καριέρα του από 
τον Άρη το 2016, πέρασε από τη Λιρς και από 
το 2017 είναι στους Κρητικούς και φυσικά 
είχε τεθεί υπό τις οδηγίες του νυν προπονητή 
του Πανιωνίου, Νίκκι Παπαβασιλείου.

Φιλική «τριάρα» με Παναχαϊκή ο 
Απόλλωνας Σμύρνης!
Ο Απόλλωνας Σμυρνης επικράτησε 3-1 της 
Παναχαϊκής στο  φιλικό στη Ριζούπολη.
Δυνατό φιλικό τεστ έγινε την Τετάρτη (9/10) 
στη Ριζούπολη με τον Απόλλωνα Σμύρνης 
να επικρατεί 3-1 της Παναχαϊκής.
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 26’ με 
τον Βουό, με τον Σιατραβάνη να ισοφαρίζει 

στο 42’ με πέναλτι.
Στην επανάληψη οι πολλές αλλαγές που 
έγιναν από τους Πατρινούς έφεραν και την 
κατάρρευση στον αγωνιστικό χώρο καθώς 
η «Ελαφρά Ταξιαρχία» πίεσε και σκόραρε 
ακόμη δύο φορές με τους Βουό (74’) και 
Γιαννίτση (91’).
Στο πρώτο ημίχρονο πάντως η Παναχαϊκή 
έδειξε αρκετά καλό προσωπο, σε σχέση 
με το δεύτερο μέρος στο οποίο απείλησε 
μόλις δύο φορές με σουτ του Σιατραβάνη.

Κέρκυρα: Οι προσφυγές σφίγ-
γουν τη θηλιά…
Διψήφιο αριθμό έχουν συμπληρώσει οι 
προσφυγές κατά της ΠΑΕ ΑΟΚ Κέρκυρα.
Οι νησιώτες αναμένεται άμεσα, ίσως και 
εντός της ημέρας να μάθουν και επίσημα 
τους βαθμούς που θα τους αφαιρεθούν. 
Να σημειωθεί ότι οι νησιώτες έχουν ήδη 
ένα -3 αφού δεν πέρασαν το δεύτερο στά-
διο επιτήρησης.
Η τελευταία χρονικά προσφυγή κατατέ-
θηκε από τον Τάσο Βενέτη. Ο πρώην παί-
κτης των Φαιάκων και τεχνικός διευθυ-
ντής την τελευταία διετία κινήθηκε κι αυτός 
νομικά για να διασφαλίσει τα οφειλό-
μενα που «τρέχουν» από την εποχή που 
φορούσε ποδοσφαιρικά παπούτσια.
Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η αφαίρεση 
βαθμών για τις οφειλές προς τον Κωστάκη 
Αρτυματά. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει 
από τον δικηγόρο του ποδοσφαιριστή, 
αφού ο Κύπριος δεν δέχθηκε τον διακανο-
νισμό που του πρότεινε η νέα διοίκηση των 
«κυανέρυθρων».
Πλην του Αρτυματά, οι ιθύνοντες προσπα-
θούν ακόμα να διακανονίσουν τις οφειλές 
άλλων εννιά πρώην ποδοσφαιριστών τους, 
για τις οφειλές των οποίων έχουν ενεργο-
ποιηθεί ποινές αφαίρεσης βαθμών.
Πρόκειται για τους Σιόντη, Αντέτζο, 
Μυτίδη, Αθανασόπουλο, Σ. Κρητικό, Βέρ-
τζο, Κούρο, Αποστολίδη και Κολοβούρη.
Επίσης, η προσφυγή που έχει καταθέσει 
εις βάρος της ΠΑΕ και ο Νίκος Αναστόπου-
λος, ο οποίος πέρυσι ήταν για δύο μήνες 
στον πάγκο των «Φαιάκων», δεν συζητή-
θηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση της 
Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφο-
ρών της ΕΠΟ, καθώς αμφότερες οι πλευρές 
ήταν απούσες.
Αρκετοί από τους προαναφερθέντες, μέσω 
του ΠΣΑΠ είχαν συμφωνήσει να πάρουν 
κάποια χρήματα, δίνοντας διορία μέχρι 
την περασμένη Παρασκευή (4/10) και να 
δώσουν παράταση στην επιβολή ποινών, 
αλλά οι πληροφορίες του αναφέρουν ότι 
χρήματα δεν μπήκαν. Αν δεν μπουν και 
σήμερα, αρκετοί θα ακολουθήσουν το 
δρόμο του Αρτυματά.

Λεβαδειακός: Παρελθόν Κοκκα-
λάς και Σένκα
Το συμβόλαιό τους με τον Λεβαδειακό 
έλυσαν την Πέμπτη οι Κοκκαλάς και Σένκα 
λόγω πειθαρχικών παραπτωμάταων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ:
«Η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ανακοινώνει τη 
λύση των συμβολαίων με τους ποδοσφαι-
ριστές Αντώνη Κοκκαλά και Λεονάρντο 
Σένκα, λόγω πειθαρχικών παραπτωμά-
των».

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ SUPERLEAGUE 2
Λεουτσάκος: «Να πρυτανεύσει η λογική»
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αθλητικά

Ρ
αντεβού για τον τελικό του Σαββά-
του (12/10) στους κρίκους, όπως 
ακριβώς αναμενόταν, έκλεισε και 
επίσημα ο Λευτέρης Πετρούνιας 

στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης 
γυμναστικής της Στουτγάρδης, φτάνοντας 
πλέον σε απόσταση αναπνοής από την κα-
τάκτηση της πρόκρισης για τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες «Τόκιο 2020».
Ο 28χρονος Ολυμπιονίκης παρέμεινε 
μέχρι το τέλος του προκριματικού στην 
4η θέση με 14,700 βαθμούς, πίσω από 
τον Τούρκο Ιμπραΐμ Τσολάκ (14,858 β.), 
τον Βραζιλιάνο Αρτούρ Ζανέτι (14,700 β.) 
και τον Γάλλο Σαμίρ Αΐτ Σαΐντ (14,700 β.), 
με τους δύο τελευταίους να υπερισχύουν 
στην ισοβαθμία έχοντας καλύτερο επιμέ-
ρους βαθμό για εκτέλεση του προγράμ-
ματός τους.
Την οκτάδα των φιναλίστ συμπλήρω-
σαν κατά σειρά ο Ιταλός Μάρκο Λοντά-
ντιο (14,666 β.), ο Ρώσος Ντενίς Αμπλιά-
ζιν (14,600 β.), ο Γερμανός Νικ Κλέσινγκ 
(14,566 β.) και ο Αρμένιος Αρτούρ Τοβμα-
σιάν (14,566 β.). Ο έτερος Έλληνας σπεσι-
αλίστας του αγωνίσματος, Κωνσταντίνος 
Κωνσταντινίδης, τερμάτισε τελικά στην 
τιμητική 17η θέση με 14,133 βαθμούς.
Στον τελικό του Σαββάτου (12/10, 19:40 – 
20:50 ώρα Ελλάδας), ο τρις παγκόσμιος 
πρωταθλητής Λευτέρης Πετρούνιας θα 
κληθεί να διατηρήσει τα «σκήπτρα» του, 
αλλά και να κερδίσει μία από τις τρεις 
θέσεις που οδηγούν στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 2020.
Στην πραγματικότητα, υποψήφιοι γι’ αυτά 
τα τρία εισιτήρια θα είναι μόνο πέντε από 
τους φιναλίστ, καθώς οι Ζανέτι, Αμπλιάζιν 
και Κλέσινγκ έχουν ήδη πάρει την ομα-
δική Ολυμπιακή πρόκριση με τις χώρες 
τους και δεν δικαιούνται να διεκδικήσουν 
επιπλέον θέσεις.
Για τον Έλληνα υπερπρωταθλητή των κρί-
κων, αυτή θα είναι η πέμπτη διαδοχική 
παρουσία σε τελικό παγκόσμιου πρωτα-
θλήματος, αφού η αρχή είχε γίνει το 2014 
στη Νανίνγκ της Κίνας, όπου είχε πάρει 
την 6η θέση, για να ακολουθήσουν οι θρί-
αμβοι του 2015 στη Γλασκόβη, του 2017 
στο Μόντρεαλ και του 2018 στην Ντόχα.
Από την πλευρά του, ο Νίκος Ηλιόπουλος 
είδε την αξιόλογη προσπάθειά να μένει 
χωρίς αντίκρισμα: Οι 78,032 βαθμοί που 

συγκέντρωσε στο σύνθετο ατομικό δεν 
αποδείχθηκαν αρκετοί για να του χαρί-
σουν ένα από τα 12 Ολυμπιακά εισιτήρια 
που δόθηκαν σε αθλητές από ισάριθμες 
χώρες. Σχεδόν δέκα ακόμη εισιτήρια ανα-
μένεται να δοθούν σε επιλαχόντες, εφό-
σον δεν αποκτήσουν κάτοχο μέσα από 
τους τελικούς οργάνων, ωστόσο και σε 
μία τέτοια περίπτωση ο Έλληνας εκπρό-
σωπος φαίνεται να μένει οριακά εκτός 
προνομιούχων θέσεων.
Ο Ηλιόπουλος και οι υπόλοιποι «εξαθλη-
τές» της Εθνικής θα έχουν πάντως μία 
τελευταία ευκαιρία για να διεκδικήσουν 
την Ολυμπιακή πρόκριση, στο ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα του ερχόμενου Μαΐου στο 
Μπακού, όπου θα δοθούν άλλα δύο εισι-
τήρια μέσω του σύνθετου ατομικού.
Παράλληλα, με την ολοκλήρωση του προ-
κριματικού των ανδρών, οριστικοποιήθη-
καν οι 12 χώρες που θα εκπροσωπηθούν 
στο Τόκιο με πλήρη τετραμελή ομάδα: 
Οι Ρωσία (259,928 β.), Κίνα (258,354 β.), 
Ιαπωνία (258,026 β.), που είχαν εξασφα-
λίσει την πρόκριση ήδη από το παγκό-
σμιο πρωτάθλημα του 2018, οι Ουκρα-
νία (253,528 β.), Βρετανία (252,409 β.), 
Ελβετία (251,400 β.), ΗΠΑ (250,359 β.), 
Κινεζική Ταϊπέι (250,093 β.), που συμπλή-
ρωσαν την οκτάδα των φιναλίστ της 
Τετάρτης (09/10), καθώς επίσης οι Κορέα 
(249,651 β.), Βραζιλία (247,236 β.), Ισπα-
νία (246,727 β.), Γερμανία (246,508 β.), 
οι οποίες τις πλαισίωσαν στην προνομι-
ούχο 12άδα.

Ανεβασμένη στο Βαγιαδολίδ η 
Κασάπογλου
Άλλη μία θετική εμφάνιση πρόσθεσε 
στο ενεργητικό της η Λίλα Κασάπογλου, 
η οποία συμμετείχε στο παγκόσμιο 
κύπελλο του Βαγιαδολίδ, στην Ισπανία, 
στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το 
επερχόμενο προ-Ολυμπιακό παγκόσμιο 
πρωτάθλημα τραμπολίνο. 
Η 23χρονη πρωταθλήτρια κατέλαβε την 
39η θέση στον προκριματικό του ατο-
μικού τραμπολίνο γυναικών με 96,805 
βαθμούς ως άθροισμα (1ο πρόγραμμα: 
45,180 β., 2ο πρόγραμμα: 51,625 β.), φτά-
νοντας και πάλι κοντά στην είσοδό της στο 
βαθμολογούμενο «τοπ 30» της παγκό-
σμιας κατάταξης.

Πετρούνιας: Στον τελικό και φουλ 
για χρυσό και Τόκιο!

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Ο Ολυμπιακός Βόλου έκανε το 
χρέος του, επικρατώντας, με 1-0 του 
Απόλλωνα Πόντου.

