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Από μία… κλωστή 

κρεμόμαστε! 

του Μανώλη Αχλαδιανάκη 

Κιμ Γιονγκ Ουν VS Ντόναλντ 

Τραμπ 

Λάδι στη φωτιά έρχεται να 

ρίξει, για ακόμη μία φορά, το 

στρατοκρατούμενο καθεστώς 

της Πιονγκγιάνγκ στη Βόρεια 

Κορέα, απειλώντας τις ΗΠΑ και 

τον πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, 

με νέα ανακοίνωση που 

δόθηκε στη δημοσιότητα από 

το κρατικό πρακτορείο 

ειδήσεων. Η κυβέρνηση του 

Κιμ Γιονγκ Ουν αποκαλεί 

«καταστροφέα» τον πρόεδρο 

των ΗΠΑ και υποστηρίζει ότι 

«ο Αμερικανός πρόεδρος 

ικετεύει για πόλεμο στην 

κορεατική χερσόνησο». 

Την ίδια στιγμή στην 

Ουάσινγκτον, στρατιωτικοί και 

πολιτικοί εξετάζουν όλα τα 

πιθανά σενάρια, με φόντο την 

πολεμική ρητορική στην οποία 

επιδίδεται ο Κιμ Γιονγκ Ουν, 

για ενδεχόμενη πυραυλική 

επίθεση εναντίον της νήσου 

Γκουάμ στον Ειρηνικό Ωκεανό. 

Η επιλογή του μικρού 

ηφαιστειογενούς νησιού που 

βρίσκεται στον Ειρηνικό 

Ωκεανό δεν είναι τυχαία, 

καθώς το Γκουάμ έχει μια 

μακρά και ιδιαίτερα 

συμβολική ιστορία για τις 

ΗΠΑ.  

Η νήσος βρισκόταν επί 

τέσσερις αιώνες υπό ισπανική 

κατοχή, ωστόσο το 1898 κατά 

τη λήξη του ισπανο-

αμερικανικού πολέμου 

περιήλθε στη δικαιοδοσία των 

Ηνωμένων Πολιτειών με τη 

Συνθήκη του Παρισιού. Το νησί 

χρησίμευσε ως σταθμός για τα 

αμερικανικά πλοία που 

ταξίδευαν προς και από τις 

Φιλιππίνες, ενώ το 1901 οι 

ΗΠΑ εγκατέστησαν στην πόλη 

«Πίτι» τα ναυπηγία τους. 

Ακολούθησε η κατασκευή μιας 

ναυτικής βάσης υδροπλάνων 

που αποτέλεσε και την πρώτη 

του είδους στον Ειρηνικό. Στις 

8 Δεκεμβρίου 1941, κατά τον 

Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και λίγο 

μετά τον βομβαρδισμό του 

Περλ Χάρμπορ, η Ιαπωνία 

επιτέθηκε και εισέβαλε στο 

Γκουάμ. Η ιαπωνική κατοχή 

διήρκησε περίπου 31 μήνες 

και στη διάρκειά της 1.000 

κάτοικοι του νησιού 

σκοτώθηκαν και εκατοντάδες 

άλλοι βασανίστηκαν. Στη 

Μάχη του Γκουάμ (21 Ιουλίου 

με 10 Αυγούστου 1944) οι ΗΠΑ 

ανακατέλαβαν το νησί. Η 

Οργανική Συνθήκη του Γκουάμ 

που υπεγράφη το 1950 

καθιέρωσε τη νήσο ως 

οργανωμένη επικράτεια των 

Ηνωμένων Πολιτειών και 

χορήγησε στους κατοίκους του 

αμερικανική υπηκοότητα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

αμερικανική αεροπορική βάση 

Άντερσεν στο Γκουάμ έπαιξε 

σημαντικό ρόλο κατά τον 

Πόλεμο του Βιετνάμ. 

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων 

Πολιτειών συνεχίζει απτόητος, 

καθώς σε λόγο του στις 

εγκαταστάσεις στο γήπεδο του 

γκολφ στο Νιού Τζέρσεϊ, 

απευθύνει νέο αυστηρότατο 

μήνυμα προς τον 

Βορειοκορεάτη ηγέτη, 

λέγοντας: «Ίσως να μην ήμουν 

αρκετά σκληρός. Ο λαός της 

χώρας μας είναι ασφαλής. Οι 

σύμμαχοί μας είναι ασφαλείς. 

Και θα σας πω το εξής: η 

Βόρεια Κορέα καλά θα έκανε 

να μαζευτεί, αλλιώς θα 

αντιμετωπίσει προβλήματα 

που πολύ λίγες χώρες 

αντιμετώπισαν σε αυτόν τον 

κόσμο. Το κάνουν αυτό στη 

χώρα μας εδώ και πολύ καιρό, 

για πολλά χρόνια. Και είναι 

καιρός κάποιος να ορθώσει το 

ανάστημά του για τον λαό 

αυτής της χώρας και για τους 

λαούς άλλων χωρών», 

ανεβάζοντας περισσότερο 

τους τόνους στην 

αντιπαράθεση.  

Ωστόσο, σε διαφορετικό τόνο 

μίλησε ο Αμερικανός 

υπουργός Άμυνας, Τζέιμς 

Μάτις, καλώντας τη Βόρεια 

Κορέα «να σταματήσει να 

μελετά κινήσεις που θα 

οδηγήσουν στο τέλος του 

καθεστώτος της και στην 

καταστροφή του λαού της». 

«Το Υπουργείο Εξωτερικών 

μας καταβάλλει κάθε 

διπλωματική προσπάθεια για 

την επίλυση αυτής της 

παγκόσμιας απειλής. Οι 

συνδυασμένες συμμαχικές 

δυνάμεις διαθέτουν τώρα τις 

πλέον ακριβείς, ισχυρές 

αμυντικές και επιθετικές 

ικανότητες στη Γη», είπε σε 

αυστηρό ύφος ο κ. Μάτις. 

Από μέρα σε μέρα, ο Τραμπ 

περιμένει την αντίδραση του 

Κιμ για όλα όσα είπε. Ας 

ελπίσουμε πως τα πράγματα 

www.paidonmathima.gr
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θα κυλίσουν ομαλά δίχως να 

υπάρξουν συνέπειες, οι οποίες 

είναι δυνατόν να αλλάξουν τις 

ισορροπίες σε ολόκληρο τον 

πλανήτη! 

Λαϊκό άθλημα... 

μόνο για 

πλουσίους! 

του Γιάννη Παπαθανασίου 

Στην Ευρώπη του 2017, στην 

Ευρώπη όπου το 23% του 

πληθυσμού της βιώνει τη 

φτώχεια ή είναι στα πρόθυρά 

της και πολλοί τομείς 

υποβαθμίζονται, είναι 

εμφανές ότι το ποδόσφαιρο 

συνεχώς αναπτύσσεται 

οικονομικά. Μπορεί κανείς να 

το καταλάβει εύκολα, αφού τη 

φετινή καλοκαιρινή 

μεταγραφική περίοδο, 

υπήρξαν 127 μεταγραφές, από 

τις οποίες η καθεμία κόστισε 

πάνω από 10 εκ. ευρώ, ενώ το 

συνολικό κόστος τους 

ξεπέρασε τα 3 δις ευρώ.  

Την τρέχουσα χρονιά 

σημειώθηκε ρεκόρ 

ακριβότερης μεταγραφής στο 

γαλλικό, ισπανικό και 

γερμανικό πρωτάθλημα με τη 

μετακίνηση των Νεϋμάρ, 

Ντεμπελέ και Τολίσο 

αντίστοιχα, με αυτή του 

Νεϋμάρ να γίνεται η 

ακριβότερη του 2017, αλλά και 

όλων των εποχών. Ο 

Βραζιλιάνος άφησε τη 

Μπαρτσελόνα για την Παρί Σεν 

Ζερμέν έναντι του 

εξωφρενικού ποσού των 222 

εκ. ευρώ (!). Δεύτερη 

ακριβότερη για φέτος ήταν 

αυτή του Ουσμάν Ντεμπελέ, ο 

οποίος έφυγε από την 

Ντόρτμουντ και πήγε στην 

Μπαρτσελόνα για το ποσό των 

105 εκ. ευρώ και τρίτη αυτή 

του Ρομελού Λουκάκου από 

την Έβερτον στη Μάντσεστερ 

Γιουνάιτεντ για 85 εκ. ευρώ. 

