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το κοστοσ Για την επιτευΞη συμφωνιασ

Τα 4 δισ που χωρίζουν Ελλάδα και δανειστές

επικαιρότητα

Τουλάχιστον 4 δισ. ευρώ χωρίζουν της Ελλάδα και τους θεσμούς από το να φτάσουν σε μια συμφωνία καθώς αυτό είναι το ποσό των μέτρων που πρέπει να 
μπουν στο τελικό πακέτο.

Μ
ετά την απόφαση της κυβέρνησης να απο-
σύρει την αύξηση των εισφορών υγείας 
σε κύριες και επικουρικές, στη διαφορά 
αυτή των 4 δισ. προστίθενται 645 εκατ. 

ευρώ και άλλα 350 εκατ. ευρώ από την υπαναχώρη-
ση σ το μέτρο της κατάργησης του μειωμένου ΦΠΑ 
στα νησιά.
Η κόντρα μεταξύ δανεισ τών και Αθήνας εσ τιάζεται 
αρχικά στον ΦΠΑ:
Η ε λ λην ική πλευρά θέ λε ι να ε ν ταχθούν σ το 6% 
τα φάρμακα, τα βιβλία και τα θέατρα κάτι που δεν 
αρνούν ται ως φαίνε ται οι πισ τωτές. Ωσ τόσο σ την 
πρόταση της Αθήνας γ ια 13% ΦΠΑ σε βασικά τρό-
φιμα, λογαριασμούς ΔΕΚΟ, ξενοδοχεία και εστίαση, 
οι εταίροι αφήνουν στη λίσ τα μόνο τα βασικά τρό-
φιμα και τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ, ζητώντας μάλι-
στα να εκτοξευτεί ο ΦΠΑ στα ξενοδοχεία από 1η Ιου-
λίου δηλαδή μεσούσης της τουριστικής περιόδου στη 
χώρα μας.
Έντονη είναι και η διαφωνία αναφορικά με το ειδικό 
καθεστώς στα νησιά του Αιγαίου καθώς η κυβέρνηση 
επιθυμεί την διατήρησή του και οι δανειστές απαι-
τούν άμεση κατάργηση. Η μοναδική εναλλακτική που 
αφήνουν οι πιστωτές για αλλαγή είναι να πετύχει η 
κυβέρνηση τους στόχους στον τομέα της φοροδιαφυ-
γής και όλες οι αλλαγές να επανεξεταστούν στο τέλος 
του 2016.
Πεδίο αντιπαράθεσης αποτελεί και το θέμα του ΕΚΑΣ 
με την Αθήνα να προτείνει σταδιακή αντικατάσταση 
του από νέο επίδομα με χρονικό ορίζοντα το 2020 και 
αρχή το 2018, με ταυτόχρονη καλύτερη στόχευση για 
τους νέους δικαιούχους. Οι δανειστές όμως δείχνουν 
τον δρόμο της κατάργησης έως το 2019 και μάλιστα 
άμεσα για το 20% εκείνων των δικαιούχων που έχουν 
υψηλότερο εισόδημα.
Για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, η ελληνική πλευρά 
προτείνει η σταδιακή κατάργηση τους από 1/1/2016, 
ενώ οι δανειστές ζητάνε την κατάργηση τους από την 
επόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε να αποδώσουν τουλά-
χιστον 450 εκατ. ευρώ στο φετινό προϋπολογισμό.
Στόχος της Αθήνας ε ίνα ι  να βγαίνουν όλοι  σ τη 

σύνταξη στα 67 ως το 2025, αλλά οι δανειστές ζητάνε 
τα 67 έτη ως το 2022 ή τα 62 έτη με 40 χρόνια εργα-
σίας. Η κυβέρνηση ανοίγει προστατευτική ομπρέλα 
σε βαρέα, μητέρες ανάπηρων ανηλίκων, ειδικές κατη-
γορίες, θεμελιωμένα δικαιώματα, αλλά οι δανειστές 
δεν κάνουν κουβέν τα ούτε γ ια ε ιδικές κατηγορίες 
ούτε καν για τα θεμελιωμένα δικαιώματα.
Κοινός τόπος είναι η επιβολή ποινής 10% για όσους 
αποχωρούν πρόωρα, με τη διαφορά ότ ι οι δανει-
στές ζητάνε ακόμα να καταβάλεται μόνο η αναλογική 
σύνταξη σε όσους φεύγουν από τον Ιούλιο και μετά.
«Τρύπα» στη χρηματοδότηση του σχεδίου ανοίγει το 
γεγονός ότι ενώ η Αθήνα προτείνει την αύξηση των 
ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9%, οι δανειστές το 
απορρίπτουν κατηγορηματικά. Το ίδιο συμβαίνει με 
την πρόταση της Αθήνας για αύξηση των εισφορών 
στις επικουρικές, η οποία επίσης απορρίπτεται.
Επιπλέον, οι δανεισ τέ ς επιμένουν σε αύξηση των 
εισφορών υγείας και μάλιστα στο 6%, όχι μόνο στις 

