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Το παντελόνι 
είναι περίεργο 

ρούχο 
φίλε μου...
Εύκολα το 
φοράς...

Δύσκολα το 
τιμάς...

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ
GREEK BUSINESS DIRECTORY ΣΤΟ

WWW.GREEKBUSINESSDIRECTORY.CA

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Εύχομαι να σας βρίσκω κι αυτήν την εβδο-
μάδα με αυτήν την πολυπόθητη λέξη που 
λέγεται ΥΓΕΙΑ, γεμάτους όρεξη για δημιουρ-

γία σε όλους τους τομείς. Γιατί κακά τα ψέματα όλοι 
θέλουμε να καλυτερεύουμε τις ζωές μας καθώς και 
των αγαπημένων μας προσώπων, αλλά να προσπα-
θούμε όσο μπορούμε να χρησιμοποιούμε υγιείς τρό-
πους κι όχι κουτοπονηριές εκμεταλλεύοντας ειδικά 
συνανθρώπους μας που ήλθαν από την Ελλάδα μας 
χωρίς λεφτά, γνωριμίες, συγγενείς, γλώσσα κι ήρθαν 
εδώ για ένα καλύτερο τρόπο ζωής.
Που θα πάνε πρώτα χωρίς γνωριμίες ή συγγενείς; 
Σε έναν Έλληνα να ζητήσουν δουλειά ή να αισθαν-
θούν κάποιο ελληνικό φιλότιμο και συμπαράσταση. 
Είναι γεγονός ότι πολλοί συμπατριώτες μας δίνουν το 
χέρι βοηθείας ανάλογα με την δύναμη και την ευχέ-
ρεια που έχουν. Όμως υπάρχουν κι αρκετοί -κι έχω 
αρκετές μαρτυρίες στα χέρια μου- συμπατριώτες που 
δίνουν εργασία σε νεοφερμένους και τους δίνουν 
οκτώ ή εννιά δολάρια την ώρα και συνήθως όχι για 
όλες τις ώρες που εργάζονται. 
ΚΑΙ ΡΩΤΑΩ ΓΙΑΤΙ ΒΡΕ ΑΔΕΛΦΙΑ; Εάν κάποιος από 
αυτούς ήταν μέλος της οικογένειας σας θα θέλατε 

να έχει τέτοια αντιμετώπιση; Ξέρω περιπτώσεις που 
οικογένεια ήρθε από Ελλάδα, δουλεύουν τρία άτομα 
για να πληρώσουν ένα ελεεινό δωμάτιο και κάποιο 
φαγητό. Γιατί; Επειδή δεν έχουν τα χαρτιά τους. Όλοι 
έχουμε περάσει αυτό το στάδιο. Εάν όχι όλοι τότε οι 
πιο πολλοί κι αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι 
ότι οι επιχειρηματίες είναι πιο πετυχημένοι και οικο-
νομημένοι. Δηλαδή δεν έχουν πρόβλημα και όμως 
εκμεταλλεύονται. 
Προ ημερών είχα πάει σε μια κηδεία (έξω από εδώ) 
κάποιου εύπορου συμπατριώτη μας (αιωνία του η 
μνήμη). Πήγα λοιπόν στο viewing κι αφού προσκύ-
νησα το νεκρό πήγα δύο στροφές γύρω-γύρω από 
το φέρετρο και μου λέει ο φίλος που ήταν μαζί «ρε 
συ τι κοιτάζεις;» Και του λέω κοιτάζω να δω εάν το 
φέρετρο έχει τσέπες. Και πράγματι δεν είχε ότε κωλό-
τσεπη… όπως ήρθε έφυγε… Αιωνία του η μνήμη…
ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΛΑ ΕΔΩ ΜΕΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΧΕΡΟΥΣ 
ΝΑ ΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΝ !

Ο φίλος σας Θανάσης Κουρτέσης 

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

Εντάξει να πούμε… να κάνουμε την 
δουλειά μας αλλά όχι με εκμετάλλευση 

συμπατριωτών μας κι όχι μόνο
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Μητσοτάκης για Σκόπια: Στηρίζουμε την πορεία τους προς 
την ΕΕ, αρκεί να σέβονται τις συμφωνίες 

Μ
ετά την συμφωνία για το Brexit, οι ισχυροί της ΕΕ 
προσπαθούν να επανενεργοποιήσουν το σχέ-
διο για έναρξη διαπραγματεύσεων με τα Σκόπια, 
προοπτική που έμοιαζε ουτοπική μετά το βέτο 

της Γαλλίας στη διεύρυνση με χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.
Η προειδοποίηση του πρωθυπουργού των Σκοπίων Ζάεφ 
ότι η υλοποίηση της Συμφωνίας των Πρεσπών είναι συνυφα-
σμένη με την έναρξη διαπραγματεύσεων για την ένταξη της 
χώρας του στην ΕΕ θεωρήθηκε μήνυμα ότι η συμφωνία για 
«Βόρεια Μακεδονία» μπορεί να παγώσει, εάν η γειτονική 
χώρα δεν λάβει την πολυπόθητη ημερομηνία από το Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες.
Μετά τη συνάντηση που είχαν την Τετάρτη στη Γαλλία ο Εμα-
νουέλ Μακρόν με την Άνγκελα Μέρκελ, τις τελευταίες ώρες 
διακινούνται πληροφορίες ότι το Παρίσι δέχεται πιέσεις να 
αποσύρει το βέτο στη διεύρυνση της ΕΕ, δηλαδή στην έναρξη 
διαπραγματεύσεων με Σκόπια και Αλβανία. Οι πληροφορίες 
που κυκλοφορούν στις Βρυξέλλες αναφέρουν ότι διακινεί-
ται εντόνως η πρόταση για αποσύνδεση των υποψηφιοτήτων 
Αλβανίας και Σκοπίων, το λεγόμενο «decoupling», προς όφε-
λος της κυβέρνησης Ζάεφ, προκειμένου οι Σκοπιανοί να μην 
δημιουργήσουν πρόσθετα προβλήματα στην εφαρμογή της 
Συμφωνίας των Πρεσπών.
Το Παρίσι, κατά τις ίδιες πηγές, δεν φαίνεται διατεθειμένο να 
υποχωρήσει εύκολα από την γραμμή του βέτο στην έναρξη 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τις δύο χώρες των δυτικών 
Βαλκανίων, ωστόσο στην περίπτωση των Σκοπίων η γερμα-
νική πίεση μπορεί να έχει αποτέλεσμα, ιδίως αν οι Γάλλοι εξα-
σφαλίσουν ανταλλάγματα από το Βερολίνο σε άλλα θέματα.
Η ελληνική πλευρά, που είχε ταχθεί κατά του «decoupling», 
της αποσύνδεσης δηλαδή των υποψηφιοτήτων Σκοπίων και 
Αλβανίας, προετοιμάζεται πλέον για όλα τα ενδεχόμενα. 
Ενδεικτική είναι η δήλωση που έκανε ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο.
«Υποστηρίζουμε την πορεία των βόρειων γειτόνων μας προς 
ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την προϋπόθεση ότι σέβο-
νται απόλυτα τις διεθνείς συμφωνίες που έχουν υπογράψει, 
είναι προσηλωμένοι στο κράτος δικαίου και -φυσικά- σέβο-
νται τα δικαιώματα των μειονοτήτων» τόνισε ο κ. Μητσοτά-
κης.

Γαλλικό «μπλόκο» στην ένταξη Σκοπίων και Αλ-
βανίας
Εμφατικό «όχι» στην έναρξη ενταξιακής πορείας της 

Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας είπαν οι υπουρ-
γοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αναφέρει τόσο το 
Bloomberg όσο και το Associated Press, το «φρένο» μπήκε 
από το Παρίσι, το οποίο εδώ και μέρες είχε εκφράσει την 
αντίθεσή του.
Το θέμα παραπέμπεται στην προσεχή Σύνοδο Κορυφής, 
όπου όμως οι ηγέτες θα συζητήσουν γενικότερα για το 
θέμα.
Η Γαλλία, μάλιστα, είχε προαναγγείλει τις επιφυλάξεις της 
για την πρόοδο των δυο χωρών και δεν άλλαξε στάση, 
παρά τις προειδοποιήσεις της Γερμανίας ότι με την κίνηση 
αυτή μπορεί να διακυβευθεί η πολιτική σταθερότητα στα 
Βαλκάνια.
Στη συνεδρίαση των υπουργών Γενικών Υποθέσεων, το 
Παρίσι απέρριψε το σχέδιο για έναρξη των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων με τις δύο χώρες το 2020. Με τη Γαλλία 
συντάχθηκε και η Ολλανδία, που συμμερίζεται τις ανησυ-
χίες για την πρόοδο της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβα-
νίας στις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται.
Η Αμελί ντε Μονσαλέν, η υπουργός Ευρωπαϊκών Υπο-
θέσεων της Γαλλίας, σε μια προσπάθεια να μετριάσει τις 

αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση του Παρισιού να 
μπλοκάρει για μια ακόμα φορά την ευρωπαϊκή πορεία της 
Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας, υπογράμμισε ότι 
στο αποψινό Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων καμία χώρα, 
ούτε η Γαλλία, είπε «όχι» στην έναρξη ενταξιακών δια-
πραγματεύσεων με τις δύο αυτές χώρες των Δυτικών Βαλ-
κανίων.
Σύμφωνα με το Παρίσι, τα Σκόπια και τα Τίρανα είναι αυτά 
που πρέπει να ακολουθήσουν και να εφαρμόσουν τις απα-
ραίτητες μεταρρύθμισες, ώστε να μπορέσουν να εκκινή-
σουν οι διαδικασίες ένταξής τους στην ΕΕ.
Σε κάθε περίπτωση, η μετάθεση των οποίων αποφάσεων 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο περιπλέκει την κατάσταση, 
καθώς αρκετά κράτη-μέλη θεωρούν ότι πιθανή καθυστέ-
ρηση στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με 
Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία, θα αποδυναμώσει την 
ευρωπαϊκή επιρροή στα Δυτικά Βαλκάνια, προς όφελος 
της Ρωσίας και της Τουρκίας.
Η προσπάθεια της φινλανδικής προεδρίας του Συμβουλίου 
της ΕΕ να βρει τη χρυσή τομή, «αποσυνδέοντας» την εντα-
ξιακή πορεία των δύο χωρών, ώστε η Βόρεια Μακεδονία 
να λάβει άμεσα το πράσινο φως και η Αλβανία αργότερα, 
έλαβε το ηχηρό «όχι» τόσο της Γαλλίας, όσο και της Γερμα-
νίας και της Ιταλίας, για διαφορετικούς όμως λόγους.
Η πλειοψηφία, πάντως, των κρατών-μελών επιθυμεί την 
άμεση έναρξη των διαπραγματεύσεων με τις δύο αυτές 
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, τόσο για να επιβραβευ-
τούν οι προσπάθειες τους όσο και για να μειωθεί η ολοένα 
και ισχυρότερη επιρροή που ασκούν στις χώρες της περιο-
χής η Ρωσία και η Τουρκία.
Στην πραγματικότητα, αν και το Παρίσι με τη Χάγη εμφα-
νίζονται απομονωμένες στην άρνησή τους να δεχθούν 
οποιαδήποτε διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε πριν 
υπάρξει εμβάθυνση της, είτε πριν οι δύο βαλκανικές χώρες 
εφαρμόσουν μια σειρά απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, 
αρκετά άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ κρύβονται πίσω από από 
τη στάση Εμανουέλ Μακρόν - Μαρκ Ρούτε, καθώς ανεπι-
σήμως υφίστανται αρκετές επιφυλάξεις για τις δύο αυτές 
χώρες.
Τη δυσαρέσκεια του Βερολίνου για την εξέλιξη αυτή εξέ-
φρασε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Μίκαελ Ροτ, 
λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι ξεκάθαρο ότι δεν είμαστε 
σήμερα σε θέση να ικανοποιήσουμε τις υποσχέσεις που 
επανειλημμένα έχουμε δώσει σχετικά με της διαπραγμα-
τεύσεις με την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία». 

Με έμμεση αναφορά σ την 
υποχρέωση των Σκοπιανών να 
σεβαστούν τη Συμφωνία των 
Πρεσπών η ελληνική στήριξη για 
έναρξη διαπραγματεύσεων της 
γειτονικής χώρας με την ΕΕ
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Α
υστηρό μήνυμα στέλνει μέσω 
του προσωπικού του λογαρια-
σμού στο Facebook ο υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης 

Χρυσοχοΐδης, για τα άτομα που συμμετεί-
χαν στις αιματηρές συμπλοκές και στα επει-
σόδια στη Σάμο.
«Σάμος. Όσοι έκαψαν και όσοι μαχαί-
ρωσαν, αντιμετωπίζουν το νόμο. Δεν θα 
κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα», έγραψε 
χαρακτηριστικά ο υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη.
Όπως είναι γνωστό, η Αστυνομία προ-
χώρησε σε 12 συλλήψεις ατόμων, ηλι-

κίας από 15 έως 34 ετών, για τα επεισό-
δια που ξέσπασαν το βράδυ της Δευτέρας 
στο κέντρο της πόλης και στο Hot Spot στο 
Βαθύ.
Συνελήφθησαν επτά άτομα, που κατη-
γορούνται για συμπλοκή και συμμετοχή 
στα επεισόδια και εντός του Κ.Υ.Τ. Σάμου, 
ενώ δύο από αυτούς κατηγορούνται επι-
πλέον για απόπειρα ανθρωποκτονίας με 
τη χρήση αιχμηρών αντικειμένων. Επίσης, 
έχει ταυτοποιηθεί 15χρονος για απόπειρα 
ανθρωποκτονίας με τη χρήση αιχμηρού 
αντικειμένου και ένας ακόμη αλλοδαπός 
ηλικίας 19 ετών, για εμπρησμό.

Αυστηρό μήνυμα Χρυσοχοΐδη: Όσοι 
έκαψαν και μαχαίρωσαν στη Σάμο δεν 
θα κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα 

Εφορία: Φοροελαφρύνσεις 
για χιλιάδες 
αυτοαπασχολούμενους 

Κέρδος μέχρι 1.300 ευρώ 
ετησίως για όσους δηλώνουν 
κέρδη έως 20.000 ευρώ - 
Μείωση φόρου 59% για κέρδη 
μέχρι 10.000 ευρώ

Σ
ημαντικές μειώσεις φόρων 
αναμένεται να προκύψουν 
για εκατοντάδες χιλιάδες αυ-
τοαπασχολούμενους (εμπο-

ροβιοτέχνες και ελεύθερους επαγ-
γελματίες) με την νέα κλίμακα φορο-
λογίας εισοδήματος που προτίθεται 
να θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση 
για τα εισοδήματα του 2020 και των 
επομένων ετών.  Η νέα κλίμακα ευ-
νοεί πάρα πολύ όλους τους φορο-
λογούμενους που ασκούν ατομικά 
τις επιχειρηματικές τους δραστηρι-
ότητες καθώς προβλέπει όχι μόνο 
μείωση από 22% σε 9% στον φορο-
λογικό συντελεστή που 
εφαρμόζεται μέχρι τα 
πρώτα 10.000 ευρώ 
του ε τησ ίου ε ισοδή-
ματος αλλά και μείωση 
των φορολογικών συ-
ντελεστών για εισοδή-
ματα άνω των 20.000 
ευρώ.
Σύμφωνα, ειδικότερα, με το σχέδιο 
που προωθεί η ηγεσία του υπουρ-
γείου Οικονομικών, σ την κλίμακα 
φ ο ρολογ ία ς  ε ισ ο δήμα το ς  που 
ισχύει για τους αυτοαπασχολούμε-
νους θα επέλθουν από τη χρήση του 
2020 οι ακόλουθες αλλαγές:
1) Μείωση του ελάχιστου φορολο-
γικού συντελεστή από το 22% στο 
9% για το τμήμα του ετησίου εισο-
δήματος μέχρι τις 10.000 ευρώ.
2) Μείωση των φορολογικών συντε-
λεστών που εφαρμόζονται πάνω από 
το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 
20.000 ευρώ, κατά μία ποσοστιαία 
μονάδα. Αυτό σημαίνει ότι:
α) Ο συντελεστής φόρου 29% που 
εφαρμόζε ται σήμερα σ το τμήμα 

του ετησίου εισοδήματος από τα 
20.000.01 έως τα 30.000 ευρώ θα 
μειωθεί στο 28%.
β) Ο συντελεστής φόρου 37% που 
εφαρμόζε ται σήμερα σ το τμήμα 
του ετησίου εισοδήματος από τα 
30.000.01 έως τα 40.000 ευρώ θα 
μειωθεί στο 36%.
γ) Ο συντελεστής φόρου 45% που 
εφαρμόζεται σήμερα στο τμήμα του 
ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 
40.000 ευρώ θα μειωθεί στο 44%.
Σύμφωνα με αναλυτικό πίνακα που 
παρουσιάζει το money-money.gr, οι 
ετήσιες μειώσεις φόρου εισοδήμα-
τος που θα προκαλέσουν οι αλλαγές 
αυτές θα φθάσουν μέχρι τα 1.300 
ευρώ ετησίως γ ια τους αυτοαπα-
σχολούμενους οι οποίοι δηλώνουν 
ετήσια καθαρά κέρδη έως 20.000 
ευρώ, (συμπεριλαμβανομένων και 
αυτών οι οποίοι δηλώνουν ζημιές 

αλλά λόγω εφαρμογής 
των τεκμηρίων διαβί-
ωσης υποχρεούνται να 
εμφανίζουν κατ’ ελάχι-
στον 3.000 ευρώ ετή-
σ ιο καθαρό τεκμαρτό 
κέρδος).
Ειδικά για όσους δηλώ-
ν ο υ ν  ε τ η σ ί ω ς  α π ό 

3.000 μέχρι 10.000 ευρώ που είναι 
και οι περισσότεροι, οι μειώσεις 
φόρου εισοδήματος θα κυμανθούν 
από 390 έως 1.300 ευρώ ετησίως.
Σε ποσοστό η μείωση της ετήσιας 
φορολογικής επιβάρυνσης θα δια-
μορφωθε ί σ το 59,09% σ ταθερά 
γ ια όλους όσους δηλώνουν ε τή-
σ ιο καθαρό ε ισόδημα (κέρδος) 
έως 10.000 ευρώ. Για όσους δηλώ-
νουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 
20.000 ευρώ και μέχρι 500.000 
ευρώ οι μειώσεις φόρου θα κυμαν-
θούν από 1.300 έως και 6.100 ευρώ!
Όλες οι παραπάνω μειώσεις φόρων 
θα γίνουν αισθητές το 2021 όταν θα 
φορολογηθούν τα εισοδήματα της 
χρήσης του 2020.
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Κατέθετε επί πέντε ώρες στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου - Υπήρξε χειραγώγηση της εισαγγελικής 
έρευνας για τη Novartis, κατήγγειλε ο πρώην προστατευόμενος μάρτυρας

Ε
πί πέντε ώρες κατέθετε στον 
αν τε ισαγγελέα του Αρεί-
ου Πάγου Ευάγγελο Ζαχαρή 
ο πρώην προστατευόμενος 

μάρτυρας («Αναστασίου Ιωάννης») 
και κατηγορούμενος, πλέον, στην υ-
πόθεση της Novartis, καθηγητής Νί-
κος Μανιαδάκης, ο οποίος έκανε λό-
γο για χειραγώγηση της εισαγγελικής 
έρευνας από την τότε ηγεσία της Ει-
σαγγελίας του Αρείου Πάγου και επα-
νέλαβε ότι δέχτηκε πιέσεις, για να ε-
νοχοποιήσει πολιτικά πρόσωπα.
Η κατάθεσή του, η οποία από εισαγ-
γελικούς λειτουργούς χαρακτηρί-
στηκε σημαντική, έγινε στο πλαίσιο 
της έρευνας που συνεχίζεται στην 
Εισαγγελία του Αρείου Πάγου σχε-
τικά με τους δικονομικούς χειρισμούς 
που έγιναν στην υπόθεση της φαρμα-
κοβιομηχανίας.
Ο κ. Μανιαδάκης αναφέρθηκε σε 
όλη τη διαδρομή της σκευωρίας της 
Novartis από το 2012 έως και σήμερα. 
Μακροσκελή αναφορά έκανε ειδικά 
στις πολύπλευρες σχέσεις που είχε 
η Εισαγγελία Διαφθοράς με την τότε 
ηγεσία της Εισαγγελίας του Αρείου 
Πάγου. Μάλισ τα, εξέφρασε την 
βεβαιότητα ότι οι εισαγγελείς της 
Διαφθοράς δεχόντουσαν έλεγχο και 
χειραγώγηση από την τότε ηγεσία της 
Δικαιοσύνης και συγκριμένα από την 
Εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου. Συγκεκριμένα, επισήμανε ότι 
η εισαγγελική έρευνα ήταν χειραγω-
γούμενη.
Πάντως, έγινε σαφές ότι σε όλη την 
διάρκεια της κατάθεσής του δεν 
έκανε αναφορά σε ονόματα της τότε 
ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύ-
νης ή άλλων πολιτικών προσώπων, 
από τα οποία να δέχθηκε πιέσεις ή 
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Αντί-
θετα, κατέθεσε ο κ. Μανιαδάκης ότι 
δέχτηκε πιέσεις, για να ενοχοποιήσει 
πολιτικά πρόσωπα στην υπόθεση της 
Novartis, από την πλευρά των εισαγ-
γελικών λειτουργών.
Αναφέρθηκε, ακόμη, σε ψυχολογικό 
εκβιασμό από τους αρμόδιους εισαγ-

γελείς, οι οποίοι τον απειλούσαν ότι 
θα βρεθεί στη θέση του κατηγορου-
μένου, αν δεν μιλήσει για συγκεκρι-
μένα πολιτικά πρόσωπα.
Συγκεκριμένα, όπως κατέθεσε, αλλά 
και έχει πει σε δηλώσεις και συνε-
ντεύξεις, του ασκήθηκαν πιέσεις, 
προκειμένου να εμπλέξει στην υπό-
θεση τον πρώην πρωθυπουργό 
Αντώνη Σαμαρά, τον Άδωνι Γεωρ-
γιάδη και τον Γιάννη Στουρνάρα, ενώ, 
αναφερόμενος στη δίωξή του, την 
χαρακτήρισε και πάλι «καθαρά πολι-
τική».
Ακόμη, ανέφερε ότι υπήρξε μια δια-
δικασία ασκήσεως έντονων, επανει-
λημμένων κι επίμονων πιέσεων προς 
εκείνον, προκειμένου να μοιραστεί 
με τους εισαγγελείς πληροφορίες 
και μαρτυρίες αναφορικά με έκνο-

μες πράξεις πολιτικών προσώπων. 
Παράλληλα, στράφηκε για ακόμη 
μια φορά κατά των προστατευόμε-
νων μαρτύρων, οι οποίοι δεν έπρεπε 
να είναι προστατευόμενοι, καθώς 
έχουν οικονομικά κίνητρα, αφού θα 
λάβουν ποσοστό από τα οικονομικά 
πρόστιμα, που πιθανά θα επιβληθούν 
στην φαρμακοβιομηχανία .
Επισήμανε, επίσης, ότι πολλά από τα 
στοιχεία που έχουν καταθέσει οι προ-
στατευόμενοι μάρτυρες είναι «ανα-
κριβή και αναξιόπιστα».
Σε δηλώσεις του, εξερχόμενος του 
δικαστικού μεγάρου, ο κ. Μανιαδά-
κης ξεκαθάρισε ότι υπάρχει σκάν-
δαλο στη Novartis και προσέθεσε: 
«Στην υπόθεση αυτή έχει χαθεί κάθε 
μέτρο και λογική, με αποτέλεσμα να 
τραυματιστούν άνθρωποι, θεσμοί, η 

ίδια η Δικαιοσύνη. Η μόνη θεραπεία 
είναι η αλήθεια και περιμένω ότι η 
αλήθεια θα λάμψει».
Απαντώντας σε ερώτηση των δημο-
σιογράφων εάν υπάρχει σκάνδαλο 
Novartis, ο κ. Μανιαδάκης απάντησε 
ότι «υπάρχει σκάνδαλο στο φάρ-
μακο, με παράτυπες πρακτικές» για 
τις οποίες υπήρξαν ενδείξεις που δεν 
διερευνήθηκαν από τη Δικαιοσύνη.
Τέλος, ο δικηγόρος του καθηγητή, 
Θεόδωρος Μαντάς, σε δήλωσή του 
χαρακτήρισε «εσφαλμένη και ακατα-
νόητη την επιλογή να καταστεί από 
προστατευόμενος μάρτυρας κατηγο-
ρούμενος». Και προσέθεσε ότι με την 
κίνησή τους αυτή οι εισαγγελείς απο-
στέρησαν την έρευνα από την πολύ-
τιμη μαρτυρία του.

Εξελέγησαν μέλη του προε-
δρείου της προανακριτικής
Τα μέλη του προεδρείου εξέλεξαν οι 
βουλευτές της προανακριτικής επι-
τροπής της Βουλής, που θα ερευνήσει 
την πιθανή ποινική εμπλοκή του τέως 
αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης 
Δημήτρη Παπαγγελόπουλου στο στή-
σιμο της σκευωρίας της Novartis και σε 
άλλες κρίσιμες δικαστικές υποθέσεις.
Πρόεδρος της επιτροπής αναδεί-
χθηκε ο κ. Γιάννης Μπούγας (ΝΔ), 
αντιπρόεδρος ο Βασίλης Υψηλάντης 
(ΝΔ) και γραμματέας η κυρία Ζωή 
Ράπτη (ΝΔ).
Η επόμενη συνεδρίαση θα πραγματο-
ποιηθεί την Πέμπτη το απόγευμα προ-
κειμένου να εξειδικευτούν οι διαδικα-
στικές λεπτομέρειες (αριθμός συνε-
δριάσεων ανα εβδομάδα, ημέρες 
εργασιών κλπ) αλλά και να φτιαχτεί 
ένας πρώτος κατάλογος μαρτύρων.
Υπενθυμίζεται ότι η πλειοψηφία των 
μελών της επιτροπής προσανατολί-
ζεται στην κλήση εισαγγελικών λει-
τουργών όπως Ξένη Δημητρίου, 
Ελένη Ράικου, Γιάννη Αγγελή, Γεωργία 
Τσατάνη, Μαρία Παπασπύρου κ.α., 
προστατευόμενων μαρτύρων, του κ. 
Κώστα Φρουζή και άλλων στελεχών 
της Novartis κ.α.

Μανιαδάκης για Novartis: Με πίεζαν να 
εμπλέξω Σαμαρά, Άδωνι και Στουρνάρα 

Τσίπρας: Στις αποφάσεις 
του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου κρίνεται η 
αξιοπιστία της ΕΕ

Σ
τις αποφάσεις που θα πάρει το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο για τα Δυτικά Βαλκάνια, για το Συ-
ριακό και την νοτιοανατολική Μεσόγειο, για 
τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό αλλά και για 

τα Δυτικά βαλκάνια κρίνεται η αξιοπιστία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, υποστήριξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, 
Αλέξης Τσίπρας από τις Βρυξέλλες.
Ο κ. Τσίπρας ζήτησε να προχωρήσει η ενταξιακή 
προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και να επιβλη-
θούν στοχευμένες κυρώσεις στην Τουρκία. Σε ότι 
αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια, δήλωσε: «Θέλω να 
πιστεύω ότι το μήνυμα που θα δοθεί στις χώρες των 
Βαλκανίων και ιδιαίτερα σε ότι αφορά την Βόρεια 
Μακεδονία δεν θα είναι ένα μήνυμα αρνητικό. Δε θα 
είναι ένα μήνυμα, ότι ανεξαρτήτως των μεγάλων προ-
σπαθειών και των μεταρρυθμίσεων, τα δυτικά Βαλ-
κάνια δεν θα έχουν καμία προοπτική να έρθουν πιο 
κοντά στην ΕΕ. Και ότι θα αφεθούν έρμαια στις δια-
θέσεις τρίτων χωρών, που αναπτύσσουν το τελευταίο 
διάστημα ιδιαίτερη δραστηριότητα στην περιοχή.
Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι θα υπάρξει μια θετική 
απόφαση για την εν ταξιακή πορεία της Βόρειας 
Μακεδονίας κι ένας οδικός χάρτης ενδεχομένως για 
την Αλβανία, με απαραίτητη προϋπόθεση να προχω-
ρήσουν σε αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και ιδιαίτερα 
σε αυτές που αφορούν τα δικαιώματα της Ελληνικής 
Εθνικής Μειονότητας».
Ακολούθως αναφέρθηκε στις κυρώσεις στην Τουρ-
κία λέγοντας ότι «είναι πολύ σημαντικό να εφαρ-
μοστούν επιτέλους οι κυρώσεις που αποφασίστη-
καν από το προηγούμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε 
ότι αφορά την παραβατική δραστηριότητα της Τουρ-
κίας στην ΑΟΖ της Κύπρου. Κυρώσεις στοχευμένες, 
που μπορεί να αποτελέσουν ένα εμπόδιο προς την 
Τουρκία, προκειμένου να μη συνεχίσει αυτήν την 
παραβατική δραστηριότητα και συμπεριφορά. Και 
βεβαίως πρέπει η ΕΕ να σταθεί στο ύψος των περι-
στάσεων να παίξει τον ρόλο της ενεργητικής εξω-
τερικής πολιτικής που πρέπει να παίζει σε κρίσιμες 
στιγμές, όπως αυτήν της στρατιωτικής επέμβασης 
της Τουρκίας στην βορειοανατολική Συρία. Και να 
αποφασίσει εμπάργκο όπλων προς την Τουρκία, όσο 
διαρκούν αυτές οι παράνομες ενέργειες, αντίθετες με 
το διεθνές δίκαιο, κάτι το οποίο ζήτησα εξάλλου χθες 
και από τον πρόεδρο Γιούνκερ».
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ακόμη ότι 
«χωρίς αύξηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού 
δεν υπάρχει το απαραίτητο συστατικό που είναι η 
κοινωνική συνοχή, προκειμένου να προχωρήσουμε 
μπροστά».
Κλείνοντας εξέφρασε τον φόβο του ότι «παρά την 
κρισιμότητα των στιγμών, όπως πάντα, δεν υπάρχει η 
απαραίτητη πολιτική βούληση από όλους προκειμέ-
νου να προχωρήσουμε με συναίνεση κάποια βήματα 
προς τα μπρος, πολύ αναγκαία στην κρίσιμη φάση 
που διάγουμε».
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Μ
ια λοιπόν που και η απαγόρευ-
ση του καπνίσματος σε εσωτε-
ρικούς χώρους μας απασχολεί 
ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, 

δίνουμε ευκαιρία με τη σημερινή ανάρτηση 
στους μη καπνιστές, να εκτονωθούν με βα-
θυστόχαστες και ίσως ωφέλιμες παρατηρή-
σεις!
«Το σιγαρέττο παίζει ρόλον εις την ζωήν; 
Μεγάλο, απαντούν οι κοινωνιολόγοι. Τόσο 
μεγάλο, ώστε να προδίδει τον χαρακτήρα 
ενός ανθρώπου.
«Πέστε μου αν καπνίζη και προ πάντων με τι 
τρόπο καπνίζει, για να σας πω ποιος είνε», 
έλεγε κάποιος. Ιδού τώρα μερικοί κανόνες, 
στους οποίους συμφωνούν οι μεγαλύτεροι 
αμερικανοί επιστήμονες ψυχολόγοι:
Εις την σημερινήν κοινωνίαν, ο άνθρωπος 
που δεν βάζει σιγάρο εις το στόμα του είνε 
υπερβολικά εγωπαθής και όχι τόσον καλός 
σύζυγος! Οι σημερινές «μοντέρνες» γυναίκες 
πρέπει να τον αποφεύγουν! Εκείνες όμως που 
μένουν πιστές εις τας αντιλήψεις περασμένων 
εποχών και θέλουν ένα σύζυγον, ο οποίος 
να «δεσπόζη» εις το σπίτι του, χωρίς να τους 
ζητή την γνώμην των εις τίποτε, μπορούν ανε-
πιφυλάκτως να παντρευτούν έναν που δεν 
έχει βάλη ποτέ σιγάρο εις το στόμα του!
Ας έλθωμεν τώρα εις τους ανθρώπους 
που καπνίζουν. Εκείνος 
που κολλά το σιγάρο εις 
το στόμα του και το αφίνει 
εκεί χωρίς να το κρατή με 
τα δάκτυλά του, είνε συνή-
θως άνθρωπος βαθύνους, 
συχνά όμως και κρυψίνους. 
Είνε εις όλα υπολογιστής, 
βλέπει πολύ μακρυά και 
προβλέπει πολλά. Είνε επί-
σης ψύχραιμος υπερβολικά και απαθής.
Ο άνθρωπος που κρατά επί αρκετή ώρα το 
σιγάρο στο στόμα του, αλλά χωρίς να βγάλη 
από αυτό το δάχτυλά του, είναι ονειροπόλος. 
Συχνά έχει κλίσιν προς τα γράμματα και τας 
τέχνας. Είνε όμως ως επί το πλείστον τεμπέ-
λης, του αρέσουν εν πάση περιπτώσει τα 
«κομφόρ» και μένει πολλές ώρες ακίνητος. 
Δεν είνε πολύ φλύαρος και ρέπει προς τον 
έρωτα.
Ο πραγματικός Δον Ζουάν, είνε εκείνος που 
κρατεί το σιγάρο εις τα δάκτυλα με το χέρι 
λίγο τεταμένο προς τα εμπρός. Είνε μια στά-
σις που προσελκύει την γυναίκα. Πρέπει 
όμως να κανονίζεται καλά από αισθηματικής 
απόψεως, να δείχνη φυσικότητα και απλό-
τητα, προ πάντων να μη τοποθετήται κατά 
τέτοιον τρόπο, ώστε να πνίγη από τον καπνό 
τον συνομιλητή ή την συνομιλήτριαν.

Εκείνος που βγάζει και βάζει διαρκώς το 
σιγάρο στο στόμα, είνε κατά κανόνα νευρική 
φύσις. Έχει όμως πολλά πλεονεκτήματα. Είνε 
πολύ δραστήριος, γεμάτος από ενεργητικό-
τητα, τολμηρός και επιτήδειος. Αναλαμβάνει 
σπουδαίες δουλειές και μπορεί να τις φέρει 
εις πέρας. Δεν είνε όμως καθόλου «ελαστι-
κός», παρασύρεται συχνά από τα νεύρα, είνε 
ευέξαπτος και δημιουργεί εύκολα εχθρούς, 
πράγμα το οποίον του γίνεται ενίοτε εμπό-
διον εις τας επιτυχίας της ζωής του.
Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μόλις βγά-
ζουν το σιγάρο από το στόμα, αφίνουν το 
χέρι των έτσι όρθιο, εις μικράν απόστασιν 
από το κεφάλι, το οποίον κλίνουν ολίγον 
προς τα οπίσω και αφίνουν να εκτοξευθή 
ένα νέφος καπνού. Ο τρόπος αυτός, ο οποίος 
μπορεί να θεωρηθή λιγάκι ανάγωγος όταν 
γίνεται μέσα σε στενή συντροφιά με συνομι-
λητάς πολύ κοντά, είνε χαριτωμένος και επι-
βλητικός όταν είνε ορατός από μακρυά. Ο 
καπνιστής αυτός είνε ως επί το πλείστον νέος. 
Πάντως, έχει αξιώσεις Δον Ζουάν. Ενίοτε 
όμως είνε αρκετά… ελαφρόμυαλος. Πάντως 
είνε τύπος εύθυμος, που παίρνει την ζωή από 
την καλή της όψι. Αυτό τον κάνει να είνε, κατά 
κανόνα, συμπαθητικός.
Εκείνοι που τινάζουν κάθε δευτερόλεπτο τη 
σκόνη του σιγάρου, είνε ως επί το πλείστον 

προληπτικοί, αλλά και 
προνοητικοί. Είνε όμως 
ανυπόμονοι και δύσκολα 
κατορθώνουν να πραγμα-
τοποιήσουν κάτι με μεγά-
λην μέθοδον. Αντιθέτως, 
εκείνοι που ξεχνούν το 
σιγάρο των εις το τασάκι, 
είνε, θα ειπήτε…, αφη-
ρημένοι. Δεν πρόκειται 

όμως καθόλου περί αυτού. Είνε άνθρωποι με 
χαρακτήρα αρκετά δύσκολον, που δύσκολα 
ευχαριστιούνται από τα περιστατικά της ζωής 
των! Έχουν μίαν προδιάθεσιν ρωμαντισμού 
και απογοητεύσεως. Συμβαίνει συχνά να είνε 
τύποι βαθυστόχαστοι, οι οποίοι είτε εις το 
εμπόριον, είτε εις την βιομηχανίαν, είτε εις τα 
γράμματα, είνε ικανοί να απορροφηθούν εις 
την πραγματοποίησιν κάποιου σπουδαίου 
έργου.
Αυτά όλα βέβαια δεν είνε απόλυτα, διότι η 
επίδρασις του περιβάλλοντος συχνά δεν αφί-
νει αυθορμήτους εκδηλώσεις παρομοίου 
είδους, σύμφωνα προς τον χαρακτήρα ενός 
εκάστου. Πάντως, αι ανωτέρω ενδείξεις του 
σιγάρου αποτελούν στοιχεία, τα οποία μπο-
ρούν να χρησιμεύσουν προς καθορισμόν 
ενός «τύπου»…
(«Έθνος», Ιούλιος 1936)

Πες μου πώς καπνίζεις να σου πω 
ποιος είσαι… 

Επιτρέπεται να ζει ο σκύλος μόνιμα 
στο μπαλκόνι ή την ταράτσα;

Η 
μόνιμη παραμονή ενός σκύλου σε 
εξωτερικούς χώρους απαγορεύ-
εται… δια ροπάλου, ενώ επιτρέ-
πεται μόνο για μικρό χρονικό διά-

στημα, όπως ορίζει ο σχετικός νόμος.
Επιπλέον, ο σκύλος είναι ένα βαθιά συναι-
σθηματικό ον, που βιώνει την απουσία του 
ανθρώπου του.
Τις συμπεριφορές που μπορεί να εκδηλώσει 
ο σκύλος μας -και το πώς αισθάνεται όταν 
τον αφήνουμε εκτός σπιτιού, ενώ εμείς λεί-
πουμε- μας περιγράφει ο θετικός εκπαιδευ-
τής σκύλων, Σωτήρης Κοντάκος.
«Παλαιότερα, ο σκύλος παρέμενε εκτός σπι-
τιού. Πολλές φορές, μάλιστα, ήταν δεμέ-
νος, μόνιμα, σε κάποιο σπιτάκι ή σε κάποιο 
μέρος που είχε ένα πρόχειρο κατάλυμα. Επί-
σης, τον χρησιμοποιούσαν για τη φύλαξη 
κοπαδιών και στο κυνήγι. Φυσικά, είναι ιδι-
ότητές του και τον μεταχειρίζονται μέχρι και 
σήμερα ως κυνηγό ή φύλακα κοπαδιών, είτε 
με νόμιμους είτε με παράνομους τρόπους.
Ο σύγχρονος κατοικίδιος σκύλος, όμως, 
έχει μπει για τα καλά στη ζωή του ιδιοκτήτη/
κηδεμόνα και έχει αποκτήσει μια θέση στο 
σπίτι όπου διαμένει.
Βάσει της εγκυκλίου του Αρείου Πάγου 
υπ’ αρ. 1/13/1631/8.4.13 απαγορεύεται 
η μόνιμη παραμονή ζώου σε μπαλκόνι, 
ταράτσες και αυλές σπιτιών. Σύμφωνα με 
το άρθρο 8,1β του νόμου 4039/2012 και 
4235/2014 απαγορεύεται η μόνιμη παρα-
μονή των ζώων στα μπαλκόνια, βεράντες, ή 
άλλους ανοιχτούς χώρους του διαμερίσμα-
τος. Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο και την επε-
ξηγηματική εγκύκλιο της Εισαγγελίας του 
Αρείου Πάγου, υπ’ αρ. 1/13/1631/8.4.13, 
η μη τήρηση των κανόνων ευζωίας των 

άρθρων 1 και 5 συνιστά το αδίκημα της 
παθητικής κακοποίησης ζώων.
Όταν ένας σκύλος είναι μόνιμα σε ένα μπαλ-
κόνι, μια ταράτσα, ή μια αυλή, ενδέχεται 
να εκδηλώσει ανεπιθύμητες συμπεριφο-
ρές, όπως έντονο γαύγισμα ή/και τρέξιμο. 
Με τρέξιμο, συγκεκριμένα, προσπαθεί να 
εκτονώσει τη συσσωρευμένη του ενέργεια. 
Ακόμα, μπορεί να παρουσιάσει ψυχαναγκα-
στικές συμπεριφορές, όπως κυνήγι ουράς, 
έντονο ξύσιμο και δάγκωμα των ποδιών.
Η αιτία αυτών των συμπεριφορών είναι το 
έντονο άγχος και η ελλιπής εκτόνωση. Μπο-
ρεί, ακόμα, να εκδηλώσει επιθετικές συμπε-
ριφορές και να γίνει επικίνδυνος μέχρι και 
για τον κηδεμόνα του. Όπως έχει παρατη-
ρηθεί, οι περισσότερες επιθέσεις γίνονται, 
είτε για διαφύλαξη πόρου, είτε από έλλειψη 
εκτόνωσης.
Παράλληλα, ο σκύλος είναι ένα ζώο που 
τρέφει συναισθήματα για τον κηδεμόνα 
του. Όταν φεύγει ο κηδεμόνας από το σπίτι, 
έχει παρατηρηθεί ότι ο σκύλος αγχώνεται 
πάρα πολύ, διότι του είναι πολύ δύσκολο 
να τον αποχωριστεί. Αυτό έχει ως αποτέλε-
σμα, συνήθως, να εκδηλώνει μια ανεπιθύ-
μητη συμπεριφορά που ονομάζεται άγχος 
αποχωρισμού. Αυτό, βέβαια, δεν ισχύει για 
όλους τους σκύλους. Είναι ανεπιθύμητη γιατί 
ο σκύλος αγχώνεται πάρα πολύ, με αποτέλε-
σμα να κάνει ζημιές στο σπίτι και, σε ακραίες 
καταστάσεις άγχους, να προκαλεί μεγάλες 
καταστροφές στα έπιπλα του σπιτιού, ακόμα 
και στα κουφώματα ή τις πόρτες. Τότε, ο 
κηδεμόνας τον βγάζει στην αυλή, στο μπαλ-
κόνι ή στην ταράτσα του σπιτιού, θέλοντας 
να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των ζημιών 
– και όχι το πραγματικό.
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Ω
ς υπόμνηση για το πόση ζημιά 
μπορεί να προκαλέσουν οι λαϊκι-
στές όταν αναλαμβάνουν την δια-
κυβέρνηση χαρακτηρίζει ο Πίτερ 

Σπίγκελ των Financial Times το βιβλίο «Η τε-
λευταία μπλόφα» της Έλενας Βαρβιτσιώτη 
της Κατερίνας Δενδρινού για το πρώτο εξά-
μηνο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Όπως σημειώνει ο διευθυντής σύνταξης 
των FT στο βιβλίο περιγράφονται «με ανα-
τριχιαστικές λεπτομέρειες πόσο κοντά έφτα-
σαν οι Τσίπρας-Βαρουφάκης στο να στεί-
λουν την Ελλάδα εκτός Ευρωζώνης μέσα 
από ένα μείγμα αλαζονειας, αναποφασιστι-
κότητας και επίμονης τυφλότητας».
Από τα αρκετά αποκαλυπτικά σημεία του 
βιβλίου ο Πίτερ Σπίγκελ σταχυολογεί έναν 
διάλογο που είχαν Τουσκ-Μέρκελ-Τσί-
πρας πριν από τη σύνοδο των Βρυξελλών 
στην οποία «ο τότε πρωθυπουργός της 
Ελλάδας συμφώνησε σε μια ντροπιαστική 

«kolotoumba» που εμπόδισε το Grexit», 
όπως γράφει ο Σπίγκελ, και στον οποίο διά-
λογο εμφανίστηκε εντελώς απροετοίμα-
στος:
«Όταν ο Ντόναλντ Τουσκ, ο πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κάλεσε για 
μια τελική συνάντηση με τον Γάλλο Φραν-
σουά Ολάντ και τη Γερμανίδα Άνγκελα Μέρ-
κελ, το μόνο που ρώτησε (σ.σ. ο Τσίπρας) 
ήταν αν μπορούσε να φέρει τον υπουργό 
του μαζί. «Μόνο αν φέρω κι εγώ τον δικό 
μου» ήταν η απάντηση της κυρίας Μέρκελ 
αναφερόμενος στον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. 
Μόνο όταν ο Τσίπρας χλώμιασε του αποκά-
λυψε η Μέρκελ ότι απλά αστειευόταν».
«Η «kolotoumba» του Τσίπρας ήταν τόοο 
πλήρης ώστε οι ηγέτες της Ευρωζώνης τις 
τελευταίες εβδομάδες επισημαίνουν συνέ-
χεια στον διάδοχό του Κυριάκο Μητσοτάκη 
να μην απομακρυνθεί από το δημοσιονο-
μικό μονοπάτι» συμπληρώνει ο Σπίγκελ.