Ως προς τα μεταγραφικά 

έξοδα των πρωταθλημάτων, 

πρώτο είναι το αγγλικό, του 

οποίου οι ομάδες κατέβαλαν 

συνολικά το ποσό των 1 δις και 

266 εκ. ευρώ! Δεύτερο είναι το 

ιταλικό με δαπάνη 526 εκ. 

ευρώ και μετά το γαλλικό με 

453,5 εκ. ευρώ. Ακολουθεί το 

ισπανικό με 400,5 εκ. ευρώ και 

στην τελευταία θέση βρίσκεται 

το γερμανικό με 354 εκ. ευρώ.  

Για όλα τα παραπάνω 

ευθύνονται οι νέοι επενδυτές, 

οι οποίοι εμφανίζονται από 

χώρες που δεν διαπρέπει το 

ποδόσφαιρο, όπως είναι η 

Κίνα, η Ρωσία, το Κατάρ και η 

Σαουδική Αραβία. Οι Ρώσοι, οι 

Σαουδάραβες και οι 

Καταριανοί επενδύουν στον 

χώρο του ευρωπαϊκού 

ποδοσφαίρου, γιατί τους 

αρέσει ως άθλημα και δεν 

έχουν ανάλογη ποιότητα στις 

χώρες τους. Αντίθετα, οι 

Κινέζοι επενδύουν στο 

ποδόσφαιρο, διότι μέσω 

αυτού προσδοκούν τη 

διαφήμιση των προϊόντων 

τους παγκοσμίως και 

ευελπιστούν στην αύξηση των 

πωλήσεών τους. Αν και 

κάποιες φορές τα χρήματα 

που επενδύουν είναι εικονικά, 

όπως έγινε πέρυσι όπου ένας 

Κινέζος ξόδεψε εκατομμύρια 

για την αγορά μιας ομάδας, 

αλλά αδυνατούσε να 

πληρώσει τους μισθούς των 

ποδοσφαιριστών.  

Από τη μεριά της η UEFA, για 

να μειώσει τα τεράστια ποσά 

που δαπανούνται, 

δημιούργησε το Financial Fair 

Play (FFP). Αυτό σημαίνει ότι 

κάθε ομάδα μπορεί να 

ξοδέψει ένα συγκεκριμένο 

ποσό για μεταγραφές. Αν το 

ποσό ξεπεράσει το όριο, η 

ομάδα θα υποστεί επίπληξη ή 

θα πληρώσει κάποιο 

χρηματικό πρόστιμο. Αν η 

ομάδα συμμετέχει σε 

ευρωπαϊκή διοργάνωση, 

απειλείται με αφαίρεση 

βαθμών στη φάση των ομίλων, 

παρακράτηση πριμ, 

απαγόρευση δήλωσης 

νεοαποκτηθέντων παικτών σε 

αυτή ή περιορισμό παικτών 

που μπορεί να δηλώσει ή και 

αποκλεισμό από αυτή ή 

μελλοντική ευρωπαϊκή 

διοργάνωση. Από ότι φαίνεται 

όμως, η προσπάθεια της UEFA 

απέτυχε, αφού τιμωρεί 

επιλεγμένες ομάδες, ή 

παραβλέπει κάποια 

παραπτώματα, όπως αυτό της 

Παρί Σεν Ζερμέν με την αγορά 

του Νεϋμάρ. Επομένως, 

αποδεικνύεται αυτό που είπε 

ο Ιταλός τερματοφύλακας 

Τζιανλουίτζι Μπουφόν ότι το 

FFP είναι ψέμα.  

Πάντως, μέσα σε τόσους 

ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν 

φυσιολογικό αυτό που γίνεται 

στο ποδόσφαιρο, υπάρχουν 

ακόμα λογικά μυαλά. Ένα από 

αυτά είναι ο Ιταλός μέσος 

Μάρκο Βεράττι, ο οποίος 

δήλωσε: «Δεν κοστίζω 100 εκ. 

www.paidonmathima.gr
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που πρόσφεραν κάποιες 

ομάδες για να με αποκτήσουν, 

αυτά τα ποσά με κάνουν και 

γελάω. Κανένας παίκτης δεν 

κοστίζει τόσα λεφτά, εμείς 

παίζουμε απλώς 

ποδόσφαιρο». 

Εν κατακλείδι, το χρήμα 

αρρωσταίνει το ποδόσφαιρο. 

Από ένα άθλημα-παιχνίδι, που 

μπορεί να σου χαρίσει 

χιλιάδες συναισθήματα, όπως 

χαρά, ενθουσιασμό αλλά και 

λύπη, απογοήτευση, 

μετατρέπεται σε κερδοφόρα 

επιχείρηση για τολμηρούς 

επιχειρηματίες.  

 

Σε καραντίνα για 

άλλη μια φορά οι 

Έλληνες 

της Αρετής Χειλάκη 

Μεγάλη είναι η 

ταλαιπωρία των Ελλήνων, 

που ταξιδεύουν προς τη 

Γερμανία, εξαιτίας της 

καραντίνας στην οποία 

μπαίνουν, αφού το 

Βερολίνο αποφάσισε να 

αντιμετωπίσει την Ελλάδα 

ως μια χώρα de facto 

εκτός συνθήκης Σένγκεν.  

Από 12 Νοεμβρίου η Γερμανία 

άρχισε να πραγματοποιεί 

«στοχευμένους» ελέγχους στα 

αεροδρόμια και στα σύνορά 

της. Πιο συγκεκριμένα, οι 

έλεγχοι αφορούν 

αποκλειστικά τους επιβάτες 

που προέρχονται από την 

Ελλάδα. Οι γερμανικές αρχές 

θα βρίσκονται σε καθεστώς 

«ειδικής εποπτείας» για 

τουλάχιστον 6 μήνες ακόμα, 

καθώς η ομοσπονδιακή 

κυβέρνηση επεκτείνει τους 

συνοριακούς ελέγχους με την 

Ελλάδα μέχρι τον Μάιο του 

2018. Η συνθήκη Σένγκεν 

σημαίνει «ανοιχτά σύνορα» 

και επιτρέπει στα άτομα από 

χώρες της Ε.Ε. να ταξιδεύουν 

μόνο με την αστυνομική 

ταυτότητά τους ανενόχλητοι, 

δίχως να υπάρχουν 

εξονυχιστικοί έλεγχοι.  

Ωστόσο, μέσω των μέτρων 

ασφαλείας που έχει λάβει η 

ομοσπονδιακή αστυνομία, 

μετατρέπει τους Έλληνες σε 

πολίτες «δεύτερης 

κατηγορίας». Οι παρακάτω 

εντολές θα ισχύουν από 12 

Νοεμβρίου 2017 μέχρι και 

τουλάχιστον 11 Μαΐου 2018, 

καθώς προβλέπουν την 

απαγόρευση της χρήσης 

γέφυρας (φυσούνας) για όλες 

τις πτήσεις από Ελλάδα. 

Αρχικά, τα αεροσκάφη θα 

προσγειώνονται σε ειδικούς 

χώρους στάθμευσης, όπου οι 

επιβάτες θα αποβιβάζονται 

και θα παραλαμβάνονται από 

λεωφορεία των αεροδρομίων, 

τα οποία θα τους μεταφέρουν 

στους χώρους ελέγχου. Πριν 

μεταβούν στον χώρο 

παραλαβής των αποσκευών 

θα περνούν από εξονυχιστικό 

έλεγχο της αστυνομίας.  

Επιπλέον, διέρρευσε ότι τον 

Οκτώβριο ο Υπουργός 

Προστασίας του Πολίτη, Νίκος 

Τόσκας, είχε έρθει σε 

επικοινωνία με τον Υπουργό 

Εσωτερικών της Γερμανίας, 

Τόμας Ντε Μεζιέρ, και η 

ελληνική πλευρά είχε 

ενημερωθεί για τις προθέσεις 

της Γερμανίας. Κατόπιν, σε 

νεότερη επικοινωνία η Ελλάδα 

έλαβε διαβεβαιώσεις ότι οι 

έλεγχοι θα γίνονται επιλεκτικά 

και όχι για Ευρωπαίους 

πολίτες, θα διεξάγονται στους 

χώρους εντός της περιοχής 

ισχύος «Σένγκεν» και θα 

δίνονται διακριτικά. Παρ’ όλα 

αυτά, οι έλεγχοι γίνονται στο 

σύνολο των επιβατών και σε 

ειδικά διαμορφωμένους 

χώρους ελέγχου.  