κύριες αλλά και στις επικουρικές συντάξεις. Στο πεδίο 
της φορολογίας η ελληνική πλευρά προτείνει έκτακτη 
εισφορά 12% στις επιχειρήσεις με κέρδη πάνω από 
500.000 ευρώ αλλά η πρόταση απορρίπτεται.
Το ελλην ικό σχέδιο προβλέπει αύξηση του φόρου 
στις επιχειρήσεις στο 29% από 26% αλλά οι δανει-
στές βάζουν «κόφτη» στο 28%. Αντιθέτως η πρόταση 
της Αθήνας για αύξηση της έκτακτης εισφοράς φυσι-
κών προσώπων γ ίνεται δεκτή από τους δανεισ τές, 
που δεν επιμένουν στην ενσωμάτωση της στη φορο-
λογική κλίμακα.
Συμφωνία υπάρχει και στη διατήρηση του ΕΝΦΙΑ για 
δύο χρόνια, έτσι ώστε η φορολογία ακινήτων να απο-
φέρει 2,650 δισ ευρώ ετησίως. Συμφωνία υπάρχει 
και στην πρόταση της Αθήνας για αύξηση του φόρου 
πολυτελείας στο 13% από 10% σήμερα.
Με μια... ντρίπλα της τελευταίας στιγμής, η πρόταση 
της Αθήνας για φόρο και έσοδα από τον ηλεκτρονικό 
τζόγο και τις άδειες κινητής τηλεφωνίας έγινε δεκτή 
από τους δανειστές.
Ομως, βάζουν κι άλλα θέματα σ το τραπέζι όπως η 
κατάργηση της ειδικής φορολογικής μεταχείρισης των 
αγροτών, αύξηση φόρων και σ ταδιακή κατάργηση 
των φορολογικών προνομίων σ τη ναυτιλία, κατάρ-
γηση του ορίου 25% στις κατασχέσεις μισθών- συντά-
ξεων αλλά και πιο χαμηλό όριο από τα 1.500 ευρώ 
για την προστασία μισθών- συντάξεων από κατασχέ-
σεις, αλλαγές σ τη ρύθμιση οφειλών και συγκεκρι-
μένα μεγαλύτερα επιτόκια, έξοδο για τους ασυνεπείς, 
άμεση πληρωμή για «έχοντες».
Όσον αφορά στο Δημόσιο, ενώ η Αθήνα προτείνει την 
εφαρμογή νέου Ενιαίου Μισθολογίου από 1/1/2016 
αλλά με βάση τους μισθούς του 2014, οι δανειστές 
ζητάνε νέο Μισθολόγιο από μηδενική βάση.
Συμφωνία φαίνεται ότι υπάρχει τουλάχιστον ως προς 
το γεν ικό σ τόχο του εξορθολογ ισμού σ τα ε ιδικά 
μισθολόγια, δηλαδή σ τις αποδοχές γ ια ένσ τολους, 
δικαστικούς, πανεπιστημιακούς, γιατρούς του ΕΣΥ.
Όσο για τ ις αμυντικές δαπάνες, η Αθήνα προτείνει 
περικοπές 200 εκατ. ευρώ αλλά οι δανειστές ζητάνε 
200 εκατ. ευρώ παραπάνω.

Για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, η ελλη-

νική πλευρά προτείνει η σταδιακή κατάργηση 

τους από 1/1/2016, ενώ οι δανειστές ζητάνε 

την κατάργηση τους από την επόμενη εβδο-

μάδα, έτσι ώστε να αποδώσουν τουλάχιστον 

450 εκατ. ευρώ στο φετινό προϋπολογισμό.
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Σ
ε μια ιδιαίτερα ευχάριστη ατμό-
σφαιρα συναντήθηκε η καγκελάρι-
ος Αγκελα Μέρκελ με τον Αλέξη Τσί-
πρα και τον Ματέο Ρέντσι, στην αί-

θουσα που διεξάγεται η σύνοδος κορυφής 
της ΕΕ. Οπως φαίνεται από τις φωτογραφίες 
των πρακτορείων, η καγκελάριος χαιρέτη-
σε τους δύο από τους νεαρότερους σε ηλι-
κία ηγέτες, με κάποιο αστείο που τους έκα-
νε να ξεκαρδιστούν.
Το κλίμα στις προκαταρκτικές και ανεπίση-
μες συζητήσεις των ηγετών είναι φανερό 
ότι ήταν κάτι περισσότερο από θερμό. 
Πολιτικά συμπεράσματα μπορεί να μην 
βγαίνουν από τέτοιου είδους συζητή-
σεις λίγο πριν την έναρξη μιας συνόδου, 

ωστόσο τα γέλια και τα αστεία κάθε άλλο 
παρά ρήξεις και συγκρούσεις μπορεί να 
υποδηλώνουν...
Το τί τους είπε η Μέρκελ δεν έχει γίνει 
ακόμη γνωστό καθώς η σύνοδος βρίσκε-
ται σε εξέλιξη.
Με βάση την επίσημη ατζέντα, κύρια 
θέματα συζήτησης είναι το μεταναστευτικό 
και οι μεταρρυθμίσεις που ζητά η Βρετανία 
στις ευρωπαϊκές συνθήκες, υπό την απειλή 
της εξόδου από την κοινότητα.
Το ελληνικό ζήτημα επισήμως βρίσκεται 
εκτός ατζέντας, ωστόσο ευρωπαϊκά μέσα 
ενημέρωσης μεταδίδουν ότι θα συζητηθεί 
στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου, 
ίσως και κατά το δείπνο των ηγετών.