Financial Times: Όταν η Μέρκελ 
είπε στον Τσίπρα «θα φέρω τον 
Σόιμπλε» και εκείνος χλώμιασε

επικαιρότητα

Μήνυμα Μητσοτάκη στη 
Σύνοδο Κορυφής: Ετοιμάστε 
plan B για το μεταναστευτικό!

«Η Ελλάδα και η Ευρώπη δεν 
μπορεί να εκβιάζονται από την 
Τουρκία στο μεταναστευτικό» είπε ο 
πρωθυπουργός και ζήτησε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση «να επιδείξει πολύ 
μεγαλύτερη αλληλεγγύη προς την 
Ελλάδα στην διαχείριση αυτού του 
ζητήματος»

Μ
ε το #BrexitDeal, τη συμφωνία 
για την αποχώρηση του Ηνω-
μένου Βασιλείου από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση να κυριαρχεί 

ως πρώτο θέμα στην ατζέντα των συζητή-
σεων, ξεκίνησαν πριν από λίγη ώρα οι ερ-
γασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 
Βρυξέλλες, της πρώτης Συ-
νόδου Κορυφής στην οποία 
λαμβάνει μέρος ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης ως πρωθυ-
πουργός.
Σήμερα και αύριο, οι ευρω-
παίοι ηγέτες θα συζητήσουν 
επίσης για τις κυρώσεις που 
θα επιβάλλουν στην Άγκυρα 
μετά την εισβολή της Τουρκίας σε εδάφη της 
Συρίας και τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις 
εναντίον Κούρδων, αλλά και τα αντίμετρα 
για την μονομερή απόφαση του Ερντογάν 
να ξεκινήσει ερευνητικές γεωτρήσεις μέσα 
στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη. Το ενδεχόμενο διεύρυνσης της ΕΕ 
με έναρξη των διαπραγματεύσεων για την 
είσοδο των Σκοπίων και της Αλβανίας είναι 
ένα θέμα που ενδέχεται να συζητηθεί εφ’ 
όσον η Γαλλία αποσύρει το βέτο. 
Το βασικότερο όμως θέμα που απασχολεί 
άμεσα την Ελλάδα στην παρούσα Σύνοδο 
Κορυφής είναι το μεταναστευτικό, υπό το 
πρίσμα των απειλών του Ταγίπ Ερντογάν ότι 
αν δεν λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ θα 
«απελευθερώσει» κύματα από τα 3,6 εκα-
τομμύρια μεταναστών και προσφύγων προς 
τις ευρωπαϊκές χώρες. Το ενδεχόμενο αυτό 
τρομάζει πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις 
που βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να 
αποφασίσουν την εκταμίευση κονδυλίων 
προς την Τουρκία σε μια χρονική στιγμή 
που η Άγκυρα εγκαλείται σαν κράτος παρίας 
με αφορμή την παραβίαση των συνόρων 

της Συρίας και την εισβολή στα εδάφη που 
κατοικούν Κούρδοι. Κι αν μη τι άλλο, μοιά-
ζει παράδοξο η ΕΕ να χρηματοδοτεί την 
Τουρκία για την φιλοξενία των μεταναστών 
την ώρα που οι πολιτικές της Άγκυρας δημι-
ουργούν νέα προσφυγικά κύματα!
«Οι μεταναστευτικές ροές έχουν αυξηθεί 
σημαντικά τους τελευταίους μήνες. Είναι 
ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο» δήλωσε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης λίγο πριν την έναρξη του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου και υπογράμμισε: «Η 
Ελλάδα και η Ευρώπη δεν μπορεί να εκβιά-
ζονται από την Τουρκία σε αυτό το θέμα 
και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιδεί-
ξει πολύ μεγαλύτερη αλληλεγγύη προς την 
Ελλάδα στην διαχείριση αυτού του ζητήμα-

τος».
Μάλιστα, ο πρωθυπουρ-
γός προχώρησε ένα βήμα 
παραπέρα προειδοποιώ-
ντας ότι η κατάσταση με τις 
μεταναστευτικές ροές μπο-
ρεί να ξεφύγει από κάθε 
έλεγχο το επόμενο διά-
στημα και γι’ αυτό κάλεσε 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να προετοιμάσει 
εκτάκτως εναλλακτικό σχέδιο για τον χειρι-
σμό της κρίσης.
Η ΕΕ πρέπει «να εκπονήσει μία νέα δέσμη 
μέτρων για τη μετανάστευση και το άσυλο, 
αλλά κι ένα εναλλακτικό σχέδιο ανάγκης 
(Plan B), σε περίπτωση που η υφιστάμενη 
κρίση μετατραπεί σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης» επισήμανε ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης που αντιλαμβάνε-
ται ότι η κατάσταση με τις μεταναστευτικές 
ροές γίνεται πιεστική. Από την 1η Αυγού-
στου μέχρι σήμερα στα ελληνικά νησιά 
έχουν φτάσει περισσότεροι από 20.000 
μετανάστες και παρά τις προσπάθειες μετα-
φοράς τους στην ηπειρωτική Ελλάδα η 
κατάσταση στα νησιά, ιδίως στην Λέσβο και 
στη Σάμο, κινδυνεύει να καταστεί χαοτική. 
Ενδεχόμενο αύξησης των προσφυγικών και 
μεταναστευτικών ροών αν συνεχιστούν οι 
εχθροπραξίες στη Συρία ή αν ο Ερντογάν 
υλοποιήσει τις απειλές του και ανοίξει τις 
πόρτες «σπρώχνοντας» χιλιάδες ανθρώ-
πους προς την Ευρώπη μπορεί να οδηγήσει 
στα όριά του το σύστημα στην Ελλάδα.

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα και η Ευρώπη 
δεν μπορεί να εκβιάζονται από την 
Τουρκία

Η 
Ε λ λάδ α  α ν τ ιμ ε τ ω π ί ζ ε ι 
σοβαρές στρατηγικές προ-
κλήσεις, οι οποίες βρίσκο-
ν ται σ την προμε τωπίδα 

της ευρωπαϊκής ατζέντας. Οι μετα-
νασ τευτ ικές ροές έχουν αυξηθεί 
σημαντικά τους τελευταίους μήνες 
και είναι ένα θέμα που θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο», προσέθεσε ο πρωθυπουργός 
και τόνισε:

 «Η Ελλάδα και η Ευρώπη δεν μπο-
ρεί να εκβιάζονται από την Τουρκιά 
σε αυτό το θέμα. Η ΕΕ πρέπει να επι-
δείξει πολύ μεγαλύτερη αλληλεγ-
γύη προς την Ελλάδα στη διαχείριση 
αυτού του ζητήματος. Να εκπονηθεί 
μια νέα δέσμη μέτρων για τη μετα-
νάστευση και το άσυλο, αλλά και να 
υπάρξει ένα σχέδιο Β΄ σ την περί-
πτωση που η υφιστάμενη κρίση εξε-
λιχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης».

Σημείωσε δε ότι η Ελλάδα σε σχέση 
με την Κύπρο από την πρώτη στιγμή 
υποστήριξε την απόφαση που ελή-
φθη στο επίπεδο του Συμβουλίου 
Γενικών Υποθέσεων που αφορά στο-
χευμένες κυρώσεις σε πρόσωπα και 
επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην 
παράνομη γεώτρηση που διενερ-
γεί η Τουρκία στα κυπριακά χωρικά 
ύδατα.

Σε σχέση με τα Δυτικά βαλκάνια, ο κ. 
Μητσοτάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα 
είναι πυλώνας και άγκυρα σταθερό-
τητας σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή. 
«Υποστηρίζουμε την πορεία προς την 
ευρωπαϊκή ένταξη που παρασχέθηκε 
στους βόρειους γείτονές μας , αρκεί 
να σέβονται τις διεθνείς συμφωνίες 
που υπέγραψαν, είναι προσηλωμέ-
νοι στο κράτος το διεθνές δίκαιο και 
φυσικά σέβονται τα δικαιώματα των 
μειονοτήτων», επισήμανε ο πρωθυ-
πουργός.
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Ή
ταν ίσως ο βασικότερος εκ των 
θεμελιωτών της ελληνικής επι-
βατηγού ναυτιλίας και της κρου-
αζιέρας. Ο Γιώργος Ποταμιάνος, 

ο μεγάλος αδελφός του Ανδρέα, έφυγε α-
πό τη ζωή αφήνοντας πίσω ένα τεράστιο 
έργο ως επιχειρηματίας.
Ο ίδιος πριν από 20 περίπου χρόνια σε 
μία εκμυστήρευσή του θυμόταν: «Πρό-
λαβα λιμανάκια χωρίς προβλήτες, βαρκά-
ρηδες που με τα κουπιά τους εξυπηρετού-
σαν τους επιβάτες των ποσταλιών, μαου-
νιέρηδες που φόρτωναν και ξεφόρτωναν 
στη ράδα καφάσια, βαρέλια, σακιά, κότες 
και άλλα ζωντανά, και δεν ήταν λίγες οι 
φορές σαν έσπαζε ο κάβος της σαμπάνιας, 
κάποια ευτραφής αγελάδα να σκάει στη 
θάλασσα. Πρόλαβα καπεταναίους στους 
φουρτουνιασμένους χειμώνες που κρά-
ταγαν το βαπόρι τους στον ατμό για να 
φουντάρουν ίσα ίσα να απαγκιάσει η μία 
πλευρά για να διευκολυνθεί η από-επιβί-
βαση επιβατών όσο πιο κοντά στη στεριά 
μπορούσαν, και ούρλιαζαν με τη μπου-
ρού «Τελειώνετε θα μας πετάξει στα βρά-
χια η τραμουντάνα». Αυτός ήταν ο Γιώργος 
Ποταμιάνος.
Γεννήθηκε το 1926. Από μικρή ηλικία 
παρακολουθούσε τις δραστηριότητες του 
πατέρα του, Αναστάσιου Ποταμιάνου ο 
οποίος ήταν από συνεχιστής τςηεπιβατη-
γού ναυτιλίας της οικογένειας που θεμελί-
ωσε ο Γεώργιος Ποταμιάνος, πατέρας του 
Αναστάσιου Ποταμιάνου.
Εκτός από το ενδιαφέρον του για την οικο-
γενειακή επιχείρηση που διεύθυνε μαζί 
με τον αδελφό του Ανδρέα, είχε προ-
σφέρει πάρα πολλά κατά τη διάρκεια της 
κατοχής και είχε φυλακιστεί από τους Ιτα-
λούς.
Είχε μεγάλη φιλανθρωπική δραστηριό-
τητα. Η εταιρεία «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ» ιδρύθηκε 
από τον πατέρα τους Αναστάσιο το 1919. 
Από τα ο 1950-1957 άρχισαν δειλά-δειλά 
τις κρουαζιέρες στα ελληνικά νησιά που 
τους ονόμαζαν περιηγητικούς πλόες από 
τον Πειραιά. Μετά το 1969 επεκτάθη-
καν αυτές οι κρουαζιέρες και στη γραμμή 
της Ιταλίας και αργότερα στην Καραιβική 
ακόμα και στην Αλάκσα. Ήταν τα πρώτο 
κρουαζιερόπλοια που έκανε κρουαζιέρα 
στην Αλάσκα.

Το αποκορύφωμα της προσπάθειας 
του ήταν όταν συνεταιρίστηκαν με την 
Carnival Cruises το 1994 αλλά και με τη 
SUN Line, με την επωνυμία Royal Olympic 
Cruises στην οποία από τα ο 1999 συμ-
μετείχε και η Louis Cruise για ένα μεγάλο 
χρονικό διάστημα.
Ο Μιχάλης Λάμπρος, υψηλόβαθμο στέλε-
χος της ελληνικής και διεθνούς κρουαζιέ-
ρας, με εμπειρία που αγγίζει τα 60 χρόνια 
δήλωσε στο «protothema.gr»: «Η Ελλη-
νική Ναυτιλία και ιδιαίτερα η Ακτοπλοΐα 
και η Κρουαζιέρα συμμετέχουν στο βαρύ 
πένθος της οικογένειας σου για την απώ-
λειά σου και τη μετάβασή σου στην αιώ-
νια ζωή.
Μου είναι δύσκολο αυτή την ημέρα του 
αποχωρισμού να βρω τα κατάλληλα λόγια 
να αποχαιρετήσω εκ μέρους της Ενώ-
σεως Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων 
και Φορέων Ναυτιλίας, τον άνθρωπο που 
υπήρξε ο πρωτοπόρος και ο θεμελιω-
τής της σύγχρονης Ελληνικής Επιβατηγού 
Ναυτιλίας και της Κρουαζιέρας, αφήνο-
ντας σε εμάς και στους νέους που συνε-
χίζουν τον καθημερινό αγώνα ανεξίτηλα 
διδάγματα και παρακαταθήκες που θα 
μας συνοδεύουν στο υπόλοιπο της ζωής 
μας.
Η πορεία σου στην Επιβατηγό Ναυτιλία 
πολύκλαυστε φίλε και συνεργάτη Γιώργο, 
όπως την περιέγραψες στον πρόλογο της 
επετειακής εκδόσεως της Ενώσεως Εφο-
πλιστών Επιβατηγών πλοίων και Κρουαζι-
εροπλοίων το έτος 2001, ήταν μια ιστορία 
αγάπης με έντονες μνήμες από τα παιδικά 
σου χρόνια.
Ήταν ένα ταξίδι σε ήρεμα αλλά και σε 
φουρτουνιασμένα νερά, που πάντα εύρι-
σκες τις κατάλληλες λύσεις στα προβλή-
ματα σε εποχές όπως έλεγες χωρίς walkie 
takies, χωρίς stabilizers, χωρίς υδατοστε-
γείς ή πυροστεγείς πόρτες, χωρίς προπε-
λάκια και χωρίς ραντάρ.
Σήμερα η μεγάλη οικογένεια της Ακτοπλο-
ΐας και της Κρουαζιέρας έγινε φτωχότερη.
Θα λείψεις σε όλους μας. Θα μας λείψει το 
χαμογελό σου, ο πράος σου χαρακτήρας 
και οι πολύτιμες συμβουλές σου.
Καλό σου ταξίδι καλέ μας φίλε και συνερ-
γάτη Γιώργο και καλή αντάμωση στο αιώ-
νιο κόσμο που πορεύεσαι σήμερα».

επικαιρότητα

Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος 
Αν. Ποταμιάνος, ο πατριάρχης 
της κρουαζιέρας 

Σοφία Κοκοσαλάκη: Σοκ στον 
κόσμο της μόδας από τον θάνατό 
της 

Τ
ην τελευταία της πνοή άφησε 
στα 47 της χρόνια η σχεδιά-
στρια μόδας Σοφία Κοκοσα-
λάκη.  Η διάσημη σχεδιάστρια 

που έκανε παγκόσμια μόδα τα αρχαι-
οελληνικά μοτίβα και ονειρευόταν να 
επιστρέψει στη γενέτειρα γη της, την 
Κρήτη, όταν θα ήταν 89 ετών, νική-
θηκε από τον καρκίνο. Η μάχη που 
έδωσε ήταν σύντομη. «Έφυγε» μέσα 
σε διάστημα μόλις δύο μηνών από τη 
στιγμή που η κατάστασή της επιδει-
νώθηκε. Τις τελευταίες μέρες νοση-
λευόταν ώσπου κατέληξε.  Αφήνει πί-
σω της την κόρη, τον σύζυγό της, τους 
γονείς και τα αδέλφια της. 
Η Σοφία Κοκοσαλάκη 
γεννήθηκε το 1972 και 
μεγάλωσε στην Αθήνα. 
Α ρ χ ι κ ά ,  σ π ο ύ δ α σ ε 
φιλολογ ία σ το Πανε-
πισ τήμιο Αθηνών και 
αργότερα έγ ινε δεκτή 
στο Κεντρικό Κολλέγιο 
Τεχνών και Διακόσμη-
σης Αγίου Μαρτίνου (Central Saint 
Martins College of Art and Design) 
του Λονδίνου από όπου αποφοίτησε 
το 1998.
Ενδιάμεσα ε ίχε  σ υνεργασ τ ε ί  με 
το ελλην ικό περιοδικό Γυναίκα σε 
θέματα μόδας ενώ ήδη δημιουργίες 
της πωλούνταν καταστήματα μόδας 
της Ελλάδας. Είχε συνεργαστεί επίσης 
με το Marie Claire. Το 1999 παρου-
σ ίασε την πρώτη της συλλογή γ ια 
άντρες και γυναίκες.

Το 2002 έλαβε το βραβείο του περι-
οδικού ELLE, και την ίδια χρονιά της 
ανατέθηκε ο σχεδιασμός των κοστου-
μιών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του 2004. Είχε δηλώσει αναφερό-
μενη στα κουστούμια των Ολυμπια-
κών Αγώνων του 2004 που σχεδίασε 
η ίδια: «Ήταν μια ξεχωριστή εμπει-
ρία,  ήμουν πολύ περήφανη που 
ήμουν μέλος της και είμαι βέβαιη ότι 
το ιστορικό αυτό γεγονός, βοήθησε 
να μας πλησιάσουν άνθρωποι που 
πριν δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον για 
την μόδα».
Είχε δημιουργήσει και τα κουστούμια 
για τις τελετές έναρξης και λήξης, ενώ 

από το 2008 μέχρι και 
το 2012 σχεδίαζε ειδι-
κές σειρές γ ια την Ιτα-
λική εταιρία Diesel.
Το φόρεμα της Μπγιορκ 
ήταν επίσης δικής της 
έμπνευσης.
Είναι από τ ις  πρώτε ς 
ελληνίδες σχεδιάστριες 

που δούλεψε έχοντας ως βάση της 
αρχικά το Παρίσι και μετά το Λονδίνο 
και ίσως η πρώτη που έκανε αίσθηση 
εκτός συνόρων με τις συλλογές της.  
Το 2018 βραβεύτηκε σε ειδική τελετή 
σ το Αρχαιολογ ικό Μουσείο Ηρα-
κλείου, για την προσφορά της στην 
ανάδειξη της ελληνικής κληρονομιάς 
κατά τη διάρκεια της έκθεσης με τίτλο 
«Contemporary Minoans» στο Αρχαι-
ολογικό Μουσείο Ηρακλείου Κρή-
της..

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Ρούλα Μαργαρώνη
1414 King Street East, Unit 26

(289) 316-0568
rmargaronis@allstate.ca
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Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας
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Έχουμε πλήρη επίγνωση 
των προβλημάτων τα 
οποία εξακολουθούν να 
υπάρχουν στον τομέα του 
δικαστικού συστήματος 
και για τον λόγο αυτό 
προχωρούμε στην ταχεία 
εφαρμογή του ριζικού 
μεταρρυθμιστικού μας 
προγράμματος, δήλωσε 
σήμερα ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας Νίκος 
Αναστασιάδης, κατά την 
τελετή διαβεβαίωσης 
του νέου μέλους του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου, 
Χάρη Μαλαχτού, στο 
Προεδρικό Μέγαρο.

Μ
ιλώντας κατά την 
διάρκεια της τελε-
τής, ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης εί-

πε ότι προχώρησε στο διορι-
σμό του κ. Μαλαχτού, αναγνω-
ρίζοντας το κύρος και τη σημα-
σία της Δικαιοσύνης όσον α-
φορά την εύρυθμη λειτουργία 
του Κράτους Δικαίου. Η εν λό-
γω απόφαση, σημείωσε, λή-
φθηκε συνεκτιμώντας τις ακα-
δημαϊκές σπουδές και τη νομι-
κή επιστημονική επάρκεια του 
κ. Μαλαχτού και την από  διά-
φορες θέσεις και επί σειρά ε-
τών ευδόκιμη θητεία του, ως 
λειτουργού της Δικαιοσύνης.
Στο πλαίσιο αυτό, είπε, αξι-
οποιώντας την καταγεγραμ-
μένη εμπειρία που αποκόμισε 
και δεδομένου του ζήλου, της 
αφοσίωσης και της αμερολη-
ψίας που επέδειξε διαχρονικά 
στη δικαστική έδρα, δεν έχω 
καμιά αμφιβολία πως ο διο-
ρισμός και η επιτέλεση των 
καθηκόντων του, θα συμβά-

λει στη διαφύλαξη και την ενί-
σχυση του κύρους της Δικαιο-
σύνης στον τόπο μας.
Στόχος, ο οποίος τέθηκε, συνέ-
χισε, στο επίκεντρο των προ-
τεραιοτήτων μας μέσω μιας 
ολοκληρωμένης στρατηγικής, 
προωθώντας σειρά τομών και 
μεταρρυθμίσεων για την ανα-
βάθμιση του συστήματος και 
των υπηρεσιών απονομής της 
δικαιοσύνης.
Οι νομοθετικές και λειτουργι-
κές αυτές μεταρρυθμίσεις,  με 
απόλυτο σεβασμό στην κατο-
χυρωμένη αυτονομία και ανε-
ξαρτησία του θεσμού, στοχεύ-
ουν  στη διασφάλιση της ομα-
λής, απρόσκοπτης και αποτελε-
σματικής απόδο-
σης δικαιοσύνης.
Μέσα σ’ αυτά τα 
πλαίσ ια, ε ίπε ο 
Πρόεδρος Ανα-
σ τ α σ ι ά δ η ς ,  η 
κυβέρνηση προ-
χώρησε στην υλο-
π ο ί η σ η  σ η μ α -
ν τ ικών έργων υποδομής, το 
κόστος των οποίων ξεπερνά τα 
90 εκατομμύρια ευρώ. Συγκε-
κριμένα, αναφέρθηκε σε δικα-
στικές αίθουσες που ήταν απα-
ραιτήτως αναγκαίες προκει-
μένου να διεκπεραιώνουν οι 
δικαστές κατά τον καλύτερο 
δυνατόν τρόπο το έργο τους.
Επίσης, πέραν της ίδρυσης 
δύο νέων Δικαστηρίων, του 
Διοικητικού Δικαστηρίου και 
του Διοικητικού Δικαστηρίου 
Διεθνούς Προστασίας, κατα-
τέθηκαν νομοθετικές ρυθμί-
σεις για την επαναλειτουργία 
του Ανώτατου Δικασ τηρίου 
και του Ανώτατου Συνταγμα-
τικού Δικαστηρίου στη βάση 
του Συντάγματος, και την ταυ-

τόχρονη σύσταση ξεχωριστού 
Εφετείου, καθώς και για την 
ίδρυση Εμπορικού Δικαστη-
ρίου και Ναυτοδικείου.
Στα ίδια πλαίσια και το νομο-
σχέδιο για την ίδρυση Ινστι-
τούτου για την Επιμόρφωση 
των Δικαστών, συμπλήρωσε. 
Ο Πρόεδρος Ανασ τασ ιάδης 
είπε ότι η κυβέρνηση προωθεί 
μέτρα, όπως η ψηφιοποίηση 
των διαδικασιών  των δικα-
στηρίων και την εφαρμογή της 
ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, του 
λεγόμενου e-Justice, τα οποία 
θα ικανοποιούν τις σύγχρονες 
απαιτήσεις.
«Έχουμε πλήρη επίγνωση των 
προβλημάτων, τα οποία εξα-

κο λ ο υ θ ο ύ ν  ν α 
υπάρχουν σ τον 
τομέα του δικα-
στικού συστήμα-
τος», είπε ο Πρό-
εδρος  Ανασ τα -
σιάδης. Το γεγο-
νός, όμως, αυτό”, 
συνέχισε, «συνι-

στά ακόμη έναν λόγο ο οποίος 
εν ισχύει την αποφασιστικό-
τητά μας, σε αγαστή συνερ-
γασία με τη Δικαστική Εξου-
σία και τους άλλους εμπλεκό-
μενους φορείς, να προχωρή-
σουμε στην ταχεία εφαρμογή 
του ριζικού μεταρρυθμιστικού 
μας προγράμματος, έτσι ώστε 
να μπορέσουμε να παραδώ-
σουμε ένα σύστημα δικαιοσύ-
νης πλήρως εκσυγχρονισμένο 
και αποτελεσματικό».
Ο Πρόεδρος Ανασ τασ ιάδης 
κάλεσε τον κ. Μαλαχ τό να 
συνεχίσει «ευσυνείδητα και 
αμερόληπτα την αποσ τολή 
σας, όπως εξάλλου πράξατε 
και μέχρι σήμερα, γι’ αυτό δεν 
έχω καμιά αμφιβολία ότι θα 

δικαιώσετε τις προσδοκίες στις 
οποίες βασίστηκε η απόφαση 
του διορισμού σας».
Απαντώντας, ο κ. Μαλαχτός 
είπε, μεταξύ άλλων, ότ ι τον 
τιμά η εμπιστοσύνη του Προ-
έδρου προς το πρόσωπο του, 
ιδιαίτερα όταν αυτή εκδηλώνε-
ται κάτω από δύσκολες για τη 
δικαιοσύνη συνθήκες.
«Η πολιτική βούληση να παρα-
σχεθούν στη δικαστική εξου-
σία το ανθρώπινο δυναμικό 
και τα απαραίτητα μέσα γ ια 
διεκπεραίωση της αποσ το-
λής της, που έχει ήδη μερι-
κώς υλοποιηθεί, ενώ επίκει-
νται θεμελιακές μεταρρυθμί-
σεις και χωρίς προηγούμενο 
αύξηση του αριθμού των δικα-
στών, επιφορτίζει το δικαστικό 
Σώμα και πρωτίστως το Ανώ-
τατο Δικαστήριο στην ηγεσία 
του, με το επαυξημένο βάρος 
να επιφέρει την ανατροπή της 
υφιστάμενης κατάστασης σε 
ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις 
στη διεκπεραίωση των υποθέ-
σεων», ανέφερε.
Η κυπριακή δικαιοσύνη παρα-
μένοντας ανεπηρέαστη από τις 
όποιες παρεμβάσεις, ανεξάρ-
τητη και αμερόληπτη, όπως 
είναι, και διατηρώντας την ποι-
ότητα της πρέπει να καταστεί 
και ταχεία, σημείωσε. Διαφο-
ρετικά, πρόσθεσε, το σύστημα 
θα περιπέσει σε ανυποληψία.
Ο κ. Μαλαχτός αναφέρθηκε, 
επίσης, στη συμβολή της δικαι-
οσύνης σε δύσκολε ς σ τ ιγ-
μές για την Κύπρο και είπε ότι 
«καλούμαστε να διεκπεραιώ-
σουμε τον όγκο που η οικονο-
μική κρίση έχει δημιουργήσει 
και να συμβάλουμε στην ολο-
κλήρωση της ανάκαμψης της 
οικονομίας του τόπου».

εδώ Κύπρος

Τ
ον Απρίλιο του 1970, 
δύο ζευγάρια από την 
Σουηδία που βρίσκο-
νταν για διακοπές στην 

Κύπρο τραγουδούσαν για την 
πλάκα τους στην παραλία της 
Αμμοχώστου. Σύντομα βρέθη-
καν να τραγουδούν ζωντανά 
μπροστά στους στρατιώτες 
των Ηνωμένων Εθνών, που 
ήταν επίσης στο νησί.
Η μικρή αυτή επιτυχημένη 
συναυλία, τους έδειξε ότι μπο-
ρούσαν να σταθούν και οι τέσ-
σερις μαζί στη σκηνή. Έτσι 
αποφάσισαν όταν επιστρέ-
ψουν στην Σουηδία να δημι-
ουργήσουν ένα γκρουπ.
Πράγματι δύο χρόνια μετά, 
το 1972, σχηματίστηκαν οι 
«Abba», αποτελούμενοι από 
τους Agnetha Fältskog, Björn 
Ulvaeus, Benny Andersson και 
Frida Lyngstad. Το όνομα του 
γκρουπ, είναι η ακροστιχίδα 
των ονομάτων τους.
Ο τότ ε 20χρονος Benny 
Andersson και ο 21χρονος 
Björn Ulvaeus, συνεργάστη-
καν πρώτη φορά το 1966, όταν 
ένας μάνατζερ, που αργότερα 
έγινε και ο επίσημος μάνατζερ 
των «Abba», τους ενθάρρυνε 
να γράψουν μαζί μουσική. Τρία 
χρόνια αργότερα, το 1969, 
ηχογράφησαν το πρώτο κοινό 
τους άλμπουμ.
Την ίδια χρονιά, ο Andersson 
συμμετείχε στον προκριμα-
τικό διαγωνισμό της Σουηδίας 
για την Eurovision. Δεν επιλέ-
χθηκε αλλά γνώρισε τη μέλ-
λουσα γυναίκα του και μέλος 
των Abba, την 24χρονη Νορ-
βηγίδα Frida Lyngstad, η οποία 
συμμετείχε στα προκριματικά.
Την ίδια περίοδο, η Fältskog 
και ο Ulvaeus συμμετείχαν σε 
ένα τηλεοπτικό σόου στη Σου-
ηδία. Γνωρίστηκαν, ερωτεύ-
τηκαν και παντρεύτηκαν. Οι 
τέσσερις τους ξεκίνησαν να 
κάνουν στενή παρέα, κάνοντας 
φωνητικά ο ένας στο δίσκο 
του άλλου. Οι δύο κοπέλες 
της μπάντας τραγουδούσαν 
από μικρές. Η Frida Lyngstad 
από τα 13 της και η Σουηδέζα 
Αgnetha Fältskog, από τα έξι 
της.

Γνωρίζατε ότι… οι 
ΑΒΒΑ ξεκίνησαν 
από την Κύπρο; 

Πρόεδρος: Η Κυβέρνηση προχωρά στην ταχεία 
εφαρμογή του ριζικού μεταρρυθμιστικού 
δικαστικού συστήματος 
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εδώ Κύπρος

Τ
ο ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημά-
των από νυν και πρώην στελέχη της Ελεγκτι-
κής Υπηρεσίας, που συνέστησαν εταιρεία, η 
οποία απέκτησε ακίνητη ιδιοκτησία, διερευ-

νά η Αστυνομία, κατόπιν οδηγιών του Γενικού Εισαγ-
γελέα.
Την υπόθεση φέρνει στο φως της δημοσιότητας με 
σημερινή ανακοίνωση η Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία 
στα πλαίσια της πολιτικής για διαφάνεια την οποία 
εφαρμόζει, πληροφορεί τους πολίτες ότι πρόσφατα 
τέθηκε ενώπιον του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας 
πληροφορία ότι περί το 2007 πέντε, νυν και πρώην, 
ανώτερα στελέχη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας συνέ-
στησαν, οι ίδιοι και συγγενικά πρόσωπά τους, εται-
ρεία η οποία απέκτησε ακίνητη ιδιοκτησία. Πριν 1,5 
περίπου χρόνο, ακίνητο της εταιρείας ενοικιάστηκε 
στην ΑΗΚ για σκοπούς εγκατάστασης φωτοβολταϊ-
κών συστημάτων.
«Με βάση τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, δεν 
επιτρέπεται σε δημόσιο υπάλληλο να κατέχει μετο-
χές ή άλλο συμφέρον σε οποιαδήποτε μη δημόσια 
εταιρεία παρά μόνο ύστερα από άδεια του Υπουρ-
γού Οικονομικών, η οποία δίνεται υπό συγκεκριμέ-
νες προϋποθέσεις. Από προκαταρκτική διερεύνηση 

διαφάνηκε ότι, όχι μόνο δεν λήφθηκε τέτοια άδεια, 
αλλά ενδεχομένως τα στελέχη αυτά να δήλωσαν ψευ-
δώς κατά τη σύσταση της εταιρείας ότι ήταν ιδιωτικοί 
υπάλληλοι», σημειώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία.
«Λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, ενημερώ-
θηκε αμέσως ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας 
ο οποίος έδωσε στην Αστυνομία οδηγίες για διερεύ-
νηση του ενδεχομένου διάπραξης ποινικών αδικημά-
των,  η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη», προσθέτει.
Αναφέρεται δε ότι μετά το πέρας της ποινικής διε-
ρεύνησης, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο διάπραξης 
πειθαρχικών παραπτωμάτων από το στέλεχος που 
εξακολουθεί να εργάζεται στην Ελεγκτική Υπηρεσία, 
καθότι οι υπόλοιποι έχουν αφυπηρετήσει και δεν 
μπορούν να ελεγχθούν πειθαρχικά. Ήδη έχει υπο-
βληθεί πρόταση στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, 
η οποία, με βάση τον σχετικό Νόμο έχει την αρμοδι-
ότητα λήψης απόφασης, ώστε το συγκεκριμένο στέ-
λεχος να τεθεί σε διαθεσιμότητα στη βάση των προ-
νοιών του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου.
Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «η Ελεγκτική Υπη-
ρεσία επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε εσωτερικά 
κρούσματα μεμπτής συμπεριφοράς», με παραπομπή 
στον κώδικα δεοντολογίας που ισχύει στην Υπηρεσία.

Ο Γενικός Ελεγκτής κατήγγειλε στελέχη της 
Ελεγκτικής Υπηρεσίας για σύσταση εταιρείας 

Εκπρόσωπος: Η αλληλεγγύη των ευρωπαίων 
εταίρων να λειτουργήσει αποτρεπτικά στις 
τουρκικές αποσταθεροποιητικές κινήσεις 

Σ
κοπός στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
είναι η αλληλεγγύη των εταίρων της Κύπρου 
να λειτουργήσει αποτρεπτικά σε αυτές τις α-
ποσταθεροποιητικές κινήσεις που συνεχίζει 

να κάνει η Τουρκία, δήλωσε σήμερα ο Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προε-
δρικό Μέγαρο, ο κ. Προδρόμου κληθείς να σχολιάσει 
την απόφαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέ-
σεων της ΕΕ και τι αναμένεται να υπάρξει από το επι-
κείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είπε ότι «πράγματι 
είχαμε σημαντικές αποφάσεις στο Συμβούλιο Εξωτε-
ρικών Υποθέσεων μετά τις προσπάθειες που έγιναν 
όλο το προηγούμενο διάστημα και σύμφωνα με τις 
προηγούμενες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου. Ακούσαμε και την τοποθέτηση από την Ύπατη 
Εκπρόσωπο κα Μογκερίνι”.
Η ικανοποίηση της Κυβέρνησης, συνέχισε, “εκφρά-
στηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών και τον Υπουργό 

Εξωτερικών”.
Τώρα, συμπλήρωσε, |θα περιμένουμε τη Σύνοδο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τους αρχηγούς κρατών, 
όπου μετά από αίτημα του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας έχει εγγραφεί το θέμα προς συζήτηση και θα 
έχουμε τις τελικές αποφάσεις.
“Ο σκοπός είναι η αλληλεγγύη των εταίρων μας, η 
οποία έχει εκφραστεί ομόθυμα, να λειτουργήσει 
αποτρεπτικά σε αυτές τις αποσταθεροποιητικές κινή-
σεις που συνεχίζει να κάνει η Τουρκία», είπε.
Κληθείς να σχολιάσει τα όσα συμβαίνουν στα κατεχό-
μενα με την προσπάθεια αποδόμησης του ηγέτη της 
τουρκοκυπριακής κοινότητας μετά την τοποθέτηση 
του για το θέμα της  Συρίας, ο κ. Προδρόμου είπε ότι 
«δεν νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να σχολιάσουμε”.
Γεγονός παραμένει, συνέχισε, “ότι ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας είναι πάντα έτοιμος, πρόθυμος, διατε-
θειμένος αναμένοντας τις αποφάσεις και τις ενέργειες 
που θα προωθήσει ο ΓΓ των ΗΕ”.

Θ
έλω να εκφράσω την λύπη μας γιατί με ευθύνη όλων αυτή 
η κυβέρνηση έχει ξεχάσει βασικές πρόνοιες της νομοθε-
σίας σε ότι αφορά την συντήρηση της μνήμης για τον αγώ-
να για την υπεράσπιση της Δημοκρατίας και ενάντια στο 

πραξικόπημα, ανέφερε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ μετά από συνάντηση με τον 
σύνδεσμο Μαχητών Αντίστασης.
Στη συνάντηση με τον σύνδεσμο, είπε, συζήτησαν πολλά σημαντικά 
ζητήματα που αφορούν την συντήρηση της ιστορικής μνήμης στον 
τόπο μας.
Η νομοθεσία που θεσπίστηκε από το 2001 προνοεί σαφέστατα ότι 
η πολιτεία διοργανώνει εκδήλωση στις 15 του Ιούλη και όχι στις 20, 
όπως κάνει η κυβέρνηση Αναστασιάδη, για να τιμήσει την υπερά-
σπιση της Δημοκρατίας και τους μαχητές της αντίστασης, ανέφερε 
ο κ. Κυπριανού. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται, πρόσθεσε, λέγοντας ότι η 
εκδήλωση πραγματοποιείται στις 20 Ιουλίου, όπου γίνεται μια πολύ 
μικρή αναφορά στο πραξικόπημα «και οι ομιλίες επί διακυβέρνη-
σης Αναστασιάδη περιστρέφονται απλά και μόνο στην τουρκική 
εισβολή».
Ο κ. Κυπριανού ανέφερε ότι υπάρχει ακόμη μια σημαντική πρόνοια 
στη συγκεκριμένη νομοθεσία. «Εκείνη η πρόνοια λέει ότι θα πρέπει 
στα σχολεία να διοργανώνονται εκδηλώσεις για την συντήρηση της 
μνήμης. Πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία το τί έγινε στα σχολεία 
το 1974 και να διοργανώνεται ειδική εκδήλωση στις 7 του Δεκέμ-
βρη που είναι η ημέρα της Δημοκρατίας, γιατί στις 15 του Ιούλη 
είναι κλειστά τα σχολεία, όπου θα γιορτάζεται ακριβώς η ημέρα της 
Δημοκρατίας».
Κι αυτό επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη έχει σταματήσει, πρό-
σθεσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ. «Θέλουμε να καταγγείλουμε αυτές τις ενέρ-
γειες της κυβέρνησης. Με επιστολές μας θα θέσουμε αυτά τα θέματα 
και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και στον Υπουργό Παι-
δείας».
Ο κ. Κυπριανού είπε ότι ο σύνδεσμος έχει αναλάβει κάποιες πρωτο-
βουλίες για την ανέγερση μνημείου στο Ξυλογέφυρο, απ’ όπου διέ-
φυγε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος τότε από τους πραξικοπηματίες 
που καθοδηγούσαν τα αγήματα της Εθνικής Φρουράς και τους συνε-
χάρη γι’ αυτή την πρωτοβουλία.
Αναφέρθηκε και στο βιβλίο που σύνδεσμος εξέδωσε για την αντί-
σταση και παρουσιάστηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία – όπως είπε – 
στην Ελλάδα, πράγμα που θεωρεί σημαντικό επίσης για την συντή-
ρηση της ιστορικής μνήμης όσον αφορά την υπεράσπιση της Δημο-
κρατίας.
Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι θέλει να τους συγχαρεί για όλες τις πρωτο-
βουλίες που αναλαμβάνουν παρ’ όλες τις δυσκολίες που αντιμετω-
πίζουν, τα πενιχρά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους και απηύθυνε 
έκκληση στην κυβέρνηση να τους στηρίξει παραχωρώντας τους 
χώρο για ανέγερση οικήματος του συνδέσμου και να τους βοηθήσει 
στην δημιουργία ενός μουσείου αντίστασης.
«Είναι υποχρέωσή μας θεωρώ να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο μνη-
μείο». Υπάρχει σε όλες τις χώρες, που υπέστησαν το ίδιο με την 
Κύπρο και είναι υποχρέωση της πολιτείας να στηρίξει τον σύνδεσμο 
για να δημιουργηθεί το μνημείο αντίστασης, πρόσθεσε. Το ΑΚΕΛ, 
είπε, θα είναι δίπλα τους στην προσπάθεια για διατήρηση της ιστο-
ρικής μνήμης.