Ο
ι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν 
να κερδίσουν τους Θεσσαλονι-
κείς και να περάσουν στην επό-
μενη φάση του κυπέλλου Ελλά-

δος, εκμεταλλευόμενοι την καλή παρουσία 
τους στο δεύτερο ημίχρονο και το τέρμα 
του Ρόκα στο 57’.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο αγώνας πραγ-
ματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 4ης φάσης 
του κυπέλλου Ελλάδος στο στάδιο Αλκα-
ζάρ της Λάρισας.
Δώδεκα λεπτά από την έναρξη του πρώτου 
μέρους, ο Μπρίτο επιχείρησε το σουτ από 
το ύψος της μεγάλης περιοχής, έπειτα από 
ωραία μεταβίβαση του Λουφάκη, αλλά 
η μπάλα βρήκε στο σώμα του Γραικού σε 
πρώτο χρόνο και σε δεύτερο, απομακρύν-
θηκε από τη μεγάλη περιοχή.
Στη συνέχεια, ο ρυθμός του παιχνιδιού 
ήταν πολύ αργός, ενώ τα λάθη από τους 
παίκτες των δύο ομάδων ήταν πολλά. Φτά-
νοντας στο 43’, ο Πόζογλου εκτέλεσε το 
κόρνερ από τη δεξιά πλευρά για να βρει 
τον Ντούνη. Ο κεντρικός μέσος του Ολυ-
μπιακού Βόλου έβγαλε τη σέντρα από 
τα αριστερά, βρίσκοντας τον Φαζό, που 
έπιασε κοντινή κεφαλιά για να στείλει τη 
μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του 
Πολίτη.
Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρό-
νου και πιο συγκεκριμένα στο 45’+1’, ο 
Πόζογλου εκτέλεσε απευθείας το μακρινό 
φάουλ, που είχε κερδίσει νωρίτερα, η 
ομάδα του, στέλνοντας τη μπάλα επάνω 
στον Πολίτη, ο οποίος μπλόκαρε, με ευκο-
λία. Αξίζει να σημειωθεί ότι και στο δεύ-
τερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώ-
του ημιχρόνου δεν δημιουργήθηκε κάποια 
ευκαιρία, με τις δύο ομάδες να φεύγουν 
για τα αποδυτήρια, μένοντας στο «μηδέν».
Δευτερόλεπτα από την έναρξη του δευτέ-
ρου ημιχρόνου, ο Μπρίτο προσπάθησε να 
γίνει απειλητικός από απόσταση, αλλά η 
μπάλα κατέληξε στα χέρια του Γιδόπουλου. 
Στο 49’ το σουτ του Φαζού δεν είχε αποτέ-
λεσμα, με τη μπάλα να περνά εκτός εστίας.
Στο 50’ ο Θωμάς Γράφας πέρασε στο παι-
χνίδι τον Στάθη Ρόκα αντί του Στέλιου 
Πόζογλου και ο αρχηγός του Ολυμπια-
κού Βόλου, τον δικαίωσε. Στο 57’ ο Σκο-
πελίτης εκτέλεσε το φάουλ από την αρι-

στερή πλευρά, με τους αμυνόμενους να 
προσπαθούν να την απομακρύνουν χωρίς 
αποτέλεσμα. Η μπάλα έφτασε στον Στάθη 
Ρόκα, ο οποίος επιχείρησε το σουτ, με το 
αριστερό πόδι, στέλνοντας τη μπάλα στη 
δεξιά γωνία του Πολίτη για το 1-0.
Στο 74’ το κοντινό σουτ του Δόρη πέρασε 
δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Γιδό-
πουλου. Ένα λεπτό αργότερα, ο Ντούνης 
έβγαλε τη σέντρα από τη δεξιά πλευρά, 
με τον Τσιάρα να στέλνει τη μπάλα επάνω 
στον Πολίτη, που μπλόκαρε. Το ίδιο 
συνέβη και στην αντεπίθεση του Ολυμπια-
κού Βόλου στο 81’, με τον Πολίτη να μπλο-
κάρει το συρτό σουτ του Τσίτα στη δεξιά 
γωνιά του.
Στο 85’ το μακρινό σουτ του Ολαϊτάν απέ-
κρουσε στο δεξί του «παραθυράκι», ο 
Γιδόπουλος, σε κόρνερ. Τέσσερα λεπτά 
αργότερα, η εκτέλεση φάουλ του Μπρίτο, 
μπλοκαρίστηκε άνετα από τον τερματοφύ-
λακα του Ολυμπιακού Βόλου.

Τσίμπησε βαθμό στην 
Καλλικράτεια ο Εδεσ-
σαϊκός!
Με τον βαθμό της ισοπα-
λίας απέδρασε ο Εδεσσαϊκός 
από την Καλλικράτεια έπειτα 
από συγκλονιστικό σε εξέλιξη 
ματς, το οποίο ολοκληρώθηκε 
με σκορ 2-2!
Όπως ακριβώς και στον Κυριακάτικο 
αγώνα με τον Αγροτικό Αστέρα, οι «τρι-
αινοφόροι» βρέθηκαν με την πλάτη στον 
τοίχο δεχόμενοι αυτή τη φορά δύο τέρ-
ματα, ωστόσο, αντέδρασαν και κατάφεραν 
να φύγουν με τον πολύτιμο βαθμό.
Το ματς ξεκίνησε με τους καλύτερους οιω-
νούς για την Καλλικράτεια, η οποία άνοιξε 
το σκορ με τον Τότσκα μόλις στο 2’, ενώ 
ακριβώς στα μισά του α’ μέρους ο Δαγκού-
λης με ατομική προσπάθεια έδωσε προβά-
δισμα δύο τερμάτων στην ομάδα της Χαλ-
κιδικής.
Ο Εδεσσαϊκός μπήκε εκ νέου στο ματς σε 
κομβικό χρονικό σημείο μειώνοντας με τον 
Τσολακίδη στο 45’. Το ματς έφερε στα ίσια 
ο Μάνιος στο 63’ εκμεταλλευόμενος λάθος 
του Κριτσιάνη και πλασάροντας εύστοχα 
αφού έγινε ο τελευταίος αποδέκτης της 
μπάλας στην αντεπίθεση του Εδεσσαϊκού.
Η Καλλικράτεια θα μπορούσε να επα-
νακτήσει το προβάδισμα στο 69’ όμως 
ο Προβατίδης σημάδεψε το δοκάρι της 
εστίας του Εδεσσαϊκού.