Ένας επιβάτης περιγράφει την 

κατάσταση λέγοντας: «Χθες 

ταξίδεψα από την Αθήνα στη 

Γερμανία (Στουτγκάρδη), η 

κατάσταση κατά την άφιξη 

ήταν κυριολεκτικά 

εξευτελιστική. Οδηγηθήκαμε 

με πούλμαν σε ειδικούς 

χώρους ελέγχου με άγριο 

τρόπο και αρκετό χρόνο 

αναμονής. Υπήρχαν 

νεοστελεχώμενα ελεγκτήρια 

που ανέγραφαν “from 

travelers from Greece only” και 

κάθε επιβάτης ανεξαρτήτως 

διαβατηρίου και ταυτότητας 

περίμενε ώρα πολλή για τον 

έλεγχο. Φυσικά μια 

αξιοπρεπής κυβέρνηση, και 

εννοώ την ελληνική, θα 

αντιδρούσε άμεσα σε έναν 

τέτοιον εξευτελισμό, 

θεσμοθετώντας ισοδύναμα 

μέτρα για τις πτήσεις που 

φθάνουν στην Ελλάδα από τη 

Γερμανία».    
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Τραγωδία στη 

Μάνδρα Αττικής! 

του Μανώλη Αλαφάκη 

Θρηνήσαμε θύματα από 

τις φονικές πλημμύρες 

στην περιοχή 

Μια ασταμάτητη καταιγίδα 

ξέσπασε στις 11/11/17 στη 

Μάνδρα της Δυτικής Αττικής. 

Συγκεκριμένα, η καταιγίδα  

ξεκίνησε από τις τρεις τα 

ξημερώματα μέχρι τις επτά το 

πρωί σε περιορισμένη περιοχή 

με αποτέλεσμα να προκληθεί 

η φονική πλημμύρα που 

«έπνιξε» τη Μάνδρα, τη 

Μαγούλα και τη Νέα Πέραμο. 

Τα  δημοσιεύματα κάνουν  

λόγο για 23 νεκρούς και έναν 

αγνοούμενο, ο οποίος 

βρέθηκε στις 27/11/17 

και  μεταφέρθηκε στο 

νοσοκομείο. Πρόκειται για τον 

70χρονο κυνηγό, η σορός του 

οποίου εντοπίστηκε από τους 

πυροσβέστες το πρωί σε 

προχωρημένη σήψη 

σκεπασμένη από λάσπη και 

φερτά υλικά, σε χώρο κοντά 

στο αμαξοστάσιο της 

Μάνδρας. 

Η διαδικασία της αναγνώρισης 

από τους οικείους του 

διήρκησε, σύμφωνα με πηγές 

από το νοσοκομείο, για 

περισσότερο από μία ώρα και 

αυτό κατέστη δυνατό κυρίως 

από τα προσωπικά του 

αντικείμενα. 

Οι μετεωρολογικοί σταθμοί 

που διατηρεί το 

Αστεροσκοπείο στις γειτονικές 

περιοχές κατέγραψαν χαμηλά 

ύψη βροχής, γεγονός που 

οδηγεί τους επιστήμονες στην 

εκτίμηση ότι ο κύριος όγκος 

του νερού έπεσε στα βουνά 

βόρεια των περιοχών που 

επλήγησαν τα οποία είχαν ήδη 

απορροφήσει μεγάλες 

ποσότητες νερού από τις 

προηγούμενες ημέρες. 

Το Αστεροσκοπείο έδωσε, 

επίσης, στη δημοσιότητα 

χάρτη με τις θέσεις στις οποίες 

εντοπίστηκαν τα θύματα και 

με τα σημεία της περιοχής 

όπου συγκεντρώνονται 

επιφανειακά νερά.  

Στην αντιμετώπιση των 

καταστροφών από την 

κακοκαιρία επικεντρώνεται 

πλέον η μεγάλη επιχείρηση 

στη Δυτική Αττική, ενώ σε 

επιφυλακή παραμένει ο 

κρατικός μηχανισμός.  

Η καταγραφή των ζημιών σε 

Μάνδρα και Νέα Πέραμο είναι 

σε εξέλιξη και σύμφωνα με τον 

έως τώρα απολογισμό από τις 

αυτοψίες των τεχνικών 

κλιμακίων του υπουργείου 

Υποδομών, 260 κτίσματα 

έχουν πληγεί και τουλάχιστον 

τα 186 χρήζουν αποζημίωσης. 

Ο πρωθυπουργός, Αλέξης 

Τσίπρας, κήρυξε εθνικό 

πένθος για τα θύματα της 

θεομηνίας στη Δυτική Αττική, 

ο οποίος ανακοίνωσε άμεσα 

μέτρα για τη στήριξη των 

πληγέντων. Με δήλωσή του 

που μεταδόθηκε τηλεοπτικά ο 

πρωθυπουργός εξέφρασε τη 

βαθιά του θλίψη και τα 

ειλικρινή του συλλυπητήρια 

στις οικογένειες των θυμάτων, 

ενώ δεσμεύτηκε ότι η 

κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα 

τους με όσα μέσα έχει στη 

διάθεσή της. 

Σε εγρήγορση για ενδεχόμενες 

υγειονομικές συνέπειες, 

παραμένει το 

ΚΕΕΛΠΝΟ(Ελληνικό Κέντρο 

Ελέγχου και Πρόληψης 

Νοσημάτων), ενώ συνεχίζεται 

το κύμα αλληλεγγύης προς 

τους πληγέντες από φορείς, 

εταιρείες και πολίτες. Έκτακτη 

χρηματοδότηση ύψους 5 εκατ. 

ευρώ, εξασφάλισε το 

υπουργείο Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, μετά από πρόταση 

του υπουργείου Εσωτερικών, 

από το εθνικό σκέλος του 

Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων, για την 

αντιμετώπιση των άμεσων 

αναγκών των πληγέντων από 

τα έντονα καιρικά φαινόμενα 

και τις φυσικές καταστροφές, 

σε όλη χώρα. Παράλληλα, το 

υπουργείο Οικονομίας 

βρίσκεται σε συνεχή 

επικοινωνία με τους 

αρμόδιους Επιτρόπους και τις 

υπηρεσίες της ΕΕ, για την 

εξεύρεση πρόσθετων πηγών 

χρηματοδότησης. 

Με την αποστολή ειδών 

πρώτης ανάγκης οι  ομάδες 

του ποδοσφαίρου συνεχίζουν 

να προσφέρουν βοήθεια 

στους πληγέντες από τις 

πλημμύρες στην Μάνδρα 

Αττικής. Επίσης παραδόθηκαν 

στο Δημαρχείο της περιοχής 

νέες προμήθειες σε είδη 

πρώτης ανάγκης.  

Είναι μια προσπάθεια η οποία 

δεν στάματα εδώ! Θα 

συνεχιστεί και τις επόμενες 
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ημέρες. Και για όσο διάστημα 

χρειαστεί, προκειμένου να 

μπορέσουν τα πράγματα στην 

περιοχή να επανέλθουν σε μία 

κανονικότητα, όσο αυτό είναι 

εφικτό. Ωστόσο, δεν πρέπει να 

διαφεύγουν ως δευτερεύον 

ζήτημα οι ευθύνες, οι οποίες 

κυρίως βαρύνουν τον Δήμο. Η 

οχύρωση της περιοχής από τα 

ανεπιθύμητα ρέματα και η 

λειτουργική διαχείριση και 

καθοδήγησή τους επιβάλλεται 

να αποτελέσει πρώτο μέλημα 

των αρμοδίων, ώστε να μην 

επαναληφθούν τέτοιες 

βιβλικές εικόνες εν έτει 2017! 

 

Ταρακουνήματα 

και στην Ελλάδα…! 

του Ιορδάνη Κεΐσογλου 

Σεισμός: μια λέξη που στο 

άκουσμά της το λιγότερο που 

νιώθεις είναι φόβος. 

Δυστυχώς, το τελευταίο 

διάστημα σε όλον τον πλανήτη 

παρατηρείται έντονη σεισμική 

δραστηριότητα με τους 

επιστήμονες να τονίζουν πως 

το 2018 τα πράγματα θα είναι 

ακόμα χειρότερα. Αμερικανοί 

μάλιστα, ανέφεραν πως αυτό 

έχει να κάνει με τις 

διαφοροποιήσεις της 

ταχύτητας περιστροφής της 

Γης. 