επικαιρότητα

Χωρίς «λευκό καπνό» το 
Eurogroup 

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις της ελληνικής 
κυβέρνησης με τους θεσμούς στις Βρυξέλλες, καθώς λίγο μετά τις 5 το απόγευμα 
ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup, χωρίς να υπάρξει πρόοδος στην 
προσπάθεια σύγκλισης μεταξύ των δύο διαφορετικών προτάσεων. Νέα συνεδρίαση 
ορίστηκε για το Σάββατο

Η Μέρκελ έκανε Τσίπρα και Ρέντσι να 
ξεκαρδιστούν

Ο 
επικεφαλής του Eurogroup Γε-
ρούν Ντάισελμλουμ μετά το τέ-
λος της συνεδρίασης δήλωσε ό-
τι «η πόρτα είναι ακόμη ανοιχτή 

για την Ελλάδα, ώστε να αποδεχθεί τις προ-
τάσεις των δανειστών της», προσθέτοντας 
ότι για σήμερα το Eurogroup τελείωσε.
O Γιάννης Βαρουφάκης εξήγησε ότι στο 
Εurogroup τέθηκαν «δύο κείμενα, των 
θεσμών και το ελληνικό, το οποίο ήταν 
προσαρμογή της τελευταίας εκδοχής των 
θεσμών που πήραμε αργά χθες το βράδυ. 
Έγινε συζήτηση και για τα δύο κείμενα».
«Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι αρκε-
τοί συνάδελφοι διαφώνησαν και άσκη-
σαν κριτική και στο κείμενο των θεσμών. 
Οπότε συμφωνήσαμε ότι η συζήτηση θα 
συνεχιστεί σήμερα και αύριο με στόχο τη 
σύγκλιση τόσο μεταξύ των κείμενων όσο 
και γενικότερα στο Eurogroup», πρόσθεσε.
Η σημερινή συνεδρίαση της ευρωομάδας 
ξεκίνησε με 45 λεπτά καθυστέρηση και 
διήρκεσε περίπου τρεις ώρες, ενώ διακό-
πηκε αρκετές φορές.
Λίγο πριν τις 5 το από-
γευμα της Πέμπτης 
η συνεδρίαση του 
Eurogroup διεκόπη, για 
να ξαναρχίσει έπειτα από 
λίγα λεπτά και τελικώς να 
τελειώσει «για τώρα» 
όπως είπε στο Reuters ο 
Ντάισελμπλουμ.
Πηγές των Βρυξελλών 
υπογραμμίζουν ότι οι 
υπουργοί Οικονομικών που συμμετείχαν 
στο Eurogroup ζήτησαν μια καλύτερη πρό-
ταση από την ελληνική πλευρά.
Οπως μετέδωσε το Mega, «χαλαρό» φέρε-
ται να βρήκε ο Γερμανός υπουργός Οικο-
νομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε το κείμενο 
των προτάσεων των θεσμών. Είπε, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, ότι η πρόταση των 
θεσμών προδίδει το μνημόνιο και είναι 
τόσο χαλαρή που δεν μπορεί, όπως υπο-
στήριξε, να περάσει από τα κοινοβούλια, 

γιατί οι βουλευτές τους θέλουν ακόμη πιο 
σκληρά μέτρα για την Ελλάδα.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γερ-
μανός υπουργός Οικονομικών μαζί με επτά 
ακόμη υπουργούς διέκοψαν το Eurogroup, 
ισχυριζόμενοι ότι δεν είναι δυνατόν να 
συζητάμε δύο προτάσεις, των θεσμών και 
την ελληνική. Ζήτησε, μάλιστα, από τους 
θεσμούς να εξετάσουν τις ελληνικές προ-
τάσεις και να τις ενσωματώσουν στο δικό 
τους κείμενο.
Κυβέρνηση και θεσμοί τις τελευταίες ημέ-
ρες έχουν επιδοθεί σε ένα σκληρό μπρα 
ντε φερ με στόχο να επιτευχθεί η πολυανα-
μενόμενη συμφωνία.
Χθες, το ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας 
είχε μαραθώνιες διαβουλεύσεις με τους 
επικεφαλής των θεσμών στην έδρα της 
Κομισιό, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να 
βρουν το κοινό έδαφος.
Αποτέλεσμα ήταν οι δύο πλευρές να προ-
σέλθουν στο σημερινό Eurogroup με δύο 
σχέδια συμφωνίας.
Η ελληνική κυβέρνηση προσήλθε με το 

κείμενο που πριν από 
λίγες ημέρες αναγνω-
ρίστηκε ως βάση για τις 
συνομιλίες, τονίζοντας ότι 
εμμένει στις ρεαλιστικές 
προτάσεις της.
Οι θεσμοί, αντιστοίχως 
στην 9σέλιδη πρόταση 
που τέθηκε προς συζή-
τηση στο Eurogroup, περι-
λαμβάνει μεταξύ άλλων 

αλλαγές στο θέμα του ΦΠΑ. Στη νέα τους 
πρόταση οι δανειστές συμπεριλαμβάνουν 
και τα βασικά τρόφιμα (γάλα, ψωμί, λάδι 
κ.ά.) στον συντελεστή 13%, μαζί με την 
ενέργεια και το νερό. Στην προηγούμενη 
πρότασή τους περιελάμβαναν στον συντε-
λεστή 13% μόνο τα μη επεξεργασμένα τρό-
φιμα (φρέσκα). Ωστόσο μεταφέρουν στον 
υψηλότερο συντελεστή 23% και τα ξενο-
δοχεία εκτός από τα εστιατόρια και τα κέτε-
ρινγκ.
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 Με υποδειγματική 
ψυχραιμία και άνεση, η 
μεταμφιεσμένη γυναίκα 
που εισέβαλε το πρωί στο 
νοσοκομείο «Σωτηρία» 
περίμενε 12 λεπτά μέχρι να 
ανοίξει το χρηματοκιβώτιο 
-που λειτουργούσε με 
χρονοκαθυστέρηση- να 
αρπάξει τα 125.000 ευρώ 
και να τραπεί σε φυγή.