Πήρε το τρίποντο η Αναγέννηση 
Γιαννιτσών!
Χωρίς να εντυπωσιάσει και παίζοντας όσο 
χρειάστηκε ο Α.Σ. Αναγέννηση Γιαννιτσών 
πήρε ακόμη μια νίκη (η 3η για φέτος) στο 
πρωτάθλημα, κερδίζοντας αυτή τη φορά 
τη Νίκη Αγκαθιάς με σκορ 1-0.
Χρυσός σκόρερ για την ομάδα των Γιαν-
νιτσών ήταν ο Χατζής στο 2ο λεπτό των 
καθυστερήσεων του 1ου ημιχρόνου.

Συνέχισε νικηφόρα ο Μακεδονι-
κός!
Η ομάδα του Παντζιαρά πέτυχε την δεύ-
τερη διαδοχική νίκη της στο πρωτάθλημα, 
αυτή τη φορά επί της Θύελλας Σαρακηνών 
(2-0)!
Ο Μακεδονικός πέτυχε την δεύτερη διαδο-
χική νίκη του στο πρωτάθλημα της Γ Εθνι-
κής και συγκεκριμένο στον 2ο όμιλο που 
συμμετέχει, κόντρα στην Θύελλα Σαρακη-
νών με 2-0.
Οι πράσινοι κράτησαν το μηδέν στην 
άμυνα για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική 
και μετά το διπλό στην Μεσοποταμία, κέρ-
δισαν και εντός έδρας.
Ισορροπημένο και ποιοτικά μέτριο το α’ 
ημίχρονο με κορυφαία στιγμή το δοκάρι 
των φιλοξενούμενων στο 26 ,́ με τον Κού-
μπους.
Καλύτερος και πιο αποτελεσματικός ο 
Μακεδονικός στο δεύτερο ημίχρονο, 
όπου μέσα σε διάστημα εννέα λεπτών 
«χτύπησε» με τον Μπαρντούσι. Ο εξτρέμ 
του Μακεδονικού αποδείχθηκε «χρυσή» 
αλλαγή για τους πράσινους αφού μπήκε 
στο 55’ και στο 64ο λεπτό άνοιξε το σκορ 
ενώ στο 73 «́κλείδωσε» το τρίποντο. Και τα 

δύο γκολ προήλθαν από ασίστ του 
Τσουκάνη.

Νίκη-ανατροπή για Αι-
ολικό!
Μεγάλη νίκη πέτυχε ο Αιο-
λικός στην εντός έδρας πρε-
μιέρα του στο δημοτικό στά-

διο Μυτιλήνης, απέναντι στον 
Παλληνιακό, με σκορ 3-1 στο εξ’ 

αναβολής ματς της 2ης Αγωνιστικής 
στον 6ο όμιλο της Γ’ Εθνικής, συνεχίζοντας 
τις θετικές του εμφανίσεις.
Ο Παλληνιακός προηγήθηκε με γκολ από 
τα… αποδυτήρια, όταν ο Μπαμίχας έγινε 
αποδέκτης της μπάλας από ελεγχόμενη 
θέση οφσάιντ και σούταρε διαγώνια για 
το 0-1 μόλις στο 1ο λεπτό. Ο Αιολικός προ-
σπάθησε να αντιδράσει άμεσα και το κατά-
φερε στο 8’, όταν ο Λαζαρίδης εκτέλεσε 
φάουλ στην καρδιά της μικρής περιοχής 

και ο Κότσι έστειλε με το κεφάλι στα δίχτυα 
της ομάδας του για το 1-1. Στο επόμενο 
λεπτό μάλιστα ο Τσιπάς βρέθηκε τετ α τετ, 
αλλά ο αντίπαλος τερματοφύλακας μπλό-
καρε, πέφτοντας στα πόδια του.
Η ομάδα της Μυτιλήνης συνέχισε να πιέ-
ζει και η υπεροχή της καρποφόρησε για 
δεύτερη φορά στο 21ο λεπτό με γυριστή 
κεφαλιά του Τσιπά. Στο 28’ ο Καλαφάτης 
έκανε εξαιρετική κούρσα από τα αριστερά, 
αποφεύγοντας δύο αντιπάλους, αλλά η 
σέντρα του για τον Καλόμπο στο δεύτερο 
δοκάρι ήταν δυνατή και η ευκαιρία πέρασε 
ανεκμετάλλευτη. Με τη συμπλήρωση 35 
λεπτών ο Αιολικός έχασε τον Κατσίκη με 
τραυματισμό και στη θέση του πέρασε ο 
Παλαμουτσής.
Στο ξεκίνημα της επανάληψης (46’) ο Κυρι-
όπουλος βρέθηκε σε θέση βολής από ελεγ-
χόμενη θέση οφσάιντ, ωστόσο ο Σφύρλας 
βγήκε έγκαιρα και μπλόκαρε. Παράπονα, 
αυτή τη φορά για υπόδειξη οφσάιντ στον 
Μπουρού, σε κάθετη πάσα του Παλαμου-
τσή στο 49ο λεπτό, είχε ο Αιολικός με τον β’ 
βοηθό Μερτζεμέκη (Σάμου) να προκαλεί 
εκνευρισμό στην εξέδρα.
Στο 53’ ο Μπουρούς σούταρε δυνατά, αλλά 
ο Τσάκαλος ήταν σωστά τοποθετημένος. 
Στο 58’ ο Μπουρούς σέντραρε στην καρ-
διά της περιοχής, αλλά ο τερματοφύλακας 
του Παλληνιακού έδιωξε με γροθιές πριν ο 
Λαζαρίδης κάνει επαφή με το κεφάλι. Στο 
67’ ο Αιολικός έχασε τεράστια ευκαιρία 
να “καθαρίσει” το ματς, όταν ο Λαζαρίδης 
βγήκε μόνος απέναντι στον τερματοφύ-
λακα, αλλά πλάσαρε άουτ. Ένα λεπτό μετά 
ο Τσομπανέλλης αστόχησε σε δύσκολη 
κεφαλιά (68’).
Στο 70’ όμως ο Παλληνιακός έχασε τη δική 
του μεγάλη ευκαιρία να φέρει το ματς στα 
ίσα, όταν ο Κυριόπουλος βρήκε την μπάλα 
μπροστά του μετά από κόντρες, αλλά νική-
θηκε απι τον Σφύρλα που βγήκε έγκαιρα. Ο 
Αιολικός απάντησε με ένα σουτ του Μπου-
ρού, που έφυγε ψηλά πάνω από τα δοκάρια 
(75’), ενώ λίγο μετά ο Καλόμπο σούταρε 
ελάχιστα άουτ μέσα από την περιοχή (78’).
Στις καθυστερήσεις ο Σοφιάνης πέτυχε το 
3-1 με ψύχραιμο πλασέ και αμέσως έτρεξε 
να φιλήσει τη φανέλα του αδικοχαμένου 
Νίκου Μαλλή, μπροστά από τους οργανω-
μένους φίλους του Αιολικού.
Πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα των 
Γεωργαρά – Παππά, που αποδίδει καλό 
ποδόσφαιρο, είναι συγκεντρωμένη μέσα 
στο γήπεδο, αγωνίζεται με πάθος και δεί-
χνει να βρίσκεται στο σωστό δρόμο, ειδικά 
ενόψει και των μεταγραφών που θα απο-
κτήσουν σύντομα δικαίωμα συμμετοχής.