Εκτός των παραπάνω, τόνισαν 

πως τη νέα χρονιά υπάρχει 

κίνδυνος να σημειωθούν πάνω 

από 20 σεισμοί που θα είναι 

από 7 Ρίχτερ και άνω˙ αριθμοί 

εξαιρετικά μεγάλοι που 

τρομάζουν. Και στην Ελλάδα 

όμως, δυστυχώς, έχουν κάνει 

την εμφάνισή τους ανάλογες 

έρευνες, οι οποίες κάνουν 

λόγο για μεγάλο σεισμό στην 

χώρα μας. 

«Ο Έλληνας ζει σε μία περιοχή 

με υψηλή σεισμικότητα, 

κορυφαία στην Ευρώπη. Ένας 

σεισμός μεγέθους 6 με 6,5 

Ρίχτερ συμβαίνει κάθε χρόνο. 

Άρα, αργά ή γρήγορα θα τον 

δεχτεί και πρέπει να ξέρει πώς 

θα τον αντιμετωπίσει», 

δήλωσε ο καθ. Σεισμολογίας 

του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

(ΑΠΘ), Μανώλης Σκορδίλης. 

Μιλώντας σε 

δημοσιογράφους, στο 

περιθώριο της συνεδρίασης 

του τοπικού Συντονιστικού 

Οργάνου Πολιτικής 

Προστασίας του Δήμου 

Θεσσαλονίκης, για την 

αντιμετώπιση κινδύνων από 

την εκδήλωση σεισμικών 

φαινομένων, ο κ. Σκορδίλης 

σημείωσε ότι ο κόσμος δεν 

είναι προετοιμασμένος και θα 

πρέπει να εκπαιδευτεί μέσα 

από εκστρατείες ενημέρωσης, 

από σχετικές πρωτοβουλίες 

της πολιτείας και από 

τηλεοπτικά σποτ. Παράλληλα, 

θα πρέπει να ακολουθεί τις 

συμβουλές του Οργανισμού 

Αντισεισμικής Προστασίας και 

να ενημερώνεται για τα 

σημεία συγκέντρωσης του 

πληθυσμού σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τα 

χρονικά αυτά διαστήματα 

συσσωρευόταν ενέργεια για 

τον επόμενο μεγάλο σεισμό, 

ενώ από το 1978 μέχρι τώρα 

δεν έχει εκδηλωθεί νέος 

μεγάλος σεισμός. Το γεγονός 

αυτό το απέδωσε στις 

αλληλεπιδράσεις του 

σεισμικού δυναμικού της 

περιοχής με άλλους σεισμούς 

σε γειτονικές περιοχές που, 

όπως είπε χαρακτηριστικά, 

«σπρώχνουν πιο πίσω τον 

χρόνο εκδήλωσης ενός πιθανά 

μεγάλου σεισμού». 

Η δραστηριότητα των 

γεωδυναμικών φαινομένων 

φαίνεται λοιπόν ότι θα είναι 

αυξημένη στο ερχόμενο έτος. 

Οπότε, χρειάζεται κάθε 

πολίτης να γνωρίζει πώς θα 

αντιδράσει σε μια ανάλογη 

περίπτωση. Καλό θα ήταν το 

κράτος να ενημερώσει τους 

πολίτες με κάθε δυνατό μέσο, 

ώστε να γνωρίζει ο κόσμος τις 

διαδικασίες ασφαλείας. Ας 

μην περιμένουμε πάντα να 

γίνουν όλα, «κατόπιν 

εορτής»... 
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Ο εφιάλτης 

επιστρέφει στο 

Μπαλι! 

της Αγγελικής Πελλού 

Χιλιάδες τουρίστες 

εγκλωβισμένοι στο νησί 

Μπαλί μεταξύ των οποίων 

και Έλληνες. Σύννεφα 

ηφαιστειακής τέφρας 

έχουν οδηγήσει στην 

ακύρωση αρκετών 

πτήσεων, έπειτα από την 

αφύπνιση του ηφαιστείου 

Αγκούνγκ. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας 

Πρέσβης, Γιώργος Δαγοριτης, 

αναφέρει ότι ο αριθμός των 

Ελλήνων που βρίσκονται στο 

νησί είναι αρκετός και αυτό το 

καταλαβαίνουμε από την 

δήλωση του ίδιου σε μια από 

της πηγές μας: «Πρώτη φορά 

γίνομαι μάρτυρας αυτού του 

φαινομενου. Αυτή τη στιγμή 

έχουμε εννέα Έλληνες που 

επισκέπτονται το νησί, πέντε 

φεύγουν σήμερα και τέσσερις 

είναι να φύγουν στις 4 

Δεκεμβρίου. Επίσης, έχουμε 

μια κοινότητα γύρω στους 50 

Έλληνες που μένουν και 

εργάζονται στο Μπαλί».  

Βέβαια, το ηφαίστειο 

Αγκούνγκ είχε ξυπνήσει πάλι 

τον Σεπτέμβριο του 1963 

προκαλώντας μια έκρηξη που 

στο πέρασμα της έφερε τον 

θάνατο σχεδόν 1.600 

ανθρώπων.  

Ωστόσο, αυτή η πρόσφατη 

έκρηξη δημιούργησε ένα 

σύννεφο καπνού που έφτανε 

έως και τα 4.000 μέτρα σε 

ύψος πάνω από την κορυφή 

του. Το αεροδρόμιο 

παραμένει ανοικτό 

περιμένοντας τις αποφάσεις 

των αεροπορικών εταιριών για 

την πραγματοποίηση η την 

ακύρωση των πτήσεων. 

Ορισμένοι Έλληνες τουρίστες, 

ρωτήθηκαν για το 

ανησυχητικό γεγονός, τις 

συνθήκες που επικρατούσαν, 

ακόμη και για τη ψυχολογία 

που είχαν εκείνες τις δύσκολες 

ώρες. Η κα. Βλατάκη αναφέρει 

ότι «Αν και οι αρχές είναι 

καθησυχαστικές, έχοντας 

λάβει όλα τα απαραίτητα 

μέτρα ασφάλειας για τους 

κατοίκους, δεν μπορείς να μην 

ανησυχείς για το τι μπορεί να 

συμβεί αν τελικά το ηφαίστειο 

εκραγεί, πράγμα που είναι 

πολύ πιθανό σύμφωνα με την 

ενημέρωση που έχουμε». Και 

έπειτα πρόσθεσε: «Γίνονται 

συνέχεια σεισμοί και ο καπνός 

από το ηφαίστειο είναι ορατός 

από πολλά σημεία. Τώρα 

αντιμετωπίζουμε μια 

απίστευτη ταλαιπωρία για να 

επιστρέψουμε, αν και πλέον 

δεν ξέρω πόσο καλή ιδέα είναι 

να γυρίσουμε πίσω τη 

δεδομένη χρονική στιγμή». 

Ειδικοί αναφέρουν ότι η 

σημερινή δραστηριότητα του 

ηφαιστείου ανταποκρίνεται 

απόλυτα με αυτή, που 

σημειώθηκε πριν 54 χρόνια. Γι’ 

αυτό και είναι αρκετά 

επιφυλακτικοί. Βέβαια, ο 

αριθμός των κατοίκων που 

αποφάσισαν να 

εγκαταλείψουν το νησί έχει 

φτάσει στους 4.500 χιλιάδες, 

και αυξάνεται σταδιακά. Το 

νησί για άλλη μια φορά ζει τον 

εφιάλτη του 1963. 
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Τα πήρε και τα 

σήκωσε ο τυφώνας  

Ίρμα!  

του Παντελή Κιτσαή 

Ο τυφώνας Ίρμα ήταν ένας 

ισχυρός τυφώνας κατηγορίας 

5, ο οποίος ξεκίνησε από τα 

ανατολικά του Ατλαντικού 

Ωκεανού, στη Γουινέα-

Μπισσάου στις 30 Αυγούστου 

2017. Στις 8 

Σεπτεμβρίου βρισκόταν πολύ 

κοντά στα νησιά 

της Καραϊβικής, ενώ 

διαλύθηκε πλήρως στις 17 

Σεπτεμβρίου. 

Είναι ο ισχυρότερος τυφώνας 

που καταγράφηκε ποτέ έξω 

από την Καραϊβική και 

τον Κόλπο του Μεξικού. Ο 

Ίρμα είναι ο δεύτερος 

καταγεγραμμένος τυφώνας 

που χτύπησε με αυτήν την 

ένταση την ξηρά 

στην Κούβα από το 1924. 