Ό
πως έγινε γνωστό από 
υψηλόβαθμους αξιω-
ματικούς της ΕΛΑΣ, η 
ένοπλη ληστεία φαί-

νεται ότι ήταν πολύ καλά σχεδι-
ασμένη και η γυναίκα με τον συ-
νεργό ή τους συνεργούς της γνώ-
ριζαν καλά τα κατατόπια.
Το αυτοκίνητο μάρκας NISSAN, 
που χρησιμοποίησαν για την 
διαφυγή τους, είχε κλαπεί μόλις 
χτες το βράδυ από την περιοχή 
του Γκύζη και η ιδιοκτήτρια του 
δεν είχε αντιληφθεί την κλοπή, 
μέχρι που την ενημέρωσαν οι 
αστυνομικοί.
Η άγνωστη γυναίκα, η οποία 
φορούσε ξανθιά περούκα και 
γυαλιά ηλίου, μπήκε στην τρά-
πεζα γύρω στις 8.00 το πρωί και 

με την απειλή πιστολιού ακινη-
τοποίησε τους υπαλλήλους λέγο-
ντας: «Ληστεία, μη φοβάστε, 
όλα θα πάνε καλά». Στη συνέχεια 
διέταξε να ανοίξουν το χρημα-
τοκιβώτιο. «Έχω χρόνο να περι-
μένω», είπε.
Τελικά, μετά από 12 λεπτά, οπότε 
άνοιξε το χρηματοκιβώτιο, 
άρπαξε τα χρήματα αι εξαφανί-
στηκε από την πίσω πλευρά του 
νοσοκομείου, όπου την περί-
μενε ο συνεργός της με το κλεμ-
μένο αυτοκίνητο.
Αμέσως μετά οι υπάλληλοι 
πάτησαν το κουμπί τους συνα-
γερμού και ειδοποιήθηκε η 
Αστυνομία, αλλά ήταν ήδη αργά.
Το ΙΧ βρέθηκε καμένο σε μικρή 
απόσταση, στην οδό Αναπαύ-
σεως στου Παπάγου και σύμ-
φωνα με κάποιες μαρτυρίες, 
οι δράστες διέφυγαν από το 
σημείο με άλλο όχημα και ανα-
ζητούνται.
Σημειώνεται ότι στο κτίριο «8», 
του νοσοκομείου, όπου βρί-
σκεται η τράπεζα, νοσηλεύο-
νται συνήθως κρατούμενοι των 
φυλακών. Για τον λόγο αυτό εξε-
τάζεται από την Ασφάλεια Αττι-
κής αν υπάρχει κάποια σχέση με 
αυτό το γεγονός.

Τ
αυτόχρονα, υπεραμύνθηκε της ανάγκης τήρη-
σης των κανόνων κοινωνικής ευαισθησίας στις 
αποφάσεις που θα ληφθούν για τα μέτρα που 
θα υλοποιήσει η Ελλάδα.

Ο Τζέρι Ράις, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των 
διαπιστευμένων δημοσιογράφων δέχθηκε ερωτήσεις 
τόσο για το Eurogroup, όσο και για τις διαπραγματεύ-
σεις στις Βρυξέλλες.
Στη συνήθη ερώτηση περί του πόσο απέχουν τα εμπλε-
κόμενα μέρη από μια συμφωνία, αποδείχθηκε... σκό-
πιμα ασαφής: «Εργαζόμαστε όσο πιο σκληρά μπο-
ρούμε, νυχθημερόν, για να πετύχουμε ένα θετικό απο-
τέλεσμα. Αυτό είναι το πνεύμα μας και η δέσμευση 
μας», απάντησε.
Ο αξιωματούχος του Ταμείου υποστήριξε, ότι στόχος 
του ΔΝΤ είναι να τηρηθεί «ισορροπημένη προσέγ-
γιση» για την Ελλάδα στις δημοσιονομικές μεταρρυθ-
μίσεις, την οποία εξήγησε ως ισορροπία μεταξύ δαπα-
νών και εσόδων και αφετέρου στην έγκριση μέτρων τα 
οποία δεν θα αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη, 
όσο είναι αυτό δυνατό.
Ο Τζέρι Ράις αρνήθηκε ότι στις διαπραγματεύσεις 
υπάρχουν προσεγγίσεις τελεσιγραφικού τύπου «take 
or live it», προκρίνοντας τη λογική της σύγκλισης μέσω 
της κλασικής διαπραγματευτικής τακτικής του «δίνω 
και παίρνω», ώστε να βρεθεί η μέση οδός και να επι-
τευχθεί η λιγότερο κακή συμφωνία.
Ταυτόχρονα, υποστήριξε ότι απαιτείται η τήρηση 
ισορροπίας σε ό,τι αφορά την κοινωνική διάσταση του 
ελληνικού προγράμματος. Ως παράδειγμα έφερε την 
ανάγκη αφενός για μεταρρύθμιση ενός μη βιώσιμου 
ασφαλιστικού συστήματος, με την παράλληλη εξα-
σφάλιση της αναγκαίας προστασίας των φτωχότερων 
στρωμάτων του πληθυσμού με την υποστήριξη μιας 
σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής.
Ενώ αυτή η αποστροφή του λόγου του δείχνει ταυτι-
σμένη με τη ρητορική της ελληνικής κυβέρνησης, δεν 
ήταν και η μόνη, αφού λίγο αργότερα υπεραμύνθηκε 
της πολιτικής του ΔΝΤ στο φορολογικό σύστημα της 
Ελλάδας, ώστε τα βάρη να τα επωμιστούν οι πλούσιοι 
και όχι οι φτωχοί! Κατέληξε, ζητώντας από την Ελλάδα 
να εφαρμόσει «τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις».
Στο σημείο αυτό κλήθηκε όμως να απαντήσει για την 
πιο σκληρή – έως άκαμπτη – στάση του ταμείου, σε 
σχέση πάντα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις τρέχου-
σες διαπραγματεύσεις, καθώς αυτό δεν συνάδει με 
τη ρητορική που βρίσκεται τόσο κοντά στις ελληνικές 
θέσεις.
Η απάντηση του Τζέρι Ράις ήταν, ότι το Ταμείο δεσμεύ-