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Πρόκριση… ψυχολογίας ο Ολυμπιακός Βόλου!

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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Τη δική του οπτική για το πως ήρθε η αποψινή νίκη-ανατροπή 
παρουσίασε στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα με το Καζακστάν ο 
ομοσπονδιακός μας τεχνικός, Ραν Μπεν Σιμόν.
Αναλυτικά όσα ανέφερε στην κάμερα του ΡΙΚ:

«Τα παιδιά αντιμετώπισαν δυσκολίες αλλά δεν σταματήσαμε. Είναι 
μεγάλη νίκη για τους ποδοσφαιριστές, έδειξαν μεγάλο χαρακτήρα.
Δεν ήταν εύκολο σε ένα δύσκολο γήπεδο. Δεν παίξαμε καλά στο πρώτο 
ημίχρονο, όμως είδαμε νεαρούς ποδοσφαιριστές να αντέχουν την πίεση 
και να βγάζουν χαρακτήρα. Ήταν η κατάλληλη στιγμή για μια πολύ καλή 
νίκη. Έχουμε πολύ καλό προπονητικό τιμ.
Πάντα προσπαθούμε να βρούμε ισορροπία. Είμαστε έτοιμοι να προχω-
ρήσουμε σε αλλαγές. Οι παίκτες δεν προσπάθησαν να βρουν δικαιολο-
γίες. Μόνο να κερδίσουν μπορούν. Αυτή η ομάδα παίζει με περισσότερη 
αυτοπεποίθηση εντός έδρας. Έχουμε νεαρούς παίκτες που αποδίδουν 
υπό πίεση.
Καταφέραμε να πάρουμε τους βαθμούς με μια ομάδα που έχει τους 
ίδιους στόχους και αυτό τους κάνει πιο σημαντική. Στο δεύτερο ημί-
χρονο έπρεπε να είμαι πιο ενεργητικός, στο πρώτο καθόμουν στον 
πάγκο.
Επικοινωνώ με τους παίκτες στο ανώτερο επίπεδο, δεν τους φωνάζω την 
ώρα του αγώνα».

Παπουλής: «Θέλαμε να κερδίσουμε για όλους»
Για το που αφιερώνει την αποψινή νίκη-ανατροπή μίλησε μετά το τέλος 
του αγώνα στο Καζακστάν ο κυπροποιημένος διεθνής άσος του Απόλ-
λωνα, Φώτης Παπουλής.
Αναλυτικά όσα ανέφερε στην κάμερα του ΡΙΚ:
«Είμαστε όλοι χαρούμενοι γι’ αυτήν την νίκη την οποία αξίζαμε και περι-
μέναμε πολλές αγωνιστικές. Κάναμε καλό ξεκίνημα αλλά βρεθήκαμε 
πίσω στο σκορ ωστόσο το γεγονός ότι φτάσαμε σε ανατροπή δέιχνει ότι 
γίνεται κάτι καλό και κάθε παιχνίδι πρέπει να προσθέτουμε κάτι περισ-
σότερο.
Θέλουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτό και η συνέχεια νιώθω ότι θα είναι 
ευοίωνη για την ομάδα και την ομοσπονδία. Πριν από το παιχνίδι λέγαμε 
ότι θέλαμε να κερδίσουμε και ακούσαμε και τον πρέοδρο ο οποίος ήρθε 
στην προπόνηση.
Θέλαμε να κερδίσουμε για όλους οι οποίοι ασχολούνται με αυτήν την 
ομάδα και στο ημίχρονο δεν σκεφτήκαμε αρνητικά πράγματα όπως 
παλιά χρόνια. Αντιθέτως βλέπαμε όλοι στα πρόσωπα του διπλανού μας 
ότι μπορούμε να το γυρίσουμε».

Ιωάννου: «Σημασία δεν έχει ποιος σκοράρει»
Εμφανώς χαρούμενος ο εκ των πρωταγωνιστών της αποψινής νίκης-ανα-
τροπής της Εθνικής Κύπρου επί του Καζακστάν, Νικόλας Ιωάννου.
Αναλυτικά όσα ανέφερε στην κάμερα του ΡΙΚ:
Για τη νίκη: «Περιμέναμε ένα δύσκολο αγώνα, διαφορετικό σε σχέση με 
αυτόν στην Κύπρο. Μπήκαμε καλά στον αγώνα αλλά δυστυχώς δεχθή-
καμε ένα τέρμα από στημένο. Πήγαμε στα αποδυτήρια και μετά το γυρί-
σαμε». 
Για το τέρμα του: «Είμαι χαρούμενος για το τέρμα αλλά σημασία δεν έχει 
ποιος το σκοράρει».
Για τον αγωνιστικό χώρο και τον συνθετικό χλοοτάπητα: «Έπρεπε να 
ανταπεξέλθουμε στο κομμάτι αυτό και τα καταφέραμε».
Για τη συνέχεια: «Στόχος μας είναι η 3η θέση. Σήμερα θέλαμε τους τρεις 
βαθμούς και τους πήραμε. Βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι και βλέπουμε 
τη συνέχεια. Σίγουρα έχουμε λαμπρό μέλλον».
Για το γεγονός πως έπαιξαν αρκετοί νεαροί: 
«Έχουμε πολλούς νεαρούς που παίζουν με στις ομάδες τους και αυτό 
είναι σημαντικό».