Ως ένας τυπικός τυφώνας του 

Ατλαντικού, ο Ίρμα 

αναπτύχθηκε στις 30 

Αυγούστου 2017 νότια 

του Πράσινου Ακρωτηρίου 

από ένα τροπικό κύμα που 

απομακρύνθηκε από τις ακτές 

της δυτικής Αφρικής δυο μέρες 

νωρίτερα. Χάρη στις ευνοϊκές 

συνθήκες, ο τυφώνας Ίρμα 

ενισχύθηκε σε σύντομο 

διάστημα μετά τον 

σχηματισμό του και έγινε 

τυφώνας κατηγορίας 2 μέσα 

σε μόλις 24 ώρες. Λίγο 

αργότερα εξελίχθηκε σε 

τυφώνα κατηγορίας 3. Στις 5 

Σεπτεμβρίου, ο Ίρμα 

αναβαθμίστηκε πάλι σε 

κυκλώνα κατηγορίας 5, το 

μέγιστο επίπεδο έντασης και 

καταστροφών στην κλίμακα 

Σαφίρ Σίμπσον, και από την 

επόμενη ημέρα έφτασε σε μια 

ένταση αιχμής, με ανέμους 

295 χλμ/ώρα και αυτό τον 

έφερε στη δεύτερη θέση των 

ισχυρότερων τυφώνων του 

Ατλαντικού ως προς την 

ταχύτητα του ανέμου. Ακόμη, 

διατήρησε τους ανέμους των 

295 χλμ/ώρα για 37 ώρες. Έτσι, 

πέτυχε μια από τις 

μεγαλύτερες διάρκειες των 

ανέμων της κατηγορίας 5 που 

καταγράφηκαν ποτέ. Η χαμηλή 

πίεσή του τον καθιστά τον 

ισχυρότερο τροπικό κυκλώνα 

παγκοσμίως για το 2017. 

Προκάλεσε καταστροφές 

στην Μπαρμπούντα, στον Άγιο 

Βαρθολομαίο, στον Άγιο 

Μαρτίνο και στις Παρθένες 

Νήσους ως τυφώνας 

κατηγορίας 5. Συνολικά έχει 

προκαλέσει 61 θανάτους, ενώ 

οι ζημιές ανέρχονται περίπου 

στα 62 δισ. δολάρια. 

Για ημέρες πριν πλησιάσει στις 

ακτές, οι αμερικάνικες 

μετεωρολογικές υπηρεσίες 

ήξεραν ότι ο τυφώνας θα 

χτυπήσει πρώτα στις ακτές 

της Φλόριντα και έπειτα θα 

συνεχίσει στην Τζόρτζια, 

την Αλαμπάμα, το Μιζούρι και 

εν μέρει στο Τεννεσί, όπου και 

θα άρχιζε να διαλύεται. Αυτή 

ήταν μια πρώτη εκτίμηση, 

καθώς ανάλογα με τις καιρικές 

συνθήκες μπορούσε να 

επηρεάσει και άλλες 

γειτονικές πολιτείες. Στις 10 

Σεπτεμβρίου, ο τυφώνας 

διαπέρασε τις ακτές της 

Φλόριντα με μια ταχύτητα 

πιθανόν μεταξύ των 

κατηγοριών 3 και 4, ενώ 

αναφέρθηκε πως πρόκειται 

για την πιο καταστροφική 

καταιγίδα που είχε υποστεί 

ολόκληρη η πολιτεία. Οι 

κάτοικοι θωράκισαν με ό,τι 

ήταν δυνατό τα σπίτια τους και 

πολλοί μετακινήθηκαν σε 

κλειστούς χώρους. Με εντολή 

του πρόεδρου των Ηνωμένων 

Πολιτειών, Ντόναλντ Τράμπ, 

το Αμερικανικό Λιμενικό Σώμα 

και οι λοιποί αρμόδιοι ήταν 

ήδη σε ετοιμότητα. Ο Ίρμα στις 

ακτές της πολιτείας είχε 

φτάσει με μια ταχύτητα που 

βρισκόταν αρχικά στην 

κατηγορία 4, ωστόσο στο 

Μάρκο Άιλαντ μειώθηκε σε 

κατηγορίας 3. 

Ο κόλπος του Χιλσμπόρο είχε 

αναστατωθεί από τους 

ανέμους του τυφώνα 

προκαλώντας προσωρινή 

αποξήρανση στην ανατολική 

πλευρά της Τάμπα, ενώ το ίδιο 

συνέβη και στον κόλπο 

Σαρασότα. Το ένα τέταρτο των 

κατοικιών στα νησιά Φλόριντα 

Κις είχαν καταστραφεί 

εντελώς, ενώ ένα 65% είχε 

υποστεί σημαντική, αλλά 

πάντως όχι ριζική 

καταστροφή. Ο κυβερνήτης 

της πολιτείας, Ρικ Σκοτ, 

δήλωσε πως ακόμη και οι 

περιοχές που δεν υπήρχε 

περίπτωση να πλημμυρίσουν 

εξαιτίας του τυφώνα, 

πλημμύρισαν. 

Στις ΗΠΑ αρχικά 1,57 

εκατομμύρια κάτοικοι δεν 

είχαν πλέον πηγή ηλεκτρικού 
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ρεύματος και στην επόμενη 

είχαν αυξηθεί στα 6,9 

εκατομμύρια. Τέλος, 

ματαιώθηκαν αεροπορικά 

δρομολόγια, έκλεισαν 

εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού 

και η διαθεσιμότητα του 

τηλεφωνικού δικτύου ήταν 

χαμηλή, ιδιαίτερα σε 

παραθαλάσσιες περιοχές. Στην 

πόλη του Τζάκσονβιλ, 356 

άνθρωποι χρειάστηκε να 

διασωθούν. Μετά την εξέλιξη 

του τυφώνα σε τροπική 

καταιγίδα από τις 12 

Σεπτεμβρίου και μετά, η 

Εθνική Μετεωρολογική 

Υπηρεσία των ΗΠΑ, 

προειδοποίησε κυρίως την 

πολιτεία της Φλόριντα για 

δυνατές βροχοπτώσεις και 

πλημμύρες τις επόμενες 48 

ώρες και σε άλλες περιοχές, 

όπου αποτελούσαν τα 

απομεινάρια του τυφώνα. 

Ήταν μια από τις πιο τραγικές 

φυσικές καταστροφές 

αφήνοντας πίσω θλίψη και 

πόνο σε όλες τις περιοχές τις 

οποίες κατέστρεψε. Τελικά, η 

φύση ξέρει πώς να κερδίζει τον 

σεβασμό της πίσω, όποτε 

χρειάζεται. 

  

 

 

 

 

Επιτρεπτή η 

δήλωση αλλαγής 

φύλου στα 15 

του Χρήστου Τομάνι 

«Ναι» στην αλλαγή φύλου από 

τα 15 έτη είπαν 148 

βουλευτές, σε σύνολο 285 που 

ψήφισαν, υπερψηφίζοντας το 

νομοσχέδιο για τη νομική 

αναγνώριση ταυτότητας 

φύλου, το οποίο ξεσήκωσε 

θύελλα αντιδράσεων. Η 

συζήτηση πραγματοποιήθηκε 

σε κλίμα μεγάλης έντασης, 

ενώ αξίζει να σημειωθεί πως 

επί της της ουσίας, οι απουσίες 

βουλευτών της Δημοκρατικής 

Συμπαράταξης και της Ένωσης 

Κεντρώων, αλλά και η στήριξη 

από τους βουλευτές του 

Ποταμιού ήταν αυτές που 

«έσωσαν» το νομοσχέδιο. 

Πάνω από 650 γυναίκες και 

άντρες σε όλον τον κόσμο, που 

αγωνίζονται για τα 

δικαιώματα των γυναικών, των 

παιδιών, των ομοφυλόφιλων 

και της ελευθερίας του λόγου 

και της επιστημονικής 

έρευνας, υποστηρίζουν ότι 

θίγονται καίρια από τους 

νόμους περί γένους (gender). 