εται εκ του καταστατικού του στην τήρηση συγκεκρι-
μένων κανόνων και πολιτικών, προσθέτοντας όμως, 
ότι αποστολή του Ταμείου από της ιδρύσεώς του, είναι 
να είναι αρωγό στα μέλη του, κάτι που είναι δεσμευ-
μένο να πράξει και στην περίπτωση της Ελλάδας...
Το επόμενο ερώτημα που τέθηκε στον εκπρόσωπο 
του ΔΝΤ, ήταν το γιατί τα «δημοσιονομικά ισοδύναμα 
μέτρα» στην περίπτωση της Ιρλανδίας και της Πορ-
τογαλίας είχαν γίνει δεκτά, ενώ στην περίπτωση της 
Ελλάδας αυτό δεν προκύπτει, απάντησε γενικόλογα, 
υποστηρίζοντας πως το Ταμείο δεν κάνει διακρίσεις 
και σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθούνται οι ίδιες 
αρχές και οι κανόνες. Όταν, ωστόσο, ερωτήθηκε για 
ποιον λόγο η ελληνική πρόταση είχε χαρακτηριστεί ως 
«βάση συζήτησης» την περασμένη Δευτέρα, κάτι που 
εγκαταλείφθηκε εν συνεχεία, απέφυγε να απαντήσει.
Ο κ. Ράις αρνήθηκε ότι το Ταμείο δεν παραμένει συνε-
πές στη θέση του περί της ανάγκης αναδιάρθρωσης 
του ελληνικού χρέους και δήλωσε πως η θέση δεν έχει 
αλλάξει, υπενθυμίζοντας όμως το «προαπαιτούμενο» 
της υλοποίησης από ελληνικής πλευράς των συμφω-
νηθέντων με τους Ευρωπαίους, οι οποίοι πέραν της 
χρηματοδότησης της χώρας, θα διασφαλίσουν τη βιω-
σιμότητα του χρέους, μια διατύπωση η οποία υπο-
κρύπτει και το «κούρεμα». Ανέφερε χαρακτηριστικά, 
ότι «η ισορροπία των μεταρρυθμίσεων και η επαρκής 
χρηματοδότηση αποτελούν βασικά στοιχεία των προ-
γραμμάτων μας».
Στο ζήτημα της πληρωμής των συγκεντρωμένων σε 
μία, δόσεων του Ιουνίου στις 30 του μηνός από την 
πλευρά της Ελλάδας, αποκάλεσε «σπέκουλα» την κου-
βέντα για κήρυξη της χώρας σε χρεοκοπία και τόνισε 
ότι «το ΔΝΤ μιλά για ληξιπρόθεσμες καθυστερήσεις 
και όχι για χρεοκοπία», αν και διευκρίνισε πως το 
Ταμείο έχει πάγια πρακτική να μην επεκτείνει πλη-
ρωμές.
Πρόσθεσε δε, ότι το ΔΝΤ αναμένει να πληρωθεί στις 
30 Ιουνίου από τις ελληνικές αρχές.
Ενδιαφέρον έχει το ότι απέφυγε να τοποθετηθεί, όταν 
ρωτήθηκε εάν αναμένει αποπληρωμή από τους Ευρω-
παίους σε περίπτωση ελληνικής αδυναμίας.
Εν κατακλείδι, ο Τζέρι Ράις δήλωσε αδυναμία στο να 
προβεί σε αποτίμηση – εκτίμηση των μέτρων που προ-
τείνονται από ελληνικής πλευράς στην οικονομία της 
χώρας. Ταυτόχρονα, υπεραμύνθηκε των προγραμμά-
των του Ταμείου, απορρίπτοντας την κριτική ότι δεν 
εκτίμησε σωστά τις επιπτώσεις των μέτρων που πρό-
τεινε και ελήφθησαν στο παρελθόν στην ανάπτυξη της 
Ελλάδας, κάνοντας λόγο για «απλοϊκές ερμηνείες».

Σκωτσέζικο ντους από ΔΝΤ - Δεν θα 
δοθεί παράταση για την πληρωμή

«Ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο, 
μπορώ να περιμένω»: Τα 
λόγια της γυναίκας που 
λήστεψε το «Σωτηρία»

Από τη μία «αδειάζει» κι από την άλλη «υιοθετεί» τη ρητορική της ελληνικής κυβέρνησης 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο εκπρόσωπός του, Τζέρι Ράις, δήλωσε αφενός πως δεν 
επιθυμεί να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη στις 
Βρυξέλλες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΟΛΗ ΤΗΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ

ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ, ΤΟ 
ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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 Στις προτάσεις που έκανε 
η ελληνική κυβέρνηση, 
αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, 
Αλέξης Τσίπρας, στην 
παρέμβασή του κατά τη 
Σύνοδο Κορυφής, σύμφωνα 
με κυβερνητικές πηγές. Στόχος 
ήταν να ενημερώσει τους 
περισσότερους ηγέτες, οι 
οποίοι δεν γνωρίζουν για τη 
σύγκλιση των απόψεων, την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί 
και τις προσπάθειες που έχουν 
γίνει το τελευταίο χρονικό 
διάστημα.