Την τρίτη της νίκη στο πλαίσιο των ομίλων 
της προκριματικής φάσης για το Euro2020 
πέτυχε τη Πέμπτη στο Καζακστάν η Εθνική 
μας ομάδα.

Σ
ε ένα παιχνίδι που για 65 περίπου λεπτά η 
ομάδα μας έπαιζε με την πλάτη στον τοί-
χο και δεν εντυπωσίαζε, οι διεθνείς μας 
πήραν τις τύχες τους στα χέρια τους και με 

λίγη τύχη (βλ. δοκάρι Αζέρων) κατάφεραν να φτά-
σουν στην ισοφάριση και έπειτα στην ανατροπή.
Πλέον η Κύπρος πορεύεται στο παιχνίδι με τη 
Ρωσία με ανεβασμένη την ψυχολογία καθώς παρέ-
μεινε για τρίτο σερί παιχνίδι αήττητη.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ:
Καλό ήταν το ξεκίνημα για 
την Εθνική μας ομάδα, η 
οποία έγ ινε και απειλη-
τ ική σ το πρώτο δεκάλε-
πτο. Ωστόσο, δεν άλλαξε 
πρόσωπο, δεν βελτιώθηκε 
και πλήρωσε τη μη ύπαρξη 
καθαρού μυαλού.
Από το 25’ και έπειτα, οι γηπεδού-
χοι ανέκτησαν τον έλεγχο των κινήσεων και πίε-
σαν ψηλά. Διεμβόλισαν την αμυντική μας γραμμή 

κυρίως από τα άκρα, ενώ στο 23’ ο διαιτητής θα 
μπορούσε να τους αφήσει με δέκα παίκτες αν 
έδειχνε την κόκκινη και όχι την κίτρινη κάρτα στον 
Ισλαμκχάν για το χτύπημα τον Μερκή.
Ίσως αυτή να ήταν η φάση που αποσυντόνισε τους 
διεθνείς μας, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ισορρο-
πήσουν το παιχνίδι. Το 1-0 ήρθε στο 34’ με τον 
Γερλάνοβ από κοντά να ανοίγει προ κενής εστίας 
το σκορ μετά από εκτέλεση κόρνερ και χτύπημα 
της μπάλας στο δοκάρι.
Θα ανέμενε κανείς να αντιδράσει η Εθνική μετά 
το γκολ και να ψάξει με αξιώσεις την ισοφάριση, 
ωστόσο δεν ήταν λίγες οι φορές που είπαμε 
«ευτυχώς» σε χαμένες ευκαιρίες των Αζέρων στο 
τελευταίο δεκάλεπτο.
Αποφασισμένη να φτάσει στην ισοφάριση μπήκε 
στον αγωνιστικό χώρο στην επανάληψη η Εθνική 

μας ομάδα. Με εξωτερική και εσωτερικές αλλα-
γές ο Ραν Μπεν Σιμόν άλλαξε τον τρόπο ανά-
πτυξης της Κύπρου και οι Αζέροι ένιωσαν την 
πίεση.
Μέχρι το 65’ η Εθνική ήταν αργή και άστοχη, 
αλλά έδειχνε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνη 

και απειλητική. Στο 73’ ο Πιέρος Σωτηρίου με 
καρφωτή κεφαλιά μετά από γέμισμα από τα αρι-

στερά από τον Σπόλιαριτς έγραψε το 1-1.
Το γκολ της ισοφάρισης ανέτρεψε και τις ψυχολο-
γικές ισορροπίες και έδωσε νέα ώθηση στο αντι-

προσωπευτικό μας συγκρότημα. Από 
αυτό το σημείο και μετά το παιχνίδι 
άνοιξε και άνοιξε και η όρεξη και για 
δεύτερο γκολ.
Στο 79’ φανήκαμε τυχεροί όταν οι Αζέ-
ροι είχαν δοκάρι και στο 85’ ήρθε η 
μεγάλη ανατροπή. Το 1-2 έγινε από τον 
Νικόλα Ιωάννου που πήρε την μπαλιά 
«πάρε-βάλε» από τον Κωστή και έβαλε 
την Εθνική μας μπροστά στο σκορ.
Ακολούθως οι διεθνείς μας στα τελευ-
ταία λεπτά έκαναν σωστή διαχείριση 
του υπέρ τους προβαδίσματος και πέτυ-
χαν μια σπουδαία νίκη.
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ: Νεπογκόντοφ, Μάλιγ, 
Γερλάνοφ, Κουάτ (90΄Ταγιμπέργκεν), 
Αμπικέν (80΄ Φεντίν), Ισλαμχάν, Βορο-
γκόφσκι, Ζανγκ ιλισμπάι (61΄Κιζν ι-
τσένκο),  Πέρτσουκ, Μαρόκιν, Σουγου-
μπάεφ
ΚΥΠΡΟΣ: Παναγή, Μερκής (61΄ Σπόλι-
αριτς), Λαίφης, Κούσουλος, Κυριάκου, 
Αρτυματάς, Κωστή, Ιωάννου, Μιντίκ-
κης (46΄ Ζαχαρίου), Παπουλής (88΄ 
Μαργκάσα), Σωτηρίου

αθλητικά
Καζακστάν–Κύπρος 1-2

Όλα τούμπα και… διπλό! 
Μπεν Σιμόν: «Εκτός έδρας 
είμαστε καλύτεροι»
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Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 79-78
Δεν κατάλαβε πώς έχασε! 

Ο Παναθηναϊκός έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια του στη Λυών αφού έχασε ένα δικό 
του ματς κάνοντας τα πάντα λάθος στο τελευταίο δεκάλεπτο! Δέχθηκε επιμέρους 29-15 στην 4η 
περίοδο και γνώρισε οδυνηρή ήττα από τη Βιλερμπάν με 79-78!  