Υπήρχαν πολλές απόψεις 

πάνω στο θέμα αυτό, μια από 

τις οποίες ήταν: «Είμαστε 

γυναίκες, άντρες και 

τρανσεξουαλικοί από χώρες 

στις οποίες τέτοιοι μισογυνικοί 

και ομοφοβικοί νόμοι 

αποτελούν ήδη ταπεινωτική 

και απειλητική 

πραγματικότητα και 

θεωρούμε καθήκον μας να 

προειδοποιήσουμε τους 

Έλληνες φίλους μας και τις 

ελληνικές αρχές για τις 

σοβαρές αλλαγές που θα 

επιφέρει σε όλο το φάσμα του 

πολιτισμού ένας νόμος για την 

«έμφυλη ταυτότητα». Η 

σοβαρότερη από αυτές τις 

αλλαγές θα είναι η 

καταστροφή της νομοθεσίας 

που παρέχει ισότητα και 

προστασία στις γυναίκες, 

καθώς η νομοθέτηση της 

«έμφυλης ταυτότητας» 

αποτελεί πλήρη διαγραφή της 

νομικής, ιατρικής και ποινικής 

πραγματικότητας του 

βιολογικού φύλου. Ο 

αυτοπροσδιορισμός του 

φύλου δεν είναι ανθρώπινο 

δικαίωμα και δεν θα έπρεπε 

ποτέ να θεωρείται ως τέτοιος 

όταν η νομική του αναγνώριση 

συνεπάγεται την απάλειψη 

των δικαιωμάτων και της 

προστασίας γυναικών και 

παιδιών, όταν θέτει σε κίνδυνο 

το θεμελιακό ανθρώπινο 

δικαίωμα στην ελευθερία του 

λόγου. Η ελληνική κοινωνία, 

ειδικά οι γυναίκες και τα 

παιδιά της χώρας, υποφέρουν 

ήδη από τα μέτρα λιτότητας 

και έχουμε κάθε δικαίωμα να 

ανησυχούμε για τις περαιτέρω 

συνέπειες που θα επιφέρει 

στην ζωή τους η νομοθέτηση 

της «έμφυλης ταυτότητας». 

Η πλειοψηφία των πολιτών 

φαίνεται ότι τάχθηκε κατά 

αυτού του νομοσχεδίου, για το 

οποίο δεν έλειψαν όμως και 

θετικά σχόλια από μερίδα 

πολιτών.  
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Καταλονία ώρα 

μηδέν... 

του Κρίστιαν Ζότκα 

Συνταγή για το κοκτέιλ αυτού 

του φθινοπώρου: σε ένα 

ποτήρι ανακατεύουμε ισχυρές 

συναισθηματικές έννοιες 

όπως επανάσταση, 

δημοκρατία, ανυπακοή, 

ανεξαρτησία και «θέλουμε να 

ψηφίσουμε». Προσθέστε μια 

σταγόνα καλής καταλανικής 

cava, κουνήστε καλά και ιδού! 

Σερβίρετε σε κρύο ποτήρι: 

είναι αναζωογονητικό και με 

φυσαλίδες, η τέλεια γεύση για 

να αφήσετε πίσω σας τα 

καθημερινά προβλήματα, να 

ξεχάσετε το παρελθόν και να 

χαμογελάσετε στο μέλλον. 

Προσέξτε όμως γιατί είναι και 

εύφλεκτο: αν οι δοσολογίες 

δεν είναι ακριβείς ή αν ο 

μπάρμαν είναι απρόσεκτος, θα 

μπορούσε να μετατραπεί σε 

κοκτέιλ μολότοφ. 

Η Ισπανία αντιμετώπισε 

τρομερά φορτισμένες μέρες 

στο πολιτικό και κοινωνικό 

κομμάτι με φόντο την 1η 

Οκτώβρη, την ημερομηνία 

στην οποία οι Καταλανοί 

κλήθηκαν από την κυβέρνησή 

τους να ψηφίσουν αν θέλουν 

να αποχωρήσουν από την 

Ισπανία και να δημιουργήσουν 

μια ανεξάρτητη δημοκρατία. 

Σε αυτό, υπάρχουν ομοιότητες 

με άλλα αποσχιστικά 

δημοψηφίσματα, όπως της 

Σκωτίας το 2014 ή του Κεμπέκ 

το 1995. Οτιδήποτε άλλο 

περιβάλλει αυτή την ψήφο 

είναι εντελώς αφύσικο. 

Είναι αφύσικο επειδή το 

δημοψήφισμα είχε ήδη 

ακυρωθεί για την 

αναμενόμενη παρανομία του 

από το ανώτατο δικαστήριο 

της Ισπανίας, το Συνταγματικό 

Δικαστήριο. Σε όλα αυτά τα 

συστατικά προσθέτουμε την 

αρχική «αμαρτία»: ο νόμος 

περί δημοψηφίσματος που θα 

έπρεπε να δίνει νομική 

κάλυψη σε αυτή την παράξενη 

στροφή της πολιτικής 

δημιουργήθηκε στις αρχές 

Σεπτεμβρίου σε μια θυελλώδη 

σύνοδο του καταλανικού 

κοινοβουλίου, στην οποία η 

πλειοψηφία υπέρ της 

απόσχισης διαστρέβλωσε τις 

νομικές προθεσμίες και τις 

κοινοβουλευτικές 

διαδικαστικές συμφωνίες, 

αφήνοντας τα κόμματα της 

αντιπολίτευσης χωρίς φωνή. 

Είναι σημαντικό να 

θυμηθούμε ότι οι ψήφοι 

αυτής της «μειοψηφίας» 

αποτελούν αθροιστικά 

παραπάνω από 50% της λαϊκής 

ψήφου. 

Το κλειδί όμως δεν είναι στον 

νόμο περί δημοψηφίσματος. 

Είναι στο μεταβατικό νόμο που 

ενέκρινε η ίδια διαδικασία, 

που επιτρέπει την ανακήρυξη 

καταλανικής δημοκρατίας, 

ακόμη κι αν η καταμέτρηση 

αναδείξει μια πλειοψηφία 

έστω και μιας ψήφου του 

«ναι». Άσχετα από το ποσοστό 

συμμετοχής. Οι Καταλανοί που 

υποστηρίζουν την απόσχιση, 

των οποίων το ιδεολογικό 

φάσμα κινείται από την 

ακροαριστερά ως τη 

συντηρητική δεξιά, γνωρίζουν 

απολύτως την ατέλεια της 

διαδικασίας. Λένε πως δεν 

τους αφήνουν καμία άλλη 

επιλογή. Και δεν έχουν άδικο. 

Η συντηρητική ισπανική 

κυβέρνηση δηλώνει ότι το 

δημοψήφισμα για 

αυτοδιάθεση είναι αδύνατο 

βάσει του σημερινού 

Συντάγματος της Ισπανίας. Και 

ούτε αυτή έχει άδικο.  

Όσοι θέλουν ανεξαρτησία το 

βιώνουν το ίδιο δύσκολα με 

όσους θέλουν να ψηφίσουν 

προκειμένου να παραμείνουν 

στην Ισπανία. Συνολικά, 

ανέρχονται στο 70% της 

καταλανικής κοινότητας και 

αυτό το στατιστικό στοιχείο 

είναι σημαντικό: η συζήτηση 

για την ανεξαρτησία 

αλληλεπικαλύπτεται με τη 

συζήτηση για το δικαίωμα της 

αυτοδιάθεσης. Οι 

αποσχιστικές δυνάμεις 

υπάρχουν στην Καταλονία εδώ 

και έναν αιώνα, μέχρι 

πρόσφατα ως μειοψηφία. Τα 

τελευταία χρόνια, με την 

οικονομική κρίση και τις 

περικοπές των δημόσιων 

δαπανών, η αντίληψη των 

φορολογικών και πολιτικών 

παραβιάσεων από άλλες 

περιοχές της Ισπανίας έχει 

οδηγήσει σε ένα αντι-ισπανικό 

συναίσθημα, που περιμένει 

απλώς οποιαδήποτε 

υπερβολική άσκηση εξουσίας 

από την κεντρική κυβέρνηση 

για να δικαιολογηθεί. 

Ο πρόεδρος Ραχόι ποντάρει 

στη «θεωρία του σουφλέ»: 

«Είχαμε και παλιότερα 

αποσχιστικές τάσεις. Ας το 
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αντέξουμε με την προστασία 

του νόμου και σύντομα θα 

ξεφουσκώσει». Όντας 

άκαμπτο και αμετάβλητο, έχει 

στραφεί εναντίον του: τώρα το 

κοκτέιλ με τις ρωγμές έχει 

μετατραπεί σε μολότοφ.  