Σ
ύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 
Αλέξης Τσίπρας είπε πως οι 
προτάσεις της ελληνικής κυ-
βέρνησης απαντούσαν στην 

ουσία, στις απαιτήσεις-προτάσεις 
των θεσμών που υποβλήθηκαν το 
προηγούμενο διάστημα. Σε αυτές 
τις προτάσεις, ανέφερε, υπάρχουν 
μέτρα για την κάλυψη του δημοσι-
ονομικού κενού, μετρήσιμα και συ-
γκεκριμένα, ενώ για τις περιπτώσεις 
που υπήρχαν διαφωνίες κατατέθη-
καν ισοδύναμα.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε 
επίσης κατά τη Σύνοδο στην περί-

πτωση της Πορτογαλίας και της 
Ιρλανδίας, όπου υπήρξε ευελιξία 
μεταξύ των προτάσεων των θεσμών 
και των επιλογών των κυβερνή-
σεων.
Τόνισε στους ομολόγους του ότι η 
ελληνική κυβέρνηση είναι μια νέα 
κυβέρνηση, με διαφορετικές προ-
τεραιότητες, αλλά επειδή θέλει να 
απαντήσει με ισοδύναμα, προτείνει 
τα δικά της μέτρα, ώστε να καλύπτο-
νται ποσοτικά τα μέτρα που προτεί-
νονται από την πλευρά των θεσμών.
Επιπλέον, στενός συνεργάτης του 
πρωθυπουργού, μετέφερε στους 
δημοσιογράφους πως κατά τη 
συζήτηση για την ΟΝΕ, ο κ. Τσί-
πρας έκανε τη σύνδεση με το ελλη-
νικό ζήτημα, λέγοντας ότι υπάρχει 
ένα δημοκρατικό κενό ανάμεσα σε 
αυτό που επιβάλλουν οι κανόνες της 
ευρωζώνης και αυτό που θέλουν οι 
λαοί της Ευρώπης.
Η Ελλάδα, είπε, είναι μία περί-
πτωση που η αντίθεση αυτή είναι 
ξεκάθαρη, και ενώ έχει πει από την 
πρώτη στιγμή ότι επιθυμεί να κινη-
θεί εντός κανόνων, ζητά ταυτόχρονα 
να γίνει σεβαστή η λαϊκή έκφραση.
Επιπλέον, τόνισε πως η Ελλάδα 
δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή νέα 
υφεσιακά μέτρα, αλλά ατζέντα για 

ανάπτυξη, επενδύσεις και διαρ-
θρωτικές αλλαγές, ενώ είπε πως η 
ελληνική πρόταση περιελάμβανε 
και διαρθρωτικές προτάσεις για 
το ασφαλιστικό σύστημα. Πέραν 
αυτών των συγκεκριμένων προ-
τάσεων που συμπεριλαμβάνο-
νταν στην ελληνική πρόταση, είπε 
ο πρωθυπουργός ότι χρειαζόμα-
στε κοινωνικό διάλογο και αναλογι-
στική μελέτη για να προχωρήσουμε 
το φθινόπωρο σε βαθιές αλλαγές 
στο ασφαλιστικό.
Εξάλλου, επεσήμανε στους εταί-

ρους πως παρά τις προσπάθειες 
που έχει κάνει η κυβέρνηση και 
τις καλές προθέσεις που υπάρ-
χουν σε μερίδα των πιστωτών και 
των θεσμών, μέχρι στιγμής δεν έχει 
καταστεί δυνατό να βρεθεί συμφω-
νία, καθώς κάποιοι με την ακραία 
στάση τους και τις απαιτήσεις τους 
δυναμιτίζουν το κλίμα.
Σύμφωνα με τις ίδιες κυβερνητι-
κές πηγές, ζήτησε από τους ομολό-
γους του να πρυτανεύσει η λογική, 
η αμοιβαία ευθύνη απέναντι στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ευρω-

ζώνη, γιατί αυτό που χρειάζεται 
η Ελλάδα είναι βιώσιμη λύση και 
όχι απλά και μόνο συμφωνία. Το 
βασικό πρόβλημα στην Ελλάδα, 
κατέληξε, είναι η αβεβαιότητα, η 
έλλειψη ρευστότητας και η μη εμπι-
στοσύνη των επενδυτών και για να 
λυθούν όλα αυτά πρέπει να αντιμε-
τωπιστεί άμεσα και το ζήτημα της 
χρηματοδότησης.
Τέλος, ερωτηθείς ο συνεργάτης 
του πρωθυπουργού μετέφερε πως 
μέσα στη Σύνοδο υπήρχαν σκληρές 
φωνές αλλά και πιο ήπιες.

Ζηταμε Βιωσιμη λυση οΧι απλη συμφωνια

Τσίπρας: Ακραίοι δυναμιτίζουν την προσπάθεια συμβιβασμού
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Τ
ην ώρα που οι διαβουλεύ-
σεις στις Βρυξέλλες προ-
κειμένου να βρεθεί λύση 
στο ελληνικό ζήτημα και να 

υπάρξει συμφωνία με τους δανει-
στές είναι πυρετώδεις, έντονες εί-
ναι οι φωνές αντίστασης στο εσω-
τερικό του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στη 
στάση που τηρούν οι δανειστές, 
κάνοντας λόγο για «εκβιασμό» αλ-
λά και «εξανδραποδισμό» των Ελ-
λήνων.
«Εκβιασ τ ικέ ς» χαρακ τήρισε 
σήμερα το πρωί τις τελευταίες 
προτάσεις των δανειστών ο κοι-
νοβουλευτικός εκπρόσωπος του 
ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης και πρό-
σθεσε ότι υπάρχουν βαθιές διαφο-
ρές ανάμεσα στην Αθήνα και στους 
πιστωτές της.
Μόνο η δημοσιοποίηση μέτρων 
υπό μορφή τελεσιγράφων «απο-
δεικνύει ότι η διαπραγμάτευση 
είναι εκβιαστική» και πως η 
σκληρή χθεσινή δήλωση του πρω-
θυπουργού δείχνει ξεκάθαρα ότι 
η κυβέρνηση «δεν υποχωρεί σε 
τέτοια ζητήματα» και εννοεί ότι 
«οποιαδήποτε συζήτηση δεν μπο-
ρεί να περιλαμβάνει κατεδάφιση 
όσων κοινωνικών δικαιωμάτων 
έχουν απομείνει στη χώρα μας και 