Α
ν είναι δυνατόν! Αφού ο Παναθηναϊ-
κός δεν μπόρεσε να νικήσει και αυτό το 
παιχνίδι μακριά από το ΟΑΚΑ έχοντας 
προηγηθεί και με διαφορά 13 πόντων 

στο 30’, είναι απορίας άξιο εάν και εφόσον θα 
καταφέρει να βγάλει από πάνω του την «κατάρα» 
των εκτός έδρας αγώνων! Και μάλιστα απέναντι 
στην -θεωρητικά πάντα- πιο αδύναμη ομάδα της 
EuroLeague.
Μάλιστα ο Παναθηναϊκός είχε το προβάδισμα με 
73-78 στο 01:16 πριν από το τέλος αλλά στο τέλος 
δέχθηκαν ένα σερί 6-0 και γνώρισε την πρώτη 
του φετινή ήττα. Κομβικό σημείο το λάθος του 
Φριντέτ στο 1:05 (μπρος-πίσω) με το σκορ στο 
75-78, με τη Βιλερμπάν να ευστοχεί σε τρίποντο 
με τον Καουντί στα 53’’.
Στην αμέσως επόμενη φάση ο Καλάθης αστό-
χησε σε τρίποντο στα 53’’ ενώ ο ενώ ο 
Τέιλορ με μία βολή στα 14’’ έφερε τη 
Βιλερμπάν μπροστά στο σκορ (79-
78). Στην τελευταία κατοχή, ο αρχη-
γός του Παναθηναϊκού κράτησε τη 
μπάλα προκειμένου να τελειώσει 
εκείνος τη φάση, δεν τα κατάφερε 
και οι «πράσινοι» έκαναν... χαρα-
κίρι στο «Astroballe».
Ο Ντεσόν Τόμας ήταν η σταθερή αξία 
ωστόσο με 22 πόντους (7/11 δίποντα, 
2/2 τρίποντα), ο Φριντέτ πρόσθεσε άλλους 
18 πόντους με 4/6 τρίποντα, ενώ ο Καλάθης είχε 
13 πόντους, 8 ασίστ, 7 λάθη και τις δύο χαμένες 
επιθέσεις στο τέλος. Από τη Βιλερμπάν, ο Τζε-
κιρί έκανε τη ζημιά από το «ζωγραφιστό» (15π., 
12ριμπ.) ενώ ο Λάιτι ανέλαβε δράση στο τέλος 
(18π.)
Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού στη ρακέτα απο-
τυπώθηκε από το... πρώτο τζάμπολ της αναμέ-
τρησης. Ο Τζεκιρί είχε στήσει και πάλι πάρτι σε 
ελληνική ρακέτα (όπως έκανε και την περασμένη 
εβδομάδα κόντρα στον Ολυμπιακό) δημιουργώ-
ντας πολλά προβλήματα στους «πράσινους» οι 
οποίοι έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο. Ο Νικ 
Καλάθης είχε έλλειψη συγκέντρωση σε αυτό το 
διάστημα (4 λάθη στο α’ δεκάλεπτο) αλλά ακόμη 
κι έτσι, το «τριφύλλι» όχι μόνο δεν έχασε τον 
έλεγχο του αγώνα αλλά βρέθηκε στο +5 (15-20) 
λίγο πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου (22-
22). Ο Ντεσόν Τόμας (13π., στο α’ με 3/4 δίποντα, 
2/2 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ) ήταν όλα 

τα λεφτά για την ελληνική ομάδα και η «σίγουρη 
λύση» στην επίθεση, είτε από κοντά, είτε από 
μακριά.
Αντίθετα, η μεγάλη πληγή ήταν οι βολές, με τους 
παίκτες του Αργύρη Πεδουλάκη να έχουν 4/12 
από τη γραμμή της φιλανθρωπίας με αποτέλε-
σμα να βρεθούν στο -4 (32-28 και 34-30). Ο Λάιτι 
είχε πάρει τη σκυτάλη από τον Τζεκιρί και αυτό 
διότι ο Ουάιλι είχε ισορροπήσει κάπως την κατά-
σταση στην «πράσινη» άμυνα. Η άνοδος του 
Καλάθη (9π., 7ασ., αλλά και 5 λάθη σε 15:23 στο 
α’ μέρος), οι επιθετικές λύσεις του Φριντέτ (10π., 
1/2δίπ., 2/4τρ., 3/3β.) και το... buzzer beater τρί-
ποντο του Ράις με τη λήξη του ημιχρόνου (40-46) 
έφεραν τον Παναθηναϊκό σε θέση ισχύος.
Στο πρώτο μισό του ματς η ελληνική ομάδα 

είχε 6/13 τρίποντα (46%) και 11/16 δίπο-
ντα (69%) ενώ βελτίωσε αισθητά το 

ποσοστό στις βολές (6/14 ήτοι 43%). 
Μάλιστα κατάφερε να ισορροπήσει 
λίγο τα ριμπάουντ έχοντας μόλις 
δύο λιγότερα (17-15).
Η έ ναρξη της 3ης περιόδου 
έμελλε να είναι... καταλυτική για 
την εξέλιξη του ματς. Οι αμυντι-

κές επιδόσεις των «πρασίνων» δεν 
θύμιζαν ούτε στο ελάχιστο τα όσα 

παρουσίασαν στο πρώτο ημίχρονο και 
δεν έδωσαν το δικαίωμα στους παίκτες της 

Βιλερμπάν να φανούν το ίδιο απειλητικοί. Ο Καλά-
θης μετρίασε τα λάθη του και ανέβασε την από-
δοσή του, ενώ βρέθηκαν λύσεις και στο επιθετικό 
post. Παρόλα αυτά ο βραχνάς των βολών συνεχι-
ζόταν αλλά χάρη στην καλή άμυνα, ο Παναθηναϊ-
κός μπόρεσε να αυξήσει τον δείκτη του σκορ και 
να φτάσει για πρώτη φορά στο +10 (48-58) πριν 
από το +13 (50-63) με τη λήξη του τρίτου δεκαλέ-
πτου.
Βέβαια μόνο... άνετος δεν ήταν στη συνέχεια! 
Αν και στην 3η περίοδο είχε δεχθεί συνολικά 10 
πόντους, στο πρώτο ενάμιση λεπτό του τελευταίου 
δεκαλέπτου η Βιλερμπάν σημείωσε ένα σερί 8-0 (!) 
και πλησίασε στους πέντε πόντους (58-63). Έκτοτε 
το ματς έγινε... αίμα και άμμος αφού ο Παναθη-
ναϊκός έκανε τα... πάντα για να αυτοκτονήσει. Και 
τα κατάφερε! Δέχθηκε ένα 6-0 στα τελευταία 1:15 
του ματς, ο Καλάθης έχασε δύο φορές την ευκαι-
ρία να ανατρέψει την κατάσταση και ο Παναθηναϊ-
κός επιστρέφει από τη Γαλλία με την ήττα...