Η Ευρώπη δεν μπορεί να 

πιστέψει τι συμβαίνει. Η 

καγκελάριος Μέρκελ είναι 

πολύ ανήσυχη. Η Ισπανία ήταν 

το εργατικό κοριτσάκι στο 

πείραμα της λιτότητάς της, η 

απόδειξη ότι οι συνταγές της 

δουλεύουν. Η νέα 

απασχόληση είναι ασταθής, 

ναι, αλλά δεν έχει σταματήσει 

να αυξάνεται. Και πάνω που οι 

Βρυξέλλες και το Βερολίνο 

«αναπνέουν εύκολα», 

πιστεύοντας ότι οι 

αγανακτισμένοι Ισπανοί έχουν 

εξημερωθεί, διαπιστώνουν ότι 

στην Καταλονία όλη η οργή, η 

θεσμική δυσαρέσκεια, η 

υπερβολή έναντι των θεσμών 

κατευθύνεται τώρα προς την 

Ισπανία. Ένας «μαύρος 

κύκνος», μια απρόβλεπτη 

κατάσταση. 

Το θέμα είναι ότι η Καταλονία 

δεν μπορεί να ανταπεξέλθει 

και να επιβιώσει ως αυτόνομο 

κρατίδιο διότι πολύ απλά δεν 

ήταν ποτέ κράτος και δεν 

γνωρίζει πως λειτουργεί ένα 

κράτος. Η αποτυχία και η 

ταλαιπωρία των πολιτών σε 

αυτήν την προσπάθεια μόνο 

τροφή δίνουν σε όσους είναι 

ενάντια στην ενωμένη 

Ευρώπη. 

 

 

BLACK, BLACK 

FRIDAY... 

της Δέσποινας Βόλα 

Η «Μαύρη Παρασκευή» είναι 

αυτή η οποία ακολουθεί την 

ημέρα των Ευχαριστιών. 

Καθώς η τελευταία αποτελεί 

μια επίσημη αργία στις ΗΠΑ, η 

Παρασκευή που έπεται 

καθορίζει και την έναρξη των 

χριστουγεννιάτικων αγορών. 

Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία 

χρόνια η συνήθεια αυτή έχει 

γίνει παράδοση, ενώ 

ταυτόχρονα γίνεται 

προσπάθεια να εξαπλωθεί και 

να υιοθετηθεί σε πολλές 

χώρες, όπως και στην Ελλάδα.  

Αρχικά, η Black Friday ήταν η 

ημέρα κατά την οποία οι 

περισσότερες μεγάλες 

επιχειρήσεις και κυρίως οι 

πολυεθνικές διέθεταν τα 

προϊόντα σε τιμές εξαιρετικά 

χαμηλές. Έως και σήμερα, 

υπάρχουν εκπτώσεις από 50% 

έως και 80% κατά μέσο όρο. 

Έτσι, δίνεται η δυνατότητα 

μέσα από μια πρόσθετη αργία 

για μαθητές και εργαζομένους 

να αγοράσουν προϊόντα σε 

τιμές κόστους ή και 

χαμηλότερα.  

Αυτό όμως δεν παρατηρείται 

στην Ελλάδα. Ασύνδετη, 

άκαιρη και δίχως νόημα, αυτή 

η ημέρα προωθείται και στην 

εσωτερική αγορά με στόχο την 

παραπλάνηση των 

καταναλωτών και την εξώθησή 

τους σε αγορές. Δίχως ημέρα 

των Ευχαριστιών, δίχως 

παρόμοια παράδοση και 

συνείδηση, τα καταστήματα 

υιοθετούν αυτήν την ημέρα 

επειδή απλώς είναι προς το 

συμφέρον τους. 

Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί 

ο εορτασμός αυτής της ημέρας 

στην Ελλάδα είναι από λίγο 

έως πολύ παράδοξος.  

Η απάντηση στο ερώτημα γιατί 

θα πρέπει να γιορτάζεται και 

στην Ελλάδα αυτή η ημέρα, 

βρίσκεται στη φράση 

οικονομικό συμφέρον. Τα 

τελευταία χρόνια, το 

φαινόμενο έχει εξαπλωθεί 

λόγω και της μεταφοράς 

πολλών πολυεθνικών στην 

Ελλάδα, με δεκάδες 

υποκαταστήματα. Έτσι, η 

τοπική αγορά δεν μπορεί να 

νικήσει σε αυτόν τον αθέμιτο 

ανταγωνισμό των 

μεγαλεμπόρων. Άρα, 

φτάνουμε πάλι στο σημείο 

όπου η «Μαύρη Παρασκευή», 

συνεχίζει να είναι μαύρη 

μονάχα για τις μεσαίες και 

μικρές επιχειρήσεις, ενώ στην 

άλλη πλευρά οι πολυεθνικές 

κερδίζουν πολλαπλάσια.  

Το πρόβλημα όμως δεν είναι 

μόνο αυτή η συγκεκριμένη 

μέρα, η οποία αποδεικνύεται 

ότι δεν βοηθάει ουσιαστικά 

κανέναν. Το πρόβλημα είναι 

ότι παρά τις διαφημίσεις περί 

εκπτώσεων δεν υφίστανται 

στην πραγματικότητα 

εκπτώσεις. Στην Ελλάδα έχει 

παρατηρηθεί να υπάρχει ως 

μεγαλύτερη έκπτωση αυτή της 

τάξης του 50%. Τέτοιες 

τακτικές οδηγούν στην 

κοροϊδία και την εξαπάτηση 

του κοινού. Το ξενόφερτο 

δηλαδή σενάριο ακολουθείται 

μονάχα με μέτρο, και φυσικά 
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μέχρι εκεί που συμφέρει τις 

επιχειρήσεις. Ακόμη, δεν 

αποτελεί επίσημη αργία για 

τους περισσότερους με 

αποτέλεσμα μαθητές και νέοι 

να το «σκάνε» από τις 

υποχρεώσεις τους και να 

οδηγούνται στα καταστήματα. 

Αυτό είναι κάτι το οποίο 

προέβλεψαν οι ελληνικές 

επιχειρήσεις αλλά όχι και το 

επίσημο κράτος.  

Επιπλέον, συχνό φαινόμενο 

αποτελεί και η εκδήλωση βίας 

έξω από τα καταστήματα. 

Πολλοί κοιμούνται ακόμη και 

έξω από αυτά για να 

προλάβουν πρώτοι να 

αγοράσουν το αγαπημένο 

τους προϊόν. Από το 2000 

έχουν σημειωθεί 7 θάνατοι και 

98 τραυματισμοί στις ΗΠΑ 

λόγω των παραπάνω 

συνθηκών.  

Εν τέλει, ο καθένας μπορεί να 

καταλάβει ότι η Black Friday 

προωθεί μονάχα τον 

υπερκαταναλωτισμό. Η 

υιοθέτησή της στην Ελλάδα 

είναι τελείως παράλογη και 

λανθασμένη. Οι μεταμφιέσεις 

των εκπτώσεων σε αξίες ζωής 

αποπροσανατολίζουν τους 

πολίτες, ιδιαίτερα σε τέτοιες 

εποχές κρίσης και δυσκολιών. 

Η αποβλάκωση πολλών μέσω 

των μέσων ενημέρωσης έχουν 

απλώς ως αποτέλεσμα την 

αλλοίωση του πνεύματος της 

αυτοσυγκράτησης και της 

αλληλεγγύης, καθώς σε 

μερικές ημέρες πλησιάζουν τα 

Χριστούγεννα˙ μια γιορτή η 

οποία και αυτή τείνει να 

εμπορευματοποιηθεί για χάρη 

του κέρδους!  

 Ο Τζόρτζιο Αρμάνι 

και οι στυλιστικές 

του απόψεις 

της Αναστασίας Γενή 

Ένας από τους μεγαλύτερους 

σχεδιαστές μόδας 

παγκοσμίως, γνωστός για τα 

ανδρικά του κοστούμια και τη 

διακόσμηση πολλών 

ξενοδοχείων, είναι ο Τζόρτζιο 

Αρμάνιο ή αλλιώς Τζόρτζιο 

Αρμάνι. Έχει διαπρέψει σε 

πολλές επιδείξεις μόδας και τα 

ρούχα του είναι 

αναγνωρισμένα σε κάθε 

γνωστό οίκο.  

Ο Ιταλός σχεδιαστής, 

γεννημένος στις 11 Ιουλίου 

1934, ίδρυσε την εταιρεία 

παραγωγής του το 1975 και 

πλέον θεωρείται ένας από 

τους πιο επιτυχημένους 

σχεδιαστές.  