την βύθιση της χώρας σε περαι-
τέρω ύφεση και κρίση», σημεί-
ωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
μιλώντας στο Mega.
«Δεν υπάρχει ούτε μια στο εκατομ-
μύριο η κυβέρνηση να υποκύψει 
στις θρασύτητες απαιτήσεις των 
θεσμών», υποστήριξε στη Βουλή ο 
αναπληρωτής υπουργός Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων Δημήτρης Στρα-
τούλης, επισημαίνοντας ότι οι νέες 

απαιτήσεις των πιστωτών ζητούν 
«τον εξανδραποδισμό των Ελλή-
νων».
«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το 
καρτέλ των δανειστών... Το μήνυμα 
που πρέπει να στείλει η κυβέρ-
νηση είναι ότι είμαστε υπερήφα-
νος λαός. Δεν πρόκειται να ταπει-
νωθούμε» είπε ο Αλέξης Μητρό-
πουλος προσθέτοντας ότι «ΕΕ και 
ΔΝΤ θα έπρεπε να σέβονται τη 

δημοκρατική επιλογή του ελληνι-
κού λαού».
«Η Αθήνα έδειξε ότι έχει φτά-
σει στο τέλος, δεν μπορεί να 
κάνει τίποτε άλλο. Ας μιλήσει 
η Ευρώπη», δήλωσε εξάλλου 
σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός 
Πολιτισμού Ν. Ξυδάκης.
Από την πλευρά του, ο υπουρ-
γός Εργασίας, Πάνος Σκουρλέτης, 
μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι «οι 

δανειστές θέλουν να μειώσουν το 
πολιτικό κύρος της κυβέρνησης» 
και εκτίμησε ότι επεδίωκαν τον 
στραγγαλισμό της ελληνικής οικο-
νομίας «για να φανούμε αδύναμοι 
στο τραπέζι των τελικών διαπραγ-
ματεύσεων».
«Το θέμα είναι να φύγουμε από τα 
Μνημόνια» τόνισε ο Π. Σκουρλέ-
της, προσθέτοντας ότι στόχος της 
κυβέρνησης παραμένει ο αμοι-
βαίος επωφελής συμβιβασμός. 
«Δεν θα υπάρξει καμία συμφω-
νία χωρίς διευθέτηση του χρέους 
και αναπτυξιακό πακέτο. Δεν θα 
υπάρξει καμία μείωση σε μισθούς 
και συντάξεις», υποστήριξε ο 
υπουργός.
Είτε θα υπάρξει μια «δίκαιη 
και ισότιμη συμφωνία, είτε δεν 
θα υπάρξει καμία συμφωνία» 
δήλωσε στο αμερικανικό τηλεο-
πτικό δίκτυο CNBC ο αναπληρω-
τής υπουργός Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης Γιώργος Κατρούγκαλος.
«Και εάν έχουμε μια δίκαιη συμ-
φωνία, ένα δίκαιο συμβιβασμό, 
όλοι θα την στηρίξουν» είπε, προ-
ειδοποιώντας, ωστόσο, ότι υπάρ-
χει και ένα όριο στις παραχω-
ρήσεις που μπορούν να κάνει η 
Ελλάδα στους δανειστές.

σκληρη Γλωσσα απο υπουρΓουσ - Βουλευτεσ

Νταούλια... κατά δανειστών από τον ΣΥΡΙΖΑ 
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Το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 2215/2015 
απόφασή του αποφάνθηκε ότι πρέπει να κατεδαφίζεται κάθε αυθαίρετο 
κτίσμα που είναι μέσα σε δάσος ή αναδασωτέα έκταση

Α
γώνα δρόμου για την καταβολή 
των συντάξεων του ΙΚΑ και του Ε-
ΚΑΣ την ερχόμενη Δευτέρα φέρε-
ται να καταβάλλει η κυβέρνηση, 

σύμφωνα με στελέχη της ΟΤΟΕ που υποστη-
ρίζουν ότι τα υπουργεία Οικονομικών και 
Εργασίας αναζητούν επειγόντως 150 εκατ. 
ευρώ από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης των 
τραπεζοϋπαλλήλων.
Όπως έλεγαν στελέχη της ΟΤΟΕ, η πρόε-
δρος του ταμείου κλήθηκε αρχικά να ζητή-
σει τηλεφωνικά από τα μέλη του διοικητι-
κού συμβουλίου την έγκριση εκταμίευσης 
των 150 εκατ. ευρώ και υπήρξε έντονη αντί-
δραση. Σύμφωνα με νεώτερες πληροφορίες, 

το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται εκτά-
κτως αύριο το μεσημέρι για να αποφασίσει.
Ήδη, το ΙΚΑ έχει εκδώσει εγκύκλιο σύμ-
φωνα με την οποία η καταβολή των συντά-
ξεων Ιουλίου θα γίνει στις 29 Ιουνίου, ενώ 
την 1η Ιουλίου θα καταβληθεί η πρώτη δόση 
του ΕΚΑΣ.
Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν, 
πάντως, οι αναπληρωτές υπουργοί Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Οικονομικών επιση-
μαίνεται ότι οι κ. Δημήτρης Στρατούλης και 
Δημήτρης Μάρδας «διαβεβαιώνουν ότι η 
καταβολή των συντάξεων του ΙΚΑ, αλλά και 
όλων των υπόλοιπων Ταμείων, θα πραγμα-
τοποιηθεί κανονικά και στην ώρα της».