Επικρίσεις ΓΓ ΑΚΕΛ προς 
την κυβέρνηση για τη 
διατήρηση της ιστορικής 
μνήμης Αντίστασης 
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Η συμφωνία για το Brexit θα 
συζητηθεί το Σάββατο στη Βουλή 
των Κοινοτήτων - Καταδίκασαν 
τη συμφωνία οι Εργατικοί το 
βορειοιρλανδικό «DUP» και το 
Σκοτσέζικο (SNP), ο Τζέρεμι Κόρμπιν, 
οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες και ο 
Νάιτζελ Φάρατζ 

Τ
ο Σάββατο αναμένεται ότι θα δο-
θεί η επόμενη μεγάλη μάχη για το 
Brexit, αυτή τη φορά όχι σε ευρω-
παϊκό, αλλά σε ενδοβρετανικό επί-

πεδο, καθώς η Βουλή των Κοινοτήτων θα 
κληθεί να ψηφίσει επί της συμφωνίας του 
Μπόρις Τζόνσον με τους ηγέτες της ΕΕ, μετά 
και την έγκριση των βουλευτών στο σχέδιο 
της κυβέρνησης για ειδική συνεδρίαση του 
κοινοβουλίου. 
Ο Μπόρις Τζόνσον, σύμφωνα με τον 
υπουργό της κυβέρνησης, αρμόδιο για τις 
σχέσεις με τη Βουλή, Τζέικομπ Ρις-Μογκ, 
σχεδιάζει να κάνει μια δήλωση στο Κοι-
νοβούλιο. Στη συνέχεια, οι βουλευτές θα 
συζητήσουν εάν θα εγκρίνουν τη νέα του 
συμφωνία για το Brexit ή η χώρα θα αποχω-
ρήσει από την ΕΕ χωρίς μια συμφωνία.
«Ο πρωθυπουργός θα κάνει μια δήλωση 
ενημερώνοντας τη Βουλή (των Κοινοτήτων) 
για την έκβαση των διαπραγματεύσεων στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η συζήτηση που θα 
ακολουθήσει θα συνοψίζεται σε μια πρό-
ταση είτε για την έγκριση μιας συμφωνίας 
είτε για την έγκριση μιας εξόδου χωρίς συμ-
φωνία», είπε, προσθέτοντας ότι η κυβέρ-
νηση σχεδιάζει η συζήτηση να διαρκέσει 
90 λεπτά.
«Αυτό που θέλουμε είναι μια απάντηση 
«ναι» ή «όχι» από τη Βουλή – της αρέσει η 
συμφωνία ή όχι;»
Πάντως οι βουλευτές ενέκριναν μια αλλαγή 
στους κανόνες της συζήτησης του Σαββά-
του, η οποία επιτρέπει να τεθούν σε ψηφο-
φορία πολλές τροπολογίες.
Η αλλαγή αυτή μπορεί να επιτρέψει να δοκι-
μασθούν στο κοινοβούλιο ιδέες όπως το 
να εξαρτηθεί η αποδοχή της συμφωνίας 
από ένα δεύτερο δημοψήφισμα. Η κυβέρ-
νηση ήταν αντίθετη στην αλλαγή αυτή, 
όμως έχασε τη σχετική ψηφοφορία με 287 
ψήφους έναντι 275.
Άμεση ήταν η αντίδραση του κόμματος της 
βόρειας Ιρλανδίας– που είναι κυβερνητικός 
εταίρος των Τόρις- όσο και των Εργατικών 
αλλά και του σκωτσέζικου SNP που καταδί-

κασαν τη νέα συμφωνία.
Η ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το 
πρωί το υπερσυντηρητικό κόμμα DUP, που 
έκανε γνωστή την αντίθεση του κόμματος 
στον συμβιβασμό που αποτελούσε αντι-
κείμενο διαπραγματεύσεων εξακολουθεί 
να εκφράζει την θέση μας, τόνισε πηγή του 
κόμματος. Ωστόσο, ορισμένα βρετανικά 
ΜΜΕ, όπως η εφημερίδα Guardian, ανέ-
φεραν λίγα λεπτά αφότου ανακοινώθηκε 
η συμφωνία, ότι το Δημοκρατικό Ενωτικό 
Κόμμα έβαλε τελικά νερό στο κρασί του. 
Άμεση ήταν η αντίδραση στελεχών του κόμ-
ματος που έσπευσαν να διευκρινίσουν ότι 
το κόμμα δεν έκανε κωλοτούμπα.
«Η συμφωνία η οποία ανακοινώθηκε στις 
Βρυξέλλες «δεν θα ενώσει την χώρα και 
πρέπει να απορριφθεί. Ο καλύτερος τρόπος 
για την επίλυση του Brexit είναι να δοθεί 
στον λαό ο τελευταίος λόγος μέσω της λαϊ-
κής ψήφου», δήλωσε ο ηγέτης του Εργατι-
κού Κόμματος, Τζέρεμι Κόρμπιν σε ανακοί-
νωση που εξέδωσε.
Οι Εργατικοί καταδικάζουν τη νέα συμφω-
νία για το Brexit καθώς είναι χειρότερη από 
αυτή της Τερέζα Μέι» λέει ο ηγέτης του κόμ-
ματος.
«Απ’ όσα γνωρίζουμε, ο πρωθυπουργός 
διαπραγματεύτηκε ακόμη χειρότερη συμ-
φωνία από την Τερέζα Μέι, η οποία και 
απορρίφθηκε μαζικά», δήλωσε ο επικεφα-
λής των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν.
Ο ίδιος τόνισε ότι ορισμένες από τις προ-
τάσεις του Brexit θέτουν σε κίνδυνο την 
«ασφάλεια των τροφίμων, τα δικαιώματα 
των εργαζομένων και το σύστημα υγείας της 
Βρετανίας».
Υποστηρίζοντας την διεξαγωγή ενός νέου 
δημοψηφίσματος για τη συμφωνία του 
Brexit, ο ηγέτης Εργατικών έσπευσε να επι-
σημάνει ότι αυτή η συμφωνία ξεπουλά τα 
πάντα κι ότι διχάζει τη χώρα.
«Αυτή η συμφωνία που ξεπουλά τα πάντα, 
δεν θα ενώσει την χώρα και θα πρέπει να 
απορριφθεί. Ο καλύτερος τρόπος να επι-
λύσουμε το Brexit είναι να δώσουμε στους 
πολίτες τον τελευταίο λόγο με την ψήφο 
τους».
Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το 
Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας (SNP) το οποίο 
ξεκαθάρισε ότι δεν θα ψηφίσει υπέρ της 
συμφωνίας του πρωθυπουργού στο κοι-
νοβούλιο.
«Προβλέπει μία πολύ σκληρότερη έξοδο 
από την Ευρωπαϊκή Ενωση», δήλωσε η επι-
κεφαλής του κόμματος Νίκολα Στέρτζον.

διεθνή νέα

Brexit: Συμφωνία στις Βρυξέλλες 
- Θύελλα στο Λονδίνο 

O Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής 
Γκρέιαμ δηλώνει ότι η πρόεδρος της 
Βουλής Πελόζι στηρίζει την επιβολή 
κυρώσεων εις βάρος της Τουρκίας 
για την τουρκική στρατιωτική 
εισβολή στη βόρεια Συρία

Ο 
Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής 
Λίντσεϊ Γκρέιαμ τόνισε σήμερα 
ότι συνομίλησε με την Νάνσι 
Πελόζι για την τουρκική στρατι-

ωτική εισβολή στη βόρεια Συρία, γνωστο-
ποιώντας πως η Δημοκρατική πρόεδρος 
της Βουλής των Αντιπροσώπων στηρίζει η 
επιβολή κυρώσεων εις βάρος της Άγκυρας 
να γίνει σε διακομματική βάση.
Ο ισχυρός γερουσιαστής των Ρεπουμπλι-
κανών, θερμός υποστηρικτής του Αμερι-

κανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχει 
καταγγείλει πως «εγκαταλείψαμε αισχρά 
τους Κούρδους» και έχει ταχθεί υπέρ της 
ιδέας ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν «να πληρώσει πολύ 
ακριβά» την εισβολή.
«Μόλις μίλησα με την πρόεδρο Πελόζι 
αναφορικά με τις ενέργειες του Κογκρέσου 
για την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία», 
ανέφερε με ανάρτηση στο twitter ο Γκρέ-
ιαμ.
«Η πρόεδρος στηρίζει να υπάρξει διακομ-
ματική συναίνεση για την επιβολή κυρώ-
σεων ενάντια στα αίσχη της Τουρκίας στη 
Συρία. Επίσης, πιστεύει ότι πρέπει να δεί-
ξουμε στήριξη στους Κούρδους συμμά-
χους και ανησυχεί για την επανεμφάνιση 
του Ισλαμικού Κράτους», συμπλήρωσε ο 
Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής.

ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί 
πιέζουν για επιβολή κυρώσεων στην 
Τουρκία 

Συμφωνία ΗΠΑ - Τουρκίας: 
Κατάπαυση πυρός στη Συρία για 
120 ώρες 

Λ
ευκός καπνός βγήκε από τις 
συνομιλίες του αντιπροέδρου 
των ΗΠΑ, Μάικ Πενς, και του 
Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Τα-

γίπ Ερντογάν. Παρόλο που στην αρχή γι-
νόταν λόγος για έντονη ψυχρότητα ανά-
μεσα στους δύο άνδρες, συμφωνήθηκε 
εκεχειρία και αναστολή των τουρκικών 
στρατιωτικών επιχειρήσεων στη βορει-
οανατολική Συρία.
Ύστερα από τις αλλεπάλληλες επικρίσεις 
με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπος ο Αμε-
ρικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για 
τη στάση του απέναντι στους Κούρδους, 
η εξέλιξη της ανακωχής δημιουργεί νέα 
δεδομένα στη διεθνή σκακιέρα. Οι ΗΠΑ, 
θα μπορούσε να πει κανείς, ότι προχω-
ρούν σε κίνηση ματ μετά την έμπρακτη 
στήριξη της Ρωσίας στους Κούρδους και 
τον πολιτικό σεισμό που προκλήθηκε 
στις ΗΠΑ. 
Ψήφισμα πέρασε, πριν από λίγες ώρες, 
η Βουλή των Αν τ ιπροσώπων με το 
οποίο καταδικάζει την πολιτική Τραμπ 
για τη Συρία. Εναντίον του βρέθηκαν και 
Ρεπουμπλικανοί που δεν αποδέχονται τη 

στάση του πλανητάρχη απέναντι στους 
επί χρόνια συμμάχους των ΗΠΑ, τους 
Κούρδους. 
«Η Ουάσινγκτον δεν θα επιβάλει νέες 
κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας μόλις 
τεθεί σε εφαρμογή η εκεχειρία», διεμή-
νυσε ο αντιπρόεδος των ΗΠΑ Μαικ Πενς, 
λίγες ημέρες αφότου οι ΗΠΑ ανακοίνω-
σαν κυρώσει σε βάρος της Άγκυρας για 
την επιχείρηση «Πηγή Ειρήνης».
«ΗΠΑ και Τουρκία συμφώνησαν κατά-
παυση του πυρός στη Συρία για πέντε 
ημέρες. Θα σταματήσουν οι τουρκικές 
στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Κομπάνι» 
δήλωσε ακόμη ενώπιον δημοσιογρά-
φων ο Πενς, αναφερόμενος στο προπύρ-
γιο των Κούρδων το οποίο περιπολούν, 
τιε τελευταίες ώρες, δυνάμεις του καθε-
στώτος Άσαντ και Ρωσία. 
«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι πολύ ευχαρι-
στημένος για την κίνηση του Ερντογάν 
να κάνει πίσω και δώσει μια ειρηνική 
λύση στη διαμάχη. Με αυτόν τον τρόπο 
θα αποσυρδούν και οι δυνάμεις της 
Κουρδικής πολιτοφυλακής YPG» πρό-
σθεσε ο Πενς.
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Σε δριμύτατη επίθεση κατά της 
υποκριτικής πολιτικής της γερμανικής 
κυβέρνησης ως προς το θέμα της 
τουρκικής εισβολής στη Συρία, αλλά και 
γενικότερα ως προς τη συμπεριφορά της 
Άγκυρας στο Αιγαίο και στην ανατολική 
Μεσόγειο, προχώρησε η Deutsche 
Welle, αναρτώντας άρθρο με τον τίτλο: 
«Στα ύψη οι εξαγωγές γερμανικών 
όπλων στην Τουρκία».

Ε
πισημαίνει λοιπόν η DW:
Ο Τούρκος πρόεδρος ειρωνεύτηκε τη 
Γερμανία για το μερικό εμπάργκο γερ-
μανικών όπλων, που όμως δεν τον αγγί-

ζει. Γιατί νέα στοιχεία δείχνουν ότι η Γερμανία 
αύξησε μάλιστα τις εξαγωγές 
όπλων για εφέτος προς την 
Τουρκία.

Τι κοινό μπορεί να έχει ο 
Τούρκος πρόεδρος Ερντο-
γάν με τη γερμανική αντιπο-
λίτευση στη Βουλή; Και οι 
δύο επέκριναν την «ασθενή» 
αντίδραση της Γερμανίας απέ-
ναντι στις τουρκικές επιχειρήσεις στη βόρεια 
Συρία. Βέβαια, με άλλον τρόπο και από δια-
φορετική οπτική γωνία. Ο Τούρκος πρόεδρος 
κατέφυγε στον τρόπο που γνωρίζει καλύτερα: 
Μιλώντας την Τρίτη το βράδυ σε Τούρκους 
δημοσιογράφους διακωμώδησε το μοναδικό 
μέτρο που πήρε η Γερμανία, δηλαδή την ανα-
στολή εξαγωγών πολεμικού υλικού, αλλά με 
πολλές εξαιρέσεις, προς τη χώρα του.
«Τώρα μάλιστα, η Τουρκία τελείωσε» φέρεται 
να είπε ειρωνικά ο Ερντογάν και αποκάλεσε 
τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών Χάικο Μάας 
«ερασιτέχνη της πολιτικής». «Εάν καταλάβαι-
νες από πολιτική, δεν θα μιλούσες με αυτόν τον 
τρόπο» πρόσθεσε. Οι λεκτικές επιθέσεις και 
ειρωνείες του Τούρκου προέδρου θυμίζουν 
άλλες εποχές, όχι και τόσο μακρινές, όταν οι 
σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών βρίσκονταν στο 
χειρότερο σημείο λόγω συλλήψεων Γερμανών 
πολιτών για πολιτικούς λόγους. Με την απο-
φυλάκιση του Γερμανού τουρκικής καταγωγής 
δημοσιογράφου Ντενίζ Γιουτσέλ τον Φεβρου-
άριο του 2018 αποκαταστάθηκαν κάπως οι 
σχέσεις αυτές σε ανεκτό σημείο. Τώρα όμως 
οι τουρκικές επιχειρήσεις στη βόρεια Συρία 
θέτουν και πάλι σοβαρά σε δοκιμασία τη γερ-
μανοτουρκική φιλία. Χθες το απόγευμα η γερ-
μανική κυβέρνηση έγινε στόχος σφοδρής κρι-
τικής στην ίδια τη χώρα, από το βήμα της ολομέ-

λειας της βουλής. Η αντιπολίτευση καταδίκασε 
ομόφωνα τη στάση της κυβέρνησης μεγάλου 
συνασπισμού απέναντι στους τουρκικούς χει-
ρισμούς στη βόρεια Συρία ως «επικίνδυνους».
Η Σέβιμ Ντάγκντελεν, αντιπρόεδρος της Κ.Ο. 
του κόμματος η Αριστερά, έκανε λόγο για 
«πολιτική του θεαθήναι». «Η γερμανική κυβέρ-
νηση πρέπει να αποφασίσει ολοκληρωτικό 
εμπάργκο όπλων απέναντι στην Τουρκία και 
να σταματήσει άμεσα κάθε οικονομική βοή-
θεια ή χορήγηση των αποκαλούμενων εγγυή-
σεων Hermes για τυχόν ζημιές από συναλλαγές 
γερμανικών επιχειρήσεων με την Τουρκία». Η 
βουλευτής των Πρασίνων Ανιέσκα Μπρούγκερ 
κατήγγειλε την πολιτική «παραπλάνησης» και ο 
βουλευτής του κόμματος «Εναλλακτική για τη 
Γερμανία» Ρίντιγκερ Λούκασεν έκανε λόγο για 

«νανοποίηση» της Γερμανίας 
στην εξωτερική πολιτική.
Ποια είναι, όμως, η αλήθεια 
για τις εξαγωγές γερμανικού 
εξοπλιστικού υλικού προς 
την Τουρκία; Τα νέα στοι-
χεία που έδωσε στη δημο-
σιότητα το Υπουργείο Οικο-
νομικών, έπειτα από επερώ-
τηση της Σέβιμ Ντάγκντελεν, 

μιλούν από μόνα τους. Τους πρώτους οκτώ 
μήνες αυτού του χρόνου η Τουρκία πήρε από 
τη Γερμανία όπλα αξίας 250,4 εκατ. ευρώ. Είναι 
ο μεγαλύτερος ετήσιος αριθμός εξαγωγών από 
το 2005, παρά το γεγονός ότι απομένουν ακόμη 
τέσσερις μήνες για να κλείσει η χρονιά. Μάλι-
στα, πέρυσι οι εξοπλιστικές εξαγωγές προς 
την Τουρκία έφτασαν τα 242,8 εκατ. ευρώ, που 
σημαίνει ότι το 1/3 του συνολικού όγκου εξα-
γωγών όπλων της Γερμανίας πηγαίνουν στην 
Τουρκία, η οποία έρχεται στην πρώτη θέση 
ανάμεσα σε χώρες που προμηθεύονται γερμα-
νικά όπλα. Αυτή η τάση, παρά τις πολεμικές επι-
χειρήσεις στη βόρεια Συρία, μπορεί να συνεχι-
στεί και εφέτος και δεν πρόκειται να επηρεαστεί 
από το μερικό εμπάργκο όπλων της Γερμανίας.
Το γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών ανέφερε 
ότι το πολεμικό υλικό που έχει εξαχθεί στην 
Τουρκία αφορά αποκλειστικά στον τομέα του 
ναυτικού. Ίσως να πρόκειται για εξαρτήματα 
σε 6 υποβρύχια τύπου 214, που κατασκεύ-
ασε η Τουρκία με τη σημαντική συμμετοχή του 
γερμανικού κολοσσού Thyssenkrupp Marine 
Systems. Η έγκριση εξαγωγής των εξαρτημάτων 
έγινε ήδη το 2009 και η αγοραπωλησία δια-
σφαλίστηκε με εγγυήσεις Hermes ύψους 28,5 
εκατ. ευρώ. Τέτοιες εγγυήσεις για εξαγωγές 
όπλων στην Τουρκία έχουν σταματήσει πλέον 
να δίνονται.

Οι Γερμανοί εξοπλίζουν τον 
Ερντογάν

Μ
ε μία οργισμένη ανακοίνωση 
της τουρκικής προεδρίας η Ά-
γκυρα απορρίπτει το μήνυμα 
του Ντόναλντ Τραμπ προς τον 

Ερντογάν, το οποίο εστάλη με επιστολή στις 
9 Οκτωβρίου, λίγο πριν από την έναρξη της 
τουρκικής εισβολής στη Συρία.
«Την επιστολή την πετάξαμε στα σκουπίδια» 
επισημαίνει η ανακοίνωση της Άγκυρας, 
λίγη ώρα πριν από την προγραμματισμένη 
συνάντηση του προέδρου της Τουρκίας με 
τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Μάικ Πενς και 
τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάικ 
Πομπέο.
Τι συνέβη επί της ουσίας; Το περιεχόμενο 
της επιστολής Τραμπ κρατήθηκε επτασφρά-
γιστο μυστικό από τις 9 Οκτωβρίου έως και 
το βράδυ της Τετάρτης 16 Οκτωβρίου προς 
Πέμπτη, οπότε οι Αμερικανοί δημοσιοποί-
ησαν το μήνυμα Τραμπ.
Η τουρκική πλευρά αποσιώπησε το περι-
εχόμενο της επιστολής για έναν πολύ απλό 
λόγο. Η λέξη ανόητος, fool, που χρησιμο-
ποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος στην επι-
στολή του («μη γίνεσαι ανόητος» ή πιο 
παιχνιδιάρικα «μην το παίζεις ανόητος»), 
στα τουρκικά μεταφράζεται με τη λέξη 
«budala». Η λέξη αυτή είναι εξαιρετικά αγο-
ραία και προφανώς προσβλητική για τον 
αρχηγό του τουρκικού κράτους. Δεν υπάρ-
χει άλλος όρος στην τουρκική γλώσσα 
που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για 

να αποδώσει το νόημα. Κατόπιν τούτου, η 
τουρκική προεδρία παγιδεύτηκε ή χάθηκε 
στην ίδια της τη μετάφραση.
Τη μετάφραση της επιστολής αυτής δημοσί-
ευσαν τα τουρκικά ΜΜΕ που πρόσκεινται 
στην αντιπολίτευση. Το κείμενο που δημο-
σιεύει το zougla.gr είναι από την εφημερίδα 
SOZCU (κεμαλικής τάσης).
Η « Hürriyet», φερ’ ειπείν, ενώ αναφέρεται 
στην ουσία του περιεχομένου της επιστο-
λής, αποφεύγει να χρησιμοποιήσει τη λέξη 
«Μπουνταλά» για ευνόητους λόγους. Η ιδι-
οκτησία της εφημερίδας εξαρτάται απόλυτα 
από τον Ερντογάν.
Κατόπιν τούτου, η διπλωματική αντίδραση 
της Άγκυρας ήταν μονόδρομος. Πόσο, 
όμως, θα αντέξει ο ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν 
σε τέτοιες δημόσιες προσβολές; Στις 13 
Νοεμβρίου, δηλαδή σχετικά πολύ σύντομα, 
είναι προσκεκλημένος στην Ουάσινγκτον 
από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο.
Διαβάζοντας με προσοχή τις αράδες της 
επιστολής Τραμπ και σε συνδυασμό με την 
τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν αμέσως 
μετά οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Τουρ-
κίας, καταλήγει ο καθένας στο αβίαστο 
συμπέρασμα πως άλλα εννοεί ο Αμερικα-
νός πρόεδρος, άλλα καταλαβαίνει ο Ταγίπ 
Ερντογάν και σε άλλα συμπεράσματα (ενδε-
χομένως πιο ασφαλή) οδηγείται ο Βλαντί-
μιρ Πούτιν (ο οποίος θα πληροφορήθηκε 
κάποια στιγμή το περιεχόμενό της).

Έξαλλος ο Ερντογάν με το 
«Μπουνταλά» του Τραμπ

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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Μ
ε τον πρόεδρο της Ιταλίας, 
Σέρτζιο Ματαρέλα, συναντή-
θηκε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. 
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε 

«άφωνους» όσους τον άκουγαν εκείνη την 
ώρα με πρώτη και καλύτερη τη μεταφρά-
στρια, η οποία με βάση την έκφραση του 
προσώπου της δεν προσπάθησε καν να 
κρύψει την έκπληξή της.
Αφορμή για αυτή την αντίδραση η ατάκα 
του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ και η Ιτα-
λία είναι σύμμαχοι από την Αρχαία Ρώμη!
Η μεταφράστρια με την έκφρασή της, κατά-
φερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω 

της και στα κοινωνικά δίκτυα στήθηκε 
«γλέντι» με τα σχόλια των χρηστών.
«Οι ΗΠΑ και η Ιταλία είναι τόσο δεμέ-
νες από την κοινή πολιτιστική και πολι-
τική κληρονομία που μοιράζονται χιλιά-
δες χρόνια από την Αρχαία Ρώμη», είπε ο 
Τραμπ.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπερασπίστηκε, 
επίσης, και την κληρονομία του Χριστό-
φορου Κολόμβου. «Την Δευτέρα, αποτί-
σαμε φόρο τιμής στον Ιταλό εξερευνητή ο 
οποίος ηγήθηκε της ανακάλυψης του Νέου 
Κόσμου, του κυρίου που είναι γνωστός ως 
Χριστόφορος Κολόμβος», είπε.

διεθνή νέα

Φ
άκελο με στοιχεία για τις απει-
λές, τις ύβρεις και τις επιθέσεις 
που δέχθηκε ο Μουσταφά Α-
κιντζί και μέλη της οικογένειάς 

του επέδωσαν σήμερα στη λεγόμενη «α-
στυνομία» και την «εισαγγελία» στα κατε-
χόμενα εκπρόσωποι του Τουρκοκύπριου 
ηγέτη.
Ο λεγόμενος «υφυπουργός παρά τω προ-
έδρω», Γκιουρντά Χιουντάογλου επέδωσε 
στον φάκελο στον «γενικό εισαγγελέα» 
και ο «διευθυντής του γραφείου του προέ-
δρου», Τζενκ Γκιουρτζιάγ στον «αρχηγό της 
αστυνομίας». Ο ίδιος φάκελος δόθηκε και 
στην τουρκική «πρεσβεία» στη Λευκωσία.
Σε ανακοίνωση της λεγόμενης «προεδρίας» 
αναφέρεται ότι με τον φάκελο που παρα-
δόθηκε και στους δύο «θεσμούς» ζητείται 
η λήψη μέτρων εναντίον των ατόμων που 
έχουν απειλήσει την ζωή του Τουρκοκύ-
πριου ηγέτη και της οικογένειάς του.
Πολλοί είναι χρήστες ενεργών λογαρια-
σμών στην Τουρκία, ενώ υπάρχουν και 
«υπήκοοι» του ψευδοκράτους, όπως 
σημειώνεται στην ανακοίνωση.
Ο «αρχηγός αστυνομίας», Σουλεϊμάν 
Μανάβογλου ανέφερε ότι ήδη η «αστυνο-
μία» έχει ξεκινήσει έρευνα 
για το θέμα και ο φάκε-
λος με τα στοιχεία αυτά θα 
προστεθεί στην έρευνά του 
και «θα γίνει τάχιστα αυτό 
που πρέπει». Ο δε «γενι-
κός εισαγγελέας», Μπεχίτς 
Οζτούρκ ανέφερε ότι θα 
εργαστούμε με ευαισθη-
σία πάνω στο θέμα.
Χωρίς καθυστέρηση, αναφέρεται στην ανα-
κοίνωση, κάνοντας τις απαραίτητες τεχνο-
λογικές διαπιστώσεις και για άλλα παρό-
μοια μηνύματα (αναρτήσεις) από τις αρμό-
διες υπηρεσίες της «αστυνομίας», θα 
γίνουν όλες οι αναγκαίες νομικές διαδικα-
σίες εναντίον αυτών που έκαναν τις αναρ-
τήσεις.

Ακιντζί: Άδικες και δυσανάλογες 
οι κριτικές σε βάρος μου
Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακι-
ντζί, σε γραπτή του δήλωση, αναφέρει ότι 

οι απόψεις που είχε εκφράσει στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης πριν από λίγες μέρες 
για την επέμβαση της Τουρκίας στη Συρία 
ήταν οι ειλικρινείς του απόψεις τις οποίες 
και πιστεύει, ωστόσο, όπως είπε έχουν δια-
στρεβλωθεί.
«Αντί να κατανοήσουμε σωστά αυτές τις 
ιδέες, έχουν γίνει άδικες και δυσανάλογες 
κριτικές και, επιπλέον, επιθέσεις με αηδι-
αστικές βωμολοχίες και έχουν εκτοξευθεί 
απειλές μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύ-
ωση. Αυτό το χαμηλό επίπεδο συνεχίζε-
ται», είπε.
Αναμφίβολα, συμπλήρωσε, κοινή μας επι-
θυμία είναι να απαλλαγεί η Τουρκία από 
τη μάστιγα της τρομοκρατίας, κάτι που 
όπως είπε τόνισε σε διάφορες περιπτώσεις. 
Ωστόσο, εξέφρασε την άποψη ότι είναι και-
ρός να τερματιστούν οι πόλεμοι που μαίνο-
νται για 10 χρόνια στη Συρία.
Είναι αναπόφευκτο, όπως είπε, για όλους 
τους λαούς εδώ και στην περιοχή να δημι-
ουργήσουν ένα σύστημα διαλόγου με το 
οποίο να μπορούν να ζήσουν ειρηνικά. 
Είναι απαραίτητο, πρόσθεσε, να δημιουρ-
γηθεί μια κατάσταση στην οποία η Συρία 
να μπορεί να διατηρήσει τα σύνορά της, την 

εδαφική ακεραιότητά της 
και η Τουρκία να αισθανθεί 
ασφαλής στα σύνορά της.
Σε αυτό το πλαίσιο, όπως 
είπε, είναι αναγκαία η ανα-
νέωση των σχέσεων μεταξύ 
Τουρκίας και Συρίας.
«Αυτός ε ίναι  ακριβώς 
ο λόγος για τον οποίο η 
διπλωματία και ο διάλογος 

είναι ουσιαστικής σημασίας. Στο ίδιο πλαί-
σιο, βελτιώνοντας τις σχέσεις της με άλλες 
χώρες στην περιοχή και την ΕΕ, πιστεύω ότι η 
Τουρκία θα είναι πολύ ισχυρότερη. Από αυτή 
την άποψη, η έκκλησή μου για διπλωματία 
και διάλογο που θεωρήθηκε ως έκκληση για 
διάλογο με τρομοκρατικές οργανώσεις και 
άσκηση πολιτικής δεν είναι τίποτα περισσό-
τερο από στρέβλωση», ανέφερε.
Εξέφρασε επίσης λύπη για τις άδικες και 
επώδυνες εκφράσεις που χρησιμοποιή-
θηκαν εναντίον του διερωτήθηκε από πότε 
είναι έγκλημα η υπεράσπιση της ειρήνης.

Κατεχόμενα: Απειλές κατά της ζωής 
του δέχεται ο Ακιντζί 
Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης κατέθεσε στην «αστυνομία» και την «εισαγγελία» φάκελο 
με στοιχεία για τις απειλές και τις ύβρεις που δέχθηκε μετά τις δηλώσεις του για την 
εισβολή της Τουρκίας στη Συρία

Ο Τραμπ είδε κοινούς δεσμούς 
Ιταλίας - ΗΠΑ από την... Αρχαία Ρώμη 
και η μεταφράστρια έμεινε... κόκαλο 
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ Ακλόνητη Οικογένεια
ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

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

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

και σε μια ευτυχισμένη οικογένεια

Είναι δυνατόν να 
κακομάθετε το νεογέννητο 

μωρό σας;

Ο
ι πρώτες μέρες μετά την έ-

λευση του μωρού στο σπίτι 

είναι σαν όνειρο – άλλοτε 

υπέροχο και άλλοτε πολύ 

τρομακτικό. Υπάρχουν πολλά που δεν 

ξέρετε ακόμη: Καταλαβαίνει ποιοι εί-

στε; Αισθάνεται όμορφα; Γιατί κλαίει; 

Όμως ορισμένα πράγματα είναι αυτο-

νόητα. Για παράδειγμα, ξέρετε πως ό-

ταν το μικρό σας φαίνεται να δυσφορεί, 

έχει ανάγκη από την αγκαλιά σας! Έτσι, 

στον πρώτο ήχο του βρεφικού κλάματος 

συνηθίζατε να διακόπτετε οποιαδήπο-

τε δραστηριότητα για να το πάρετε στα 

χέρια σας. Μέχρι που μια μέρα κάποιο 

αγαπημένο σας πρόσωπο σας προει-

δοποίησε πως με αυτούς τους ρυθμούς 

σύντομα θα είναι κακομαθημένο. Μα 

είναι στ’ αλήθεια εφικτό να κακομάθετε 

ένα βρέφος;

Όπως ίσως μαντεύατε, είναι αδύνατον 

να κακομάθετε ένα νεογέννητο, ό,τι και 

αν σας λένε οι φίλοι και οι συγγενείς 

σας. Αντιθέτως, τα μωρά έχουν τερά-

στια ανάγκη από το άγγιγμα και την τρυ-

φερότητά μας, ιδιαίτερα τους πρώτους 

έξι μήνες της ζωής τους. Μετά από αυτό, 

η επαφή πρέπει να συνεχίσει αλλά να 

υπάρξουν προσαρμογές που να επι-

τρέπουν στον μπόμπιρα μια σχετική 

ανεξαρτησία – άλλωστε, από τότε και 

έπειτα είναι όντως εφικτό να τον κακο-

μάθετε!

Μέχρι τότε, δείτε πώς οι αγκαλιές και η 

φροντίδα σας κάνουν καλό στο μωράκι.

Σωματική επίδραση της αγκαλιάς
Έρευνες έχουν δείξει πως τα μωράκια που 

έχουν σώμα με σώμα επαφή με τους γονείς 

τους έχουν πιο υγιές καρδιαγγειακό και 

αναπνευστικό σύστημα από τα υπόλοιπα, 

κλαίνε λιγότερο και τρώνε καλύτερα. Στην 

περίπτωση που εμφανίσουν κολικούς, η 

ανησυχία και τα συμπτώματά τους μειώ-

νονται σημαντικά όταν οι γονείς αντιδρούν 

σε αυτά με αγκαλιές και νανουρίσματα. 

Σαν να μην έφταναν αυτά, πολυάριθμες 

μελέτες έχουν δείξει πως όταν κρατάτε το 

μωράκι σας στο ιατρείο του παιδιάτρου, 

τα εμβόλια και οι λοιπές ιατρικές διαδικα-

σίες του προκαλούν λιγότερο πόνο!

Σωματική επαφή και βρεφικός ε-
γκέφαλος
Οι πρώτοι δύο μήνες από τη γέννηση του 

μωρού είναι καίριοι για την ορθή ανά-

πτυξη του εγκεφάλου του, κυρίως για την 

περιοχή της αμυγδαλής. Η αμυγδαλή βρί-

σκεται στο κέντρο του ανθρώπινου εγκε-

φάλου και αποτελεί τμήμα του λιμπι-

κού συστήματος. Το λιμπικό σύστημα με 

τη σειρά του εμπλέκεται στη συναισθη-

ματική μάθηση, στη λειτουργία της μνή-

μης και στην ενεργοποίηση του συμπα-

θητικού νευρικού συστήματος. Σύμφωνα 

με άρθρο που δημοσιεύτηκε στο επιστη-

μονικό περιοδικό Newborn and Infant 

Nursing Reviews, αυτό το τόσο σημαντικό 

μέρος του εγκεφάλου του μωρού ενεργο-

ποιείται όταν το παίρνουμε στην αγκαλιά 

μας, και έτσι ενισχύεται η ανάπτυξή του!

Μ
ήπως ο γάμος σου έ χε ι 
προβλήματα; 
Μπορεί να συμβεί χωρίς 
καν να το καταλάβε ις... 

παντρεύεσαι, περνάνε οι μέρες, τα χρό-
νια, και ξαφνικά – μπουμ! Ο γάμος σου 
έχει προβλήματα. Μπορεί ακόμα να 
χρειάζεται και κάποιος ειδικός σύμ-
βουλος. Τι κάνεις λοιπόν; Να φροντί-
σεις με αφοσίωση να ξαναζωντανέ-
ψεις τη σχέση σου με τον άντρα σου/ τη 
γυναίκα σου. Αυτή η διαδικασία χρει-
άζεται υπομονή, αποφασισ τικότητα, 
πνεύμα συγχωρητικό, και ειλικρίνεια κι 
από τις δύο πλευρές. Και, στην πορεία, 
μην ξεχνάς να προσθέτεις και κάποια 
χαρούμενη νότα στο γάμο σου αφιερώ-
νοντας κάποια ώρα να βρεθείτε οι δυο 
σας μόνοι. Πάρε τηλέφωνο χωρίς να 
υπάρχει λόγος και πες του/πες της ότι 
τον/την αγαπάς ή προγραμμάτισε μέσα 
στην εβδομάδα μια μέρα να βγείτε μαζί 
γ ια φαγητό. Θα χρειαστεί χρόνο και 
προσπάθεια, αλλά ο γάμος σου τελικά 
θα γίνει πιο σταθερός.

Πώς να Εξοικονομείς Χρήματα
Θέλεις να έχεις κάθε μήνα κάποια χρή-
ματα επιπλέον; 
Βάζεις το χέρι σου στην τσέπη σου ή 
στην τσάντα σου και βρίσκεις ένα ξεχα-
σμένο ε ικοσαδόλλαρο. Σα να βρή-
κες χρήματα... Όλους μας αρέσει κάτι 
τέτοιο. Το ξέρεις ότι μπορείς να έχεις 
τέτοια χρήματα πολύ εύκολα και πολύ 
απλά; Να μερικά απλά μυστικά για να 
κερδίζεις χρήματα. Πρώτα, πρώτα, να 
κάνεις μόνος σου/μόνη σου ό,τι μπο-
ρείς. Όταν χρειάζεται ο κήπος δουλειά 
ή το σπίτι χρειάζεται κάποιες μικρο-
επιδιορθώσεις, κάντες εσύ ή τα παι-
διά σου αν τ ί να πληρώσεις κάποιον 
κηπουρό ή κάποιον τεχνίτη. Δεύτερον, 
να κάνεις διαπραγματεύσεις. Μην πλη-
ρώνεις τους λογαριασμούς σου κάθε 
μήνα χωρίς  να τους κοιτάξεις προσε-

κτικά. Κοίτα γύρω σου για ευκαιρίες. 
Επικοινώνησε με την τηλεφωνική εται-
ρία, την ασφαλιστική, ή την πιστωτική 
σου κάρτα και κάνε διαπραγματεύσεις 
σύμφωνα με προσφορές των ανταγω-
νιστών τους.

 Οι έφηβοι στο τιμόνι
Όταν οι έφηβοι δεν έ χουν σχολε ίο 
περνούν τον πιο πολύ χρόνο τους στο 
τιμόνι. Τι μπορείς να κάνεις για να τους 
προσ τατέψε ις;  Βασ ικά τόν ισε τους 
κανόνες της οδήγησης. Να επιμένεις να 
φοράνε τη ζώνη ασφαλείας όταν οδη-
γούν. Να καταλάβουν ότι είναι προ-
νόμιο να οδηγούν. Να βεβαιωθείς ότι 
ξέρουν τους κινδύνους της υπερβολι-
κής ταχύτητας, ή να πίνουν ή να στέλ-
νουν μηνύματα από το κ ινητό ενώ 
οδηγούν. Να τους ενθαρρύνεις να μην 
παρασύρονται από φίλους, από τηλε-
φωνήματα σ το κινητό, να μην τρώνε 
ενώ οδηγούν ή να βάφονται. 

Ποια είναι η αξία της αντοχής; 
Κάθε χρόνο,  σ τη Γαλ λία,  χ ιλιάδε ς 
άνθρωποι κάνουν με τα ποδήλατά τους 
πάνω από 2000 μίλια μέσα σ τη Γαλ-
λία. Κατά τη διάρκεια των 23 (είκοσι 
τριών) ημερών του αγώνα, ανεβαίνουν 
σε βουνά, και παλεύουν με τα στοιχεία 
της φύσης ... με δύο μέρες μόνο ξεκού-
ραση. Χρόνια ολόκληρα εκπαιδεύο-
νται για να αυξήσουν τη φυσική αντοχή 
τους που θα τους βοηθήσει να τελειώ-
σουν τον αγώνα. Αλλά η αξία της αντο-
χής δεν είναι μόνο φυσική’ κάνει καλό 
και στο γάμο. Η ικανότητα να υπομένεις 
με καρτερικότητα τις δυσκολίες και τα 
προβλήματα πλάθει τον χαρακτήρα. Κι 
ο χαρακτήρας καλλιεργεί την ελπίδα. 
Έχεις προβλήματα στο γάμο σου; Κάνε 
υπομονή. Χρειάζεται αντοχή.  Παλεύ-
εις με το παιδί σου που περνάει την 
εφηβεία; Κάνε υπομονή. Χρειάζεται 
αντοχή. 

Πώς να Αναζωπυρώσεις 
το Γάμο σου
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Ο 
έρπητας ζωστήρας 

είναι μια επώδυνη 

νόσος, που επηρε-

άζει τα νεύρα και 

την περιοχή του δέρματος που 

καταλήγουν και μπορεί να οδη-

γήσει σε χρόνιες και σοβαρές 

επιπλοκές, απειλώντας το 95% 

των ενηλίκων άνω των 50 ετών

Να εκδηλώσει έρπητα ζωστήρα 

κινδυνεύει το 95% των ενηλί-

κων άνω των 50 ετών, αν 

σ το παρε λθόν έ χουν 

νοσήσει από ανεμευλο-

γιά, με τον κίνδυνο να 

αυξάνε ται  με την 

πάροδο της ηλικίας.

Ωστόσο, η εκδή-

λωση του έρπητα 

ζωσ τήρα μπορεί να 

προληφθεί με τον εμβολι-

ασμό, ο οποίος συστή-

νεται από το Εθνικό 

Πρόγραμμα Εμβο-

λιασμών για όλα τα 

άτομα άνω των 60 ετών 

και χορηγείται δωρεάν 

από τους ασφαλιστι-

κούς φορείς.

Δ υ σ τ υ χ ώ ς ,  ό μ ω ς , 

τα ποσοσ τά εμβολια-

σμού κατά του έρπητα 

ζωσ τήρα σ την Ελ λάδα 

παραμένουν χαμηλά, μόλις 5% 

το 2018, αν αναλογιστεί κανείς 

ότι περίπου δύο εκατομμύρια 

άτομα είναι άνω των 60 ετών 

στη χώρα μας. Επιχειρώντας 

να αιτιολογήσουν τα χαμηλά 

ποσοστά εμβολιασμού, οι ειδι-

κοί εκτιμούν ότι τόσο η άγνοια 

των πολιτών για την ύπαρξη 

του εμβολίου για τον έρπητα 

ζωστήρα, όσο και ο δισταγμός 

των γιατρών να ενημερώσουν 

το κοινό για την ύπαρξη του, 

εκθέτει τελικά σε κίνδυνο μια 

σημαντική αναλογία του πλη-

θυσμού.

Ο έρπητας ζωστήρας είναι μια 

επώδυνη νόσος, που επηρε-

άζει τα νεύρα και την περιοχή 

του δέρματος που καταλήγουν 

και μπορεί να οδηγήσει σε 

χρόνιες και σοβαρές επιπλο-

κές. Προκαλείται από την επα-

νενεργοποίηση του ίδιου ιού 

που προκαλεί την ανεμο-

βλογιά, γι’ αυτό συνιστά-

ται ο προληπτικός εμβολι-

ασμός έναντι του ιού της 

ανεμευλογιάς-έρπητα 

ζωστήρα, που γ ίνε-

ται σε μία δόση σε όλα 

τα άτομα άνω των 60 

ετών.

Τα συμπτώματα του 

έρπητα ζωστήρα μπο-

ρούν να κυμανθούν από 

ήπια έως πολύ σοβαρά. 

Τυπικά, υπάρχε ι ένα 

ε ξ ά ν θ ημα  σ τ η  μ ία 

πλευρά του σώματος, 

συχνά στο άνω μέρος του, 

το θώρακα, το λαιμό ή γύρω 

από το μάτι. Το εξάνθημα 

μετατρέπεται σε επώδυ-

νες, γεμάτες υγρό φυσα-

λίδες, οι οποίες σπάνε, σχη-

ματίζουν κρούστα και επουλώ-

νονται μέσα σε λίγες εβδομά-

δες. Οι περισσότεροι άνθρω-

ποι υποφέρουν από καυστικό, 

διαπεραστικό πόνο στην περι-

οχή του εξανθήματος που μπο-

ρεί να είναι σταθερός ή διαλεί-

πων. Μερικές φορές, ακόμη 

και απαλά ερεθίσματα, όπως 

η αφή των ρούχων ή ένα ελα-

φρύ αεράκι κατά μήκος του 

δέρματος μπορεί να προκαλέ-

σει πόνο.