Τα τελευταία 42 χρόνια έχει 

ντύσει τους περισσότερους 

star του Χόλυγουντ με τις 

δημιουργίες του, οι οποίες 

λατρεύονται από πολλούς. Τα 

χαρακτηριστικά κάθε ρούχου 

είναι η διακριτική κομψότητα, 

η λαμπερή άνεση και η άριστη 

ποιότητα των υφασμάτων τα 

οποία χρησιμοποιεί, για να 

υπάρχει το κατάλληλο 

αποτέλεσμα για κλασικό 

glamour.  

Το βραδινό ντύσιμο, σύμφωνα 

με αυτόν, είναι ένα από τα 

κυριότερα ντυσίματα μέσα 

στην ημέρα, το οποίο 

αναδεικνύει την 

προσωπικότητα και το στυλ 

του καθενός. Γι’ αυτό και 

υπάρχουν κάποια 

χαρακτηριστικά, που βοηθούν 

την κάθε γυναίκα να το 

αναδείξει στη βραδινή της 

έξοδο.  

Η άνεση μέσα από τα 

φορέματα είναι το κυριότερο 

χαρακτηριστικό, αφού πάντα 

ήθελε οι γυναίκες φορώντας 

τα, να νιώθουν ξεχωριστέ, 

αναδεικνύοντας τη 

φυσικότητά τους μέσα από τα 

βραδινά ρούχα. Τα κομμάτια 

τα οποία σχεδιάζει έχουν κάτι 

το σοφιστικέ, αλλά 

ταυτόχρονα και κάτι το 

ευχάριστο και λαμπερό, 

αποφεύγοντας τις υπερβολές.  

Επίσης, άλλη μια συμβουλή 

αφορά το σμόκιν. Το ρούχο 

αυτό ανήκει στην κατηγορία 

unisex. Πολλές γυναίκες δεν 

τολμούν να το φορέσουν, διότι 

φοβούνται μήπως 

σχολιαστούν από τους άνδρες. 

Όμως, είναι ένα από τα πιο 

ευκολοφόρετα  και 

ταυτόχρονα σέξι ντυσίματα, το 

οποίο μπορεί να τολμήσει μια 

γυναίκα ανεξαρτήτως ηλικίας.  

Ένας άλλος κανόνας της μόδας 

είναι πως κάθε ντύσιμο δεν 

χρειάζεται πάντα τακούνια. Τα 

πάντα μπορούν να 

συνδυαστούν με ίσια 

παπούτσια, τα οποία 

προσδίδουν άνεση. Αρκεί 

μόνο να ταιριάξουν και με την 

κατάλληλη τσάντα, σωστό 

πανωφόρι και να γίνει ένας 

ωραίος συνδυασμός ο οποίος 

θα καλύπτει την απώλεια των 

τακουνιών.  

Ποτέ ως τώρα ο Αρμάνι δεν 

ήθελε οι γυναίκες να 
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υπερβάλουν όταν 

δημιουργούν μόνες τους το 

δικό τους στυλ. Πιστεύει πως 

όλα κρίνονται στη 

συμπεριφορά και τη 

φυσικότητα. Όλα αυτά τα 

στοιχεία για ένα αξέχαστο 

βραδινό look προϋποθέτουν 

πρώτα τη φυσική ομορφιά 

μιας γυναίκας και ύστερα τα 

υπόλοιπα. Η ηλικία για αυτόν 

είναι δευτερεύον 

χαρακτηριστικό. Αν κάποιος 

ξέρει να ξεχωρίζει χωρίς αυτό 

το κριτήριο, τότε έχει πετύχει 

τον στόχο του και το 

προσωπικό στυλ του. Η 

ουσιαστική ομορφιά δεν 

μπορεί να υπάρξει δίχως την 

προσωπικότητα και την 

εξυπνάδα, αφού η πραγματική 

ομορφιά αποτελείται από μια 

ισορροπία σώματος και 

πνεύματος. 

Συμπεραίνει κανείς λοιπόν, 

πως το βραδινό στυλ αποτελεί 

τον καθρέφτη κάθε γυναικείας 

προσωπικότητας. Μέσα από 

ανακαλύπτει πολλές πτυχές 

του εαυτού της και η καθεμία 

έχει δικαίωμα να 

αντιπροσωπεύει όποιο στυλ 

της αρέσει. Αυτός ο σπουδαίος 

σχεδιαστής αρκείται στις 

συμβουλές, οι οποίες θα 

απογειώσουν το προσωπικό 

γούστο καθεμιάς.   

  

 

 

 

 

 

CELTICS: η 

αποκάλυψη της 

φετινής season 

του Δημήτρη Λαδικού 

Μπορεί οι Cavs του Lebron 

James να έχουν τα αστέρια, 

μπορεί οι Warriors των Curry, 

Durant να έχουν τα 

δαχτυλίδια, όμως οι φετινοί 

Celtics με τις κινήσεις του 

καλοκαιριού και τον σταθερό 

προγραμματισμό μπορούν να 

χτυπήσουν δίχως φόβο την 

πόρτα των πρωταθλητών.  

Με φυσικό ηγέτη τον Kyrie 

Irving, τον οποίο πλαισιώνουν 

αξιόλογα οι Horford, Brown, 

Tatum, και Banes, οι Κέλτες 

έχουν δημιουργήσει μία 

δυσκολοκατάβλητη αρχική 

πεντάδα, η οποία βρίσκει 

ισορροπία μεταξύ άμυνας και 

επίθεσης. Με τους ισάξιους 

Smart, Morris, Theis και Rozier 

να έρχονται από τον πάγκο, ο 

προπονητής Brad Stevens έχει 

έναν ευχάριστο πονοκέφαλο 

σχετικά με τα ποικίλα σχήματα 

που μπορεί να εμφανίσει στο 

παρκέ.  

Αλλά ας μην κρυβόμαστε... 

Έχοντας φθάσει σε ένα σύνολο 

νικών 23-6, όντας πρώτοι στην 

Ανατολή με διαφορά, αλλά και 

πρώτοι κατά βραχεία κεφαλή 

εναντίον στο σερί των Warriors 

(22-6), δείχνουν ότι το να 

παίζεις άμυνα στο NBA 

αποδεικνύεται χρυσός. Κι 

όμως, αναλυτές και 

δημοσιογράφοι στην άλλη 

πλευρά του Ατλαντικού 

κάνουν λόγω για το αντίπαλο 

δέος, αυτήν την ομάδα που θα 

εκθρονίσει τους 

«Πολεμιστές», και δεν είναι 

άλλη από τους Rockets του 

James Harden. Πού το 

στηρίζουν; Μα, φυσικά, στην 

εξαιρετική επίθεσή της 

ομάδας του Houston.  

Ωστόσο, στο τρυπάκι της 

άμυνας μπήκαν και οι Warriors 

ώστε να καταφέρουν όσα 

έχουν πετύχει μέχρι στιγμής 

(χώρια βέβαια του εξαιρετικού 

ποσοστού στο τρίποντο).  

Έτσι φέτος, και οι Celtics με 

πεντάδες αθλητικές, με 

μακριά άκρα και πολύ καλές 

ικανότητες στο transition 

game, έχουν την καλύτερη 

άμυνα έχοντας ολοκληρώσει 

το ένα τρίτο της σεζόν. Κατά 

μέσο όρο δέχονται σε κάθε 

παιχνίδι μόλις 97.3 πόντους, 

μόνοι πρώτοι, με τους Spurs 

του Popovich να τους 

ακολουθούν (97.6). Στη 

στατιστική επίσης κατηγορία 

της αμυντικής 

αποτελεσματικότητας 

ξεχωρίζουν πάλι πρώτοι με 

δείκτη 99.6, την ώρα που οι 

δεύτεροι είναι οι Τhunder του 

περσινού MVP, Westbrook, με 

100.9. 

Γενικότερα, περιμένουμε από 

την ομάδα της Βοστόνης να 

ταράξει τα νερά της 

κυριαρχίας του Βασιλιά, 

James, και της παρέας του 

Curry. Ευχής έργον θα είναι, αν 

επιστρέψει πριν το τέλος της 

σεζόν και ο άτυχος της regular 

season, απόκτημα των Celtics 

και πολλά υποσχόμενος, 

Gordon Hayward! 

www.paidonmathima.gr


	ΠΡΩΤΟ ΦΥΛΛΟ.pdf
	ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ_ΑΡΘΡΑ (1).pdf

