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Αν δεν το έχετε καταλάβει ακόµα, στο ποδοσφαιρικό κόσµο της χώρας µας επικρατεί µια πρωτοφανής 
πολιτικόποδοσφαιρική κατάσταση. Για να το πούµε απλά, το παλιότερο καθεστώς µε τους συνεχείς τίτλους του 
Ολυµπιακού επί προεδρίας Μαρινάκη και κυβέρνησης Ν∆, άλλαξε επί των κυβερνήσεων Σύριζα. Ο ΠΑΟΚ 
ανέλαβε τα ηνία αποκτώντας αρχικά ένα κύπελλο Ελλάδας και εν’συνεχεία το πρωτάθληµα της Superleague. 
Σήµερα λοιπόν βρισκόµαστε σε µία ιδιόµορφη κατάσταση όπου η παντοκρατορία του Ολυµπιακού δεν υφίσταται, 
αλλά και η εύνοια του ΠΑΟΚ βρίσκεται υπό αµφισβήτηση. Μέσα σε όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός ως φτωχός 
συγγενής, αδικείται διαρκώς και όπως είπε και ο προπονητής του, υποθάλπεται η όποια προσπάθεια µέσα στον 
αγωνιστικό χώρο, από πρωτοφανείς και κατάφορα άδικες αποφάσεις, που του κοστίζουν βαθµούς, στη 
προσπάθεια του να αναρριχηθεί στο βαθµολογικό πίνακα. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και τη Κυριακή, όπου σε ένα 
παιχνίδι που είχε ήδη λήξει, ο διαιτητής αρνούνταν να σφυρίξει τη λήξη, ενώ είχε την ευκαιρία στην εκτέλεση του 
ελεύθερου από το ∆ιούδη, αρνήθηκε το φάουλ στην αρχή της φάσης στον Περέιρα και εν’συνεχεία έδωσε 
πέναλντι υπέρ του ΠΑΟΚ, για να µπορέσει να ισοφαρίσει ο παιχνίδι. ∆υστυχώς η απαξίωση του Ελληνικού 
ποδοσφαίρου συνεχίζεται και όσο δε θα ξεκαθαρίζει αυτό το καθεστώς, θα συνεχίσουµε να βλέπουµε αυτές τις 
τραγικές και άδικες εικόνες στα γήπεδα µας. Επιτρέψτε µου να πω ότι πολύ φοβάµαι για τη συνέχεια… 

∆εν υπάρχουν παράλογες απαιτήσεις από 
τέτοιες ταινίες και ξέρουµε τι να περιµένουµε, 
ωστόσο αν µη τι άλλο θέλεις να περάσεις καλά, 
κάτι που δεν γίνεται σε αυτή την περίπτωση.
Είναι κρίµα να βλέπεις µια τόσο καλή original 
ταινία να αποδίδεται µε τόσο άγαρµπο τρόπο 
στην εποχή µας και χωρίς κανένα από τα 
στοιχεία που έκαναν την αυθεντική να 
ξεχωρίσει στο είδος της και να αποτελεί ακόµα 
και σήµερα ένοχη απόλαυση. Εντελώς 
άρρυθµο και άνευρο, περισσότερο γέλιο προκαλεί µε κάποιες 
σκηνές του. H δε παραγωγή και το στήσιµο της ταινίας, θυµίζει 
πιο πολύ… παρωδία µε µια εντελώς πρόχειρη δουλειά.
Σε όλο το πρώτο µέρος ψάχνεις να βρεις έστω ένα µικρό 
πράγµα, το οποίο µπορεί να κρατήσει το ενδιαφέρον. Ε µετά 
είναι πολύ αργά, γιατί ο θεατής σίγουρα έχει κουραστεί από 
την προσπάθεια, ειδικά µε τις κάκιστες ερµηνείες, µε τα κλισέ 
να διαδέχονται το ένα το άλλο.

     Jacob's Ladder

Τα σκυλιά έχουν το φυσικό ένστικτο να φυλάσσουν 
το χώρο που εκείνα οριοθετούν ως περιοχή τους. 
Θεωρούν καθήκον τους να προειδοποιούν τα άλλα 
µέλη της αγέλης (η οποία περιλαµβάνει εσάς και την 
οικογένειά σας) για εισβολείς. Πολλοί άνθρωποι 
θεωρούν πολύ σηµαντική την ικανότητα του σκύλου 
τους να τους προειδοποιεί όταν κάποιος "εισβάλλει" 
στην ιδιοκτησία τους. Ωστόσο, τέτοιο γάβγισµα 
συχνά να καταντάει ενοχλητικό. Υπάρχουν 2 κύριοι 
τρόποι να αντιµετωπίσετε το υπερβολικό γάβγισµα αυτού του είδους. 
Εκπαιδεύοντας το σκύλο σας να είναι ήσυχος:
Όταν βλέπουµε το σκύλο µας να γαβγίζει υπερβολικά στους επισκέπτες, 
εµείς πολύ συχνά αντιδρούµε επιπλήττοντας τον. Αντίθετα, λιγότερο 
συχνά τον επαινούµε όσο είναι ήρεµο µπροστά στους ξένους. Έτσι, εµείς 
είµαστε ασυνεπείς στον τρόπο που διδάσκουµε στο σκύλο µας πειθαρχία. 
Συνεπώς, ο σκύλος µας δε µαθαίνει πότε και πού επιτρέπεται το γάβγισµα.
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well said...
1η Νοέµβρη, επίσηµα η πρώτη µέρα που ξεκινά η 
σεζόν κουβέρτα στον καναπέ!

Antonis Paterakis   Tsirintoulakh Anna

  Dimitris Kou

well said...
-Τι σε εµποδίζει από το να είσαι ο εαυτό σου;
-Το σαβουάρ βιβρ και ο ποινικός κώδικας

Ìáñéáííáêé Êñáòò

well said...
-Τι έχεις ρε Μαράκι και δε µου απαντάς στο 
  τηλέφωνο;
-Αναγνώριση

Ðïëý öïâÜìáé ãéá ôç óõíÝ÷åéá…#editoreal
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well said...
-Καληµέρα...   -Μη µου µιλάς   -Έφερα καφέ
-Έλα τι κάνεις πες µου τα νέα σου

 

Athanasios Konstantinos DiVita

well said...
Παγκόσµια µέρα αποταµίευσης και Χάλογουιν 
µαζί, µάλλον γι' αυτό τροµάζω όταν βλέπω το 
υπόλοιπο λογαριασµού µου