Έ
χετε αναρωτηθεί ποτέ πώς μπορείτε να διατηρήσετε την καλή υ-
γεία των οστών και των αρθρώσεων για μια ζωή; Το πέρασμα των 
χρόνων δεν φέρνει μόνο ρυτίδες, λευκές τρίχες και περιττά κιλά, 
αλλά φθείρει τον οργανισμό μας και εκ των έσω, επηρεάζοντας 

τις πολύ σημαντικές για την ελευθερία κινήσεων αρθρώσεις μας, όπως 
και τα οστά. Η πυκνότητα των οστών, η οποία αποτελείται κυρίως από 
άλατα ασβεστίου, κολλαγόνο και διάφορα άλλα μέταλλα, μειώνεται όσο 
αυξάνονται τα χρόνια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται λεπτά και 
εύθραυστα και να οδηγούμαστε σε οστεοπενία και οστεοπόρωση, πα-
θήσεις που «χτυπούν» περισσότερο τις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση.
Οι τρόποι για να κάνεις τα οστά σου πιο δυνατά και να κρατήσεις την οστεο-
πόρωση μακρυά δεν είναι κουίζ για «δυνατούς λύτες». Απλά πρέπει να ακο-
λουθείς σωστά βήματα. Αποτελέσματα τελευταίων ερευνών έδειξαν πως η 
οστική πυκνότητα βελτιώθηκε σε όσες γυναίκες ακολούθησαν συστηματικά 
για μεγάλο χρονικό διάστημα συγκεκριμένο πρόγραμμα μυοσκελετικής ενδυ-
νάμωσης, ακολουθώντας παράλληλα ένα υγιές πλάνο διατροφής. Γιατί, ποιο 
είναι το στοίχημα; Η ανάπλαση της οστικής και μυικής μάζας, που απαλλάσ-
σει τους ασθενείς από χρόνια μυοσκελετικά προβλήματα και τον πόνο που τα 
συνοδεύει.
Σύμφωνα με νέα ευρωπαϊκή έρευνα της UCB που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμ-
βριο, ειδικοί θεωρούν την οστεοπόρωση μια σιωπηλή επιδημία, η οποία 
παραμελείται και δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς, ενώ επηρεάζει 200 εκατομ-
μύρια άτομα παγκοσμίως και οδηγεί σε ένα κάταγμα κάθε 3 δευτερόλεπτα.
Οι «σωματοφύλακες» για την ανάπτυξη «νέων» οστών
– Μυοσκελετική Ενδυνάμωση μέσω Οστεογονικής φόρτισης
– Σωστή διατροφή (πες ναι στα πράσινα λαχανικά και στην πρωτεϊνη)
– Βιταμίνη D: Πάει χεράκι-χεράκι με το ασβέστιο
– Προληπτικός έλεγχος
Ποιες τροφές πρέπει να αποφεύγετε
– Αναψυκτικά  – Αλάτι σε αυξημένη ποσότητα  – Καφεΐνη  – Αλκοόλ
– Κάπνισμα

Η 
Ομότιμη Καθηγήτρια Ιατρι-
κής Σχολής, κ. Άννα Κοκκέ-
βη παρουσίασε την Πανελ-
λήνια έρευνα στο σχολικό 

πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιο-
γόνων ουσιών και άλλες εξαρτητικές 
συμπεριφορές, που αποδεικνύουν τη 
μεταστροφή της νοοτροπίας της νέας 
γενιάς, όπως αποτυπώνεται με τη μεί-
ωση του καπνίσματος για τους έφη-
βους – μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού, της 
Β΄ Γυμνασίου και της Ά Λυκείου, ηλικί-
ας 11½, 13 ½ και 15½ ετών αντίστοι-
χα. Σύμφωνα με την έρευνα:

 ª το 15,5% των εφήβων ηλικίας 
11-15 ετών, έχουν καπνίσει έστω και 
μία φορά σε όλη τους τη ζωή

 ª το κάπνισμα δεν διαφέρει σημα-
ντικά μεταξύ των φύλων, με εξαίρεση 
το κάπνισμα σε όλη τη ζωή μεταξύ 
των 15χρονων (υψηλότερο στα κορί-
τσια 34,4% έναντι 27,5% στα αγόρια)

 ª την τελευταία 20ετία (1998-
2018), το κάπνισμα τουλάχιστον μία 
φορά σε όλη τη ζωή των 15χρονων 
μειώθηκε από 46,3% σε 30,9% και το 
καθημερινό κάπνισμα από 13,7% σε 
8,1%. Επιπλέον, το πρόσφατο κάπνι-
σμα (τουλάχιστον μία φορά τις τελευ-
ταίες 30 ημέρες πριν τη διεξαγωγή 
της έρευνας) μειώθηκε από 26% σε 
17,4%

 ª Μεταξύ των 15χρονων που ανα-
φέρουν χρήση ηλεκτρονικού τσιγά-
ρου (έστω μια φορά σε όλη τη ζωή), 
ποσοστό 32,3% δεν έχουν καπνίσει 
ποτέ συμβατικό τσιγάρο. Το ποσοστό 
των 15χρονων μαθητών που έχουν 
κάνει χρήση ηλεκτρονικού τσιγά-
ρου έχει διπλασιαστεί σε σχέση με το 
2014 (15,4%).
«Τα μηνύματα που λαμβάνουμε από 
τη νέα γενιά, όπως προκύπτει από 
τα πιο πάνω στοιχεία είναι θετικά, 
καθώς διαπιστώνεται αλλαγή συμπε-
ριφοράς και τάσεων. Παρόλα αυτά, 
θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 2018, 
χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου έστω 
και μία φορά σε όλη τη ζωή ανέφερε 
ένας στους τρεις 15χρονους (36,7%), 
σε υψηλότερο ποσοστά τα αγόρια 
(39,7%) συγκριτικά με τα κορίτσια 
(33,7%). Η χρήση ηλεκτρονικού τσι-
γάρου από τους εφήβους γεννά το 
ερώτημα του κατά πόσον αυτό μπο-
ρεί να αποτελεί ‘πύλη εισόδου’ των 
ανηλίκων στο κάπνισμα» υπογράμ-
μισε η κυρία Κοκκέβη.

Πύλη εισόδου 
στο κάπνισμα 
το ηλεκτρονικό 
τσιγάρο στην 
εφηβεία

Οστεοπόρωση: Οι 4 
«σωματοφύλακες» για την 
καλή υγεία των οστών μας

Ο ιός που απειλεί το 95% 
των 50αρηδων

υγεία

Τ
ο κοκκίνισμα στο πρό-
σωπο προκαλείται όταν 
τα αιμοφόρα αγγεία δια-
στέλλονται και αυξάνουν 

τη ροή του αίματος στο δέρμα. 
Ορισμένες έρευνες έχουν δεί-
ξει ότι και μόνο το να αναφέρει 
κάποιος σε κάποιον άλλο ότι 
κοκκινίζει είναι αρκετό για να το 
προκαλέσει. Ωστόσο, υπάρχουν 
και άλλες αιτίες για το κοκκίνι-
σμα οι οποίες περιλαμβάνουν:
• Αλκοόλ
• Πυρετός
• Ζεστά φαγητά ή ροφήματα
• Ιατρικές παθήσεις όπως η 
ροδόχρους ακμή
• Φαρμακευτική αγωγή όπως 
οι αναστολείς ασβεστίου
• Εμμηνόπαυση
• Καυτερά φαγητά
• Ξαφνικές αλλαγές στη θερ-
μοκρασία δωματίου ή σώματος

Πώς μπορείτε να αποτρέψετε το 
κοκκίνισμα
• Αναπνεύστε βαθιά και αργά 
ώστε να χαλαρώσετε
• Αποδεχτείτε το κοκκίνισμα
• Χαμογελάστε και διώξτε την 
αμηχανία
• Ρυθμίστε τη θερμοκρασία 
του δωματίου ή πηγαίνετε σε ένα 
πιο δροσερό σημείο
• Αποφύγετε να κοιτάξετε στα 
μάτια αυτόν που σας το προκαλεί
• Χρησιμοποιείστε μακιγιάζ, 
αν σας διευκολύνει
• Αποφύγετε τα ερεθίσματα 
που το προκαλούν (αλκοόλ, καυ-
τερά φαγητά, ζεστά ροφήματα ή 
φαγώσιμα)
• Αντιμετωπίστε τις διαταρα-
χές άγχους
• Μιλήστε με το γιατρό σας 
για το ενδεχόμενο αλλαγής φαρ-
μακευτικής αγωγής

Κοκκινίζετε με το παραμικρό; 
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Οι Έλληνες μετανάστες στις ΗΠΑ
Έτσι «γεννήθηκε» η ομογένεια

Οι αιτίες της μετανάστευσης - Το μακρύ ταξίδι στην 
άλλη άκρη του Ατλαντικού - Νήσος Έλις: Το μαρτύριο - 
Το βιβλίο του Henry Pratt Fairchild για τους Έλληνες.

Ε
ίναι χαρακτηριστικό, ότι ενώ από το 1820 ως το 1880, 
μόλις 398 Έλληνες μεταναστεύουν στις Η.Π.Α., ανάμεσά 
τους και 40 περίπου ορφανά του Αγώνα για την ανεξαρ-
τησία που υιοθετήθηκαν από φιλέλληνες, από το 1881 

ως το 1946, εγκαταστάθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες 431.650 
Ελληνίδες και Έλληνες! Αν μάλιστα σκεφτούμε ότι ανάμεσα στα 
155.370 άτομα που μετανάστευσαν στο ίδιο χρονικό διάστη-
μα από την ευρωπαϊκή Τουρκία και στα 205.405 άτομα που 
μετανάστευσαν από την ασιατική Τουρκία, σίγουρα υπήρξαν 
χιλιάδες Ελληνίδες και Έλληνες, ο αριθμός αυτός γίνεται ακό-
μη μεγαλύτερος.

Οι πρώτοι μετανάστες στις Η.Π.Α.
Ο ιστορικός της ομογένειας Θεόδωρος Σαλούτος (Theodore 
Saloutos) (1910-1980), στο κλασικό έργο του “The Greeks in 
the United States” (1964), αναφέρει, ονομαστικά, τον πρώτο 
Νεοέλληνα που εγκαταστάθηκε στις Η.Π.Α. Ήταν ο Χρήστος 
Τσάκωνας, από το χωριό Ζούπαινα (σήμερα Άγιοι Ανάργυροι) 

Λακωνίας. Αρχικά, πήγε στον Πειραιά για να βρει δουλειά. Δεν 
τα κατάφερε και έφυγε για την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Από 
εκεί, το 1873, σε ηλικία 24 ετών πήρε τη μεγάλη απόφαση να 
φύγει για τις Η.Π.Α. Επρόκειτο για μια άκρως τολμηρή ενέρ-
γεια, καθώς στην Αμερική δεν υπήρχαν ελληνικές παροικίες, 
παρά μόνο κάποιοι σκόρπιοι Έλληνες...
Σε δύο χρόνια, ο Τσάκωνας επέστρεψε στο χωριό του και 
έπεισε πέντε Τσιντζινιώτες να τον ακολουθήσουν στις Η.Π.Α. 
Τα γράμματα και οι επιταγές, τα “τσέκια”, που έστελναν αυτοί 
στην Ελλάδα, έκαναν άλλους 15 Τσιντζινιώτες αυτοί στην 
Ελλάδα, έκαναν άλλους 15 Τσιντζινιώτες (από το χωριό Τσί-
ντζινα ή Πολύδροσο Λακωνίας) να ταξιδέψουν κι αυτοί για 
το Νέο Κόσμο. Το γεγονός θεωρήθηκε αξιοσημείωτο, καθώς 
σχετικό άρθρο αφιέρωσε σ’ αυτό η εφημερίδα “Σφαίρα” του 
Πειραιά.
Πάντως, μεταξύ 1870 και 1880, μόνο 210 Έλληνες μετανά-
στευσαν στις Η.Π.Α. Την ίδια περίοδο, οι Γερμανοί μετανάστες 
στις Η.Π.Α. ήταν 718.182, οι Βρετανοί 548.044, οι Ιρλανδοί 
436.871, οι Σουηδοί 115.922, οι Νορβηγοί 95.323 κλπ. Και 
την επόμενη δεκαετία όμως, οι Έλληνες που έφυγαν για την 
Αμερική, ήταν 2.308. Μεταξύ 1881 και 1890, έχουμε μαζική 
μετανάστευση Ιταλών στις Η.Π.Α. (307.309) ενώ οι Ευρωπαίοι 
που εγκαταστάθηκαν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ήταν 
4.737.046.
Την επόμενη δεκαετία, ο αριθμός των Ελλήνων μεταναστών 

στις Η.Π.Α., αυξήθηκε αρκετά. Τι ήταν αυτό που οδήγησε πολύ 
περισσότερους συμπατριώτες μας σε σχέση με το παρελθόν να 
εγκατασταθούν στις Η.Π.Α.;

Οι λόγοι της μετανάστευσης των Ελλήνων στις 
Η.Π.Α.
Στα μέσα του 19ου αιώνα, η φυλλοξήρα κατέστρεψε σε μεγάλο 
βαθμό τους αμπελώνες της Γαλλίας και αυτό έγινε αφορμή να 
ξεκινήσει στη χώρα μας, ιδίως στην Πελοπόννησο, η δημιουρ-
γία αμπελώνων, με σκοπό τα προϊόντα της ελληνικής αμπε-
λουργίας να πάρουν τη θέση των γαλλικών στη διεθνή αγορά.
Η προσπάθεια αυτή στέφθηκε από επιτυχία, κι έτσι σύντομα η 
σταφίδα του Μοριά, έγινε ένα από τα βασικά εξαγώγιμα προ-
ϊόντα όλης της περιοχής, με ετήσια παραγωγή 120-150 χιλιά-
δων μερικών τόνων.
Από το 1871 ως 1879 όμως, οι Γάλλοι αμπελουργοί άρχισαν 
με κυβερνητική υποστήριξη, να φυτεύουν καινούργια αμπέ-
λια και έτσι μέσα σε λίγα χρόνια ξανακέρδισαν τις αγορές που 
είχαν στραφεί προς την ελληνική σταφίδα (κυρίως τη Ρωσία και 
τη Βρετανία). Παράλληλα η Γαλλία που αγόραζε τη μισή σχεδόν 
ελληνική παραγωγή, για να μην χάσει τους «πελάτες» της όσο 
υπήρχε το πρόβλημα με τη φυλλοξήρα, πήρε προστατευτικά 
μέτρα για τους Γάλλους παραγωγούς, περιορίζοντας σημα-

ντικά τις εισαγωγές από την Ελλάδα. Έτσι, οι Έλληνες αγρότες 
που είχαν αντικαταστήσει τους ελαιώνες με αμπέλια, αντιμε-
τώπισαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Αυτός ήταν και ο 
βασικός λόγος που οι περισσότεροι μετανάστες για τις Η.Π.Α. 
προέρχονταν από την Πελοπόννησο, κυρίως από την Κορινθία.
Το μεταναστευτικό ρεύμα προς τις Η.Π.Α., γιγαντώθηκε μετά 
τον άτυχο πόλεμο του 1897. Είναι χαρακτηριστικό, ότι από το 
1901 ως το 1910, 167.519 άτομα έφυγαν από την Ελλάδα για 
τις Η.Π.Α.
Το 95% από αυτούς ήταν άντρες και μόνο 5% γυναίκες! Το 
ποσοστό αυτό ήταν περίπου το ίδιο ως τα τέλη του Α’ Παγκο-
σμίου Πολέμου, οπότε οι Έλληνες μετανάστες εγκαθίστανται 
στις Η.Π.Α. μαζί με τις συζύγους τους ενώ υπήρξαν και πολλές 
κοπέλες που ταξίδεψαν στην Αμερική για να παντρευτούν εκεί 
κάποιους άγνωστους σ’ αυτές άντρες. Θυμηθείτε και την εξαι-
ρετική ταινία «Νύφες» (2004) του Παντελή Βούλγαρη, που είχε 
αυτό ακριβώς ως θέμα της.
Πάντως, για τα αίτια της μετανάστευσης έχουν γραφτεί αξιόλο-
γες μελέτες που είναι σχεδόν άγνωστες. Πρόκειται για πονή-
ματα δευτεροετών φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών που 
εξέδωσε το 1917 ο καθηγητής Ανδρέας Μ. Ανδρεάδης (Φρο-
ντιστήριον Δημοσίας Οικονομίας και Στατιστικής αρ. 12) όπου 
κάθε φοιτητής έγραφε τους λόγους της μετανάστευσης από την 
ιδιαίτερη πατρίδα του.
Ο φοιτητής Θεόδωρος Γ. Μηνόπουλος από την Τρίπολη έγραψε 

ότι οι Αρκάδες παρακινήθηκαν από τους Λάκωνες να μετα-
ναστεύσουν στην Αμερική. Αποδίδει δε το γεγονός αυτό σε 
οικονομικούς κυρίως λόγους και ιδιαίτερα στην τοκογλυφία. Ο 
τόκος ήταν μεταξύ 20% και 30% σε χρήμα ,αλλά οι δανειστές 
έπαιρναν επίσης γάλα, βούτυρο και άλλα προϊόντα από τους 
οφειλέτες τους κι έτσι ο τόκος σε πολλές περιπτώσεις έφτανε 
το 70%-80%! Σημαντικό ρόλο έπαιζαν επίσης οι πράκτορες 
των μεταναστευτικών γραφείων που παρουσίαζαν με τα πλέον 
ελκυστικά και ζωηρά «χρώματα» τον πλούτο και τις ευκαιρίες 
που πρόσφεραν οι Η.Π.Α.
Ο φοιτητής Ι. Δημητρακόπουλος από την Τεγέα τονίζει την 
οικονομική δυσπραγία της περιφέρειας και την έλλειψη έργων 
που θα επέτρεπαν στους γεωργούς να έχουν καλύτερη από-
δοση από τα κτήματά τους (κυρίως αντιπλημμυρικά).
Ο φοιτητής Δ.Σ. Δογάνης από την Πάτρα αναφέρει ότι από τους 
83.000 κατοίκους που είχε η τότε επαρχία Πατρών, κάθε χρόνο 
1% ως 1,3% έφευγε για τις Η.Π.Α. Σημαντικό ρόλο έπαιζε στην 
περίπτωση της Πάτρας, ότι αποτελούσε το κυριότερο μετανα-
στευτικό λιμάνι της χώρας μας εκείνη την εποχή.
Ο φοιτητής Ιωάννης Γ. Σπηλιωτόπουλος αναφέρει ότι οι δύο 
πρώτοι μετανάστες από τα Καλάβρυτα έφυγαν για τις Η.Π.Α. 
το 1898. Μεταξύ 1903 και 1912 το 30% του πληθυσμού της 
ευρύτερης περιοχής των Καλαβρύτων είχαν ξενιτευτεί στην 
Αμερική!
Στο Αγρίνιο, όπως γράφει ο φοιτητής Γεώργιος Ε. Παπαγιάννης, 
η οικονομική κατάσταση λόγω της καλλιέργειας καπνού ήταν 
αρκετά καλή. Η μετανάστευση στις Η.Π.Α. οφειλόταν κυρίως σε 
τυχοδιωκτικούς λόγους και την έλλειψη αγροτικής ασφάλειας. 
Εξαίρεση αποτελούσε η ορεινή περιοχή της Τριχωνίδας όπου 
όσοι μετανάστευσαν για τις Η.Π.Α. εγκατέλειπαν τον τόπο τους 
για οικονομικούς λόγους.
Για τις Κυκλάδες και τα Επτάνησα οι βασικοί λόγοι της μετανά-
στευσης ήταν οικονομικοί και ψυχολογικοί. Οι Κεφαλλονίτες 
για παράδειγμα, όπως γράφει ο φοιτητής Γρηγόριος Α. Μηλια-
ρέσης από το Ληξούρι έφευγαν για να βελτιώσουν την οικονο-
μική τους κατάσταση αλλά και εξαιτίας της κακοδιαχείρισης του 
νησιού τους. Και στη Ζάκυνθο όπου επικρατούσαν φεουδαρ-
χικές συνθήκες καλλιέργειας, η μετανάστευση προς τις Η.Π.Α. 
άρχισε μετά το 1900. Η τοκογλυφία οργίαζε ενώ και οι πράκτο-
ρες των ατμοπλοϊκών εταιρειών έκαναν τα πάντα για να «προ-
σελκύσουν» ταξιδιώτες για τον Νέο Κόσμο.
Να θυμίσουμε ότι ως το 1912, τα ελληνικά χερσαία σύνορα 
έφταναν ως το παλιό, θρυλικό γεφύρι της Άρτας και ταυτίζο-
νταν, ανατολικά, περίπου με τα σημερινά όρια της Θεσσαλίας. 
Μόνο η Ελασσόνα παρέμενε στην οθωμανική αυτοκρατορία. 
Η Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα 
επίσης, δεν βρίσκονταν στην ελληνική επικράτεια.
Έτσι, πολλοί Έλληνες που ζούσαν στις αλύτρωτες περιοχές, 
για πολιτικούς και θρησκευτικούς λόγους μετανάστευαν στις 
Η.Π.Α. Το φαινόμενο αυτό, εντάθηκε όταν έγινε υποχρεωτική η 
στρατιωτική θητεία για τους Χριστιανούς.
Έτσι, από την Κρήτη, μεταξύ 1900 και 1909, μετανάστευσαν 
10.609 άτομα. 3.672 έφυγαν για τις Η.Π.Α. και 3.717 για την 
Ευρώπη. Οι υπόλοιποι μετανάστευσαν για διάφορα άλλα 
μέρη.
Στη μελέτη που αναφέραμε παραπάνω, ο φοιτητής Μίνως Ν. 
Παλιεράκης, γράφει ότι η ετήσια μετανάστευση εκείνα τα χρό-
νια από την Κρήτη αναλογούσε στο 2,3% του πληθυσμού της, 
ενώ στην ελεύθερη Ελλάδα, έφτανε το 5,5%.
Στην ίδια μελέτη, ο φοιτητής Νικόλαος Γ. Ζωγράφος από τα Γιαν-
νιτσά, γράφει ότι η μετανάστευση στην περιοχή, άρχισε μετά 
τη δράση των κομιτατζήδων στη Μακεδονία, κυρίως μετά το 
1903. Το ίδιο έγινε και στην Κοζάνη, σύμφωνα με τον φοιτητή 
Εμμανουήλ. Β. Μάνο. Η τουρκική κακοδιοίκηση, οδήγησε πολ-
λούς από τη Λέσβο να μεταναστεύσουν, όπως έγραψαν οι Π.Ι. 
Χριστοδουλίδου και Γ.Σ. Καραμάνου.
Τέλος, για την Ήπειρο, ο φοιτητής Βασίλειος Αυδής γράφει ότι 
μετανάστευαν κυρίως Εβραίοι, καθώς η οικονομική τους κατά-
σταση ήταν χειρότερη από εκείνη των Χριστιανών και αναζη-
τούσαν καλύτερη τύχη στο εξωτερικό.

Συνέχεια στην επόμενη έκδοση
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απόψεις

Η ΕΞΕΙΔΑΝΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ «ΧΟΥΖΟΥΡΙ ΚΑΙ ΡΑΧΑΤΙ» 
ΟΙ ΧΑΣΟΜΕΡΗΔΕΣ & Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΠΕ

Μ
ια από τις πιο βαθιές εντυπώσεις μου φέτος στην Ελλάδα 
είναι  οι τόσοι πολλοί χασομέρηδες. Οπού και να πας βλέ-
πεις χασομέρηδες . Από το αεροδρόμιο που μόλις βγήκα, 
στην Αθήνα αλλά και στην επαρχία παντού είδα χασομέ-

ρηδες.
Οι χασομέρηδες είναι κυρίως άνδρες, που κάθονται άσκοπα, συνήθως 
όρθιοι  και παρακολουθούν τα γινόμενα του δρόμου με ένα τσιγάρο 
στο χέρι η με τα χεριά δεμένα πίσω στη πλάτη.
Αν κάθονται κοντά στη στάση των λεωφορείων δίνουν την εντύπωση 
ότι  περιμένουν το λεωφορείο. Αν δεν υπάρχει στάση κοντά τους  ίσως 
να νομίζει κανεις ότι  περιμένουν να κάνουν  σινιάλο στο επόμενο 
ταξί που θα περάσει η έχουν κάποιο ραντεβού.  Μερικοί έχουν απλα-
νές αφηρημένο βλέμμα άλλοι όμως σε περιεργάζονται έντονα χωρίς 
ντροπή.
Χασομέρης αυτός που χάνει τη μέρα του, δεν δουλεύει  και περνάει τις 
ώρες του χαζεύοντας μη κάνοντας τίποτα. Χασομέρης είναι  ο αργόσχο-
λος, ο άνθρωπος που αποφεύγει την εργασία, που δεν θέλει ή βαριέται 
να δουλέψει.
Νομίζω μια από τις λεγόμενες  «Ελληνικές παθογένειες» είναι και 
αυτή του Χασομέρη . Ίσως σ αυτή να ανήκει επίσης η  «φιλοσοφία του 
φραπέ» που παίρνει δυο ώρες να τον πιεις η φιλοσοφία  του  «χουζούρι 
και ραχάτι» είναι της ζωής πρώτη απόλαυση. Άντε μετά να κτίσεις μια 
παραγωγική  οικονομία με μια  κοινωνία αργόσχολων  ή έστω εργαζο-
μένων με τη βαθειά επιθυμία να είναι  χασομέρηδες.
Απορώ με τις τόσες λόξευες που χομε στο λεξιλόγιο μας που περιγρα-
φούν ένα χασομέρη μια πρόχειρη έρευνα έφερε στην επιφάνεια τις 
παρακάτω λέξεις 

τεμπέλης 
τεμπελχανάς
τεμπέλαρος

τεμπελόσκυλο
αρχιτεμπέλαρος
αρχιτεμπέλης

ρέμπελος
ακαμάτης
σκερβελές

σταυροχέρης
λουφαδόρος
λουφατζής
οκνηρός
κηφήνας

χαμένο κορμί

κοπανατζής
σκασιάρχης

μούχλα
χαραμοφάης

κοπρίτης
κοπρόσκυλο

κουραδομηχανή
λεχώνα

παράσιτο
ανεπρόκοπος
αργόσχολος

σουλατσαδόρος
καφενόβιος

τοκιστής
σουλατσαδόρος 

Φυσικά και υπάρχουν και άλλες λέξεις αλλα αυτές φτάνουν για σήμερα 
να συμπληρώσουν την εικόνα του χασομέρη.  
Οι χασομέρηδες πάνε  βόλτα τους ανοιξιάτικους μήνες, στη παράλια το 
καλοκαίρι, και στους  πεζόδρομους  και  στα καφενεία το φθινόπωρο 
και το χειμώνα . Τα απογεύματα του χειμώνα, το χουζούρεμα  «ξαπλω-
μένος» σε δυο καρέκλες  στο καφενείο κατά προτίμηση κάτω απ το 
Ήλιο, είναι μοναδική  απόλαυση για το χασομέρη.  Το καλοκαίρι βεβαία 
αλλάζουν τα γούστα και η «ξεκούραση» σε ένα παγκάκι  η στα  πεζούλια 
της παραλίας κάτω απ τη σκιά  ενός δένδρου προτιμάται.
Τα καφενεία είναι ο κατ εξοχήν  τόπος συγκέντρωσης  χασομέρηδων. Οι 
ηλικιωμένοι, οι συνταξιούχοι, και αυτοί που δεν αντέχουν τη γκρίνια της 
συμβίας στο σπιτι γίνονται  χασομέρηδες, και ξοδεύουν αρκετές ώρες 
της ημέρας στο καφενείο. Αλλα και πολλοί  εργαζόμενοι άνδρες μετά τη 
δουλειά τους πανε «για ένα καφέ» στο καφενείο.   
Γιατί άραγε  υπάρχουν τόσα πολλά καφενεδάκια και στο πιο απόμερο 
μικρό χωριο στην Ελλάδα και γιατί δεν υπάρχουν στις πόλεις του εξω-
τερικού  όπως  το Τορόντο?  Βέβαια υπάρχει και στο Τορόντο «το Ελλη-

νικό Καφενείο» αλλα γιατί δεν υπάρχει το «Αγγλικό», η το «Γαλλικό» η 
το γερμανικό   αντίστοιχο καφενείο?  Μήπως οι βόρειο Ευρωπαίοι που 
μας έχουν κατηγορήσει για τεμπέληδες στα τελευταία 7 χρονια της κρί-
σης  έχουν κάποιο δίκαιο?
Βεβαία υπάρχουν και δικαιολογητικά ύπαρξης των χασομέρηδων. Η 
υψηλή ανεργία συμβάλει στη δημιουργία χασομέρηδων, Οι συνταξιού-
χοι που αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού 
κάνουν ιδανικούς χασομέρηδες . Τελος είναι ο ελκυστικός ήπιος καιρός 
που σε προσκαλεί έξω απ το σπιτι στο δρόμο, στο ύπαιθρο  έστω και αν 

δεν έχεις δουλεία. Η συνηθεία του Ελληνα να ξοδεύει ένα μεγάλο μέρος 
της ημέρας του έξω απ το σπιτι σίγουρα συμβάλλει στη δημιουργία 
χασομέρηδων που είναι ορατοί παντού.  
Και ένα σχολείο για «το πολύ έξω»  των Ελλήνων που ίσως συμβάλει 
στη δημιουργία των πολλών χασομέρηδων. Οι ξένοι είναι δύσπιστοι 
για το πόσο ανέχεια υποφέρουν οι Έλληνες της κρίσης τα τελευταία 8 
χρόνια στην Ελλάδα. Επισκέπτονται τη χώρα μας το καλοκαίρι,  βλέπουν 
τις παραλίες γεμάτες από λουόμενους , τις καφετερίες, τα κεντράκια και 
τα εστιατόρια γεμάτα ζωη και κόσμο,  και λένε «μα πως είναι δυνατόν 
αυτός ο λαός να «διασκεδάζει όταν ισχυρίζεται ότι δεν έχει αρκετά χρή-
ματα να φάει και να πληρώσει τους φόρους που του αναλογούν?»  
 Η απάντηση είναι πολυδιάστατη.
Ο καλός καιρός οι ήπιες θερμοκρασίες το μεγαλυτερο μέρος του χρό-
νου καλεί το Ελληνα έξω από το σπιτι. Οι υψηλές θερμοκρασίες το καλο-
καίρι προσκαλούν το κόσμο σε δροσερά εξωτερικά μέρη ειδικά το βρα-
δάκι οπού δροσίζει ενώ το σπιτι παραμένει ζεστό. Δηλαδή το έξω επι-
βάλλεται από το καιρό και κλίμα της Ελλάδος.
Επίσης ο Ελληνας μεταθέτει χρήματα που ίσως ο ξένος  διαθέτει σε 
άλλες δαπάνες στο «έξω» που το θεωρεί προτεραιότητα. Παράδειγμα 
ενώ οι βόρειοι δίνουν προτεραιότητα να ζεστάνουν τα σπίτια τους το 
χειμώνα  Ο Ελληνας αναζητά δροσιά και εγκαταλείπει το σπιτι το καλο-
καίρι η αναζήτα τη ζεστασιά μιας καφετέριας αν δεν μπορεί να ανταπε-
ξέλθει οικονομικά να κρατήσει ζεστό το σπιτι του . 
Αυτό που βλέπει ο ξένος τουρίστας στην Ελλάδα δεν είναι η ολική πραγ-
ματικότητα.   Για παράδειγμα ενώ βλέπει το κόσμο να «διασκεδάζει» 
δεν βλέπει ότι πολλοί Έλληνες δεν έχουν πάει στον οδοντίατρο τους για 
πολλά χρονια. Η στοματική υγιεινή των Ελλήνων εν γένει που δεν έχουν 
οδοντιατρική περίθαλψη έχει μένει πίσω γατί δεν  μπορούν α πληρώ-
σουν τον οδοντίατρο. Προτιμούν δηλαδή να βγουν έξω για ένα καφέ 
τη/το σύζυγο και για πάρουν ένα αναψυκτικό η παγωτό στα παιδιά αντί 

να πάνε τακτικά στον οδοντίατρο . Πανε όταν έχουν πρόβλημα και ίσως 
αργά να συντηρηθεί το προβληματικό δόντι.  
Πριν λοιπόν οι ξένοι βγάλουν συμπεράσματα «για χασομέρηδες στις 
καφετερίες»  ας λάβουν υπ’ όψιν τους τα δόντια που λείπουν, σε σχε-
τικά νέους ανθρώπους που αφήνονται στην απώλεια δοντιών αντί στη 
δαπανηρή συντήρηση τους, στον μεγάλο αριθμό φαφούτηδων η και με 
μασέλες σε συγκριτικά νεότερες ηλικίες απ αυτές του εξωτερικού.  «Το 
έξω» λοιπόν δεν είναι ένδειξη ευημερίας αλλα είναι ανάγκη που έχει 
διεισδύσει στο DNA  του Ελληνα .

Και θα κλείσω με ολόκληρο το τραγούδι-ύμνο στους  χασομέρηδες-τε-
μπέληδες  του Πρόδρομου Τσαουσάκη:
Θα κτίσω έναν πύργο στην Ελλάδα
για όλους τους τεμπέληδες παιδιά
να πίνουν να γλεντούν και να χορεύουν
γιατί έχουνε κι αυτοί καλή καρδιά

Τεμπέληδες μπατίρηδες
κι όλοι οι χασομέρηδες αράδα
θα τραγουδούν και θα γλεντούν
με κέφι κάθε μέρα στη λιακάδα
στο τεμπελχανιό στο τεμπελχανιό

Με όλα τα κομφορ τεμπελχανίων
για όλα τους τα γούστα ασορτί
κουβέντες δε θα αλλάζουν μεταξύ τους
με νόημα θα λεν το καθετί

Τεμπέληδες μπατίρηδες
κι όλοι οι χασομέρηδες αράδα
θα τραγουδούν και θα γλεντούν
με κέφι κάθε μέρα στη λιακάδα
στο τεμπελχανίο στο τεμπελχανίο

Θα χτίσω μια πρωτότυπη πισίνα
να έχει πάντα καθαρό νερό
ακόμα κι ελικόπτερο θα έχουν 
Να παίρνουν αέρα καθαρό

Εις την επόμενη έκδοση τα σπουδαία!
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Στο Βασιλικό Μουσείο του Οντάριο (ROM) μια 
λαμπρή εκδήλωση για τον 30ό Μαραθώνιο Toronto 
Waterfront που θα έχει ακόμη πιο ελληνικό χρώμα 
χάρη στον Γενικό Πρόξενο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδη

Ύ
στερα από την πρωτοβουλία του Γενικού Προ-
ξένου της Ελλάδος στο Τορόντο, κ. Βίκτωρ Μα-
λιγκούδη, και με αφορμή το 30ό μαραθώνιο της 
πόλης μας για πρώτη φορά θα γίνει στέψη των 

νικητών με επιχρυσωμένα στεφάνια. Την πρωτοβουλία 
αυτή στήριξαν το Hellenic Heritage Foundation (HHF) 
Hellenic Canadian Academic Association of Ontario 
(HCAAO). Η απονομή θα γίνει την Κυριακή, 20 Οκτω-
βρίου. 
Μάλιστα οι νικητές, εάν καταφέρουν να ξεπεράσουν τις 
2:11:30 και 2:29:30 ώρες, θα έχουν την ευκαιρία να αγω-
νιστούν στον Μαραθώνιο του Σαπόρο της Ιαπωνίας για 

τους Ολυμπιακούς Αγώνες του ερχόμενου καλοκαιριού. 
Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα 
διεξαχθούν στο Τόκυο, ωστόσο, ο μαραθώνιος μεταφέρ-
θηκε στο Σαπόρο καθώς η θερμοκρασία είναι χαμηλό-
τερη αρά πιο ιδανική για έναν τέτοιο αγώνα. 
Πίσω στο Τορόντο, ο Γενικός Πρόξενος παρουσίασε τα 
επιχρυσωμένα στεφάνια στο Βασιλικό Μουσείο του 
Οντάριο παρουσία της Υπουργού Τουρισμού, Πολιτι-
σμού κι Αθλητισμού, κα Lisa McLeod, τον Διευθυντή του 
Μουσείου, κ. Josh Basseches, την Βουλευτή του Οντάριο, 
κα Έφη Τριανταφυλλοπούλου, τον πρόεδρο της Ελληνι-
κής Κοινότητας, κ. Αντώνη Αρτεμάκη και πολλών άλλων. 

Φυσικά παρών ήταν και ο Διευθυντής του Μαραθωνίου 
του Toronto Waterfront, κ. Alan Brookes, τον οποίο ο Γενι-
κός Πρόξενος εξέπληξε ευχάριστα δίνοντας του μια τιμη-
τική πλακέτα για την προσφορά του.
Είναι ωραίο να βλέπουμε ανθρώπους σε εκτελεστικές 
θέσεις να παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες και να ανα-
δεικνύουν την Ελλάδα μας και τον πολιτισμό μας, αυτό 
δηλαδή ακριβώς που κάνει ο Γενικός μας Πρόξενος εδώ 
στο Τορόντο. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να ακο-
λουθήσουν και άλλοι -όχι μόνο στο Τορόντο- αυτό το 
παράδειγμα και να δίνουν το ελληνικό χρώμα στην δεύ-
τερη πατρίδα μας τον Καναδά.

O κύριος ομιλιτής της βραδιάς ήταν 
ο Δρ. Κώστας Μπουρασέλης, καθηγητής 

του Πανεπιστημίου Αθηνών

Η κα Νότα Κλέντρου, Καθηγήτρια Κινησιολογίας 
και Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Brock, 

πρώην πρωταθλήτρια γυμναστικής στην Ελλάδα 
και μέλος του Hellenic Canadian Academic 

Association of Ontario

O Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης
Η κα Lisa McLeod, Υπουργός Τουρισμού,

 Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ο Διευθυντής του Royal Ontario Museum,

 κ.  Josh Basseches

ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης, η Βουλευτής κα Έφη Τριανταφυλλόπουλος, ο κ. Σίμων Λεπτοκαρύδης, ο 
πρόεδρος της Παμμακεδονικής κ. Γιώργος Παπαδάκης, η κα Λεπτοκαρύδη και ο πρόεδρος της 

Ελληνικής Κοινότητας κ. Αντώνης Αρτεμάκης έδωσαν το παρών μεταξύ άλλων

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, απέμεινε 
χρυσό στεφάνι  στον Διευθυντή του Scotiabank Toronto 

Waterfront Marathon, κ. Alan Brooks. Δίπλα τους η Γενική 
Πρόξενος της Ιαπωνίας, κα Takako Ito

Ο πρόεδρος του HHF, κ. Τόνι Λουράκης, με τον 
Γενικό Πρόξενο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδη

Η κα Μαρία Φραγκεδάκη 
με τον κ. Γιώργο Κερογλίδη

Η κα Παρθένα Κερογλίδου με την Βουλευτή 
κα Έφη Τριανταφυλλοπούλου 

Η Γενική Πρόξενος της Ιαπωνίας, 
κα Takako Ito, έδωσε το παρών με αφορμή 
την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων 

στην Ιαπωνία το φετινό καλοκαίρι

Οι Bailey Kostopoulos (Grade 9), Contessa Kapsalis (Grade 10), 
Ash Boan (Grade 11) και Helena Syrianos (Grade 12) 

ήρθαν πρώτοι στον Μαραθώνα Εκθέσεων

Η απονομή έγινε από το Γενικό Πρόξενο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδη, τον 
πρόεδρο του HHF, κ. Τόνι Λουράκη, και τον κ. Ιωάννη Δημητρίου, 

πρόεδρο του HCAAO

Από τα αριστερά ο κ. Alan Brooks, ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, ο κ. Josh Basseches, η 
κα Νότα Κλέντρου, η Υπουργός Τουρισμού, κα Lisa McLeod και ο Δρ. Κώστας Μπουσαρέλης

Για πρώτη φορά θα τιμηθούν οι νικητές του Toronto 
Water Marathon με στεφάνια από την Ελλάδα
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Δ
εν είμασταν έτοιμοι να κυβερνήσου-
με λένε τώρα στο Σύριζα αλλά τί ση-
μασία έχει; η ζημιά έγινε και νομίζω 
σχολιαστή μου πως ο ελληνικός λαός 

πλήρωσε αδρά το φροντιστήριο των μετεξε-
ταστέων !  

Στα γαριδάκια ...
Γιατί δεν με εκπλήσσει σχολιαστή μου η επι-
λογή του Σ-φ-ύριζα να γίνεται κλήρωση για 
τους σημαιοφόρους στα σχολεία της χώρας ; 
θα σου πω να μη σε κρατάω σε αγωνία . Επι-
βεβαιώνουν όλους όσους πιστεύουν , πως και 
τους ίδιους , αυτούς που αποτελούν την σημε-
ρινή αξιωματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα , 
τους πετύχαμε , πού αλλού ; εκεί που θα βρί-
σκουμε και τους σημαιοφόρους για τα σχολεία 

μας … , μα στα γαριδάκια Μπίνγκο !! Ευτυχώς 
η νέα κυβέρνηση άλλαξε και πάλι το σύστημα 
με άξονα την αξιοκρατία . 

Παναθηναική απογοήτευση.
Α πογοήτευση και πίκρα επικρατεί στις τάξεις 
των φιλάθλων του Παναθηναικού βλέποντας 
την κατηφορική πορεία να συνεχίζεται για την 
ποδοσφαιρική ομάδα μας . Πώς φτάσαμε ως 
εδώ είναι μεγάλη ιστορία όσο και πονεμένη. 
Όσοι έχουν ζήσει το μεγαλείο αυτής της ομά-
δας και τις αίστευτες Ευρωπαικές πορείες της 
πάνω από όλα έχουν μπροστά τους ένα τερά-
στιο ερωτηματικό ; πώς φτάσαμε ως εδώ ; Ήταν 
η ίδια ομάδα που αποτελούσε τον κορμό για 
την επιτυχία της Εθνικής το 2004 κι αυτό από 
μόνο του δημιουργεί ένα ακόμη μεγαλύτερο 
ερωτηματικό  ... τώρα τί γίνεται ; 

Οι Φατρίες.
Τις φατρίες κατά τον Μακρυγιάννη στα “Απο-
μνημονεύματά” του, τις εφηύρε ο Κολοκοτρώ-

νης, με στόχο να αποδυναμώσει την κυβέρ-
νηση και είχαν ως αποτέλεσμα , τον καταστρο-
φικό εμφύλιο που ξέσπασε στα πρώτα χρόνια 
της επανάστασης του ́21. Οι φατρίες λήστευαν 
, άρπαζαν, έσφαζαν ότι έβρισκαν στα ελληνικά 
χωριά και λυμαίνονταν ολόκληρες περιοχές 
αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τη μάχη κατά του 
εχθρού . Μοναδικός στόχος η κατάκτηση και η 
παραμονή στην εξουσία . 

... και οι Φατρίες του σήμερα.
Αν υπήρχε καρμπόν στην ιστορία , στην ελλη-
νική περίπτωση θα ήταν το τέλειο αντίγραφο , 
αφού τραγικά επαναλαμβάνεται με την αλλαγή 
μόνο στα πρόσωπα. Αυτές οι φατρίες με διά-
φορους μανδύες κεκαλυμμένες δεν έφυγαν 
ποτέ από την Ελλάδα και από ότι αντιλήφθηκα 

μετά από 6 χρόνια παραμονής σε αυτήν την 
φιλόξενη χώρα ούτε και από εδώ λείπουν. 
Μάλλον σχολιαστή μου , φατρίες υπάρχουν, 
όπου υπάρχουν και έλληνες.