Προμηθέας - Μονακό 74-77
Έμειναν με την 
υπερπροσπάθεια οι Πατρινοί

Η 
ομάδα του Μάκη Για-
τρά πλήρωσε το κακό 
ξεκίνημα και τα ποσο-
στά του πίσω από τα 

6μ.75, αρχίζοντας τον αγώνα με 
1/11 τρίποντα ενώ βρέθηκε πίσω 
στο σκορ με 16-34 στα μέσα της 
δεύτερης περιόδου.
Παρ’ όλα αυτά γύρισε ξανά 
στο ματς, διεκδικώντας ως το 
τέλος την ανατροπή ωστόσο 
η Μονακό άντεξε στην πίεση 
κι έκανε το 2-0 στον Α’ όμιλο, 
ρίχνοντας τους Πατρινούς στο 
1-1. 

Ο αγώνας
Ο Δημήτρης Αγραβάνης κου-
βάλησε επιθετικά τον Προμη-
θέα Πατρών στα πρώτα λεπτά 
της αναμέτρησης με τους Μονε-
γάσκους, σκοράροντας για το 
12-17 στο 6:07 και φτάνοντας 
τους 8 πόντους σε αυτό το διά-
στημα. Η Μονακό επέβαλε τον 
ρυθμό της κι έκλεισε το δεκά-
λεπτο στο υπέρ της 14-22 σου-
τάροντας 8/13 δίποντα (61.5%) 
απέναντι στον Προμηθέα που 
είχε 1/5 βολές και 1/11 τρίπο-
ντα! Ακολούθως, ο Ντίλαν Ένις 
ανέβασε τη διαφορά σε διψήφια 
επίπεδα κάνοντας το 14-25 στο 
10:30 ενώ ο Έρικ Μπάκνερ σκό-
ραρε για το +18 (16-34, 16:13) 
για τη Μονακό που ήλεγχε πλή-
ρως τον ρυθμό και εκμεταλλεύ-
τηκε την αστοχία των γηπεδού-
χων σε βολές και ελεύθερα σουτ. 
Οι Πατρινοί προσπάθησαν να 
αντιδράσουν, βρήκαν λύσεις με 
τους Αγραβάνη, Λίποβι και μεί-
ωσαν στο 32-42 του ημιχρόνου, 
βελτιώνοντας τα ποσοστά τους. 
Στη συνέχεια ο Ένις (17π., 3/3 
τρίπ.) ευστόχησε για το 39-52 
ωστόσο ο Προμηθέας βρήκε 
ρυθμό στην επίθεση, έκανε σερί 
9-0 και μείωσε σε 48-52 με τον 
Μπαμπ στο 26:32. Η Μονακό 
άντεξε στην πίεση των Πατρινών 
και έκλεισε την τρίτη περίοδο 
στο 51-59, ο Προμηθέας έκανε 
μεγάλη προσπάθεια να αντι-

δράσει μειώνοντας σε 58-61 με 
το τρίποντο του Χολ στο 32:05 
όμως ο Αγραβάνης χρεώθηκε 
με αντιαθλητικό φάουλ και οι 
Μονεγάσκοι ανέβασαν τη δια-
φορά στο +8 (58-66). Ο Κασε-
λάκης έριξε τη διαφορά στους 
πέντε πόντους με 2/2 βολές (65-
70) ενώ ο Μπαμπ πέτυχε μεγάλο 
τρίποντο για το 68-70!
Ο Κασελάκης κράτησε όρθιο τον 
Προμηθέα σκοράροντας για το 
70-72 στα 62» ωστόσο η λάθος 
συνεργασία με τον Χολ έδωσε 
την ευκαιρία στη Μονακό να 
κρατήσει το προβάδισμα, παίρ-
νοντας πόντους από τη γραμμή 
των βολών. Ο Λίποβι μείωσε σε 
74-76 στα 3.7», ο Κλέμονς δια-
μόρφωσε το 74-77 και το τρίπο-
ντο του Λίποβι από το κέντρο 
δεν βρήκε στόχο... 
Τα δεκάλεπτα: 14-22, 32-42, 
51-59, 74-77.

Γιατράς: «Υψηλό επίπεδο 
το Eurocup, περήφανος 
για την ομάδα μου»
Οι Πατρινοί γνώρισαν την ήττα 
από τη Μονακό και ο Έλληνας 
τεχνικός μίλησε μετά τη λήξη του 
παιχνιδιού.
Ο Μάκης Γιατράς ανέφερε, «Συγ-
χαρητήρια στη Μονακό κέρδισε 
δίκαια. Κάναμε μεγάλη προ-
σπάθεια. Μπήκαμε φοβισμένα 
στο παιχνίδι και κυνηγάγαμε 
μεγάλη διαφορά. Προσπαθή-
σαμε να πάρουμε το παιχνίδι 
στο δεύτερο μέρος. Το παιχνίδι 
κρίθηκε σε μια βολή, ένα σουτ. 
Είμαι περήφανος για την ομάδα 
μου. Ήταν ένα πολύ σκληρό και 
υψηλού επιπέδου παιχνίδι. Η 
Μονακό είναι ομάδα επιπέδου 
Euroleague».
Για το αν ο Προμηθέας αλλάζει 
επίπεδο: «Βλέπετε τις ομάδες της 
διοργάνωσης. Υπάρχει υψηλό 
επίπεδο. Ο Προμηθέας θέλει 
να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. 
Σίγουρα έχουμε να μάθουμε 
πολλά πράγματα. Δεν μας ξεγε-
λάει το παιχνίδι με την Ρισόν».
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