Η άλλη όψη του νομίσματος για το 
’21.
Τί θα απαντούσατε σε έναν πρώην δικαστή ο 
οποίος υποστηρίζει –και παρουσιάζει στοι-
χεία στο βιβλίο του «Ψιλά γράμματα της Ιστο-
ρίας»-πως η ιστορία που διδασκόμεθα στο 
ελληνικό σχολείο είναι γραμμένη κυρίως από 
αυτούς που διέπραξαν τα μεγαλύτερα και 
περισσότερα αδικήματα και εγκλήματα κατά 
της θρυλικής επανάστασης των Ελλήνων ; Πιο 
συγκεκριμμένα ο κ. Παναγόπουλος αναφέ-
ρεται στην περίοδο 1830 -1974, δίνοντας ιδι-
αίτερη έμφαση στην περίοδο της πολύπαθης 
ανεξαρτητοποίησης του Ελληνικού έθνους 
μετά από 400 χρόνια  . Οι κοτσαμπάσηδες 
και οι πρόκριτοι -σημειώνει ο συγγραφέας - 
πρόδωσαν την Ελλάδα στο εσωτερικό και οι 

Φαναριώτες στο εξωτερικό για να κρατήσει ο 
καθένας τα δικά του προνόμια που απολάμ-
βαναν από τον Σουλτάνο. Όλοι αυτοί πολέμη-
σαν λυσσαλέα τους οπλαρχηγούς, -οι οποίοι 
ήταν αγράμματοι και συνεπώς δεν μπορού-
σαν να γράψουν ιστορία - με απώτερο σκοπό 
η Ελλάδα να παραμείνει υπόδουλη , κάτι που 
εξυπηρετούσε και τους Αγγλογάλλους που 
φοβόντουσαν την Ρωσσική κάθοδο στην 
Μεσόγειο. 

Οι ήρωες από την Αϊτή και η αχαρι-
στία των Ελλήνων.
Εκατό άνδρες έστειλε η Αιτή για να βοηθή-
σουν την Ελληνική Επανάσταση μετά από επι-
στολή του Καποδίστρια προς τον κυβερνήτη 
του νησιού Μπουαγιέ , την εποχή που οι ίδιοι 
οι Χαϊτινοί -΄οπως αναφέρονταν στην ιστο-
ρία- μάχονταν τους Γάλλους αποικιοκράτες.  
Οι άνδρες αφανίστηκαν στην πορεία προς την 
Ελλάδα και δεν έφτασαν ποτέ. Είναι πέρα από 
συγκινητική όμως η ανταπόκριση των Χαϊτινών 
στο ελληνικό αίτημα για βοήθεια και θάπρεπε 
–έχω την εντύπωση –να τους ευγνωμονούμε 
και να τους μνημονεύουμε, γιατί παρό́λο που 
πρόκειται για ένα φτωχό κράτος , θέλησε με τις 
δυνάμεις του να βοηθήσει την ιστορική Ελλάδα 
να ανακτήσει την ανεξαρτησία της. Δυστυχώς 
κι αυτό το γεγονός παραμένει στη σκιά της 
ιστορίας και αναφέρεται ίσως στα «ψιλά γράμ-
ματα, πιστοποιώντας την ελληνική αχαριστία. 
Θα μου πείτε, ρε συ σχολιαστή , εδώ καταδι-
κάσαμε Καραϊσκάκη και Κολοκοτρώνη, δολο-
φονήσαμε Ανδρούτσο , Καποδίστρια , με τους 
Χαϊτινούς θα χαλαστούμε; 

Η ζωή στη ζούγκλα.
Είναι η ζωή στην πόλη μια συνεχής μάχη για την 

επιβίωση για τους περισσότερους που θυμί-
ζει σε αρκετές περιπτώσεις εικόνες ζούγκλας; 
Μάλλον , έως σίγουρα. Οι άνθρωποι είναι 
τέτοια ανταγωνιστικά ζώα που μετατρέπουν 
τη ζωή τους σε ζούγκλα για να επιβεβαιώσουν 
την ισχύ τους κι ας γίνουν τα επόμενα θύματα. 
Ματαιόδοξο αλλά αληθινό πέρα ως πέρα. 

Είναι ικανοί.
Να θυσιάσουν τη ζωή εκατομμυρίων ανδρών 
μόνο και μόνο για τα μάτια μιας γυναίκας. Έχει 
γίνει κι αυτό και πρώτος το περιέγραψε ο Όμη-
ρος. Θα αλληλοεξοντωθούν οικογένειες ολό-
κληρες σε βάθος χρόνου για λίγα μέτρα άγονης 
γης. Το αιμοβόρο κτήνος όταν ξυπνά μέσα του 
, κάνει τον άνθρωπο αδηφάγο τέρας και τον 
καταντά ακόμη και κανίβαλο. 

Ο άνθρωπος κυνηγός .
Έλλοπας ο Θηρευτής . Έτσι περιγράφεται 
ο πρωτάνθρωπος στα αρχαία ελληνικά κεί-
μενα και ήταν η βασική του πηγή επιβίωσης 
το κυνήγι. Όχι από την πολυθρόνα , αλλά στα 
δάση και τα βουνά όπου αναζητούσε τροφή. 
Αυτό είναι και το πρωταρχικό ένστικτο για τον 
άνθρωπο που τον οδηγεί στο κυνήγι. Τότε 
ήταν τα άγρια ζώα στο στόχαστρο ενώ τώρα 
είναι αποκλειστικά το χρήμα. Στο ανελέητο 
κυνήγι για το χρήμα όλα μπορεί να συμβούν 
σε ένα περιβάλλον που θυμίζει κατά πολύ τη 
ζούγκλα και τους κανόνες επιβίωσης που ισχύ-
ουν εκεί.

Μ άυτά και μ άυτά ...
Ολοκληρώνεται κι αυτή η στήλη και μαζί της 
διανύουμε άλλη μια εβδομάδα της ζωής μας 
που ούτως ή άλλως είναι μικρή γι αυτό ας τη 
χαρούμε ! Καλά νάμαστε !
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Με λαμπρότητα το ετήσιο γκαλά της 
«Ελληνικής Πρωτοβουλίας» στη Νέα Υόρκη

Τ
ην υποστήριξή της για μια ακό-
μη χρονιά επιβεβαίωσε η Ελλη-
νική Πρωτοβουλία (The Hellenic 
Initiative) για το ReGeneration 

στο 7ο Gala που πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υ-
όρκη.
Από την ίδρυσή του,  το Hellenic 
Initiative έχει διαθέσει περισσότερα 
από 13 εκατομμύρια δολάρια για οικο-
νομική ανάπτυξη και ανακούφιση από 
κρίσεις στην Ελλάδα, διευθύνοντας την 
ελληνική κοινότητα της διασποράς σε 
διεθνές επίπεδο.
Το ετήσιο Gala του Hellenic Initiative 
γ ίνε ται με σ τόχο τη συγκέν τρωση 
δωρεών για την ενίσχυση και τη βρά-
βευση οργανισμών που υποστηρίζουν 
τη βιώσιμη μακροχρόνια εξέλιξη και 
οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, ενώ 

η εκδήλωση περιλαμβάνει κάθε χρόνο 
«σιωπηλή» δημοπρασία τα έσοδα από 
την οποία ενισχύουν τη συγκέντρωση 

των δωρεών.
Στη φετινή «σιωπηλη» δημοπρασία, 
τέθηκαν σε δημοπρασία, μεταξύ πολ-
λών άλλων, η φανέλα του “Greek Freak” 
Γιάννη Αντετοκούνμπο και η ρακέτα του 
πετυχημένου τεν ίσ τα Στέφανου Τσι-
τσιπά.
Στο πλαίσ ιο αυτής της δράσης, το 
Hellenic Initiative μαζί με τη The Coca-
Cola Company ανακοίνωσαν μια σημα-
ντική δωρεά ύψους 1 εκ. δολαρίων, για 
τα επόμενα 3 χρόνια, στο ReGeneration, 
το μεγαλύτερο και πιο πολυσυμμετο-
χικό πρόγραμμα αμειβόμενης απασχό-
λησης και προσωπικής και επαγγελματι-
κής ανάπτυξης.
Τα τελευταία 5 χρόνια, το ReGeneration 
δημοκρατικοποιεί την ευκαιρία των 
νέων πτυχιούχων για μετα-πανεπιστη-
μιακή εκπαίδευση και απασχόληση στη 

χώρα μας, συμβάλλοντας στην καταπο-
λέμηση τόσο της νεανικής ανεργίας, του 
φαινομένου του ‘brain drain’, αλλά και 

στο γεφύρωμα του χάσματος μεταξύ του 
νέου πτυχιούχου και της αγοράς εργα-
σίας.
Ο κ. Peter Poulos, Executive Director, 
The Hellenic Initiative τόνισε πως η 
δωρεά στο ReGeneration «αντιπροσω-
πεύει την ισχυρή δέσμευση» απέναντί 
του, ενώ πρόσθεσε ότι «Θα χρησιμο-
ποιηθεί για να βοηθήσει στην αντιμε-
τώπιση της πολύ υψηλής ανεργίας στην 
Ελλάδα, δημιουργώντας ακόμα περισ-
σότερες θέσεις εργασίας, οι οποίες με 
γεωμετρική πρόοδο θα ξεπεράσουν τις 
1.100 που ήδη έχουν δημιουργηθεί».
Ο κ. Νίκος Κουμέττης, Προέδρος της The 
Coca-Cola Company στην Ευρώπη, τη 
Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA), 
δήλωσε τα εξής: «Δεν μπορεί να υπάρ-
ξει υγιής οικονομική ανάκαμψη χωρίς να 
παρέχεται πρόσβαση στην εκπαίδευση 
και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Περισσότερο 
από το 85% των συμμετεχόντων στο 
ReGeneration έχουν εξασφαλίσει πλήρη 
απασχόληση μέσω του προγράμματος, 
ενώ 6.000 συμμετέχοντες κάθε χρόνο 
λαμβάνουν εξατομικευμένο feedback με 
σκοπό την ενίσχυση της απασχολησιμό-
τητάς τους».
«Το THI υποστηρίζει το ReGeneration 
από την ίδρυσή μας και του οφείλουμε 
τεράστια ευγνωμοσύνη. Η ανανέωση 
της δέσμευσης υποστηρίξής του, που 
έρχεται να προστεθεί σ τη χρηματο-
δότηση και των υπολοίπων υποστηρι-

κτών μας, θα μας επιτρέψει να προχω-
ρήσουμε ταχύτερα στην ανοικοδόμηση 
του οικοσυστήματος εκπαίδευσης και 
απασχόλησης στην Ελλάδα, επιτρέπο-
ντάς μας έτσι να προσφέρουμε, απολύ-
τως αξιοκρατικά, ευκαιρίες για επαγ-
γελματική και προσωπική ανάπτυξη σε 
χιλιάδες νέους πτυχιούχους, όπως ο 
Ιωάννης και η Εύη», δήλωσε ο κ. Πανα-
γιώτης Μαδαμόπουλος, Συνιδρυτής του 
ReGeneration.
Στην ξεχωρισ τή βραδιά παραβρέθη-
καν και δύο “ReGenerators”, η Εύη 
Μπαρούδα, HR Assistant, The Janssen 
Pharmaceutical Companies of Johnson 
& Johnson και ο Ιωάννης Λαγιόπουλος, 
EHSQ Analyst, Imerys. Οι νεαροί επωφε-
λούμενοι του προγράμματος μίλησαν για 
το πώς το ReGeneration βοήθησε στο να 
διαμορφωθεί η επαγγελματική τους στα-
διοδρομία και πως τους άλλαξε τη ζωή.
Αξίζει να σημειωθεί πως μέσω του 
ReGeneration έχουν γίνει πάνω από 
1.100 προσλήψεις, σε συνεργασία με 
περισσότερες από 400 εταιρείες, ενώ το 
92% των συμμετεχόντων κατάφεραν να 
ανανεώσουν την συνεργασία στις εται-
ρείες στις οποίες ξεκίνησαν. Τα παρα-
πάνω στοιχεία καθώς και όλος ο αντί-
κτυπος του προγράμματος έχουν συγκε-
ντρωθεί στο Report που δημιούργησε 
το ReGeneration, για τα 5 χρόνια λει-
τουργίας του και προσφοράς στην ελλη-
νική κοινωνία και τους νέους της.

Εύη Μπαρούδα, επωφελούμενη ReGeneration, Kωνσταντίνος Κίντζιος, Υπεύθυνος Στρατηγικής 
Ανάπτυξης, ReGeneration, Ειρήνη Κοραντή, Team Intelligence Director, The Coca-Cola Company

Πάνος Μαδαμόπουλος, Συνιδρυτής ReGeneration, Bea Perez, SVP & Chief Communications, Public 
Affairs, Sustainability and Marketing Assets Officer, The Coca-Cola Company, Νίκος Κουμέττης, EMEA 
Group President, The Coca-Cola Company, Κατερίνα Κυπραίου, Senior Project Manager, ReGeneration, 

Ιωάννης Λαγιόπουλος, επωφελούμενος ReGeneration, Μιχάλης Πρίντζος, Director of Programming, THI

Peter Poulos, Executive Director, THI Ιωάννης Λαγιόπουλος, επωφελούμενος ReGeneration

Πρίγκιπας Παύλος, Pericles Mazarakis, Managing Partner, Trispan 
Capital και Albert Bellas, Founder and Managing Director, The 

Solaris Group, George P. Stamas, President, THI
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Οία η μορφή τοιάδε και η ψυχή....
ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Ή ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ;

ΑΠΑΤΗ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ, ΠΡΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ;
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΥΘΥΝΗ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ. ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ

Μ
ιά που όλοι μιλάνε για την κλιμα-
τική αλλαγή -και μάλιστα κατά 
την γνώμη μου είναι ένας ωραίος 
τρόπος για να κάνουν κάποιοι κα-

ριέρα- καλό θα ήταν να θυμίσουμε την Ιστορία 
του πλανήτη μας, αλλά και κάποια στοιχεία που 
δεν αμφισβητούνται. Είναι σίγουρο πως η αν-
θρώπινη δραστηριότητα επηρεάζει τον πλανή-
τη, αλλά να δούμε τον βαθμό στον οποίο αυτό 
γίνεται και αν τελικά δεν είμαστε και τόσο ση-
μαντικοί όσο νομίζουμε. Οι κλιματικές αλλαγές 
γίνονταν πάντα, και πριν ακόμη τον άνθρωπο 
και μάλιστα πολλές φορές ραγδαία και με έντα-
ση! Αν πάμε πίσω στον χρόνο στην τελευταία 
περίοδο παγετώνων, περίπου πριν 14.000 ή 

15.000 χρόνια, πέρασαν 2.000 με 3.000 χρό-
νια για να ζεσταθεί κατά 5 βαθμούς η Γη. Και 
δεν έγινε ομαλά σαν τις καμπύλες που φτιά-
χνουν τα διάφορα "κλιματολογικά μοντέλα", 
έγινε ανώμαλα. Ανέβηκε η θερμοκρασία περί-
που στην σημερινή και μετά κατακρημνίσθηκε 
σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά της περιόδου 
των παγετώνων για 1.000 χρόνια, πριν αρχίσει 
να ανεβαίνει τούς 5 βαθμούς που ανέβηκε. Η 
Γη δεν αλλάζει θερμοκρασία προβλέψιμα, για 
να συμμορφωθεί με μοντέλα, αλλάζει με ανε-
ξιχνίαστους ακόμα τρόπους. Αποτελεί ανθρω-
πογενές φαινόμενο, αλλά αποτελεί τον κανόνα 
εδώ στην Γη, αφού από τα 4,5 δισεκατομμύρια 
χρόνια που υπάρχει ο πλανήτης το κλίμα αλλά-
ζει συνεχώς τα τελευταια 2,5 δισεκατομμύρια 
χρόνια. Τα ηφαίστεια παράγουν περισσότερο 
CO2 κάθε χρόνο από όλα τα εργοστάσια μαζί 
. Ακόμα περισσότερο προέρχεται από τα ζώα, 
την βλάστηση και τα βακτήρια που παράγουν 
περίπου 150 γιγατόνους CO2 ετησίως. Η μεγα-
λύτερη πηγή, όμως, μακράν είναι οι ωκεανοί, 
καθώς αποτελούν την μεγαλύτερη δεξαμενή α-
ποθήκευσης CO2. Η ανθρωπογενής παραγωγή 
CO2 είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι σε σχέση με 
το CO2 που παράγεται απο τους μηχανισμούς 
του πλανήτη. Ποιά είναι τα αέρια του θερμοκη-
πίου και ποιά η θέση του CO2 σε αυτά; Το CO2 
κατέχει ένα πολύ μικρό ποσοστό κάτω του 5% 
στο συνολικό ποσοστό των αέριων του θερ-
μοκηπίου που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. 

Το ποσοστό, μάλιστα, του C02 σε σχέση με την 
συνολική ποσότητα αερίων στην ατμόσφαιρα, 
είναι 0.054%.  Έτσι, λοιπόν, έχουμε τους ωκε-
ανούς, όπου η διαδικασία της εξάτμισης του 
νερού μας δίνει το ισχυρότερο αέριο του θερ-
μοκηπίου, τους υδρατμούς. Το ποσοστό τους 
κυμαίνεται, οποιαδήποτε εποχή του χρόνου, 
από 36% μέχρι 72% των συνολικών αερίων 
του θερμοκηπίου, ενώ αν συμπεριληφθούν 
και τα σύννεφα αγγίζει το 90%. Το CO2 είναι 
το κατά μακράν τρίτο αέριο. Αν αφαιρούταν η 
ανθρώπινη παραγωγή Διοξειδίου του Άνθρα-
κα θα είχαμε λιγότερο 3% του συνολικού CO2, 
άρα συνολικά ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος 
για λιγότερο από 1% του πιθανού δυναμικού 
όλων των αεριών θερμοκηπίου. H σχέση κλί-
ματος και ηλιακής δραστηριότητας, συν την ω-
κεάνια μεταφορά θερμότητας, είναι αρκετά πιό 
ισχυρή από την σχέση κλίματος και 9 + 1 αύξη-
σης ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2) και ατμόσφαιρας. Οκτώ ερευνητές από 
την Κίνα (1), την Φινλανδία (1), την Ρωσία (4) και 
την Ελβετία (2) πραγματοποίησαν μία άκρως 
ενδιαφέρουσα έρευνα για την σχέση του Ή-
λιου και των ηλιακών ανέμων και του κλίματος 
της Γης (από Solar Forcing of Multiple Climatic 
Parameters, Sherwood, Keith and Craig Idso. 
CO2 Science. June 4, 2008). Η απρόβλεπτη συ-
μπεριφορά του Ήλιου αποτελεί αρκετά μεγα-
λύτερο κίνδυνο από οτιδήποτε άλλο, καθώς 
υπάρχει άμεση συσχέτιση με την ατμόσφαιρα. 

Ο Ήλιος όμως, δυστυχώς δεν μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί το ίδιο καλά στην πολιτική ατζέντα 
όσο η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή... Άμα 
εξαλείψουμε για λίγο την μνήμη χρυσόψαρου 
που μας διακατέχει και ξεφυλλίσουμε εφημε-
ρίδες της δεκαετίας του '80, θα δούμε πως η 
θεωρία για μια νέα εποχή παγετώνων που α-
πειλεί τον πλανήτη, ήταν η καθολική πρόβλε-
ψη των κλιματολόγων. Νομίζετε, λοιπόν, πως 
οι κλιματολόγοι συμφωνούν στις προβλέψεις 
τους; Φυσικά και όχι! Το παγκόσμιο κλίμα επη-
ρεάζεται από πολλαπλούς παράγοντες και ένας 
από τους κύριους είναι η ηλιακή δραστηριότη-
τα. Οι έρευνες κάνουν λόγο για μείωση της ηλι-
ακής δραστηριότητας κατά 60% στην δεκαετία 
τού 2030, κάτι που θα οδηγήσει σε πτώση της 
μέσης θερμοκρασίας στον πλανήτη. Δεν είναι 
απίθανο, δε, να οδηγήσει σε φαινόμενα που 
θα θυμίσουν πολύ όλα όσα έγιναν 300 χρόνια 
πριν στην Ευρώπη.
Υ.Γ.: Την επόμενη φορά που θα ακούσουμε τα 
παιδιά του Σόρος και της Νέας Τάξης, ας έχουμε 
όλα αυτά υπόψη, χωρίς να ξεχνάμε πως τα πλα-
στικά και η μόλυνση του περιβάλλοντος που 
ζούμε είναι ευθύνη μας και αν δεν κάνουμε 
κάτι άμεσα στο τέλος θα μας δηλητηριάσουν. 
Όσο για την κλιματική αλλαγή, θα έρθει όπως 
πάντα ερχόταν και όσο πιό γρήγορα το αποδε-
χτούμε και δούμε πως πρέπει να προσαρμο-
στούν τα πάντα στην ζωή μας, θα είναι καλύ-
τερα για όλους μας!
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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

Τα τραγούδια της Ρόζας Εσκενάζυ 
ακούγονται μέχρι σήμερα... 

Αγορά μπουζουκιών και άλλων από το 
«Καλλιτεχνικόν Οργανοποιείον του 

Ζοζέφ Τερζιβασιάν»

Καλαθοπλέκτης, περίπου 1930

Γερόντισα ξαποσταίνει πριν θυμιατίσει τους τάφους των 
ανθρώπων της που αναπαύονται στο κοιμητήρι της Ολύμπου, 

στην Κάρπαθο

Οι γυναίκες ήταν υπεύθυνες να φέρνουν το νερό στο σπίτι, όπως σε 
όλη την Ελλάδα έτσι και στην Κέρκυρα

Στο χωριό Όλυμπος της Καρπάθου υπάρχει μια 
πολύ σκληρή παράδοση χρόνων όπου η 

μικρότερη αδελφή απαγορεύεται να παντρευτεί 
εφόσον η μεγαλή το θέλει

Αγρότισσες σε λίχνισμα, περίπου το 1930
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18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
1081 Οι Νορμανδοί υπό τον Ροβέρτο 
Γυισκάρδο νικούν τους Βυζαντινούς 
υπό τον Αλέξιο Κομνηνό και Γεώργιο 
Παλαιολόγο στη Μάχη του Δυρραχίου 
και βάζουν πόδι στον ελλαδικό χώρο.
1918  Γεν νήθηκε ο Κωνσ ταν τ ίνος 
Μητσοτάκης, Έλληνας πολιτικός από τα 
Χανιά. (Θαν. 29/5/2017)
1920 Γεννήθηκε η Μελίνα Μερκούρη, 
Ελληνίδα ηθοποιός και πολιτικός. (Θαν. 
6/3/1994)
1944 Φτάνει στην Αθήνα η εξόριστη 
κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, υπό τον 
Γεώργιο Παπανδρέου, μετά την απο-
χώρηση των Γερμανών στις 12 Οκτω-
βρίου.
1981 «Το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, 
ο Λαός στην εξουσία». Ο Ανδρέας 
Παπανδρέου και το κόμμα του κερδί-
ζουν τις βουλευτικές εκλογές με ποσο-
στό 48,06%, έναντι 35,86% της Νέας 
Δημοκρατίας.

19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
1784 Γεννήθηκε ο Θεόφιλος Καΐρης, 
μεγάλος Δάσκαλος του Γένους. (Θαν. 
13/1/1853)
1912 Αρχίζει η μάχη των Γιαννιτσών, 
μία από τις σημαντικότερες του Α’ Βαλ-
κανικού Πολέμου. Η λαμπρή νίκη του 
Ελληνικού Στρατού κατά τη μάχη αυτή 
ανοίγει τον δρόμο προς τη Θεσσαλο-
νίκη.
1924 25 άνθρωποι σκοτώνονται και 
18 τραυματίζονται σ τον κινηματο-
γράφο «Πανόραμα» της Αθήνας από 
τον πανικό που προκαλείται όταν ακού-
γεται η κραυγή «Φωτιά!».
1980 Η Ελλάδα επιστρέφει στο στρατι-
ωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, από το οποίο 
αποχώρησε το 1974, μετά την εισβολή 
του «Αττίλα» στην Κύπρο.

20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
460 Απεβίωσε η Ευδοκία, αυτοκρά-
τειρα του Βυζαντίου, σύζυγος του Θεο-
δοσίου Β’. (Γεν. 401)
1888 Εγκαινιάζεται το Ζάππειο Μέγαρο 
στην Αθήνα.
1912 Ο ελληνικός στρατός καταλαμ-
βάνει τα Γιαννιτσά. Οι Τούρκοι υποχω-
ρούν στη Θεσσαλονίκη.

21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
1825 Δημοσιεύεται για πρώτη φορά 
στη «Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος» 
κριτική του ποιήματος του Διονυσίου 
Σολωμού «Ύμνος εις την Ελευθερία», 
από τον Σπυρίδωνα Τρικούπη.
1907 Γεννήθηκε ο Νίκος Εγγονόπου-
λος, έλληνας ζωγράφος και ποιητής, ο 
κυριότερος εκφραστής του σουρεαλι-
σμού στη χώρα μας. (Θαν. 31/10/1985)
1918 Πραγματοποιείται το πρώτο 
εργατικό συνέδριο στην Ελλάδα, στο 
φουαγιέ του Βασιλικού Θεάτρου στην 
Αθήνα. Η πρώτη Εκτελεστική Επιτροπή 
της ΓΣΕΕ απαρτίζεται από τους Α. Μπε-

ναρόγια, Ε. Ευαγγέλου, Ηλ. Δελαζάνο, 
Ε. Μαχαίρα.

22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
1798 Ο Αλή Πασάς με τον γιο του Μου-
χτάρ, έπειτα από σφοδρή επίθεση, 
καταλαμβάνουν την Πρέβεζα, την 
οποία υπερασπίζονται 1.000 Έλληνες 
και Γάλλοι υπό τον Στρατηγό Λα Σαλσέ. 
Ο Αλή στέλνει πεσκέσι στον Σουλτάνο 
τέσσερα σακιά με κεφάλια Γάλλων και 
Ελλήνων μαχητών.
1923 Φιλομοναρχικό σ τρατ ιωτικό 
κίνημα, υπό τους στρατηγούς Λεοναρ-
δόπουλο και Γαργαλίδη, καταστέλλεται 
από τους Πλαστήρα και Πάγκαλο.
1937 Γεννιέται ο Μάνος Λοΐζος, κυπρι-
ακής καταγωγής μουσικοσυνθέτης. 
(Θαν. 17/9/1982)
1988 Ενώ το «σκάνδαλο Κοσκωτά» 
βρίσκεται σε έξαρση, 3.000 οπαδοί 
του Ολυμπιακού συγκεν τρώνονται 
στου Ρέντη και αποθεώνουν τον πρόε-
δρο Γιώργο Κοσκωτά με τα συνθήματα 
«Κάτω τα χέρια από τον Κοσκωτά» 
και «Προεδράρα, είμαστε μαζί σου», 
σηκώνοντάς τον στα χέρια.

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
1914 Η Μεγάλη Βρετανία κηρύσσει τον 
πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατο-
ρία και προσαρτά την Κύπρο.
1919 Γεννιέται ο Μανώλης Ανδρόνι-
κος, Έλληνας αρχαιολόγος, που έγινε 
παγκοσμίως γνωστός όταν ανακά-
λυψε τον τάφο του βασιλιά των Μακε-
δόνων Φίλιππου Β’ στη Βεργίνα. (Θαν. 
30/3/1992)
1925 Γεννιέται ο Μάνος Χατζιδάκις, 
Έλληνας συνθέτης. (Θαν. 15/6/1994)
1941 Γερμανικά στρατεύματα κατοχής 
πυρπολούν οικίες του χωριού Μεσό-
βουνο της Κοζάνης και εκτελούν 157 
κατοίκους, οι περισσότεροι από τους 
οποίους είναι ήρωες του Ελληνοϊταλι-
κού Πολέμου.
1974 Οι πρωτεργάτες του πραξικοπή-
ματος της 21ης Απριλίου συλλαμβάνο-
νται και εκτοπίζονται στην Τζια.

24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
1857 Ιδρύεται το πρώτο ποδοσφαι-
ρικό σωματείο στον κόσμο, η αγγλική 
Σέφιλντ (Sheffield F.C.).
1909 Η Ελλάδα, επί κυβερνήσεως 
Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, αγοράζει 
το θωρηκτό Αβέρωφ, αντί 24 εκατομ-
μυρίων δραχμών, από τα οποία τα 8 
εκατομμύρια προέρχονται από κληρο-
δότημα του Γεώργιου Αβέρωφ.
1946 Γεννιέται η Καίτη Χωματά, ελλη-
νίδα τραγουδίστρια του «Νέου Κύμα-
τος». (Θαν. 24/10/2010)
1963 Η Σουηδική Ακαδημία τιμά τον 
Γιώργο Σεφέρη με το Νόμπελ Λογοτε-
χνίας, «για το υπέροχο λυρικό ύφος 
του, που είναι εμπνευσμένο από ένα 
βαθύ αίσθημα για το ελληνικό πολιτι-
στικό ιδεώδες».

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
Μια γρήγορη επισκόπιση στην ιστορία

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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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 

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

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
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Ο 
Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα εξέφρασε την Τετάρ-
τη την υποστήριξή του στον πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τριντό, ο οποίος 
κατά τις δημοσκοπήσεις καλείται να δώσει σκληρή και αμφίρροπη αναμέτρηση 
με τον ηγέτη της καναδικής δεξιάς Άντριου Σιρ για να επανεκλεγεί στο αξίωμα 

στις εκλογές της 21ης Οκτωβρίου. Ο Ομπάμα εξέφρασε «υπερηφάνεια» διότι «συνεργάστη-
κα με τον Τζάστιν Τριντό όταν ήμουν πρόεδρος», μέσω Twitter, πριν εξηγήσει: «Είναι ηγέτης 
που εργάζεται σκληρά, είναι αποτελεσματικός, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για φλέγοντα 
ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή. Ο κόσμος χρειάζεται την προοδευτική ηγεσία του σή-
μερα και ελπίζω ότι οι γείτονές μας στον βορρά θα τον υποστηρίξουν, [θα τον αναδείξουν 
στο αξίωμα] για άλλη μια θητεία». Οι δύο πολιτικοί καλλιέργησαν προσωπική φιλική σχέση 
αφότου ο Ομπάμα εγκατέλειψε τον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2017. Νωρίτερα φέτος, οι 
δυο τους θεάθηκαν να δειπνούν μαζί σε εστιατόριο στην Οτάβα.

Σ
τις 17 Οκτωβρίου γράφτηκε άλλη 
μια χρυσή σελίδα για τη νομιμοποί-
ηση της κάνναβης στον Καναδά, που 
πραγματοποιήθηκε πριν από έναν 

χρόνο. Πρόκειται για τη νομιμοποίηση των 
βρώσιμων προϊόντων που δημιουργούνται 
από το φυτό. Θα είναι διαθέσιμα στους κα-
ταναλωτές από τον Δεκέμβριο. Από την Πέ-
μπτη πλέον οι αρμόδιες εταιρείες παραγω-
γής θα είναι σε θέση να ξεκινήσουν τη δια-
δικασία αποστολής των αιτήσεών τους στο 
υπουργείο Υγείας της χώρας. Η διαδικασία 

έγκρισης και προμήθειας αναμένεται να δι-
αρκέσει δύο έως τρεις μήνες. Ποια προϊό-
ντα νομιμοποιεί ο συγκεκριμένος νόμος: Η 
ομπρέλα του νέου νόμου καλύπτει προϊό-
ντα όπως αναψυκτικά και ποτά με εκχυλί-
σματα κάνναβης, καραμέλες, γλυκά και άλ-
λα φουρνιστά προϊόντα. Ακόμη, στη λίστα 
περιέχονται και οι λοσιόν, οι κρέμες και τα 
βάλσαμα για το σώμα, τα οποία παρέχουν 
ανακούφιση από τον πόνο, επειφή η κάννα-
βη απορροφάται άμεσα από το δέρμα (το-
πική χρήση).

Η 
διπλωματία του Κανα-
δά ανακοίνωσε την Τρίτη 
την προσωρινή αναστο-
λή της χορήγησης «νέων 

αδειών εξαγωγών στην Τουρκία», 
αναφερόμενη ουσιαστικά στις ε-
ξαγωγές στρατιωτικού υλικού, α-
ντιδρώντας στη στρατιωτική επί-
θεση της Άγκυρας στη βορειοανα-
τολική Συρία. «Αυτή η μονομερής 
ενέργεια υπάρχει κίνδυνος να υ-
πονομεύσει τη σταθερότητα στην 
ήδη εύθραυστη περιοχή, να επι-
δεινώσει την ανθρωπιστική κατά-
σταση και να ακυρώσει την πρόο-
δο που έχει σημειώνει ο διεθνής 
συνασπισμός εναντίον του Νταές 
[σ.σ. ακρώνυμο της οργάνωσης Ι-
σλαμικό Κράτος στα αραβικά], του 
οποίου η Τουρκία είναι μέλος», ε-
ξήγησε το καναδικό ΥΠΕΞ σε δελ-
τίο Τύπου που δημοσιοποίησε. 
«Υπό το φως των πρόσφατων εξε-
λίξεων, ο Καναδάς ανέστειλε προ-
σωρινά τις νέες άδειας εξαγωγών 
στην Τουρκία».

Έγινε το επόμενο βήμα μετά τη 
νομιμοποίηση της ψυχαγωγικής 
κάνναβης

Αναστέλλονται όλες οι εξαγωγές 
στρατιωτικού υλικού στην Τουρκία

Η εθνική ποδοσφαίρου του 
Καναδά νίκησε τις ΗΠΑ έπειτα 

από 34 χρόνια 

Ι
στορική ημέρα για τον Καναδά 
που κατάφερε έπειτα από 34 
χρόνια να κερδίσει με 2-0 σε 
ποδοσφαιρικό αγώνα τις ΗΠΑ 

για το Nations League Concacaf. Ο 
Καναδάς πήρε τη νίκη με 2-0 για τον 
πρώτο όμιλο της Α’ κατηγορίας και 
ανέβηκε στην πρώτη θέση αφήνο-
ντας τους Αμερικανούς έξι βαθμούς 
μακριά. Το σκορ για τους γηπεδού-
χους άνοιξε ο Ντέιβις στο 63’ και στο 
πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων 
ο Καβαλίνι διαμόρφωσε το τελικό 
αποτέλεσμα. Η νίκη επί των ΗΠΑ 
πανηγυρίστηκε πάρα πολύ, αφού η 
τελευταία των Καναδών επί των Αμε-
ρικανών ήταν το 1985. Ο Καναδάς 
θέλει ακόμα ένα βαθμό για να περά-
σει στα ημιτελικά.

Υπέρ της επανεκλογής Τριντό 
τάχθηκε ο Μπάρακ Ομπάμα
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LIFE

Daniella Lopez Osorio: 
Κολομβιανή πρόκληση...

Δεν παίρνεις τα 
μάτια σου από πάνω 
της! Είναι μια από 
τις πιο σέξι γυναίκες 
παγκοσμίως. 

Το μοντέλο, 
Ντανιέλα Λόπεζ 
Οσόριο, είναι 
μια από τις πιο 
σέξι γυναίκες 
παγκοσμίως. 

Ορίστε τι ξέρουμε 
για εκείνη! Το 
Κολομβιανό μοντέλο 
που έγινε μοντέλο 
της Victoria’s Secret 
σε ηλικία 22 ετών! 

Έχει πάνω από 
420.000 οπαδούς 
στο λογαριασμό 
Instagram της και 
οι φωτογραφίες 
της ανεβάζουν την 
θερμοκρασία.
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M
ετράει ή-
δη αρκε-
τά χρόνια 
στον χώρο 

της δισκογραφίας,ο Πα-
ναγιώτης Ραφαηλίδης εί-
ναι μία φωνή αναξιοποί-
ητη,ένα ταλέντο που δεν 
είχαμε ανακαλύψει και 
σίγουρα ένας άνθρωπος 
που έχεις πολλά να κερ-
δίσεις από αυτόν. Tον τε-
λευταίο καιρό,τον είδα-
με και σε έναν άλλον ρό-
λο αυτόν του παρουσια-
στή.Έναν ρόλο που του 
πήγαινε εξίσου καλά και 
μάλιστα τον έκανε για 
αρκετό καιρό με μεγάλη 
επιτυχία.Κάτι ή κάποιους 
όμως πρέπει να ενόχλη-
σε όμως και έτσι το ταλα-
ντούχο αγόρι δεν είδαμε 
να ανανεώνει συμβάσεις 
για τον νέο χρόνο. 

Βάλια Χατζηθεοδώρου: 

Το κορίτσι του «Τροχού 

της τύχης» τρελαίνει

Μέσα σε λίγες εβδομάδες προ-
βολής του καθημερινού τηλε-
παιχνιδιού του STAR, «Τρο-
χός της τύχης», είδε τις μετοχές 
της να απογειώνονται. Πλέον 
μετρά περισσότερους από 
46.000 followers, ενώ οι δεκά-
δες φωτογραφίες της απεικο-
νίζουν το πόσο όμορφη είναι.

Ο Νίκος Δαδακός έχει 

ρίξει το Instagram με 

τους κοιλιακούς του

Aλλοτε στεριά και άλλοτε 
θάλασσα,τα μοντέλα εκτός 
από το υπέροχο οπτικό απο-
τέλεσμα που μας χαρίζουν 
αφού είναι πρόσωπα που 
όταν ανεβάζουν φωτογρα-
φίες τους στα social media 
ένας μικρός πανικός όσο και 
να μην το θέλουν ολοένα και 
γίνεται.

Η Μαίρη Νέγρη, είναι το κορί-
τσι που είδαμε στο διαφημι-
στικό του Γρηγόρη Αρναού-
τογλου ενόψει της βραδινής 
του εκπομπής κι αμέσως μας 
εντυπωσίασε!
Πρόκειται για μια πανέμορφη 
μελαχρινή η οποία κάνει τα 
πρώτα της βήματα στην τηλε-
όραση και σίγουρα τα επό-
μενα χρόνια θα μας απασχο-
λήσει ακόμα περισσότερο…

Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης 
είναι και «sexy»

Το ωραιότερο κορμί της 
πίστας

H Μαίρη Νέγρη που 

θα μας απασχολήσει

Α
ποκαλυπτικές πόζες στο Instagram. 
Δοκιμάζει τις αντοχές μας σε κάθε 
ποστάρισμά της στο Instagram και 
προκαλεί πολλά «εγκεφαλικά».

Η Έφη Ρόζη είναι η πιο σέξι κτηνίατρος στην 

Ελλάδα μακράν της δεύτερης κι αυτό μπο-
ρείτε να το διαπιστώσετε εύκολα.
Πρόκειται μάλιστα για την πρώην του Από-
στολου Βέλλιου που σκοράρει στα social 
media.

Πρώην πασίγνωστου Έλληνα 
επιθετικού «σκοράρει» με τις πόζες της

Υ
πάρχουν γυναί-
κες και γυναί-
κες που κάνουν 
την εμφάνισή 

τους στις ελληνικές πτή-
σεις.Υπάρχει, κι από την 
άλλη, η Ειρήνη Παπαδο-
πούλου- το, με διαφορά, 
πιο εντυπωσιακό κορμί 
που έχουμε δει τα τελευ-
ταία πάρα πολλά χρόνια 
στα μέρη μας.
Η «μπουλντόζα» του 
Sur v ivor  ε ίνα ι  μ ια 
κοπέλα με αδιανόη-
τες αναλογίες, η οποία 
προκαλεί παρατεταμένη 
ζάλη σε όποιον βρεθεί 
στο διάβα της!
Ειρήνη, είσαι μία και 
μοναδική…
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Φ
ωτιά παίρνε ι 
κάθε της ανάρ-
τηση.
Είναι 20 χρονών 

και διαθέτει σχεδόν 6 εκα-
τομμύρια ακόλουθους στο 
Instagram. 5,8 για την ακρί-
βεια. Η Σίντι Κίμπερλι είναι 
ένα μοντέλο από την Ολλαν-
δία με χαρακτηριστικά που 
τα σπάνε. Μάτια, χείλη, 
πόδια…
Χαμός γίνεται σε κάθε της 
ανάρτηση.

O 
Enrique Iglesias 
με την Anna 
Kournikova εί-
ναι από τα διά-

σημα ζευγάρια που έχουν 
επιλέξει να προστατεύ-
σουν από τη δημοσιότητα 
τις προσωπικές και οικο-
γενειακές τους στιγμές. Ο 
ερχομός των δίδυμων παι-
διών τους το Δεκέμβρη του 
2017 ήταν από τα σημαντι-
κότερα γεγονότα της ζωής 
τους και ήταν ίσως από τις 
λίγες φορές που θέλησαν 
να τη μοιραστούν με τους 
θαυμαστές τους. Μάλιστα 
μέχρι τη γέννηση των δι-
δύμων δεν είχε κυκλοφο-
ρήσει καμία φωτογραφία 
της Kournikova από την 
περίοδο της εγκυμοσύνης 
της. Έκτοτε, ο διάσημος 
τραγουδιστής δημοσιεύει 
ανά περιόδους διάφορες 
φωτογραφίες και βίντεο με 
τα παιδιά του, τη Lucy και 
τον Nickolas, τα οποία κα-
ταγράφουν ρεκόρ σε views 
και likes! Στο τελευταίο βί-
ντεο που ανέβασε ο Ισπα-
νός καλλιτέχνης, τα παιδιά 
του ξεκαρδίζονται στα γέ-
λια με ένα πολύ απλό παι-
χνίδι. 

Enrique Iglesias: Παίζει με τα δίδυμα παιδιά 
του και τρελαίνει το διαδίκτυο

Δ
ιαθέ τ ε ι  ό -
λο το πακέτο 
που την κά-
νει περιζήτη-

τη ως μοντέλο και ακα-
ταμάχητη ως γυναίκα. 
Ο λόγος για την Rachel 
Mortenson, η οποία έχει 
ως βασικά ατού στην εμ-
φάνισή της την ομορφιά 
και το θανατηφόρο κορ-
μί της.
Συχνά στο λογαριασμό 
της στο Instagram, ανε-
βάζει σέξι φωτογραφίες 
της – κυρίως με μαγιό 
– που αναδεικνύουν τα 
κάλλη της και αναστα-
τώνουν ευχάριστα τους 
followers της.

Έξι εκατομμύρια ακολουθούν 
την 20χρονη

Το φλογερό μοντέλο από τη 
Βενεζουέλα

Ε
ίτε ξανθ ιά ε ί τ ε  με λαχρινή 
δεν έχε ι καμία σημασία. Η 
Alessandra Sironi ε ίναι εξί-
σου εν τυπωσ ιακή. Για την 

ακρίβεια, είναι φλογερή και αρκετά 
προκλητική, ενώ ως «κερασάκι στην 
τούρτα» έρχεται η καταγωγή της από 
τη Βενεζουέλα, τη χώρα που παραδο-
σιακά βγάζει τις ωραιότερες γυναί-
κες.

Η Alessandra Sironi ξέρει καλά πώς 
να παίζει με το φακό και να αιχμαλω-
τίζει τα βλέμματα. Οι φωτογραφίες 
της που ανεβάζει σ το λογαριασμό 
της στο Instagram είναι από σέξι έως 
προκλητικές, αναστατώνοντας κάθε 
φορά τους followers της.
Το μοντέλο τα τελευταία χρόνια μένει 
μόνιμα στην Αμερική, όπου ασχολεί-
ται με το μόντελιγκ.

Η Rachel Mortenson τα «σπάει» με 
την εμφάνισή της



LIFE56 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

18 Οκτωβρίου 2019
www.hellasnews-radio.comΤΑΞΙΔΙ

Οι καλύτερες στάσεις και οι 
εκδρομές που πρέπει να βάλετε 
στο πρόγραμμα για μια χορταστική 
φθινοπωρινή απόδραση.

Κ
άνει πολλή ζέστη, καλύτερα να 
κάτσουμε στο air condition», 
«δεν θα βρούμε να παρκάρου-
με», «δεν περιμένω στην ουρά 

μισή ώρα για ένα παγωτό». Εντάξει, δεν 
είχε μόνο γκρίνια η περσινή μου αυγου-
στιάτικη επίσκεψη στην Κέρκυρα, αλλά τέ-
τοιες κουβέντες ξεστόμισα κάμποσες φο-
ρές. Η αλήθεια είναι ότι τα καλοκαίρια στο 
νησί είναι ζεστά και με υψηλά επίπεδα υ-
γρασίας, οι επισκέπτες πολλοί, και μάλι-
στα φέτος σημειώθηκε αύξηση περίπου 
10% στις αφίξεις σε σχέση με πέρυσι. Τα-
ξιδεύοντας όμως στην πόλη της Κέρκυ-
ρας αρχές Σεπτέμβρη, απολαύσαμε πολύ 
περισσότερο κάθε εμπειρία που προσφέ-
ρει. Η περίοδος μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου 
είναι η καλύτερη εποχή για να ευχαριστη-
θείτε βόλτες, φαγητό, ακόμα και παραλίες, 
αφού ο καιρός ακόμη επιτρέπει βουτιές.

 ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΟΝ ΡΕΠΟ
Το φθινόπωρο είναι ό,τι πρέπει για έναν 
περίπατο στο Μον Ρεπό, το κτήμα 258 
στρεμμάτων πάνω από τη θάλασσα και 
λίγο έξω από το κέντρο της πόλης. Το ανά-
κτορο μέσα στο κτήμα χτίστηκε το 1831 
από τους Άγγλους και, μετά την ένωση των 
Επτανήσων με την Ελλάδα, παραχωρή-
θηκε στον βασιλιά Γεώργιο Α΄, ο οποίος 
του έδωσε και τη σημερινή ονομασία 
του, Mon Repos (σ.σ. «η ανάπαυσή μου»). 
Μετά από δικαστική διαμάχη με τη βασι-
λική οικογένεια, που το διεκδίκησε, αυτό 
τελικά παραχωρήθηκε στον Δήμο. Το Μον 
Ρεπό είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 8 
π.μ. έως τις 8 μ.μ. και ο πλούσιος κήπος 
του φιλοξενεί περισσότερα από 2.000 
είδη φυτών, λουλούδια και αιωνόβια 
δέντρα, η σκιά των οποίων είναι σωτήρια 
τις ζεστές ημέρες του χρόνου. Αν ο και-
ρός το επιτρέπει, περπατήστε μέσα από το 
πάρκο προς την παραλία Καρδάκι με την 
τσιμεντένια προβλήτα ακριβώς κάτω από 
τα δέντρα: είναι η αγαπημένη των ντό-
πιων για μια γρήγορη βουτιά. Η έπαυλη 
του Moν Ρεπό στεγάζει σήμερα το Μου-
σείο Παλαιόπολης, όπου θα δείτε αρχαιο-
λογικά ευρήματα από την ομώνυμη περι-
οχή (πρόκειται για το σημερινό Κανόνι). 
Κάτω από το Μον Ρεπό και δίπλα στη 
θάλασσα, το καφέ Royal Baths (Θεοτόκη 
Εμμανουήλ, τηλ. 6944-464728) είναι το 
ιδανικό σημείο για να ξαποστάσετε μετά 
τον περίπατο ή το κολύμπι.

 PLANE SPOTTING ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙ
Είναι ο πιο χαρακτηριστικός ήχος της 
πόλης: σχεδόν κάθε δέκα λεπτά θα ακού-
σετε τα αεροπλάνα που πετάνε χαμηλά 
καθώς προσγειώνονται ή απογειώνονται 
από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Κέρκυ-
ρας, το οποίο βρίσκεται μέσα στην πόλη. 
Δεκάδες πτήσεις από κάθε σημείο της 
Ευρώπης πραγματοποιούνται καθημερινά 

μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Κατευθυνθείτε 
στο Κανόνι, δίπλα στην Παναγιά Βλαχέρνα 
και απέναντι από το Ποντικονήσι, για να 
επιδοθείτε στο plane spotting, την παρα-
τήρηση δηλαδή των αεροσκαφών και 
τη φωτογράφισή τους από κοντινή από-
σταση. Μια πολύ στενή λωρίδα γης 300 
μ., το Πέρασμα, συνδέει το Κανόνι με την 
απέναντι πλευρά: είναι το ιδανικό σημείο 
για να βλέπετε τα αεροπλάνα να πετάνε 
από πάνω σας, καθώς κατεβαίνουν για να 
πλησιάσουν τον διάδρομο προσγείωσης, 
που βρίσκεται περίπου 200 μέτρα πίσω 
σας.

 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΡΙΤΣΑ
«Το μεγάλο εργοστάσιο του Δεσύλλα που 
επεξεργαζόταν κάνναβη, λινάρι και γιούτα 
για να φτιάξει υφάσματα δέσποζε στην 
περιοχή της Γαρίτσας, η οποία ήταν βιο-
μηχανική ζώνη από τα τέλη του 19ου έως 
τα μέσα του 20ού αιώνα. Εκτός από τον 
Δεσύλλα, που έκλεισε τη δεκαετία του 
1980, εδώ λειτουργούσαν καπνοβιομη-
χανία, μακαρονοποιείο, κεραμοποιεία και 
βυρσοδεψεία, καθώς και αλυκές και ανε-
μόμυλοι. Η φτωχική γειτονιά, που στέγαζε 
κυρίως εργάτες και πρόσφυγες της Μικρα-
σιατικής Καταστροφής, άρχισε να παίρ-
νει αξία με την ανάπτυξη του τουρισμού 
και δίπλα στα χαμηλά σπίτια χτίστηκαν 
ξενοδοχεία και ταβέρνες, κυρίως πάνω 
στο παραλιακό μέτωπο, κατά μήκος της Λ. 
Δημοκρατίας. «Όμως στα στενά πίσω από 
τη θάλασσα, θα δεις ακόμη μικρά σπίτια 
και στενά δρομάκια», μου διηγούνται η 
Κατερίνα και ο Αλέκος, που μένουν στην 
πόλη εδώ και κάποια χρόνια και έρχονται 
για απογευματινές βόλτες στη Γαρίτσα. 
Ξεκινήστε από τον Ανεμόμυλο με κατεύ-
θυνση προς την πόλη, διασχίστε το άλσος 
Γαρίτσας, περάστε από την κολώνα του 
Ντούγκλα (ο οβελίσκος ονομάστηκε έτσι 
γιατί κατασκευάστηκε προς τιμήν του Βρε-
τανού αρμοστή των Ιονίων Νήσων) και 

φτάστε μέχρι τη Σπιανάδα. Σε όλη τη δια-
δρομή θα έχετε θέα προς το Παλιό Φρού-
ριο και τον κόλπο της πόλης.

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΑ ΚΑΝΤΟΥΝΙΑ
Η καλύτερη ώρα για να περπατήσετε στα 
καντούνια είναι αργά, μετά τις 23.00.  
Έτσι, θα νιώσετε χωρίς πολύ κόσμο την 
ατμόσφαιρα της Παλιάς Πόλης. Είναι επί-
σης η ώρα που τα περισσότερα μαγαζιά 
μαζεύουν την πραμάτεια τους και απο-
καλύπτονται οι καμάρες στη Νικηφόρου 
Θεοτόκη, τα παλιά κτίρια στην πλατεία 
Λεμονιάς και οι λεπτομέρειες στο βενε-
τσιάνικο πηγάδι στην πλατεία Κρεμα-
στής.

 ΠΟΤΟ ΜΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Κάτω ακριβώς από το Νέο Φρούριο 
συγκεντρώνεται η εναλλακτική βραδινή 
διασκέδαση στην Παλιά Πόλη. Ανεβείτε 
τα σκαλάκια της οδού Σχολεμβούργου και 
θα δείτε διαδοχικά καλοφτιαγμένα μαγα-
ζιά με επιλεγμένη μουσική να απλώνουν 
τα τραπεζάκια τους στα διαφορετικά επί-
πεδα. Το πρώτο είναι η μπιραρία Φιρί 
Φιρί (1η πάροδος Σολωμού 1, τηλ. 26610-
33953), με περιποιημένους μεζέδες και 
μεγάλη ποικιλία σε μπίρες. Ο κήπος 
του Graal (Διονυσίου Σολωμού 31, τηλ. 
26610-41735) προσφέρεται για νυχτερι-
νές συζητήσεις με ροκ ακούσματα, ενώ 
το διπλανό Jasmine (Διονυσίου Σολωμού 
31, τηλ. 6943-103643) φτιάχνει ωραιό-
τατα κοκτέιλ. Ακριβώς από πάνω είναι το 
Tabernita Mexicana (βλ. γαστρονομικές 
εμπειρίες), στο οποίο μπορείτε να έρθετε 
και μόνο για ποτό ή για μία από τις παγω-
μένες μαργαρίτες του. Πάνω πάνω, δίπλα 
ακριβώς από το τείχος του φρουρίου, λει-
τουργεί το Πολύτεχνο (Σχολεμβούργου 
39, τηλ. 26610-27794), όπου, εκτός από 
ενδιαφέρουσες μουσικές βραδιές, διορ-
γανώνουν εκθέσεις, θεματικά πάρτι και 
λάιβ.  

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΓΛΥ-
ΚΟ
Γύρω από την πλατεία Δημαρχείου στην 
Παλιά Πόλη, θα βρείτε πολλά μικρά, 
όμορφα μαγαζάκια για καφέ, φαγητό στο 
χέρι ή γλυκό. Πάρτε ένα από τα ολόφρε-
σκα σάντουιτς στο Panetteria (Βραχλιώτη 
61, τηλ. 26610-22654), καθίστε για καφέ 
στο Puppet (Δ. Κόλλα 1, τηλ. 26610-40707 
– σερβίρουν και πρωινό, ενώ στους από 
πάνω ορόφους,φιλοξενούνται τρία χαρι-
τωμένα δωμάτια για ενοικίαση) και δοκι-
μάστε λουκουμάδες γεμιστούς στο Στάζει 
Μέλι (Γκίλφορδ 60, τηλ. 26613-00537).

 ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
Τέσσερα πολύ ενδιαφέροντα μουσεία λει-
τουργούν στην πόλη της Κέρκυρας. Στο 
Σερβικό Μουσείο (Μουστοξύδου 1, τηλ. 
26610-33960) θα δείτε φωτογραφίες, 
στρατιωτικό εξοπλισμό, στολές και άλλα 
αντικείμενα από τους Σέρβους στρατιώ-
τες που βρήκαν καταφύγιο στο νησί κατά 
τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 
Το Μουσείο Χαρτονομισμάτων (Πλατεία 
Ηρώων Κυπριακού Αγώνα, τηλ. 26610-
41552) παρουσιάζει χαρτονομίσματα από 
όλες τις ιστορικές περιόδους του ελληνι-
κού κράτους, μέχρι και αυτά που κυκλο-
φόρησε ο Ιωάννης Καποδίστριας, αλλά 
και από άλλες χώρες. Κινεζικές πορσελά-
νες, μάσκες του θεάτρου Νο, παραδοσι-
ακά ιαπωνικά παραβάν και άλλα εξωτικά 
αντικείμενα θα δείτε στο Μουσείο Ασιατι-
κής Τέχνης (Παλαιά Ανάκτορα, τηλ. 26610-
30443). Την αναβίωση της καθημερινότη-
τας των ευγενών του νησιού κατά τη διάρ-
κεια του 19ου αιώνα θα παρακολουθή-
σετε στο Casa Parlante (Νικηφόρου Θεο-
τόκη 16, τηλ. 26610-49190). Το νεοκλα-
σικό κτίριο έχει επιπλωθεί με αντίκες και 
αντικείμενα τέτοια, ώστε να προσομοιά-
ζει σε σπίτι εκείνης της περιόδου, ενώ οι 
φιγούρες ρομπότ αναπαριστούν τις ασχο-
λίες των ανθρώπων.

Κέρκυρα: Τα «κλειδιά» της πόλης
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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

Σταφιδόψωμο

Άρωμα Κουζίνας
ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΑ

ΥΛΙΚΑ

 ª Σε ένα μπολ βάζουμε το λάδι, τη ζάχαρη και τα χτυπάμε καλά με το σύρμα.
 ª Προσθέτουμε το χυμό του πορτοκαλιού, το ξύσμα πορτοκαλιού το νερό, την κανέλα και 

το γαρύφαλλο συνεχίζοντας το χτύπημα.
 ª Κατόπιν προσθέτουμε τις σταφίδες και τελευταίο το αλεύρι με το μπέικιν.
 ª Ανακατεύουμε πολύ καλά όλα τα υλικά, μέχρι να ομογενοποιηθούν.
 ª Η ζύμη πρέπει να γίνει λίγο πιο σφιχτή από τη ζύμη του κέικ.
 ª Αν χρειαστεί προσθέτουμε και άλλο αλεύρι.
 ª Τη ρίχνουμε σε καλά λαδωμένη φόρμα  ραντισμένη με αλεύρι και τίναγμα το περιττό,ή 

στρωμένη με αντικολλητικό χαρτί.
 ª Ψήνουμε στους 356°F σε προθερμασμένο φούρνο για 40  περίπου λεπτά.

 ª 1 κούπα  του τσαγιού σπορέλαιο
 ª 1 κούπα του τσαγιού ζάχαρη
 ª 1 κούπα του τσαγιού χυμό πορτοκα-

λιού
 ª 1 κούπα του τσαγιού νερό
 ª 1/2 κούπα του τσαγιού μαύρες σταφί-

δες πασπαλισμένες με αλεύρι
 ª 1 κουτ. του γλυκού κανέλα
 ª 1/2 κουτ. του γλυκού γαρύφαλλο
 ª 1 φακελάκι (20 γρ.) μπέικιν πάουντερ
 ª ξύσμα ενός πορτοκαλιού
 ª 1/2 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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Ένα ζευγάρι συζητά 
- Οι γυναίκες είστε παράξενες. Μπορείτε 
να νιώθετε χαρούμενες και λυπημένες την 
ίδια στιγμή.
- Και οι άντρες το ίδιο.
- Κάνεις λάθος. Πες μου κάτι που θα με 
κάνει να νιώσω χαρούμενος και στεναχω-
ρημένος την ίδια στιγμή.
- Έχεις το μεγαλύτερο μόριο απ’ όλους 
στην παρέα σου.

Όταν ένας άνδρας τρέχει να ανοίξει την 
πόρτα του αυτοκινήτου σε μια γυναίκα...
Ένα από τα δύο είναι σίγουρα καινούρ-
γιο...

Ήθελα γιαούρτι με ζάχαρη αλλά μπερδεύ-
τηκα και έριξα αλάτι. Ας μην πάει χαμένο, 
σκέφτηκα. Έβαλα αγγούρι, σκόρδο και 
τώρα ψήνω δυο μπριζόλες!

Όταν μου λένε πως κάποιος είναι μισός 
Έλληνας μισός Σουηδός, φαντάζομαι έναν 
να σταματάει για να περάσει πεζός ενώ 
ταυτόχρονα τον μουντζώνει.

- Μου ζήτησε η πρώην μου να της στείλω 
τις γυμνές φωτογραφίες της.
- Και τι έκανες;

- Της έστειλα το... link.

- Γυναίκα, έλα εδώ! Έχει ζεστό νερό ή να 
αρχίσω τα μπινελίκια;
- Έχει άντρα μου.
- Ωραία, γιατί εγώ πιάτα με κρύο νερό δεν 
πλένω...!

Είναι δυο ξανθιές στο αμάξι και λέει αυτή 
που οδηγεί στην άλλη :
- Βγες να δεις αν ανάβει το φλας.
Βγαίνει και η άλλη και της λέει:
- Ναι, όχι, ναι, όχι, ναι, όχι ...

Είναι ένας ‘Αγγλος, ένα Γάλλος και ένας 
Έλληνας στο μουσείο και κοιτάζουν ένα 
πίνακα με τον Αδάμ και την Εύα.
Ο Άγγλος λέει :
- Κοιτάξτε τη γαλήνη και την ηρεμία που 
κυριαρχεί στα πρόσωπά τους. Σίγουρα 
πρέπει να ήταν Άγγλοι.
Ο Γάλλος λέει :
- Μα τι λες, κοίτα τα κορμιά τους πόσο 
ωραία είναι μέσα στη γύμνια τους. Πρέπει 
να ήταν Γάλλοι.
Λέει και ο Έλληνας :
- Ρε σεις, τι λέτε; Δεν έχουν ρούχα, δεν 
έχουν στέγη, έχουν μόνο ένα μήλο για να 
φάνε και τους λένε πως αυτό είναι ο παρά-
δεισος. Σίγουρα είναι Έλληνες!

FUN

ΚΡΙΟΣ
Η σημερινή εποχή όπως καλά γνωρίζετε, 
δεν ευνοεί τα λόγια αλλά τις πράξεις. Και 
όσο περισσότερο διστάζετε να τολμήσετε 
τόσο οι άλλοι θα σας επιβάλλονται και με 
τις πράξεις τους και με τα λόγια τους. Τα 
περιθώριά σας στενεύουν. Γι’ αυτό κάντε 
τώρα την αρχή. Η περίοδος είναι ευνοϊκή. 
Διαχειριστείτε με σύνεση τα οικονομικά 
σας αποφεύγοντας τα περιττά έξοδα.

ΤΑΥΡΟΣ
Κοντά σε φίλους θα περάσετε την εποχή αυτή 
γιατί έχετε ανάγκη να σας βοηθήσουν να 
χαλαρώσετε. Μία από τις καλύτερες εποχές 
είναι αυτή που διανύουμε για εσάς που θα 
μπορούσε να προσφέρει κέρδη υλικά. Προ-
σέξτε λόγια και τις μετακινήσεις σας. Μην 
προσπαθήσετε να επιβάλλετε τις απόψεις σας 
σε ανθρώπους που ούτως ή άλλως δεν έχουν 
καμία διάθεση να σας ακολουθήσουν. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Πιθανόν να εμφανιστούν κάποια προβλή-
ματα από το παρελθόν που θα σας απο-
δυναμώσουν με την παρουσία τους. Καλή 
εποχή για να σταθεροποιήσετε κάποια 
πράγματα στη ζωή σας αρκεί να μην εκνευ-
ριστείτε με τις ενέργειες κάποιων. Έμφαση 
δίνετε σε μία συναρπαστική συνάντηση 
που θα μπορούσε έστω και προσωρινά να 
αλλάξει τη ζωή σας. Θα αναγεννηθείτε 
από τις στάχτες σας και πάλι, 
αρκεί να δώσετε την ευκαι-
ρία στον εαυτό σας να 
συσπειρώσει τις δυνά-
μεις του.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Κάνοντας σωστό προ-
γραμματισμό στις κινή-
σεις σας, θα καταφέρετε 
να περιορίσετε το άγχος 
που τον τελευταίο καιρό σας 
ταλαιπωρεί. Στον επαγγελμα-
τικό σας χώρο θα υπάρξουν απρό-
οπτα γεγονότα, αλλά ευτυχώς για εσάς θα 
είναι όλα ευχάριστα. Η εύνοια και η τύχη θα 
συμβαδίσουν σε όλους σχεδόν τους τομείς 
της ζωής σας.

ΛΕΩΝ
Δε νομίζω ότι βρίσκετε καιρό για ξεκούραση 
την περίοδο αυτή. Συζητήσεις και μετακινή-
σεις σας κρατούν σε μια διαρκή ένταση. Καλό 
θα ήταν βέβαια να είστε προσεκτικοί στις μετα-
κινήσεις και τις εκφράσεις σας. Το αντίθετο θα 
σας έβλαπτε. Για πολλούς θα υπάρχουν αναπά-
ντεχες οικογενειακές κόντρες. Στη δουλειά σας 
αξιοποιήστε τις επικοινωνιακές σας δραστηρι-
ότητες και δυνατότητες.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Γενικά η περίοδος αυτή είναι περίεργη και 
μοναχική για τους ανθρώπους που ανή-
κουν σε αυτό το ζώδιο. Οι σχέσεις ιδιαί-
τερα δεν ευνοούνται. Κυρίως οι επαγγελ-
ματικές. Οι φιλικές όμως σχέσεις και γενι-
κότερα οι κοινωνικές σας επαφές βρίσκο-
νται σε καλό δρόμο και για αυτό φροντίστε 
να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που θα 
σας παρουσιαστούν.

ΖΥΓΟΣ
Αυτή η περίοδος θα μπορούσε να σας φέρει 
αρκετά καλά οικονομικά αποτελέσματα, 
εφόσον στρέψετε το ενδιαφέρον σας σε 
αυτόν τον τομέα. Είστε ακόμη γεμάτοι άγχη 
και εκνευρισμό, αλλά ξέρετε τις αιτίες. Πρέ-
πει να μάθετε να δαμάζετε τον εαυτό σας. 
Δεχτείτε την πραγματικότητα και σιγά-σιγά 
αντιμετωπίστε την. Ξεκινήστε σαν να είναι 
η αρχή, με καινούργιους και μεγάλους στό-
χους.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Την περίοδο αυτή στο επίκεντρο της προσο-
χής σας έχετε βάλει την κοινωνική σας ζωή. 
Έχετε καταλάβει όμως πως απόλαυση και 
χαρά δεν σας δίνει μόνο η πολυτέλεια, αλλά 
και η απλότητα των πραγμάτων, αρκεί αυτή 
να συνοδεύεται από άτομα που πραγμα-
τικά αγαπάτε. Είναι λογικό λοιπόν να προτι-
μήσετε μία καλή παρέα από ένα glamorous 
πάρτι, γιατί στο πρώτο θα βρείτε όσα 
ζητάτε.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Μεγάλες ευκαιρίες κυριαρχίας θα έχετε σε 
κάθε λογής αναμετρήσεις σε όλους τους 
τομείς, επαγγελματικούς, νομικούς, κοινω-
νικούς και οικογενειακούς. Όμως το πλή-
θος των γεγονότων και η ορμή σας, κάνουν 
έντονη αλλά λίγο επικίνδυνη την καθημερι-

νότητά σας. Οι προθέσεις σας είναι 
καλές και η διορατικότητά σας 

πολύ χρήσιμη. Ευνοϊκές οι 
μετακινήσεις σας αυτό το 

διάστημα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Οι μέρες που διανύ-
ουμε είναι μέρες κατά 
τις οποίες πρέπει να 

βάλετε τα δυνατά σας, 
αφού εσείς θα είστε στο 

επίκεντρο της προσοχής 
όλων στο ευρύ κοινωνικό σας 

περιβάλλον. Εσείς θα είστε που 
θα τους ανεβάσετε τη διάθεση, που θα τους 
συμβουλεύσετε, που θα τους παροτρύνετε ή 
θα τους αποτρέψετε… Είστε ένα άτομο στο 
οποίο όλοι θέλουν να στηριχθούν!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Οι αλλαγές αυτή την εποχή θα είναι προς 
όφελός σας, θα είναι πολλές και άμεσες. 
Δώστε λοιπόν τον καλύτερό σας εαυτό και 
αξιοποιήστε την κάθε ευκαιρία που σας 
παρουσιάζεται. Στο επάγγελμά σας οι αλλα-
γές θα είναι ραγδαίες, από τα χαμηλά στα 
ψηλά. Δική σας εργασία ή προαγωγή ή 
συνεργασία θα είναι το μοτίβο αυτό το διά-
στημα. Όλα θα έχουν την ευκαιρία τους για 
επιτυχία.

ΙΧΘΕΙΣ
Αν ασχολείστε με τα κοινά, φροντίστε να 
πιάσετε το σφυγμό του πλήθους και να 
αποδειχθείτε χρήσιμοι. Αν κάποιοι ευνο-
ούνται να ζήσουν συγκλονιστικές στιγ-
μές, αυτοί είστε εσείς. Είναι μια ειδική 
εβδομάδα σε όλους τους τομείς: τον 
αισθηματικό, τον επαγγελματικό, τον κοι-
νωνικό. 

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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 Η διεθνής Ελληνίδα 
σχεδιάστρια Σοφία 
Κοκοσαλάκη, που έφυγε από 
τη ζωή σε ηλικία μόλις 47 
ετών, δίνοντας άνιση μάχη με 
τον καρκίνο, άφησε έντονο 
αποτύπωμα στον χώρο της 
μόδας μέσα από δημιουργίες 
που εξέφραζαν τις ρίζες της και 
τον δυναμισμό της.

Ε
ίχε την παιχνιδιάρικη ματιά ε-
νός εσωστρεφούς ανθρώπου 
που παρατηρεί τον κόσμο με 
πλήρη εξωστρέφεια. Λεβέ-

ντισσα, με ουσιαστικό ταλέντο, αστεί-
ρευτο χιούμορ και δημιουργική οξυ-
δέρκεια, η Ελληνίδα σχεδιάστρια μό-
δας και κοσμημάτων Σοφία Κοκοσα-
λάκη πέθανε την Κυριακή, 13 Οκτω-
βρίου, έπειτα από σύντομη μάχη που 
έδωσε με τον καρκίνο. Ηταν 47 ετών. 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972 και 
σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστή-
μιο Αθηνών. Μεταξύ του Λονδίνου 
όπου ζούσε, τη γενέτειρα της και την 
αγαπημένη της Κρήτη –τόπο καταγω-
γής των γονιών της– η Κοκοσαλάκη 
έχτισε μια διεθνή καριέρα βασισμένη 
σε δημιουργικές αντιθέσεις που την 
έκαναν να ξεχωρίσει στην παγκοσμι-
οποιημένη αρένα της βιομηχανίας της 
μόδας. Βασισμένη στην πολιτιστική 
της κληρονομιά –τη μινωική, την 
αρχαιοελληνική και την βυζαντινή, 
μεταξύ άλλων– αλλά και τη βαθιά 
προσωπική της ανάγκη για μια ασυμ-

βίβαστη πορεία, η Κοκοσαλάκη εργά-
στηκε πάνω στη τεχνική του ντραπέ, 
χρησιμοποίησε χειροποίητες λεπτο-
μέρειες και εξερεύνησε τρόπους σύν-
δεσης της μόδας με την αρχιτεκτονική.
Πάνω απ’ όλα, την οδηγούσαν η 
«μνήμη και το συναίσθημα», όπως 
έλεγε η ίδια. Αισθήματα και έννοιες 
που εκείνη εντόπιζε σε φιγούρες 
όπως η μινωική Θέα των Φιδιών, που 
συχνά έβρισκε τον δρόμο της στις 
συλλογές της Κοκοσαλάκη, χωρίς 
όμως ποτέ να το «κραυγάζει».
Το αποτέλεσμα της δουλειάς της σχε-
διάστριας ήταν ένα πρετ-α-πορτέ 
το οποίο αγκαλιάστηκε από γυναί-
κες που δεν ακολουθούσαν πιστά 
τις τάσεις, αλλά προτιμούσαν μια 
αίσθηση «ατομικότητας». Οπως 

η Κάρι Μπράντσοου (Σάρα-Τζέ-
σικα Πάρκερ) –στυλιστικό βαρόμε-
τρο της τηλεοπτικής εποχής της– η 
οποία φόρεσε ένα φόρεμα Sophia 
Kokosalaki σ’ ένα επεισόδιο του «Sex 
and the City».    
Η σχεδιάστρια στράφηκε στις ρίζες 
της ύστερα από προτροπή μιας καθη-
γήτριάς της στη σχολή Central Saint 
Martins του Λονδίνου. Η τελευταία 
την ενθάρρυνε να βρει τις δικές τις 
εικόνες και η Κοκοσαλάκη τις αναζή-
τησε μακριά από το φολκλόρ, ερμη-
νεύοντας το παρελθόν με ένα μετα-
μοντέρνο βλέμμα. Κάτι που πρόσε-
ξαν πολλοί ειδικοί του χώρου, όπως 
η Suzy Menkes και η Sarah Mower, 
όταν παρουσίασε την πτυχιακή της 
συλλογή το 1998. Ακολούθησε η 

ανάπτυξη του δικού της, ομώνυμου 
brand, αλλά και συνεργασίες με τους 
οίκους Joseph, Ruffo Research και 
Diesel Black Gold. 
Το όνομα της Κοκοσαλάκη εμφανί-
στηκε πιο έντονα στο ελληνικό «λεξι-
λόγιο» την περίοδο των Ολυμπιακών 
Αγώνων της Αθήνας το 2004, όταν 
σχεδίασε τα κοστούμια των πάνω από 
6.000 ατόμων (συμπεριλαμβανομένης 
και της Μπιοργκ) που εμφανίστηκαν 
στις τελετές έναρξης και λήξης, ύστερα 
από πρόσκληση του Δημήτρη Παπαϊω-
άννου. Ακολούθησε ο σχεδιασμός των 
στολών των πληρωμάτων της Aegean 
Airlines το 2015, ενώ πρόσφατα είχαν 
αποκαλυφθεί και εκείνες για το προ-
σωπικό του καινούργιου Αστέρα στη 
χερσόνησο της Βουλιαγμένης.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τ
ο σπίτι μου με τις γεμάτες βιβλιοθήκες ή-
ταν η απαρχή της σχέσης μου με την ποίη-
ση», είπε ο ζωγράφος Γιάννης Ψυχοπαίδης 
στη χθεσινή πρώτη ξενάγηση στην έκθεσή 

του «Ποιητικά».
Πρόκειται για μια μεγάλη αναδρομή-παρουσί-
αση της δουλειάς του, που βρίσκει ιδανική φιλο-
ξενία στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Βασι-
κός της άξονας είναι η εικαστική συνομιλία δύο 
τεχνών, της ζωγραφικής και της ποίησης, με 
αφορμή την «Οδύσσεια» του Ομήρου, τον Παρ-
μενίδη, τον Ηρώνδα, τον Κάλβο, τον Μπάιρον, τον 
Παλαμά, τον Καβάφη, τον Καρυωτάκη, τον Λόρκα, 
τον Σεφέρη, τον Ελύτη, τον Ρίτσο, τον Εμπειρίκο, 
τον Σαχτούρη, τη Δημουλά, μέχρι και τον Κοντό, 
τον Φωστιέρη, τον Βλαβιανό, τον Κυπαρίσση, τον 
Μεταξά και τον Σιώτη.
«Η ροή της ποίησης και αυτή της ζωγραφικής 
είναι σαν δύο ανυπότακτα ποτάμια που τρέχουν 
παράλληλα. Οταν η ζωγραφική συνομιλεί με την 
ποίηση, δεν υποτάσσεται σ’ αυτήν. Διατρέχει μαζί 
μ’ αυτήν και παράλληλα μ’ αυτήν σε διαφορετικές 
διαδρομές έναν κοινό εκφραστικό τόπο με κοι-
νούς στόχους, έχοντας το βλέμμα στραμμένο η μία 
στην άλλη», αναφέρει ο Γιάννης Ψυχοπαίδης σε 
ένα παλιότερο κείμενό του («Συνάντηση», Εκδό-

σεις Ικαρος, 2007). Και χθες, περπατώντας ανά-
μεσα στα έργα σχολίασε: «Οι ράχες των βιβλίων 
από τα ράφια της βιβλιοθήκης γύρω μας αποτε-
λούν στηρίγματα αυτής της σχέσης που λαμβάνει 
χώρα εδώ· της συνάντησης ζωγραφικής και ποί-
ησης. Τα έργα προσπαθούν να διατηρήσουν την 
αθωότητα της πρώτης ανάγνωσης και να συντο-
νίσουν τον διαφορετικό λόγο που παράγουν οι 
δύο αυτές τέχνες. Είναι μια έκθεση με βαθιές ρίζες 
στον γραπτό λόγο και την ποίηση», κατέληξε.
H έκθεση περιλαμβάνει έργα διαφορετικών τεχνι-

κών, όπως χαρακτικά, ακουαρέλες και ελαιογρα-
φίες, καθώς και μια σειρά με πορτρέτα. Εχει οργα-
νωθεί σε 22 ενότητες –«κύκλους» τους ονομάζει 
ο ζωγράφος– που αναφέρονται, εμπνέονται και 
συνομιλούν με Ελληνες και ξένους ποιητές. Για τον 
επισκέπτη καθένας κύκλος αποτελεί μια ολοκλη-
ρωμένη αναγνωστική και αισθητική εμπειρία. Για 
τον καλλιτέχνη όλοι μαζί συνθέτουν την προσω-
πική του ιστορική αναδρομή στον λόγο, νοητές 
συνομιλίες με πρόσωπα γνωστά και ταυτόχρονα 
άγνωστα, πρόσωπα ιδανικά.

Εγκαινιάστηκε 
η έκθεση «Η 
Ελληνική 
Επανάσταση 
με φιγούρες 
Playmobil»

Εγ κα ι ν ι ά σ τ η κ ε  σ τ η ν 
κεντρική αίθουσα του 
Εθνικού Ιστορικού Μου-

σείου η έκθεση «Το ’21 Αλλιώς. 
Η Ελληνική Επανάσταση σε διο-
ράματα Playmobil», η οποία - 
όπως είχε γράψει η «Κ» - απο-
τελεί μέρος της σειράς εκδη-
λώσεων «1821: απηχήσεις στο 
σήμερα», οι οποίες εντάσσο-
νται στις δράσεις που οργα-
νώνει το μουσείο για τον εορ-
τασμό των 200 ετών από την 
Ελληνική Επανάσταση του 
1821. 
Όπως ενημερώνει με ανακοί-
νωσή του το ΥΠΠΟΑ, «πρόκει-
ται για μια πρωτότυπη απεικό-
νιση σκηνών της Επανάστασης 
του 1821, αλλά και της καθημε-
ρινότητας των αρχών του 19ου 
αιώνα, με τις αγαπητές στα παι-
διά-και σε μεγάλους- φιγού-
ρες».
Η έκθεση περιλαμβάνει σχε-
δόν 1.500 φιγούρες: σκη-
νές από την καθημερινή ζωή 
στην Ελλάδα των αρχών του 
19ου αιώνα και από γεγονότα 
της Επανάστασης του 1821. 
Ο όρκος των Φιλικών, η φυγή 
των Παργινών, ο Αλέξανδρος 
Υψηλάντης που διαβαίνει τον 
Προύθο ποταμό, η Πολιορκία 
της Τριπολιτσάς και μια ναυμα-
χία μεταξύ του ελληνικού και 
τουρκικού στόλου, o θάνατος 
του Παπαφλέσσα στο Μανιάκι 
και το φιλί από τον Ιμπραήμ, 
η Εξοδος του Μεσολογγίου, 
η καθημερινότητα σε ένα χάνι 
– είναι μερικά μόνον από όσα 
«ζωντανεύουν» και παρουσι-
άζονται για πρώτη φορά στο 
κοινό.
Επίσης, περισσότεροι από 80 
πρωταγωνιστές της Επανάστα-
σης, ανάμεσά τους και οι φιλέλ-
ληνες, αλλά και οι Οθωμανοί 
που έπαιξαν κεντρικό ρόλο στα 
γεγονότα παρουσιάζονται μαζί 
με τα σύντομα βιογραφικά τους.

Σοφία Κοκοσαλάκη: Σχεδίασε με οδηγό το 
συναίσθημα και τη μνήμη

Ζωγραφική με ρίζες στην ποίηση
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Ο 
Τζον Φαν Σιπ χρησιμοποιεί ξεκάθαρα τα 
τελευταία παιχνίδια της προκριματικής 
φάσης για δοκιμές νεαρών ποδοσφαιρι-
στών στο αρχικό σχήμα της Εθνικής, ώ-

στε να έχει μία πλήρη εικόνα ενόψει της προσπάθει-
ας για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2020.
Ο Ολλανδός ομοσπονδιακός, λοιπόν, ξεκίνησε τον 
Πασχαλάκη κάτω από τα δοκάρια. Αριστερό μπακ 
ο Γιαννούλης, δεξί ο Μπακάκης και ο Σταφυλίδης με 
τον Χατζηδιάκο στο κέντρο της άμυνας. Γαλανόπου-
λος και Κουρμπέλης οι δύο κεντρικοί μέσοι. Αρι-
στερό εξτρέμ ο Μάνταλος, δεξί ο Λημνιός, σε ελεύ-
θερο ρόλο ο Μπακασέτας και στην κορυφή ο Παυ-
λίδης.
Η Βοσνία που αν έχανε απόψε στο ΟΑΚΑ… χανό-
ταν, έπαιξε με τον Σέχιτς στην εστία. Αριστερό 
μπακ ο Κολάσινατς, δεξί ο Κβίρτζιτς και 
δίδυμο στα στόπερ ο Κοβάσεβιτς με 
τον Μπίτσακσιτς. Πιάνιτς, Τσίμιροτ, 
Σάριτς η τριάδα στο κέντρο. Στα δεξιά 
της επίθεσης ο Χαίροβιτς, στα αρι-
στερά ο Γκόγιακ και φουνταριστός ο 
Χότζιτς.

Κανονικό ποδόσφαιρο, γκολά-
ρα, ανωτερότητα αλλά… 1-1!
Μετά από αρκετό, έστω και σε ένα αδιάφορο βαθ-
μολογικά παιχνίδι, η Εθνική ομάδα παρουσίασε 
σημάδια κανονικής ομάδας που δεν παίζει μόνο για 
το μηδέν αλλά μπορεί να κάνει και πράγματα με την 
μπάλα στα πόδια. Το σύνολο του Φαν Σιπ ήταν ανώ-
τερο καθόλη την διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου 
και το 1-1, το οποίο συνόδευσε τις δύο ομάδες στα 
αποδυτήρια ήταν κολακευτικό για τους Βόσνιους και 
πέρα για πέρα άδικο για την Ελλάδα.
Η πρωταθλήτρια του 2004 έβγαλε ενέργεια στο παι-
χνίδι της, είχε καλή κυκλοφορία που της επέτρεψε 
να φτάνει με ευκολία έξω από την περιοχή του αντι-
πάλου, αρκετές φορές κάτω από άριστες προύποθέ-
σεις, με τους Βόσνιους να έχουν μεγάλο ανασταλτικό 
θέμα στον άξονα.
Παρά το γεγονός πως είχε 43% κατοχή της μπάλας, 
η Ελλάδα είχε 9 τελικές έναντι 4 των Βοσνίων και θα 
μπορούσε να έχει και περισσότερες αν έβρισκε πιο 
πολλές σωστές επιλογές να περάσει την μπάλα μέσα 
στην περιοχή.
Η υπεροχή των Ελλήνων καρποφόρησε στο 30’. 

Μετά την κάθετη του Μάνταλου, ο Παυλίδης με 
ωραία κλειστή ντρίμπλα άδειασε τον προσωπικό 
του αντίπαλου και εκτέλεσε για το άνοιγμα του 
σκορ.
Μία αδράνεια όμως της άμυνας από Μπακάκη και 
Χατζηδιάκο πέντε λεπτά αργότερα, έφερε ένα φτηνό 
για γκολ για τους Βόσνιους. Ο Κολάσινατς σέντραρε 
από αριστερά μόνος του και ακόμη πιο μόνος του ο 
Γκόγιακ έφερε το ματς στα ίσια.
Ο Μάνταλος στο 41’ θα μπορούσε να βάλει και 
μπροστά την Ελλάδα αλλά το πλασέ του απομακρύν-
θηκε σε κόρνερ.

Μπαλάρα και δικαιοσύνη στο φινάλε!
Αν στο πρώτο ημίχρονο η Ελλάδα ήταν καλή, στο 

δεύτερο ήταν βγαλμένη από τα θέλω των 
υποστηρικτών της! Ένα σύνολο που 

κυριάρχησε επί της Βοσνίας, που είχε 
συντριπτική κατοχή μπάλας, που 
έβγαζε ταχύτητα στην ανάπτυξη, 
αυτοπεποίθηση στις ενέργειες και 
απέδιδε ωραίο ποδόσφαιρο!
Στην καλύτερη εμφάνιση των τελευ-

ταίων ετών, η Ελλάδα… πάτησε την 
Βοσνία! Όποτε ήθελε πατούσε περιοχή 

και δημιουργούσε φάσεις!
Στο 60’ο Μασούρας σημάδεψε το δοκάρι ενώ τρία 
λεπτά νωρίτερα ο Σέχιτς είχε αποκρούσει εξαιρετικά 
το πλασέ του Μάνταλου!
Όσο περνούσε η ώρα, το σύνολο του Φαν Σιπ απέ-
διδε με μεγαλύτερη ένταση. Στο 73’ το δοκάρι αρνή-
θηκε το γκολ στην μακρινή σουτάρα του Σταφυλίδη, 
ο Μασούρας δεν μπόρεσε να αξιοποιήσεις τις ευκαι-
ρίες που είχε αλλά στο 88’ η μπάλα μπήκε στο πλε-
κτό των Βόσνιων από έναν… Βόσνιο!
Ο Φετφατζίδης γύρισε την μπάλα από δεξιά, ο 
Κοβάσεβιτς έκανε λάθος και με την προβολή χάρισε 
την νίκη στην Ελλάδα. Μια νίκη που θα ήταν κρίμα 
και άδικο αν δεν κατέληγε στα παιδιά του Φαν Σιπ!
ΕΛΛΑΔΑ: Πασχαλάκης, Μπακάκης, Χατζηδιάκος, 
Σταφυλίδης, Γιαννούλης, Κουρμπέλης, Γαλανόπουλος, 
Λημνιός (83’ Φετφατζίδης), Μπακασέτας, Μάνταλος 
(60’ Μασούρας), Παυλίδης (70’ Κουλούρης).
ΒΟΣΝΙΑ: Σέχιτς, Μπίτσακτσιτς, Κβρζιτς, Σάριτς (63’ 
Ντούλιεβιτς), Κοβάσεβιτς, Τσίμιροτ (46’ Γιάγιαλο), 
Πιάνιτς, Κολάσινατς, Χόντζιτς (71’ Μπάιτς), Χαΐρο-
βιτς, Γκόγιακ.
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Με εμφάνιση από τα «δοξασμένα χρόνια» η Ελλάδα πήρε νίκη γοήτρου (2-1) κόντρα στη Βοσνία, 
ήταν καταιγιστική, έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο και το νέο αίμα άφησε πολλές ελπίδες για το 
μέλλον! Ο Παυλίδης και ο Κοβάσεβιτς (αυτ.) τα γκολ της Εθνικής. Δύο δοκάρια με Μασούρα και 
Σταφυλίδη. 

Εθνική από τα παλιά με... 
φρέσκα υλικά! 

Ο Κώστας Βρακάς μίλησε ARENA 89.4 μίλησε για την επιλογή του Φαν’τ 
Σιπ, την κατάσταση στις εθνικές ομάδες, το γηπεδικό θέμα και το προ-
πονητικό κέντρο των εθνικών ομάδων. Αναλυτικά όσα είπε:
Για την Εθνική: «Ο ελληνικός λαός πάει από το ένα άκρο στο άλλο. 

Ενθουσιαζόμαστε πολύ εύκολα, απογοητευόμαστε το ίδιο εύκολα. Πρέπει να 
ισορροπήσουμε κάποια στιγμή να δούμε ότι υπάρχει και η μεσαία γραμμή. 
Στο ποδόσφαιρο ειδικά αυτό σημαίνει να έχουμε υπομονή να στηρίζουμε 
καταστάσεις να δίνουμε χρόνο στις καταστάσεις, για να δούμε αποτέλεσμα».
Για τις αλλαγές που έφερε στην ομάδα ο Φαν’τ Σχιπ: «Το χθεσινό ήταν ένα 
καλό παιχνίδι, βγήκαν αρκετά καινούρια πράγματα. Το θέμα είναι ότι δημι-
ουργείται μια νέα κατάσταση, είναι ένα καινούριο πλάνο που βρίσκεται σε 
εξέλιξη και δεν αφορά μόνο την πρώτη ομάδα, αφορά και τις μικρότερες 
εθνικές κατηγορίες. Γενικότερα αφορά αλλαγή στον τρόπο εκπαίδευσης του 
Έλληνα ποδοσφαιριστή από τη βάση του. Η καινούρια τάξη πραγμάτων και ο 
καινούριος προπονητής με το τεχνικό τιμ πέρασαν κάποια πράγματα στα παι-
διά. Νομίζω ήταν θέμα ψυχολογίας. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι τελικά 
υπάρχει ποιότητα και στον Έλληνα ποδοσφαιριστή, γιατί τόσα χρόνια πιστεύ-
ουμε ότι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές μπορούν να παίξουν μόνο στην άμυνα. 
Το θέμα είναι να το πιστεύουμε και να εξελιχθούμε προς το ευρωπαϊκό ποδό-
σφαιρο. Αυτό έγινε χθες. Μια αλλαγή ψυχολογίας και πέρασαν κάποια πράγ-
ματα που επισήμανε ο προπονητής που θεωρούσε ότι είναι δεδομένα. Πρέ-
πει να υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές».
Για τα κριτήρια επιλογής του Φαν’τ Σχιπ: «Σαν επιτροπή, το πιο ασφαλές ήταν 
να κλείσουμε ένα μεγάλο όνομα και αυτό θα άρεσε και στον κόσμο. Εμείς 
θεωρήσαμε ότι θα ήταν καλύτερο να ρισκάρουμε και να δούμε την ουσία, 
να κάνουμε μια αλλαγή στον τρόπο σκέψης που είχαμε όλα τα προηγού-
μενα χρόνια και στο δεδομένο ότι μπορούμε ως Έλληνες να υποστηρίξουμε 
μόνο αμυντικό ποδόσφαιρο, να προσπαθούμε να κλέβουμε αποτελέσματα. 
Το ποδόσφαιρο πλέον έχει εξελιχθεί και πρέπει και εμείς κάποια στιγμή να 
ακολουθήσουμε αυτή τη τάση. Πρέπει να βάλουμε ένα πλάνο το οποίο να 
είναι μακροχρόνιο. Θέλουμε εκτός από τη πρώτη ομάδα να δουλέψουμε την 
εθνική από τη βάση της. Αυτά τα αποτελέσματα θα φανούν σε μερικά χρόνια, 
αλλά κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει μια αρχή. Ήταν δύσκολη απόφαση για 
την ομοσπονδία, άλλα ήταν η σωστή ώστε να μπορούμε να είμαστε ανταγω-
νιστικοί απέναντι σε όλες τις ομάδες ακόμα και σε κορυφαίες ομοσπονδίες».
Για το νέο ξεκίνημα και τη νέα λογική της ομάδας: «Ο κ. Γραμμένος, στην 
πρώτη συνάντηση που είχε με τον προπονητή, του είπε πως έχει στο 100% 
την ευθύνη της ομάδας να κάνει ότι νομίζει, αλλά να ακολουθεί τη λογική, 
ότι θέλουμε να χτίσουμε για τα επόμενα χρονιά. Θέλουμε, να βάλουμε τη 
βάση ακόμα και αν αλλάξει διοίκηση, ώστε να εξελιχθεί η ομάδα. Θέλουμε 
να δούμε περισσότερους Έλληνες παίκτες ανταγωνιστικούς στην Ευρώπη 
και σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και να έρθουν πάλι επιτυχίες. Δεν πάμε για 
το άμεσο κέρδος και τα αποτελέσματα. Για πρώτη φορά βάλαμε ένα τέτοιο 
πλάνο. Θέλουμε μακροχρόνιο πλάνο και δεν ενθουσιαζόμαστε από ένα καλό 
αποτέλεσμα. Πρέπει να δουλέψουμε, σίγουρα θα έρθουν και άσχημες στιγ-
μές αλλά πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής αξίζει.Το πιο 
σημαντικό που έχει επιβάλλει ο προπονητής είναι ότι δεν μένει σε ονόματα 
και σε μεγάλα κλαμπ, αλλά κοιτάει ποιος ποδοσφαιριστής είναι σε καλύτερη 
κατάσταση και δίνει το 101% των δυνατοτήτων του στην εθνική. Δεν κοιτάει 
ούτε ηλικίες, όπως είδαμε χθες, θα παίζουν στην εθνική αυτοί που θα ματώ-
νουν, θα τα δίνουν όλα και θα κάνουν αυτά που επιτάσσει το σύγχρονο ποδό-
σφαιρο, πράγματα που αυτός θεωρεί πως πρέπει να γίνονται.»

Βρακάς: «Στην Εθνική πρέπει 
να υπάρχουν κάποιες 
κόκκινες γραμμές»

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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Μ
ε τα καλύτερα λόγια για τον 
Δημήτρη Λημνιό μίλησε ο 
υπεύθυνος του τμήματος 
σκάουτινγκ του Ατρομή-

του, Τόλης Αποστόλου.
Αναλυτικά μιλώντας στον ARENA 89.4 
είπε: «Είμαι υπεύθυνος επί σειρά ετών 
στο τμήμα σκάουτινγκ του Ατρομήτου. 
Έχω ένα δίκτυο ανθρώπων σε όλη την 
Ελλάδα, κάνω και πολλά ταξίδια σε όλη 
την επικράτεια και μέσα σε αυτούς τους 
φίλους, είχα μιλήσει με τον Κώστα τον 
Γρηγοριάδη, παλιό τερματοφύλακα της 
Νίκης Βόλου, μου είχε πει το 2012 για 
ένα μεγάλο ταλέντο που υπάρχει στην 
περιοχή.
Καλό για εμάς, ήταν ότι ο Δημήτρης είχε 
σπάσει το χέρι του και δεν έπαιζε στις 
Εθνικές ομάδες, πράγμα που σημαί-
νει ότι δεν τον είχαν δει πολλά μάτια. 
Εγώ κάλεσα τον ποδοσφαιριστή σε ένα 
τουρνουά με δοκιμασμένους παίκτες 
και τα πήγε περίφημα. Ήταν 14 ετών, 
αλλά καταλάβαμε το εξαιρετικό ταλέ-
ντο του Δημήτρη. Το σημαντικό όμως, 
είναι πάνω από όλα, πως είναι εξαιρετι-
κός χαρακτήρας. Συνδυάζει το πλούσιο 
ποδοσφαιρικό ταλέντο με τον εξαι-
ρετικό του χαρακτήρα. Σπανί-
ζουν τέτοια παιδιά.
Μιλήσαμε με τους ανθρώ-
πους της Νίκης Βόλου τότε, 
τους πείσαμε πόσο πολύ 
θέλαμε να τον πάρουμε 
στον Ατρόμητο και αφού 
πείσαμε και τον Δημήτρη, 
ήρθε για να παίξει στην Κ16 
του Ατρομήτου. Έκανε πολλά 
πράγματα και σύντομα στη συνέχεια 
της καριέρας του. Όλα αυτά, τα έκανε 
άξια.
Όταν πας στον ΠΑΟΚ, εκτίθεσαι σε 
κόσμο και πρέπει να αναδείξεις πράγ-
ματα του εαυτού σου. Από την πρώτη 
χρονιά, έλεγα ότι θα δείξει πράγματα 
μετά τα 20 του χρόνια. Άλλα παιδιά στα 
18 τους έχουν ολοκληρωθεί σωματικά, 
ενώ ο Δημήτρης ήταν ακόμη παιδί τότε. 
Τώρα σιγά-σιγά χτίζει το σώμα του ως 
άνδρας. Θα βγάλει περισσότερα πράγ-
ματα στο μέλλον έτσι και είμαι σίγου-
ρος πως το μέλλον του ανήκει. Έχει ωρι-
μάσει και σαν χαρακτήρας, δεν ξεχνάει 
ποτέ και του εύχομαι σε όλη την ποδο-
σφαιρική του καριέρα να είναι υγιής και 
να κάνει μεγάλα πράγματα».

Βιεϊρίνια: «Επιστρέφω μέσα 
στον Οκτώβριο»
Ο Αντρέ Βιεϊρίνια βρίσκεται πολύ κοντά 
στην πλήρη επάνοδο του στους αγω-
νιστικούς  χώρους και το θέμα της επι-
στροφής του στα γήπεδα απασχολεί 
ακόμα και σε μια θεατρική παράσταση, 
όπως θα διαπιστώσετε από το βίντεο 
με τις εντυπώσεις του για το έργο «Ο 
βαφτιστικός της κυρίας», που ανεβαί-
νει αυτό το διάστημα στη Θεσσαλονίκη.
Ο αρχηγός του «Δικεφάλου» παρακο-
λούθησε οικογενειακώς την πρεμιέρα 
της παράστασης στο θέατρο «Αριστο-
τέλειον», μίλησε για το έργο και τις 
εντυπώσεις του, ενώ ρωτήθηκε και για 
επιστροφή του στους αγωνιστικούς 
χώρους.
«Θα γίνει κι αυτό σύντομα, μέσα στον 
Οκτώβριο», είπε ο Πορτογάλος άσος.
Το Σάββατο η επέμβαση του Βαρέλα

Το Σάββατο η επέμβαση του 
Βαρέλα
Ο κεντρικός αμυντικός από το Πράσινο 
Ακρωτήρι μπαίνει στο χειρουργείο και 
το πρωί του Σαββάτου (12/10) θα υπο-

βληθεί σε επέμβαση από το 
γιατρό του ΠΑΟΚ, Μανώλη 

Παπακώστα.
Ο Φερνάντο Βαρέλα θα 
υποβληθεί σε επέμβαση 
προκειμένου να αντιμε-
τωπιστεί το πρόβλημα 
στο μηνίσκο που προέ-

κυψε από τον αγώνα με τον 
Αστέρα Τρίπολης την περα-

σμένη Κυριακή (6/10).
Εκτιμάται ότι ο Αφρικανός αμυντικός θα 
απουσιάσει για μια περίοδο τεσσάρων 
εβδομάδων κι αυτό θα είναι το καλύ-
τερο δυνατό σενάριο για τον παίκτη και 
την ομάδα του.
Το σίγουρο είναι πως θα χάσει τους 
αγώνες με Λαμία (εντός), Βόλο (εκτός), 
Παναθηναϊκό (εντός), ΟΦΗ (εκτός) και 
Λάρισα (εντός), ενώ είναι εξαιρετικά 
αμφίβολη η συμμετοχή του στο ντέρ-
μπι με τον Ολυμπιακό στις αρχές Δεκεμ-
βρίου.
Η επέμβαση θα γίνει από τον επικεφα-
λής του ιατρικού τμήματος του ΠΑΟΚ, 
Μανώλη Παπακώστα, ο οποίος την 
Παρασκευή (11/10) μίλησε αναλυτικά 
για την πορεία των Βιεϊρίνια και Βέρν-
μπλουμ.

Αποστόλου: «Το μέλλον ανήκει στον 
Λημνιό»

Αγγλικά media μεταδίδουν την 
πληροφορία πως η Άρσεναλ καθώς 
και άλλες αγγλικές ομάδες με την 
Σεβίλλη έχουν βάλει στο στόχαστρό 
τους τον Ντάνιελ Ποντένσε. Τι ποσό 
φέρεται να ζητάει ο Ολυμπιακός.

Ο 
χαρισματικός Ποντένσε μπορεί 
να μην έχει κάνει φέτος το ιδανι-
κό ξεκίνημα αλλά παραμένει έ-
νας πολύ ποιοτικός μεσοεπιθετι-

κός. Η... χάρη του winger του Ολυμπιακού 
έφτασε μέχρι την Εθνική Πορτογαλίας, όπου 
ήταν σε προεπιλογές του Σάντος και τώρα 
η Premier League δείχνει να επιστρέφει για 
αυτόν. Σύμφωνα με αγγλικά ρεπορτάζ η Άρ-
σεναλ εμφανίζεται να ενδιαφέρεται για τον 
άσο των Πειραιωτών.
Πλην της Άρσεναλ επισημαίνεται πως υπάρ-
χουν και άλλοι αγγλικοί σύλλογοι καθώς και 
η Σεβίλλη. Όσο για το κόστος μίας τέτοιας 
μεταγραφής; Ο Ολυμπιακός φέρεται να αξι-
ώνει τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ για τον Ντά-
νιελ Ποντένσε, που ως γνωστόν είναι πελά-
της του πανίσχυρου agent, Ζόρζε Μέντες.

Γκιγιέρμε: «Για την μεταγραφή του 
απαιτούνται πάνω από 5 εκατ. ευ-
ρώ»
Βραζιλιάνικα media μεταδίδουν πως για το 
ενδεχόμενο της μεταγραφής του Γκιγιέρμε 
από τον Ολυμπιακό σε ομάδα της χώρας 
τους θα απαιτηθούν παραπάνω από 5 εκατ. 
ευρώ.
Ο Γκιγιέρμε δεσμεύεται με συμβόλαιο με 
τον Ολυμπιακό, που είχε δαπανήσει πάνω 
από 2 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει. Στη 
Βραζιλία δεν έχουν σταματήσει οι αναφορές 
για το ενδιαφέρον ομάδων όπως οι Γκρέμιο, 
Σάο Πάολο και Ιντερνασιονάλ. Σημειώνεται 
ωστόσο από τα media της χώρας του καφέ 
πως για να γίνει μία τέτοια μεταγραφή θα 
χρειαστούν πάνω από 5 εκατ. ευρώ.

Υπέγραψε 5ετές συμβόλαιο ο Κω-
στή
Παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Κωστή, με 
τις δύο πλευρές να υπογράφουν την Τρίτη 
(15/10) 5ετές συμβόλαιο συνεργασίας, όπως 
αναμενόταν εξάλλου.
Όπως σας έχουμε ενημερώσει, ο παίκτης θα 
πάρει τον πρώτο χρόνο 90.000 ευρώ, ενώ 
οι απολαβές του θα ανεβαίνουν κλιμακωτά. 
Όσον αφορά στη Νέα Σαλαμίνα, στην οποία 

θα παίξει δανεικός ως το τέλος της σεζόν, θα 
πάρει 500.000 ευρώ (θα δοθούν σε τρεις 
δόσεις) ενώ θα διατηρεί και ποσοστό μετα-
πώλησης 15% συν ένα ποσοστό αν δοθεί 
δανεικός ή ακόμα και εάν πουληθεί σε άλλη 
κυπριακή ομάδα που θα είναι 50.000.
Μάλιστα, ο παίκτης, που είναι στην Ελλάδα 
θα ξεναγηθεί και στον Ρέντη όπου θα γνωρί-
σει τον Μαρτίνς και τους νέους συμπαίκτες 
του - πολλούς εξ αυτών θα έχει κοντά του την 
επόμενη σεζόν.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νέας Σαλαμί-
νας:
 «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑ-
ΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ανακοινώνει ότι 
έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Ιωάννη 
Κωστή στον Ολυμπιακό Πειραιώς.
 Ο Ιωάννης ανδρώθηκε και μεγάλωσε ποδο-
σφαιρικά στις ακαδημίες της ομάδας μας και 
απέδειξε ότι με σκληρή δουλειά μπορείς να 
φτάσεις ψηλά.
 Είναι ακόμη μια απόδειξη της πολύ καλής 
δουλειάς που γίνεται στην ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ από τις ακαδημίες μέχρι και 
την Α ομάδα στηρίζοντας τον Κύπριο ποδο-
σφαιριστή στις εποχές ξενομανίας που βιώ-
νει το ποδόσφαιρο μας στην Κύπρο!
 Ο Ιωάννης θα παραμένει στην ομάδα μας 
μέχρι το καλοκαίρι όπου θα μετακομίσει 
στον Πειραιά.
 Ιδιαίτερες ευχαριστίες και στον εκπρόσωπο 
του ποδοσφαιριστή μας Δημήτρη Μασιά για 
την άψογη συνεργασία.
 Ευχόμαστε στον Ιωάννη πολλές επιτυχίες 
με την ερυθρόλευκη φανέλα, τόσο της ΝΕΑΣ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ όσο και του 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ».

Ολυμπιακός: Πέντε αγγλικές ομά-
δες και η Σέλτικ ενδιαφέρονται για 
τον Ομάρ!
Ο Νορβηγός μπακ που έλαμψε με την Εθνική 
της χώρας του εμφανίζεται να βρίσκε-
ται ξανά στο στόχαστρο αγγλικών ομάδων 
καθώς και της Σέλτικ, που τον ήθελε και σε 
προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους.
Σύμφωνα με τη Daily Mail πρόκειται για τις 
Λέστερ, Άστον Βίλα, Γουότφορντ, Μπόρ-
νμουθ και Μπέρνλι. Επίσης υπάρχει ακόμα 
στο... κάδρο η Σέλτικ που φέρεται να ασχο-
λείται ξανά με τον Νορβηγό διεθνή μπακ και 
αρχηγό της Εθνικής της χώρας του αλλά και 
των Πειραιωτών, Ομάρ Ελαμπντελαουί. Ο 
Ολυμπιακός από μέρους του συνεχίζει να 
επιδιώκει να τον κλείσει με νέο συμβόλαιο.

Ποντένσε: «Η Άρσεναλ θέλει τον 
παίκτη του Μέντες, ο Ολυμπιακός 
ζητάει τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ»
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Ο πρόεδρος της SL2 αναφέρθηκε 
στις τελευταίες εξελίξεις με τα 
τηλεοπτικά της κατηγορίας 

Γ
ια το θολό τηλεοπτικό τοπίο στην 
SL2 μίλησε ο Λεωνίδας Λεουτσά-
κος, πρόεδρος της διοργανώτριας 
αρχής, στην εκπομπή «Sportnews», 

του τηλεοπτικού σταθμού «Action24».  
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΕ 
-Για το σε πιο σημείο βρίσκεται η υπόθεση 
με τα τηλεοπτικά:
«Κάθε μέρα είμαστε σε διαπραγμάτευση 
με την ΕΡΤ. Οι ομάδες της Σούπερ Λίγκας 
2 είναι αδικημένες, πέρσι ξεκίνησε μια 
αναδιάρθρωση με εμάς να μην παίρνουμε 
ότι έπρεπε να πάρουμε… Οι ομάδες Σού-
περ Λίγκα 1 πήραν και εφέτος αυτά, που 
έπρεπε να πάρουν, ενώ εμείς περιμέ-
ναμε αυτά που μας είχαν πει. Άλλαξε η 
κυβέρνηση, άλλαξε η διοίκηση της ΕΡΤ. 
Να μπορέσουμε να πάρουμε κάτι παρα-
πάνω. Να ρίξουμε όλοι λίγο νερό στο 
κρασί μας. Υπάρχει η βούληση και από 
τις δύο πλευρές. Ήρθε μια άλλη κυβέρ-
νηση, εγώ πιστεύω ότι μέχρι την Πέμπτη, 

που έχουμε συμβούλιο θα έχουμε ευχά-
ριστα νέα. Όλες οι ομάδες θα κάτσουμε να 
πάρουμε μια απόφαση…».
 -Για το αν υπάρχει προοπτική συμφωνίας 
με την ΕΡΤ:
«Θέλουμε να κερδίσουμε το κάτι παρα-
πάνω… Οι ομάδες θα αποφασίσουν, εγώ 
δεν έχω ομάδα. Πιστεύω ότι θα πρυτα-
νεύσει η λογική. Όλοι για το ίδιο πασχί-
ζουμε…».
 -Για τη γενικότερη κατάσταση με τα τηλε-
οπτικά:
«Είναι δύσκολη η επόμενη ημέρα και 
για τις τρεις κατηγορίες… Δεν έχουμε 
ενδείξεις ότι ενδιαφέρεται η ΕΡΤ για του 
χρόνου και του παραχρόνου. Πρέπει 
να δούμε από Δεκέμβριο πως θα κινη-
θούμε… Να χτυπήσουμε πόρτες και σε 
άλλα κανάλια».
 -Για το αν μετάνιωσε για την καλή τη 
πίστη συμφωνία πέρσι με τον Βασιλειάδη 
σε σχέση με την αναδιάρθρωση των κατη-
γοριών:
«Πέρσι όπως εξελίχθηκε η αναδιάρ-
θρωση εμείς κάτσαμε στο τραπέζι τελευ-
ταίοι. Ήταν επεισοδιακή λόγω των ομά-
δων της Σούπερ Λίγκας, οι οποίες έτρε-

χαν στους υπουργούς... Εμείς βρεθήκαμε 
με μια απόφαση τετελεσμένη. Δεχόμα-
σταν πυρά απ’ όλους. Μην μιλάς, ποιος θα 
τη διοργανώσει. Έγιναν πολλά στη μέση. 
Φτάσαμε αισίως στα ποσά, ξεκινήσαμε 
και δεν ξέραμε ότι το καλοκαίρι θα έχουμε 
εκλογές. Κανείς δεν το ήξεραν… Το καλο-
καίρι με τα νούμερα που άκουσαν οι ομά-
δες ήταν ευτυχισμένες! Τότε υπήρχε ένα 
πλάνο τριετίας και θεωρούσαμε όλοι ότι 
έτσι θα σωθεί το ποδόσφαιρο μαζί με τις 
δικλίδες ασφαλείας, θα πάψουν οι σκιές, 
να φτιάξουμε υποδομές, καλύτερες συν-
θήκες για τους ποδοσφαιριστές, ούτε 
να βλέπουμε ομάδες που θα πάρουν τα 
λεφτά και θα φεύγουν μετά. Είδαμε μια 
πολύ ωραία αναδιάρθρωση στα λόγια, 
αλλά μετά…
Και να το πούμε, υπήρχε και μια αδικία, 
έπεσε μια επιπλέον ομάδα ο ΠΑΣ Γιάν-
νινα από τη Σούπερ Λίγκα 1 και άλλη μια 
ομάδα εξαφανίστηκε ο Ηρακλής…».
 -Για την FootballLeauge, που αν και χαμη-
λότερη από την SL2 έχει τηλεοπτικό συμ-
βόλαιο
«Ήρθαν ομάδες στη FοοtballLeaueμε 
κόσμο και ιστορία. Είναι ένα συναρπα-
στικό πρωτάθλημα με 3.000 κόσμο, που 
βλέπει όλη η Ελλάδα και που δεν γίνε-
ται το παραμικρό! Προσπαθούμε για ένα 
ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Έχουν γίνει 
τρεις αγωνιστικές ήδη, πάει καλά και έχει 
μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει μεγάλα ματς και 
γήπεδα γεμάτα…».
 -Για το τι μπορεί να γίνει πλέον στην SL2 
και για την ανεύρεση άλλων οικονομικών 
πόρων
«Όντως, παράδοξα ξεκίνησε η Σούπερ 
Λίγκα 2 γιατί άλλα ειπώθηκαν, αλλά έγι-
ναν. Είπαμε να γίνει σκαλοπάτι στη μεγάλη 
κατηγορία, τώρα όμως…
Εμείς, πάντως, συζητάμε και τώρα για 
χορηγό. Πρέπει να κάτσουν και οι τρεις 
κατηγορίες με την ΕΠΟ αρωγό για τα τηλε-
οπτικά και για του χρόνου. Οι επαγγελ-
ματικές κατηγορίες θα είναι τρεις ό,τι κι 
αν συμβεί για μια σεζόν ακόμα. Όποια 
αλλαγή κι αν γίνει θα είναι για τη μεθε-
πόμενη περίοδο. Να δούμε εχέγγυα για 
το πώς θα ξεκινήσουν… Καλώς ή κακώς 
για το θέμα της χορηγίας η λύση είναι οι 
στοιχηματικές εταιρείες και ο ΟΠΑΠ. Δεν 
γίνεται να μπαίνουν στο «Πάμε Στοίχημα» 
και γενικά στις στοιχηματικές εταιρείες οι 
ομάδες από τα δικά μας πρωταθλήματα 
και να μην παίρνουμε ούτε ένα ευρώ. 
Είναι έγκλημα αυτό που γίνεται. Όλοι χρη-
σιμοποιούν τις ομάδες, αλλά οι ομάδες 
θα εισπράττουν τίποτα, θα το θέσουμε και 
στον υπουργό αυτό το θέμα… Και τα προ-
ηγούμενο χρόνια το τηλεοπτικό συμβό-
λαιο ήταν 2-3 εκατ ευρώ, και μετά κού-
μπωνε με τον ΟΠΑΠ και έφτασε τα 6-7 
εκατ…»
 -Για το αν πρέπει εν τέλει να μετρήσει 
έστω το «κέρδος» των ομάδων της Σού-
περ Λίγκα 2, που από 60.000-70.000 
έσοδα από τα τηλεοπτικά η καθεμιά, 
φέτος με τις μειώσεις πάνε στα 530.000 
ευρώ, ώστε να ξεκινήσει το πρωτά-
θλημα…
«Ότι περισσότερο κερδίσουμε θα είναι 
καλύτερο. Μπήκαν σε μια διαδικασία οι 

ομάδες και έφτιαξαν ένα μπάτζετ με αυτά 
τα νούμερα, που τους είχαν πει από το 
προσύμφωνο. Ο καθένας πορεύεται ανά-
λογα με τα οικονομικά του, πιστεύω ότι 
θα πάρουμε μια ομόφωνη απόφαση και 
οι δύο πλευρές κάνουν βήματα. Θα τα 
βάλουμε κάτω… Πιστεύω ότι θα πρυτα-
νεύσει η λογική. Είναι κουραστικό και για 
παίκτες και για προπονητές αυτή η κατά-
σταση και το καταλαβαίνω… Μακάρι να 
πάνε όλα καλά».

Με Ιατρούδη συνέχισε ο Εργο-
τέλης
Με νέο πρόσωπο τον Γιάννη Ιατρούδη ο 
οποίος ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του 
υποχρεώσεις με το Εθνικό μας συγκρό-
τημα U21, πραγματοποιήθηκε το σημε-
ρινή προπόνηση του Εργοτέλη.
Ο νεαρός επιθετικός ακολούθησε ατο-
μικό πρόγραμμα αντίθετα με τον Bote που 
μπήκε στον κανονικό ρυθμό προπόνησης 
η οποία σήμερα περιελάμβανε ασκήσεις 
νευρομυϊκής συναρμογής και παιχνίδια 
σε μικρούς χώρους.

Επίσημο: Μπαξεβάνος στην Πα-
ναχαϊκή!
Ο Σπύρος Μπαξεβάνος είναι ο νέος προ-
πονητής της Παναχαϊκής.
Η ανακοίνωση αναφέρει:
Η ΠΑΕ Παναχαϊκή 1891 ανακοινώνει την 
συμφωνία της με τον προπονητή Σπύρο 
Μπαξεβάνο.
Ο Σπύρος Μπαξεβάνος είναι γεννηθείς 
στις 17 Ιανουαρίου του 1971, κατάγεται 
από τα Γιαννιτσά και είναι κάτοχος προπο-
νητικού διπλώματος UEFA PRO.
Έχει μεγάλη καριέρα ως επαγγελμα-
τίας ποδοσφαιριστής έχοντας αγωνιστεί 
μεταξύ άλλων σε Απόλλων Καλαμαριάς, 
Ολυμπιακό Βόλου και Μακεδονικό.
Ως προπονητής, έχει μεγάλη παρου-
σία σε πάγκους ιστορικών ομάδων με 
αρκετές επιτυχίες. Ξεκίνησε ως βοηθός 
στον Μακεδονικό, για να ακολουθήσει 
η πορεία του σε πάγκους ομάδων της Β’ 
και της Γ’ Εθνικής ως πρώτος προπονητής. 
Συγκεκριμένα πέρασε από τον Θερμαϊκό, 
την Ζάκυνθο, την Αναγέννηση Γιαννιτσών, 
τον Απόλλων Καλαμαριάς και την Αναγέν-
νηση Επανομής, όλα αυτά πριν κάνει το 
ταξίδι για την Κρήτη και την ομάδα του 
Κισσαμικού.
Στα Χανιά και τον Κισσαμικό, έμεινε συνο-
λικά τέσσερα χρόνια με την μία επιτυχία 
να διαδέχεται την άλλη. Προβίβασε τον 
Κισσαμικό στην νέα Γ’ Εθνική και στην 
συνέχεια στην Football League για πρώτη 
φορά στην ιστορία του. Στην παρθενική 
χρονιά στα επαγγελματικά “σαλόνια” 
κατετάγη με τον Κισσαμικό στην 6η θέση, 
την επόμενη σεζόν πήρε πρόκριση στο 
Κύπελλο Ελλάδος κόντρα στον Πανιώνιο 
και αναμετρήθηκε σε διπλούς αγώνες με 
τον Παναθηναϊκό.
Το καλοκαίρι του 2017, ανέλαβε την 
τεχνική ηγεσία του Ηρακλή τον οποίο 
οδήγησε στην Football League κατακτώ-
ντας το πρωτάθλημα στην Γ’ Εθνική.
Την περσινή αγωνιστική περίοδο, ήταν 
προπονητής σ την Αγ ία Νάπα σ την 
Κύπρο.

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ SUPERLEAGUE 2
Λεουτσάκος: «Μέχρι το Δ.Σ. θα έχουμε ευχάριστα νέα» 
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αθλητικά

Π
ρώτη θέση για την Εθνική μας 
ομάδα, με συγκομιδή 13 μεταλ-
λίων στο Βαλκανικό Πρωτάθλη-
μα ποδηλασίας δρόμου που ο-

λοκληρώθηκε στη TTrebinje της Βοσνίας 
– Ερζεγοβίνης.
Μετά τα 8 μετάλλια (2 χρυσά, 2 αργυρά 
και 4 χάλκινα) της πρεμιέρας στην ατο-
μική χρονομέτρηση, οι Έλληνες αθλητές 
και αθλήτριες πρόσθεσαν ακόμα 5 μετάλ-
λια στο αγώνισμα της αντοχής, την δεύ-
τερη μέρα των αγώνων.
Η Βαρβάρα Φασόη κατέκτησε το χρυσό 
και στην αντοχή των γυναικών, όπως είχε 
κάνει και στην ατομική χρονομέτρηση, 

ενώ και η Ελένη Τσαβάρη διπλασίασε τα 
αργυρά της μετάλλια στην διοργάνωση, 
στην ίδια κατηγορία.
Στους εφήβους ο Παναγιώτης Καρατσι-
βής κατέκτησε επίσης το δεύτερο αργυρό 
του μετάλλιο στην διοργάνωση, στις νεά-
νιδες η Ειρήνη-Μαρία Καρούσου πήρε το 
χρυσό, ενώ στους παίδες ο Νικηφόρος 
Αρβανίτου κατέκτησε το αργυρό μετάλ-
λιο.
Ο τελικός πίνακας των μεταλλίων:
Ελλάδα 13 μετάλλια, 2. Σερβία 8, 3. Βουλ-
γαρία 5, 4. Κύπρος 4, 5. Ρουμανία 3, 6. 
Αλβανία 1, 7. Βοσνία – Ερζεγοβίνη 1, 8. 
Τουρκία 1 μετάλλιο

Πρωτιά για την Εθνική στο 
Βαλκανικό Πρωτάθλημα 
ποδηλασίας δρόμου

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα SuperleagueΥπερπροσπάθεια, αλλά 
τέταρτος ο Πετρούνιας

Π
αρά την υπερπροσπάθειά του, ο Λευτέρης Πετρούνιας βρέθηκε εκτός βάθρου στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλήμα της Στουτγκάρδης, αφού «έπεσε» στην τέταρτη θέση με-
τά την προσπάθεια του Σαμίρ Αΐτ Σαΐντ. Πρώτος για πρώτη φορά στην καριέρα του 
σε Παγκόσμιο ο 24χρονος Τούρκος, Ιμπραχίμ Τσολάκ.

«Το χέρι του Λευτέρη μας... εγκατέλειψε μία ημέρα πριν από την επίσημη παρουσίαση στον 
αγωνιστικό χώρο», έλεγε ο προπονητής του, Δημήτρης Ράφτης, που ωστόσο έθεσε ρητά τον 
στόχο του Λευτέρη Πετρούνια: «Χρυσό μετάλλιο και μόνο».
Αυτός δεν επετεύχθη, αφού ο Τούρκος Τσολάκ και ο Μάρκο Λοντάντιο απέδωσαν εξαιρε-
τικά και τον άφησαν στην τρίτη θέση, πριν έρθει ο Σαμίρ Αϊτ Σαϊντ από τη Γαλλία για να αφή-
σει εκτός βάθρου τον Έλληνα υπερπρωταθλητή, που πλέον περιμένει την επόμενη ευκαιρία 
για να εξασφαλίσει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Εντούτοις, η αξι-
όλογη προσπάθειά του στην επιστροφή του σε διεθνές τουρνουά έπειτα από 11 μήνες και 
μετά το χειρουργείο στον ταλαιπωρημένο του αριστερό ώμο και η απόδοσή του δείχνουν 
την ποιότητα του Έλληνα γυμναστή, ενόψει Ιαπωνίας.
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O Aιολικός επικράτησε 1-0 της Νίκης 
Βόλου και πήρε το εισιτήριο για 
την επόμενη φάση του Κυπέλλου 
Ελλάδας όπου περιμένει ο Απόλλωνας 
Σμύρνης.

Η 
Νίκη Βόλου πλήρωσε το «μου-
διασμένο» της ξεκίνημα, δέχθηκε 
γκολ στο 14’, ξύπνησε μετά το 20’, 
όμως τόσο ο Σφύρλας, όσο και τα 

άσχημα τελειώματα, δεν της έδωσαν το δι-
καίωμα να ανατρέψει την εις βάρος της κατά-
σταση, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τον 
θεσμό του Κυπέλλου.
Ο Αιολικός εκμεταλλεύτηκε την έδρα του και 
πριν η ομάδα της Νίκης βρει τα πατήματά της 
στον άγνωστο αγωνιστικό χώρο, πέτυχε ένα 
τέρμα στο 14’ με τον Σοφιάνη, γκολ που απο-
δείχθηκε αρκετό για να του δώσουν την πρό-
κριση στην 4η φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.
Αν και η διαφορά ποιότητας μεταξύ των δύο 
ομάδων ήταν εμφανής στον αγωνιστικό 
χώρο, ειδικά στην επανάληψη που η Νίκη 
κυριάρχησε κι έχασε σπουδαίες ευκαιρίες, οι 
Βολιώτες επιστρέφουν στη βάση τους χωρίς 
την πρόκριση στις αποσκευές τους και στρέ-
φουν την προσοχή τους στον επόμενο αγώνα 
πρωταθλήματος, με τον Ιάλυσο στη Ρόδο.
Νίκη Βόλου (Χοβέ): Παπαδόπουλος, Παγώ-
νης, Σ. Κυριακίδης, Αλιατίδης, Βοσκόπου-
λος, Καμπαγέρο, Μπιτσάκος(61’ Ντομίνγκεθ), 
Τσιώλης, Ιορδανίδης (61’ Κρουθ), Μασκου-
νιάν, Καπός
Αιολικός (Γεωργαράς): Σφύρλας, Αγριμά-
κης, Κρητικός, Σπόλιαριτς (69’ Αλαγιάννης), 
Μπουρούς, Σοφιάνης (λ.τ. 31’ Τσομπανέλ-
λης), Μπάρκας, Παρέλλης (85’ Αντωνάκας), 
Κατσίκης, Παλαμουτσής, Τσιπάς

Έκανε «σεφτέ» με Σρέτσκοβιτς ο Α-
σπρόπυργος!
Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα της FL 
πανηγύρισε ο Ασπρόπυργος επί της Καβά-
λας.
Με τέρμα του Σρέτσκοβιτς στο 23ο λεπτό, 
η Ένωση Ασπροπύργου επικράτησε 1-0 της 
Καβάλας, στην αναμέτρηση με την οποία 
άνοιξε η αυλαία της 3ης αγωνιστικής στο 
πρωτάθλημα της Football League.

Σήκωσε την κούπα του Super Cup ο 
ΑΟ Τσιλιβή
Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο 
δημοτικό στάδιο Ζακύνθου ο τελικός του 
Super Cup για το 2019 μεταξύ του ΑΟ Τσι-

λιβή (Πρωταθλητή) και του ΑΟ Κατασταρίου 
(Κυπελλούχου). Οι τυπικά φιλοξενούμενοι 
ο ΑΟ Τσιλιβή ήταν αυτός που σήκωσε την 
κούπα στην αέρα κερδίζοντας δύσκολα στην 
ομάδα του Κατασταρίου με 2-1.
Η ομάδα του Πέτρου Τσούκλη με αρκετές 
αλλαγές στην σύνθεση της είχε το μυαλό πιο 
πολύ στον αγώνα της Κυριακής εκτός έδρας 
με αντίπαλο την Θύελλα Πατρών για την 5η 
αγωνιστική του πρωταθλήματος παρά στο 
συγκεκριμένο ματς. Να πούμε όμως και “του 
στραβού το δίκιο” ότι απέναντι της βρήκε 
μια πολύ καλή,  νεανική και δουλεμένη 
ομάδα που μπορεί να αγωνίζεται μια κατη-
γορία πιο κάτω αλλά αυτό δεν φάνηκε στον 
αγωνιστικό χώρο.
Ο ΑΟ Τσιλιβή κατάφερε να προηγηθεί στο 
σκορ με τον Παναγιωτόπουλο στο 8΄ του 
αγώνα, η αντίδραση για τον ΑΟΚ ήρθε στο 
38΄ καθώς ο Μούστα με εκτέλεση πέναλτι 
έφερε το ματς στα ίσια κάνοντας το 1-1. Στην 
εκπνοή του ημιχρόνου ο Μάριος 
Μαρούδας με κεφαλιά θα βάλει 
την ομάδα του ξανά μπροστά 
στο σκορ κάνοντας το 2-1. Στην 
επανάληψη ο ρυθμός έγινε 
ακόμα πιο γρήγορος.
Οι παίκτες του Ανδρέα Γκού-
σκου προσπάθησαν να ισοφα-
ρίσουν είχαν μια πολύ μεγάλη 
στιγμή να το κάνουν σε μια διπλή 
ευκαιρία με τον Πυλαρινό με την μπάλα 
να κτυπά στο κάθετο δοκάρι του Χαρακτι-
νού και στην συνέχεια ο ίδιος παίκτης να την 
στέλνει άουτ! Στην συνέχεια οι “Πορτοκαλί” 
έμειναν με 10 παίκτες καθώς αποβλήθηκε 
στο 63΄ ο Μούστα  και δεν μπόρεσαν να φτά-
σουν στην ισοφάριση παρ΄ ότι παρουσία-
σαν μια εξαιρετική εικόνα.  Έτσι το τελικό 2-1 
παρέμεινε στο στάδιο με το Τσιλιβή να είναι 
η ομάδα που κέρδισε το Super Cup ΓΙΑ ΤΟ 
2019.

Νίκη πρωτιάς για Αετό Ορφανού!
Την ήττα με 1-2 γνώρισε ο Ηρακλής Ζυγού 
από τον πρωτοπόρο πλέον Αετό Ορφανού, 
σε ένα ματς πάντως που η ομάδα του Ζυγού 
κατάφερε να βγάλει αντίδραση ενώ δικαιο-
λογημένα διαμαρτύρεται στο τέλος.
Στα του αγώνα το πρώτο ημίωρο ήταν ισορ-
ροπημένο με της δύο ομάδες να έχουν μοι-
ρασμένες ευκαιρίες. Πρώτος απείλησε ο 
Αετός με τον Δουμάνη στο 5’ ενώ στο 13’ 
ήρθε η απάντηση του Ζυγού με κεφαλιά του 
Κριεζή. Στο 24’ οι γηπεδούχοι απείλησαν εκ 
νέου με σουτ του Κωφίδη, με την πιο σημα-

ντική φάση πάντως να ανήκει στον Αετό μια 
και στο 27’ οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν 
πέναλτι μετά από ανατροπή του Ουζούνο-
γλου από τον Κριεζή. Την εκτέλεση ανέλαβε ο 
Δουμάνης που είδε τον Ευκαρπίδη να πέφτει 
σωστά στην αριστερή του γωνία ενώ ο φορ 
του Αετού δεν μπόρεσε να νικήσει τον ξαν-
θιώτη κίπερ ούτε στην δεύτερη προσπάθεια 
του μετά το ριμπάουντ που πήρε απο την 
απόκρουση του Ευκαρπίδη.
Μετά το 30’ ο Αετός κυριάρχισε στο γήπεδο 
και η πίεση του καρποφόρησε και μάλιστα 
εις διπλούν στο φινάλε του πρώτου μέρους. 
Στο 43’ ο Δουμάνης κέρδισε νέο πέναλτι σε 
ανατροπή απο τον Τενεκέ, σε μια φάση που 
οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα μια 
και στην αρχή της φάσης ο πρώην παίκτης 
των τμημάτων Υποδομής της Ξάνθης έκανε 
θέατρο και στην συνέχεια της φάσης ανε-
τράπη απο τον αμυντικό του Ηρακλή. Ο Εβρί-
της ρέφερι έδειξε το σημείο του πέναλτι με 
τον Αποστολίδη να ευστοχεί για το 0-1. Ενώ 
στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους 
ο Φώτης Δουμάνης κατάφερε να βρει τον 
δρόμο προς τα δίχτυα για το 0-1
Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι κατάφε-
ραν να βρουν τον τρόπο να μειώσουν και 
στο 62’ με τρομερό σουτ του Πανέρη έκα-
ναν το 1-2, ενώ στην συνέχεια πίεσαν πολύ 
τον δυνατό αντίπαλο τους έχοντας και καλή 
στιγμή σε σουτ του Πιλτικάκη. Μάλιστα στο 
86’ οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα 
για ανατροπή του Φίλιππου Δημητριάδη 
εντός περιοχής σε σπρώξιμο που δέχτηκε 
ενώ προσπάθησε να πάρει κεφαλιά μετά απο 
εκτέλεση κόρνερ σε μια φάση που φάνηκε να 
υπάρχει πέναλτι.
Την επόμενη αγωνιστική ο Ηρακλής δοκιμά-

ζεται στην έδρα του Πανδραμαϊκού, 
ενώ ο πρωτοπόρος Αετός υπο-

δέχεται στο Ορφανό την Κάτω 
Καμήλα. Διαιτητής του αγώνα 
ήταν ο Στράτος Στρατούδης(Έ-
βρου) με βοηθούς τους Καρα-
γιάννη και Δημητριάδης της 
ΕΠΣ Θράκης.

Με Μπιτέλη στην κορυφή 
ο ΑΟ Σελλάνων!

Τον Αλμυρό στο γήπεδο Μουζακίου φιλοξέ-
νησε το απόγευμα της Κυριακής (13/10) ο ΑΟ 
Σελλάνων στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής 
του πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής (3ος όμιλος).
Η αναμέτρηση διεξήχθη κάτω από ιδανικές 
συνθήκες για αγώνα ποδοσφαίρου και την 
παρακολούθησαν περίπου 150 φίλοι των 
γηπεδούχων.
Ένα γκολ του Μπιτέλη στο 79’ στάθηκε 
αρκετό για τον ΑΟ Σελλάνων, ο οποίος πανη-

γύρισε την πρώτη εντός έδρας νίκη για φέτος 
και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας 
(10 βαθμούς) με συγκάτοικο τον Πιερικό.
Οι “κυανόλευκοι” μετά από ένα μέτριο 
πρώτο μέρος, “μεταμορφώθηκαν” στο δεύ-
τερο έκλεισαν στα καρέ τον αντίπαλο, βρή-
καν ένα γκολ και δίκαια όντας ανώτεροι 
πήραν την τρίτη συνολικά νίκη τους στο πρω-
τάθλημα.
Η μοναδική αξιόλογη φάση για τον Αλμυρό 
ήταν αυτή στο 2’, όταν ο Αναστασίου με 
κεφαλιά σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι του 
Σταυράκη.
Το σημαντικό για την ομάδα του Γιάννη 
Μπουρνάκα είναι πως στα δύο τελευταία 
ματς που έδωσε κράτησε το μηδέν στην 
άμυνα και πήρε ισάριθμα τρίποντα.
Την επόμενη (5η) αγωνιστική ο ΑΟΣ έχει δεύ-
τερο διαδοχικό εντός έδρας παιχνίδι αυτή τη 
φορά κόντρα στον νεοφώτιστο Δία Δίου και 
μπορεί να διευρύνει το νικηφόρο σερί του.

Πανηλειακός: Δυο προσθήκες, μια 
αποχώρηση
Άλλος ένας νεαρός ταλαντούχος Ηλείος 
εντάχθηκε στην ομάδα, και συγκεκριμένα 
ο 16χρονος αμυντικός Γιώργος Ρουμελιώ-
της. που αρχικά πραγματοποίησε τα πρώτα 
του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία 
του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της ομά-
δας, Τάσου Φερεκίδη, στη συνέχεια μετα-
πήδησε στον Ερμή Πλατάνου, με την φανέλα 
του οποίου αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της 
Β’ Ηλείας, ενώ κατά την περσινή αγωνιστική 
περίοδο αποτέλεσε μέλος της ομάδας του 
Ξενοφώντα Κρεστένων πανηγυρίζοντας την 
κατάκτηση του πρωταθλήματος της Α1’ Κατη-
γορίας και του Κυπέλλου Ηλείας. Παράλληλα, 
τα τελευταία χρόνια αποτελεί βασικό στέλε-
χος των μικτών ομάδων Ηλείας.
Ενώ ο γνωστός, έμπειρος γκολκήπερ, επίσης 
Ηλείος, Σάκης Θεοδωρακόπουλος που από 
την αρχή του περασμένου μήνα είχε ενταχθεί 
στο τεχνικό τιμ ως γυμναστής τερματοφυλά-
κων, έβγαλε και δελτίο στην ομάδα ώστε όταν 
(κι αν) χρειαστεί να προσφέρει κι αγωνιστικές 
υπηρεσίες. Ο 36χρονος, με γνωστή θητεία 
και στον Πανηλειακό και σε άλλες ομάδες, 
με αφορμή μάλιστα έναν τραυματισμό του 
Μανουσιάδη, ήταν αυτός που κάθησε στον 
πάγκο ως αναπληρωματικός του Καρακίτσου 
στη θέση, στο ματς με το Τσιλιβί.
Στον αντίποδα, αποχώρησε, μετά από δική 
του πρωτοβουλία, ο 16χρονος μεσοεπιθε-
τικός Κώστας Κάρδαρης (υπήρχαν κάποια 
παράπονα κυρίως του στενού συγγενικού 
περιβάλλοντος του για τον όποιο χρόνο συμ-
μετοχής του, και γενικότερα αξιοποίησης του 
στην ομάδα…).

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Εκμεταλλεύτηκε την έδρα με… Νίκη ο Αιολικός!

αθλητικά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
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www.hellasnews-radio.com



70 18 Οκτωβρίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Η Αγγλία διέλυσε με 6-0 τη 
Βουλγαρία εκτός έδρας και 
αγκάλιασε το Euro 2020, εκεί όπου 
θα βρίσκεται η Ουκρανία! Ισόπαλο 
1-1 το ματς στο Παρίσι ανάμεσα 
στην Γαλλία και την Τουρκία!

Ε
πιστροφή στις νίκες για την Αγ-
γλία, η οποία άφησε πίσω της την 
ήττα στην Τσεχία παίρνοντας το 
τρίποντο στη Βουλγαρία. Και το 

πήρε με στυλ. Με τον Ράσφορντ να ανοί-
γει το σκορ στο 7’, τον Μπάρκλεϊ να 
σκοράρει δις (20’, 32’) και τον 
Στέρλινγκ να βρίσκει δίχτυα 
στο 45’, η ομάδα του Γκάρεθ 
Σάουθγκεϊ έκλεισε το ημί-
χρονο με το σκορ στο 4-0 
στη Σόφια και στο β’ μέρος 
ήρθαν άλλα δύο γκολ για το 
τελικό 0-6: Ενα ακόμη από 
τον Στέρλινγκ (69’) και ένα α-
πό τον Κέιν (85’). Την ίδια ώρα, 
το Κόσοβο με γκολ των Ραμανί (10’) και 
Μουρίκι (34’) νίκησε το Μαυροβούνιο 
και είναι στο -4 από την Αγγλία και -κυρί-
ως αυτό- στο -1 από την Τσεχία. 
Αποτελέσματα 
Κόσοβο - Μαυροβούνιο 2-0
Βουλγαρία - Αγγλία 0-6
Βαθμολογία
1. Αγγλία 6 (26-6) 15
2. Τσεχία 6 (11-9) 12
3. Κόσοβο 6 (12-10) 11
4. Μαυροβούνιο 7 (3-15) 3
5. Βουλγαρία 7 (5-17) 3
Επόμενη αγωνιστική 14/11/19
Αγγλία - Μαυροβούνιο
Τσεχία - Κόσοβο

2ος ΟΜΙΛΟΣ
Ο Σεβτσένκο είχε υποσχεθεί πρόκριση 
στο Euro 2020 και φάνηκε συνεπής! Η 
Ουκρανία συνέχισαν την απίθανη πορεία 
τους στα προκριματικά, επικράτησαν 2-1 
στο Κίεβο της Πορτογαλίας και βρέθηκαν 
στα τελικά της διοργάνωσης. Αήττητοι 
οι Ουκρανοί έφτασαν τους 19 βαθμούς, 
ενώ οι Πορτογάλοι είναι στους 11 και στο 
+1 από τη Σερβία. Ο Γιάρεμτσουκ στο 6’ 
άνοιξε το σκορ, ενώ στο 27΄ ο Γιαρμο-
λένκο πέτυχε το 2-0. Η αποβολή του Στε-
πανένκο και το πέναλτι γκολ του Ρονάλντο 

(700ο γκολ) δεν ήταν αρκετά να αλλάκουν 
την κατάσταση. 
Η Σερβία πέρασε από τη Λιθουανία, επι-
κράτησε 2-1 και μείωσε στον πόντο από 
τη 2η θέση. Δυο γκολ ο Μίτροβιτς, μείωσε 
ο Καζλάουσκας για τους Λιθουανούς. 
Αποτελέσματα
Ουκρανία - Πορτογαλία 2-1
Λιθουανία - Σερβία 1-2
Βαθμολογία
1. Ουκρανία 7 (15-2) 19
2. Πορτογαλία 6 (14-6) 11
3. Σερβία 6 (12-13) 10

4. Λουξεμβούργο 6 (5-11) 4
5. Λιθουανία 7 (5-19) 1

Επόμενη αγωνιστική 14/11/19
Σερβία - Λουξεμβούργο 
Πορτογαλία - Λιθουανία

8ος ΟΜΙΛΟΣ
Το μεγάλο ματς έγινε στο 

Παρίσι, εκεί όπου υπήρ-
χαν φόβοι μήπως ξεφύγει η 

κατάσταση λόγω των πολιτικών 
εξελίξεων. Τελικά δεν ξέφυγε, με τις 

Γαλλία και Τουρκία να αναδεικνύονται 
ισόπαλες με 1-1. Αποτέλεσμα που στέλ-
νει στην 1η θέση, στην ισοβαθμία, τους 
Τούρκους, οι οποίοι βρέθηκαν πίσω στο 
σκορ από την κεφαλιά του Ζιρού στο 76’ 
αλλά ισοφάρισαν -κι αυτοί με κεφαλιά- 
με τον Αϊχάν στο 82’. Ετσι, η 3η Ισλαν-
δία βρήκε την ευκαιρία να πλησιάσει στο 
-4, μετά τη νίκη της με 2-0 επί της Ανδό-
ρας. Οσο για το άλλο ματς του ομίλου, 
η Αλβανία με γκολ των Τσικαλέσι (22’), 
Μπάρε (34’), Τράσι (40’) και Μανάι (90’) 
έκανε βόλτα στη Μολδαβία, στην οποία 
έριξε 4άρα.
Αποτελέσματα
Μολδαβία - Αλβανία 0-4
Ισλανδία - Ανδόρα 2-0
Γαλλία - Τουρκία 1-1
Βαθμολογία
1. Τουρκία 8 (16-3) 19
2. Γαλλία  8 (21-5) 19
3. Ισλανδία 8 (12-5) 15
4. Αλβανία 8 (14-10) 12
5. Ανδόρα 8 (1-16) 3
6. Μολδαβία 8 (2-22) 3
Επόμενη αγωνιστική 14/11
Τουρκία - Ισλανδία 
Γαλλία - Μολδαβία
Αλβανία - Ανδόρα

Εξάρα η Αγγλία, χέρι - χέρι στο 
Euro Γαλλία και Τουρκία!

H 
Ρωσία πέρασε στο ρελαντί από την 
Κύπρο, επικράτησε 5-0 και σφρά-
γισε το εισιτήριο για το Euro 2020. 
Στην κορυφή η Ολλανδία, ανάσα 

για Ουγγαρία. 

9ος ΟΜΙΛΟΣ
Βέλγιο, Ιταλία και από το βράδυ της Κυριακής 
και η Ρωσία! Οι Ρώσοι έκαναν τα πάντα υπέ-
ροχα στο ΓΣΠ, οι Κύπριοι όλα λάθος και το 
5-0 έδωσε στους φιλοξενούμενους το εισιτή-
ριο για τα τελικά του Euro 2020. 
Στο 1· η Ρωσία είχε δοκάρι και στο 8· με τον 
Τσερίσεφ άνοιξε το σκορ. Στο 23· ο Οζντόεβ 
μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή του 
Παναγή διπλασίασε τα γκολ των φιλοξενού-
μενων. Ο Λαϊφης αποβλήθηκε στο 28’ και 
κάπου εκεί τελείωσαν όλα! Εφιαλτικό το 
τελευταίο δεκάλεπτο για την Κύπρο, στο 79’ 
ο Τζιούμπα πέτυχε το 3-0, ενώ στο 89’ ο Γκο-
λόβιν σημείωσε το 4-0. Στις καθυστερήσεις 
ο Τσερίσεβ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό 
του γκολ. 
Βαθμολογία
1. Βέλγιο 8 (30-1) 24
2. Ρωσία 8 (27-4) 21
3. Κύπρος 8 (13-12) 10
4. Σκωτία 8 (11-17) 9
5. Καζακστάν 8 (9-13) 7
6. Σαν Μαρίνο 8 (0-43) 0

3ος ΟΜΙΛΟΣ
Στο +3 από την 3η Β. Ιρλανδία παρέμεινε η 
Ολλανδία, η οποία πέρασε από τη Λευκορω-
σία νικώντας με 2-1. Η ομάδα του Ρόναλντ 
Κούμαν άνοιξε το σκορ στο 32’ με τον Βαϊ-
νάλντουμ και ο ίδιος ήταν που βρήκε δίχτυα 
και στο 41’, γράφοντας το 0-2. Στο δεύτερο 
μέρος η Λευκορωσία μπήκε κάπως καλύτερα 
και μείωσε στο 54’ με τον Ντράγκουν, αλλά 
ως εκεί. Οι Οράνιε κράτησαν το σκορ, πήραν 
τους τρεις βαθμούς και είναι ακόμη πιο κοντά 
στο Euro 2020.
1. Ολλανδία 6 (19-7) 15
2. Γερμανία 5 (17-6) 12
3. Β. Ιρλανδία 6 (8-7) 12
4. Λευκορωσία 7 (4-12) 4
5. Εσθονία 6 (2-18) 1

5ος ΟΜΙΛΟΣ
Επειτα από δυο διαδοχικές ήττες (Κροατία, 
Σλοβακία) η Ουγγαρία επικράτησε 1-0 του 
Αζερμπαϊτζάν εντός έδρας και βρέθηκε ξανά 
στη 2η θέση της βαθμολογίας, αλλά με ματς 

περισσότερο από Σλοβακία που είναι στην 
3η θέση. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρη-
σης πέτυχε ο Κοχρουτ στο 10ο λεπτό. Βέβαια, 
οι Αζέροι έχουν τρομερά παράπονα από τη 
διαιτησία, μιας και στο τέλος ακυρώθηκε 
λανθασμένα το γκολ του Μουσταφάντζε. Ο 
διαιτητής Χίγκλερ είδε... χέρι, αλλά ο παίκτης 
των φιλοξενούμενων έστειλε τη μπάλα στα 
δίχτυα με το στήθος. 
Βαθμολογία
1. Κροατία 6 (13-5) 13
2. Ουγγαρία 7 (8-9) 12
3. Σλοβακία 6 (10-8) 10
4. Ουαλία 5 (5-5) 7
5. Αζερμπαϊτζάν 6 (5-14) 1

7ος ΟΜΙΛΟΣ
Την πρόκριση της στο Euro 2020 πανηγυρί-
ζει η Πολωνία, ενώ και η Αυστρία απέχει ένα 
βαθμό από αυτό. Οι Πολωνοί υποδέχθη-
καν τη Β. Μακεδονία γνωρίζοντας ότι με νίκη 
παίρνουν το εισιτήριο για τη διοργάνωση 
και τα κατάφεραν με τα γκολ των Φρανκό-
βσκι (74’) και Μίλικ (80’), επικρατώντας με 
2-0. Την ίδια ώρα, το γκολ του Πος από το 21ο 
λεπτό έκανε όλη τη διαφορά στο Σλοβενία - 
Αυστρία, με τους φιλοξενούμενους να παίρ-
νουν το τρίποντο και να πάνε στο +5 από τη Β. 
Μακεδονία, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Πολωνία (8) 19 (13-2)
2. Αυστρία (8) 16 (17-7)
3. Β. Μακεδονία (8) 11 (10-11)
4. Σλοβενία (8) 11 (13-8)
5. Ισραήλ (7) 8 (12-14)
6. Λετονία (7) 0 (1-24)

Φινλανδία – Αρμενία 3-0:
Σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης η Φιν-
λανδία δεν έχει βρεθεί ποτέ. Μπορεί λοιπόν 
τώρα να ονειρεύεται. Με το καθαρό 3-0 επί 
της Αρμενίας, την άφησε στο -5, ενώ συνε-
χίζει ως 2η πίσω από την Ιταλία, στον δρόμο 
για το EURO 2020. Η αντίπαλος και της Εθνι-
κής Ελλάδας στον 10ο όμιλο ήταν καθη-
λωτική, ενώ ο Πούκι που έβαλε δύο γκολ, 
έφτασε τα επτά συνολικά σε αυτά τα προκρι-
ματικά.
Την αρχή έκανε ο Γιένσεν σε φάση από στη-
μένο (31’) και μετά ο εκπληκτικά φορμαρι-
σμένος φορ της Νόριτς, πρόσθεσε δύο υπέ-
ροχα πλασέ με λομπίτσα (61’, 88’). Οι Σκανδι-
ναβοί έχουν βρεθεί ουσιαστικά στο +5 από 
την ουσιαστική αντίπαλό τους για τη 2η θέση.

Προκρίθηκε η Ρωσία, εύκολα 
η Ολλανδία!
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Ο προπονητής του Ερμή Αραδίππου, Νίκος Παναγιώτου έκανε 
δηλώσεις και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο ντέρμπι Ανόρ-
θωση–Ομόνοια την προσεχή Κυριακή (20/10) στο Αντώνης 
Παπαδόπουλος.

Αναλυτικά τα όσα είπε στον Super Sport FM 104.0 :
«Είναι ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό από δύο ομάδες οι οποίες έχουν 
εντελώς διαφορετικούς στόχους από τα προηγούμενα χρόνια, για το 
πως εχουν ξεκινήσει φέτος κι έχουν αγκαλιαστεί από τον κόσμο τους 
δείχνει και το πόσο καλό πρόσωπο παρουσιάζουν την φετινή χρο-
νιά και οι δύο ομάδες. Η Ανόρθωση μπορώ να πω ότι πατάει λίγο πιο 
καλά στον αγωνιστικό χώρο με βάση και τα αποτελέσματα. Από την 
άλλη η Ομόνοια είναι ένα κράμα ποδοσφαιριστών εντελώς καινούρ-
γιο το οποίο φαίνεται ότι ο κόσμος το αγκαλιάζει. Θα μείνει αυτός ο 
ενθουσιασμός αν συνεχίσουν τ’ αποτελέσματα».
Η Ανόρθωση διαθέτει ποδοσφαιριστές κλειδιά και σε καλή κατά-
σταση: «Είχα παρακολουθήσει το τελευταίο παιχνίδι με τον Απόλ-
λωνα, είδα μια Ανόρθωση από τα παλιά, η οποία ήξερε στον αγωνι-
στικό χώρο τι ήθελε, είχε αρκετό ενθουσιασμό από πλευράς ποδο-
σφαιριστών. Το Αντώνης Παπαδόπουλος…, αν και απουσιάζουν 
οι οργανωμένοι για την καυτή ατμόσφαιρα, όταν ο κόσμος ξεση-
κωθεί γίνεται ο δωδέκατος παίκτης. Αυτό που μου άρεσε από την 
Ανόρθωση είναι ο ενθουσιασμός και τα πολύ ασφυκτικά μαρκαρί-
σματα που είχαν όταν χανόταν η μπάλα. Διαθέτει έναν ποδοσφαιρι-
στή ο οποίος τι πρώτες πέντε αγωνιστικές βάζει την δική του σφρα-
γίδα στην Ανόρθωση και αυτός είναι ο Ράγιος, με την ευστοχία και 
την μαεστρία του. Η φετινή Ανόρθωση είναι ένα δημιούργημα του 
Τιμούρ Κετσπάγια, ότι έχει ζητήσει από πλευράς διοίκηση έγινε 
πράξη. Έφερε το χαμόγελο ξανά στους Ανορθωσιάτες».

Γιώργος Γεώργιου στο Balla: «Αρχικός στόχος η πα-
ραμονή αλλά…»
Ο ποδοσφαιριστής της Εληάς Λυθροδόντα Γιώργος Γεώργιου μίλησε 
στο Balla για όλα όσα αφορούν την ομάδα του. Αναλυτικά τα όσα 
είπε:
«Αρχικός στόχος μας είναι η παραμονή στην κατηγορία και από 
εκεί και πέρα θα βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και όπου βγει. 
Το κλίμα στα αποδυτήρια είναι εξαιρετικό και υπάρχει αισιοδοξία. 
Μέχρι στιγμής αποδείξαμε στο γήπεδο την αξία μας αν και κάποια 
αποτελέσματα μας αδικούν.
Οι δικοί μου στόχοι είναι να συνεχίσω να αγωνίζομαι και να πάω όσο 
πιο ψηλά γίνεται. Το όνειρο μου είναι να παίξω μια μέρα στην πρώτη 
κατηγορία της Κύπρου ή αν δεν τα καταφέρω να γίνω προπονητής.
Ακολουθεί το δύσκολο παιχνίδι με τον ΑΠΟΝΑ αλλά πιστεύω στις 
δυνατότητες της ομάδας μου και πως μπορούμε να κερδίσουμε το 
παιχνίδι μέσα στην έδρα μας.
Όλοι θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας έτσι ώστε μας σπρώχνει σε κάθε 
παιχνίδι προς την νίκη αφού είναι πολύ σημαντικό για εμάς να βλέ-
πουμε ένα γεμάτο γήπεδο.
Αρκετά αφού υπάρχουν αρκετές ομάδες οι οποίες δυνατές. Εμείς 
φέτος ήρθαμε στην 3η κατηγορία αλλά επειδή είναι μεγάλο το πρω-
τάθλημα πιστεύω πως θα βγούμε κερδισμένοι.
Είναι πολύ ωραίο πρωτάθλημα αφού βλέπουμε πως όλες οι ομά-
δες πήραν ποιοτικούς παίκτες και πιστεύω πως στην εξάδα θα έχει 
ομάδες – έκπληξη . Ο ΑΠΟΕΛ είναι το φαβορί για το πρωτάθλημα, η 
Ανόρθωση όσο και η Ομόνοια ενισχύθηκαν αρκετά και πιστεύω πως 
αν όχι φέτος τα επόμενα χρόνια μπορούν να καταφέρουν να πάρουν 
κάποιο τίτλο. Η ΑΕΚ θεωρώ πως αποδυναμώθηκε, όπως και ο Απόλ-
λωνας αλλά είναι δυο ομάδες που δεν μπορείς να τις υποτιμήσεις. Η 
ΑΕΛ σιγά σιγά θα βρει τα πόδια της πιστεύω.»

Τα πράγματα «στράβωσαν» από την αρχή 
και η Εθνική μας έχασε από τη Ρωσία στο 
ΓΣΠ με 0-5. Νωρίς σημειώθηκαν τα 2 γκολ 
που έδωσαν πολύ ισχυρό προβάδισμα 
στους Ρώσους. Η αποβολή του Λαϊφη στο 
28’ ήταν καθοριστική για τη συνέχεια, 
αφού εξανέμισε τις όποιες ελπίδες υπήρχαν 
για επιστροφή στη διεκδίκηση θετικού 
αποτελέσματος.

Μ
ε το καλημέρα η Ρωσία έδειξε τις άγριες 
της διαθέσεις. Στο 2’ οι Ρώσοι σημάδε-
ψαν το οριζόντιο δοκάρι με κεφαλιά, ε-
νώ η φάση προήλθε από εκτέλεση κόρ-

νερ. Το πρώτο γκολ ήρθε νωρίς και 
συγκεκριμένα στο 9’. Σκόρερ ο 
Τσερίσεφ που εκμεταλλεύτηκε 
το λάθος του Χάμπου και με 
όμορφο τελείωμα έγραψε το 
0-1. Η Ρωσία συνέχισε την 
κυκλοφορία, η Εθνική μας 
πολύ δύσκολα ανακτούσε την 
μπάλα για να επιτεθεί. Στο 23’ 
οι φιλοξενούμενοι διπλασίασαν 
τα τέρματα τους με τον Οζντόεφ, το 
γκολ όμως όπως έδειξαν οι κάμερες θα έπρεπε να α-
κυρωθεί ως οφσάιντ. Σαν να μην έφτανε το 0-2 για 

το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, στο 28’ ο 
Λαϊφης προχώρησε σε ένα πολύ επικίνδυνο μαρκά-
ρισμα πάνω στον Πετρόβ για το οποίο τιμωρήθηκε 
με την απευθείας κόκκινη κάρτα. Με 10 λοιπόν συ-
νέχισε η Κύπρος. Στι 32’ ο Ντζούμπα έκανε μια κα-
λή κεφαλιά, την οποία απόκρουσε εντυπωσιακά ο 
Παναγή. Στο 41’ ο Παναγή αποχώρησε αντιμετωπί-
ζοντας πρόβλημα τραυματισμού και στη θέση του 
πέρασε ο Πάρντο. Ο Γκολόβιν έκανε το δυνατό σουτ 
στο 43’, η μπάλα όμως πέρασε λίγο έξω. Στο 45+5 έ-
γινε ξανά ένα πολύ καλό σουτ εντός περιοχής για τη 
Ρωσία, απόκρουσε όμως εντυπωσιακά ο Πάρντο.

Β’ Ημίχρονο
Η Ρωσία μπήκε για να κυκλοφορήσει την μπάλα 
και αυτό ήταν εμφανές από το πρώτο 5λεπτο του Β 
μέρους. Η Κύπρος με το αριθμητικό μειονέκτημα 

είχε ένα πολύ δύσκολο έργο. Στο 52’ ο Γκολοβίν 
σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι με πανέμορφο 
πλασέ. Ο Κωστή δοκίμασε ένα σουτ για την 
Κύπρο στο 55’ η μπάλα όμως πήγε πολύ ψηλά. 
Στο 58’ ο Αχμέντοφ έκανε ένα όμορφο πλασέ 
με το αριστερό εντός περιοχής, η μπάλα πέρασε 

δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Πάρντο. Ο 
Πάρντο στο 62’ έκανε μια απίστευτη πραγματικά 

απόκρουση και κράτησε το 0-2, μετά από σουτ που 
έκανε από πολύ κοντά ο Ιόνοβ. Η Κύπρος προσπά-
θησε ανά διαστήματα να κρατήσει λίγο τη μπάλα, 

δεν τα κατάφερνε όμως με διάρκεια. Στο 
74’ απείλησε ξανά η Ρωσία με το σουτ 
του Κουζιάεφ να πάει πάνω από τα δοκά-
ρια. Ο Ντζούμπα στο 79 έκανε το 0-3 με 
κεφαλιά, μετουσιώνοντας την πολύ καλή 
του εμφάνιση με ένα γκολ. Άλλη μια εξαι-
ρετική απόκρουση έκανε ο Πάρντο στο 
86’ και έδιωξε την πολύ καλή κεφαλιά του 
εξαιρετικού απόψε Ντζούμπα. Στο 88’ ο 
Τσερίσεφ έστειλε τη μπάλα στο πλεκτό, 
ήταν όμως σε θέση οφσάιντ και το γκολ 
δε μέτρησε. Το 0-4 έκανε στο 89 ο Γκο-
λοβίν, ενώ το τελικό 0-5 ο Τσερίσεφ στην 
τελευταία φάση του αγώνα. Εφιαλτικό 
βράδυ για την Εθνική.
Κύπρος: Παναγή(41’ Πάρντο), Ιωάννου 
Ν. Μερκής, Ιωάννου Μ., Ζαχαρίου(36’ 
Μαρκάσα), Κυριάκου, Κούσουλος, Σπό-
λιαριτς(79’ Παπουλής), Αρτυματάς, Λαί-
φης, Κωστή
Ρωσία: Γκιγιέρμε, Σεμένοβ, Τσερίσεφ, 
Οζντόεβ, Αχμέντοβ(62’ Κουζιάεφ), Κου-
ντριάσοβ, Τζικίγια, Γκολόβιν, Ιόνοβ(78’ 
Βακάεβ), Ντζιούμπα, Πέτροβ(37’ Καρα-
βάεφ)

αθλητικά
Κύπρος-Ρωσία 0-5

Όλα στραβά κι ανάποδα…
«Ο Τιμούρ έφερε το 
χαμόγελο ξανά»
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αθλητικά

Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 78-79
Ωραίος αλλά και πάλι... μοιραίος ο Καλάθης

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ δεν... έμαθε το μάθημά του μετά την ήττα στη Λυών και είδε την Αρμάνι 
να φεύγει με το «διπλό» από το ΟΑΚ Α (78-79) και να του βάζει μεγάλους μπελάδες ενόψει της 
συνέχειας της EuroLeague. 

Ό
πως συνέβη πριν από μια εβδομάδα στο 
Astroballe, έτσι κι απόψε στο ΟΑΚΑ, ο Πα-
ναθηναϊκός ΟΠΑΠ ηττήθηκε. Με το ίδιο σκορ 
(78-79). Με την ίδια συνθήκη, αφού ο Νικ Κα-

λάθης έχασε το λέι απ της νίκης στην εκπνοή της αναμέ-
τρησης. Θύτης αυτή τη φορά ήταν η Αρμάνι Μιλάνο, που 
έκανε σπουδαία εμφάνιση επί αθηναϊκού εδάφους, τε-
λείωσε το παιχνίδι με 53.9% στα τρίποντα και είδε τον 
πιο... άσημο παίκτη της, τον Ρικάρντο Μορασκίνι, να κά-
νει τη διαφορά στο φινάλε.
Την ώρα που ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ έχανε δύο σερί ελεύ-
θερα σουτ τριών πόντων, ο Πολ Μπιλίγκα ανανέωνε 
κατοχές στο τελευταίο λεπτό, κι ο Ρικάρντο Μορασκίνι 
έβαλε δύο κρίσιμες βολές στα 8.8’’ για το τέλος, για να 
γράψει το τελικό σκορ. Ο Νικ Καλάθης αστόχησε στην 
εκπνοή, κι έτσι η ιταλική ομάδα πανηγύρισε μια μεγάλη 
εκτός έδρας νίκη στο ΟΑΚΑ.
Το ψηλό σχήμα της Αρμάνι Μιλάνο με τον 
Βλάντιμιρ Μίτσοφ στο «2» και τον Τζεφ 
Μπρουκς στο «3» σε συνδυασμό με 
την παρουσία του Λουίς Σκόλα στο «5» 
έφεραν από νωρίς την ιταλική ομάδα σε 
θέση οδηγού. Κυρίως γιατί χτυπούσε 
το δίδυμο των Τζίμερ Φρεντέτ - Γιώργου 
Παπαγιάννη στο πικ εν ρολ. Πότε με τις 
διεισδύσεις του Σέρχιο Ροντρίγκεθ, πότε 
με το pop out του Λουίς Σκόλα.
Ο 40χρονος φόργουορντ/σέντερ εξέθεσε σε 
συνεχόμενες κατοχές την ελληνική άμυνα (είχε 11 
πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο), αποτελώντας τη βασική 
αιτία για το +5 (10-15) του 5’ στο παιχνίδι. Σταδιακά 
πάντως, ο Παναθηναϊκός βελτίωσε την εικόνα του, με τον 
Αργύρη Πεδουλάκη να ακολουθεί τον προπονητή των 
κόκκινων, τοποθετώντας τον Ιωάννη Παπαπέτρου στο 
«2» και τον Γουέσλι Τζόνσον στο «3». Οι δυο τους έφε-
ραν ισορροπία στην περιφερειακή άμυνα, ο Τζέικομπ 
Γουάιλι έκανε μεγάλη ζημιά στο επιθετικό ριμπάουντ, κι 
οι πράσινοι βρήκαν τρόπο να αντιδράσουν. Το πρώτο 
δεκάλεπτο τούς βρήκε βέβαια στο -4 (20-24) μετά από 
τρίποντο του Μάικλ Ρολ, παρά το γεγονός πως το τρι-
φύλλι είχε να δώσει δύο φάουλ!
Το μεγαλύτερο επιθετικό πρόβλημα του Παναθηναϊ-
κού είχε να κάνει με το τρίποντο (1/10 στην ανάπαυλα), 
παρότι βρίσκονταν ελεύθερα σουτ. Ξανά όμως, το επιθε-
τικό ριμπάουντ έδωσε τη λύση, με τον Ντίνο Μήτογλου 
και τον Μπεν Μπεντίλ να κάνουν σπουδαία δουλειά, σε 
αυτό το κομμάτι. Οι δυο τους συνυπήρξαν στο παρκέ, 
βοήθησαν σημαντικά σε άμυνα και επίθεση, μέχρι το +2 
(32-30) του 15ου λεπτού.

Ακολούθησαν πέντε άσχημα επιθετικά λεπτά, όπου οι 
γηπεδούχοι σκόραραν κατά βάση με βολές, την ίδια ώρα 
που ο Μάικλ Ρολ έκανε ξανά και ξανά ζημιά στην άμυνα. 
Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε πάντως στο «Χ» (38-
38) αφού ο Νικ Καλάθης έσπασε το ρόδι από τα 6μ75 
την στιγμή που ακούστηκε η κόρνα. Παρεμπιπτόντως, οι 
παίκτες του Έτορε Μεσίνα είχαν 7/12 τρίποντα στο ημί-
χρονο!
Η τρίτη περίοδος δεν έδειξε κάτι διαφορετικό σε σχέση 
με αυτά που είδαμε στο πρώτο μέρος. Από τη μία η 
Αρμάνι Μιλάνο που σκόραρε διαρκώς από την περιφέ-
ρεια (με διαφορετικούς παίκτες), από την άλλη ο Πανα-
θηναϊκός που έβρισκε λύσεις σχεδόν αποκλειστικά από 
το επιθετικό ριμπάουντ.
Ούτε καν ο Τζίμερ Φρεντέτ δεν μπορούσε να δώσει 
λύσεις από τα 6μ75 (είχε 0/3 τρίποντα στο 30’), με τον 

γκαρντ του τριφυλλιού να πηγαίνει κατά βάση προς 
τα μέσα, για να πληγώσει την ιταλική άμυνα. 

Η εκκίνηση του τελευταίου δεκαλέπτου 
ήταν εντυπωσιακή για τον Παναθη-
ναϊκό, ο οποίος κράτησε περί τα τέσ-
σερα λεπτά δίχως πόντο την Αρμάνι 
Μιλάνο. Το δίδυμο των Ντίνου Μήτο-
γλου - Τζέικομπ Γουάιλι στη front 
line έκανε τρομερή δουλειά, τόσο σε 

άμυνα όσο και σε επίθεση. Αφενός με 
τις τάπες που έκαναν στον Σέρχιο Ροντρί-

γκεθ σε συνεχόμενες κατοχές, αφετέρου με 
τα καλάθια που πέτυχαν από επιθετικά ριμπάουντ.

Οι πράσινοι βρέθηκαν από το -4 στο +7 (68-61), πριν 
αρχίσει πάλι η... τρίποντη ιταλική καταιγίδα! Από το από-
λυτο μηδέν των τεσσάρων πρώτων λεπτών της περιό-
δου, οι φιλοξενούμενοι έβαλαν τρία σερί τρίποντα και 
βρέθηκαν στο +2 (68-70) από το πουθενά με 4’31’’ για 
το φινάλε.
Το παιχνίδι πήγαινε πόντο πόντο από εκεί κι έπειτα, με 
τον Σέρχιο Ροντρίγκεθ να είναι άστοχος, τον Βλάντιμιρ 
Μίτσοφ να τα βάζει όμως. Ο φόργουορντ των φιλοξε-
νούμενων έβαλε πέντε μαζεμένους πόντους σε κρίσιμο 
σημείο, για να κρατήσει όρθια την ομάδα του, την ίδια 
ώρα που ο Πολ Μπιλίγκα ανανέωνε διαρκώς επιθέσεις 
στο τελευταίο δίλεπτο. Από την άλλη, οι πράσινοι έκαναν 
κάκιστες επιλογές στην εκτέλεση.
Αυτός που έγραψε το τελικό σκορ, κι έδωσε τη νίκη στους 
φιλοξενούμενους ήταν ο Ρικάρντο Μορασκίνι με 2/2 
βολές στα 8.8’’ για το τέλος (78-79). Ακολούθησε το τάιμ 
άουτ του Αργύρη Πεδουλάκη, αλλά και το χαμένο λέι απ 
του Νικ Καλάθη στην εκπνοή, όπως ακριβώς συνέβη 
πριν από μία εβδομάδα στο Astroballe.

ΑΕΚ - Πο Λακ Ορτέζ 102-82
Η «Βασίλισσα» είναι εδώ! 

Μ
ια ΑΕΚ χάρμα οφθαλ-
μών! Μετά την ανα-
πάντεχη ήττα στη 
Λήμνο, οι «κιτρινό-

μαυροι» αντέδρασαν και «πάτη-
σαν» την Πο Λακ Ορτέζ στο ΟΑ-
ΚΑ, για να κάνουν την πρώτη 
τους νίκη (102-82) στο Basketball 
Champions League!
Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώ-
ρου δεν θύμισε σε τίποτα την 
ομάδα που είχε παρουσιαστεί 
μέχρι στιγμής στην ΕΚΟ Basket 
League.
Ψυχωμένοι και παθιασμένοι, οι 
«κιτρινόμαυροι» πάλεψαν για 
κάθε κατοχή κόντρα στους Γάλ-
λους, έπαιξαν καλή άμυνα στο 
μεγαλύτερο μέρος του ματς, 
δημιούργησαν (23ασ.) και ήταν 
τρομερά εύστοχοι από τα 6.75μ 
(48.4%), φτάνοντας την διαφορά 
και στο +27 (94-67, 35’).
Αυτή ήταν η έκτη νίκη σε 11 ματς 
με γαλλική ομάδα στο BCL για την 
«Βασίλισσα», η οποία είναι αήτ-
τητη στα έξι τελευταία ματς (5Ν, 
1Ι).
Η Ορτέζ πήρε το προβάσισμα στα 
πρώτα λεπτά (0-4, 2’), ωστόσο η... 
χαρά της δεν κράτησε πολύ, αφού 
η ΑΕΚ άρχισε να βρίσκει τα πατή-
ματά της και το παιχνίδι απέκτησε 
γρήγορο ρυθμό (10-10, 5’). Το τρί-
ποντο του Χρυσικόπουλου και το 
τετράποντο του Λάνγκφορντ άνοι-
ξαν λίγο την διαφορά (17-12, 6’), 
ο Μποντζ ισοφάρισε (19-19, 8’) 
και ο Γκίκας έκανε το 26-19 από 
τα 6.75μ στο δεκάλεπτο. Ο Μακ-
Γκι, εκτελώντας και δημιουργώ-
ντας, μείωσε σε 28-24 (11’), αλλά 
από εκείνο το σημείο κι έπειτα 
Ματσιούλις και Σαντ-Ρος... μεγα-
λούργησαν (16 πόντοι συνολικά), 
για να πάει η ΑΕΚ στο +21 (53-
32, 17’). Ο Μουρ έβαλε 5 γρή-
γορους πόντους, κάτι που έφερε 
τον εκνευρισμό και το τάιμ άουτ 
του Ηλία Παπαθεοδώρου, με τον 
Λάνγκφορντ να κάνει το 55-37 στο 
ημίχρονο.
Η καλή άμυνα και το λέι απ του 
Γκίκα έδωσαν στους «κιτρινόμαυ-
ρους» ξανά διαφορά 20 πόντων 
(67-47, 25’) και ο Μόμπλι προ-
σπάθησε να απειλήσει (79-64, 

30’). Λάνγκφορντ, Τολιόπουλος 
και Ματσιούλις έβαλαν την ΑΕΚ 
στο +27 (94-67, 35’) και όλα είχαν 
πάρει το δρόμο τους για τη νίκη 
(102-82, 40’).

Ουλμ - Προμηθέας 67-70
Ο Προμηθέας πήρε το θρίλερ 
με την Ουλμ σε ένα παιχνίδι με 
αρκετό μπασκετικό «ξύλο» και 
συνεχόμενες εναλλαγές στο σκρ, 
επικρατώντας με 67-70 στη Γερ-
μανία και πανηγυρίζοντας τη δεύ-
τερη νίκη του στο EuroCup μακριά 
από την Πάτρα!  
Οι δυο ομάδες συμβάδιζαν στο 
σκορ στην πρώτη περίοδο του 
αγώνα στην Ratiopharm Arena, 
εκεί όπου ο Προμηθέας Πατρών 
επέμεινε στο μακρινό σουτ και 
πέτυχε 4/10 τρίποντα σε αυτό το 
διάστημα κόντρα στην Ουλμ που 
στηρίχθηκε επιθετικά στον Ζόραν 
Ντράγκιτς (8π.) και πήρε δεύτερες 
ευκαιρίες με τα επιθετικά ριμπά-
ουντ (5). Η ομάδα του Μάκη Για-
τρά προηγήθηκε με 19-20 στο 10’ 
ενώ ο Ολεκσάντρ Λίποβι έστειλε 
τη διαφορά στο +7 για το 31-38 
στο 18:57, σημειώνοντας τους 
8 από τους 11 πόντους του στο 
δεύτερο δεκάλεπτο. Μάλιστα οι 
Πατρινοί πήγαν στα αποδυτήρια 
με το υπέρ τους 34-38 μοιράζο-
ντας 12 ασίστ αντί 7 των γηπεδού-
χων, υποχρεώνοντας παράλληλα 
την Ουλμ σε 10 λάθη. 
Οι φιλοξενούμενοι διατηρού-
σαν το προβάδισμα στο σκορ στη 
μεγαλύτερη διάρκεια κι άντεξαν 
στην πίεση των Γερμανών χάρη 
στις προωτοβουλίες του Οκτά-
βιους Έλις (49-50, 28:13) όμως η 
Ουλμ έκανε σερί 4-0 και προη-
γήθηκε με 53-50 στο 30’, κλείνο-
ντας το τρίτο δεκάλεπτο με επιμέ-
ρους σκορ 19-12. Το παιχνίδι είχε 
συγκλονιστική εξέλιξη στο φινάλε, 
αφού ο Αγραβάνης ισοφάρισε σε 
65-65 στο 37:56, ο Φίλερ έδωσε 
το προβάδισμα στον Προμηθέα 
με 67-68 ενώ ο Χολ σκόραρε για 
το 67-70 στα 14» για το φινάλε! Οι 
Πατρινοί έπαιξαν καθαρή άμυνα, 
ο Ομπστ αστόχησε σε προσπάθεια 
για τρεις και ο Προμηθέας πανη-
γύρισε τη σπουδαία νίκη.
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Εθνική από τα παλιά με... 
φρέσκα υλικά! 
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σελ. 65

Ωραίος αλλά και 
πάλι... μοιραίος ο 
Καλάθης σελ. 72

Όλα στραβά κι 
ανάποδα… σελ. 71