Διαβεβαιώσεις για την ομαλή πληρωμή 
των συντάξεων ΙΚΑ και του ΕΚΑΣ

Τ
ο Ε ́Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας με την υπ ́αριθμ. 2215/2015 απόφασή 
του αποφάνθηκε ότι πρέπει να κατεδα-
φίζεται κάθε αυθαίρετο κτίσμα που είναι 

μέσα σε δάσος ή αναδασωτέα έκταση, ανεξάρ-
τητα εάν αυτή η δασική έκταση είναι ιδιωτική ή 
δημόσια και παράλληλα επικύρωσε πράξη κα-
τεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών στο Γαλάτσι 
Αττικής και απόφαση του προέδρου του Διοικη-
τικού Πρωτοδικείου Αθηνών που διέτασσε την 
κατεδάφιση.
Ειδικότερα, με πράξη του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Αττικής διατάχθηκε η κατεδάφιση 
αυθαιρέτων κατασκευών και εγκαταστάσεων 
που έχουν ανεγερθεί σε δημόσια δασική ανα-
δασωτέα έκταση εμβαδού 7.968 τ.μ., στη θέση 
«Λόφος Κόκκου-Ομορφοκκλησιά- Βεΐκου» του 
Δήμου Γαλατσίου Αττικής.
Εντός των εγκαταστάσεων αυτών υπάρχει, μεταξύ 
των άλλων, οικία, μαντριά (613 τ.μ.) αποτελού-
μενα από λαμαρίνες και ξύλινες κατασκευές, στά-
βλος (263 τ.μ.) αποτελούμενος από τσιμεντόλι-
θους και σκεπή από λαμαρίνες, εγκατάσταση ποι-
μνίου αιγοπροβάτων και πτηνοτροφείου, μαν-
δρότοιχος με σιδερένιους πασσάλους και πλέγμα 

μήκους 176,20 μ., διάφορα παλαιά αντικείμενα 
(παλιατζίδικο).
Από το ΣτΕ ζήτησαν οι κληρονόμοι του ιδιοκτήτη 
των εγκαταστάσεων να ανακληθεί η απόφαση 
κατεδάφισης των επίμαχων κατασκευών.
Το ΣτΕ απέρριψε την αίτηση των κληρονόμων και 
στην εν λόγω απόφασή του αφού ερμήνευσε το 
Σύνταγμα και την δασική κ.λπ. νομοθεσία έκρινε 
ότι «οικοδομές, κτίσματα και πάσης φύσεως 
κατασκευές που έχουν ανεγερθεί είτε μέσα σε 
δημόσια ή ιδιωτικά δάση ή δασικές εκτάσεις είτε 
μέσα σε δημόσιες ή ιδιωτικές αναδασωτέες εκτά-
σεις οι οποίες έχουν καταστραφεί από πυρκαγιά 
ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, προερχόμενη από 
ανθρώπινη ενέργεια ή από φυσική αιτία, κατε-
δαφίζονται ύστερα από απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου».
Επίσης, αναφέρεται στην δικαστική απόφαση ότι 
«το μέτρο της κατεδάφισης αυθαιρέτων κατα-
σκευών επιβάλλεται υποχρεωτικώς από τον 
νόμο, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της έκτα-
σης ως δημόσιας ή ιδιωτικής, διότι τυχόν δικαιώ-
ματα ιδιωτικού δικαίου σε δασική ή αναδασωτέα 
έκταση δεν αποκλείουν την εφαρμογή της νομο-
θεσίας.

ΣτΕ: «Πράσινο» για κατεδάφιση 
αυθαιρέτων μέσα σε ιδιωτικό 
και δημόσιο δάσος 
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Ενθαρρυντικές χαρακτηρίζει τις οικονομικές εξελίξεις και γενικά ισχυρές τις επιδόσεις του 
κυπριακού προγράμματος, η έκθεση για την 5η, 6η και 7η αξιολόγηση, την οποία ετοίμασε 
η αποστολή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Ε
νθαρρυντικές χαρακτηρίζει τις οικονομικές ε-
ξελίξεις και γενικά ισχυρές τις επιδόσεις του 
κυπριακού προγράμματος, η έκθεση για την 
5η, 6η και 7η αξιολόγηση, την οποία ετοίμα-

σε η αποστολή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 
και παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση του διοικητικού 
συμβουλίου του «Ταμείου», την Παρασκευή 19 Ιου-
νίου.
Σήμερα παραχώρησε συνέντευξη Τύπου μέσω τηλε-
διάσκεψης, ο υπεύθυνος του κυπριακού προγράμμα-
τος, εκ μέρους του ΔΝΤ, Μαρκ Λιούις.
Στην έκθεσή του, το Ταμείο χαρακτηρίζει πλέον 
τους κινδύνους ως «διαχειρίσιμους», σημειώνο-
ντας ωστόσο ότι «η πρόκληση είναι η διατήρηση της 
δυναμικής των μεταρρυθμίσεων ενώπιον δύσκολου 
πολιτικού περιβάλλοντος».
«Ένα δύσκολο πολιτικό περιβάλλον θα μπορούσε να 
περιπλέξει την έγκριση σημαντικών μεταρρυθμίσεων 
για το υπόλοιπο του προγράμματος. Η δέσμευση των 
αρχών στο πρόγραμμα και στους στόχους του παρα-
μένει υψηλή, ωστόσο με το κυβερνών κόμμα να μει-
οψηφεί στη Βουλή και τις βουλευτικές εκλογές του 

2016 στον ορίζοντα η διασφάλιση επαρκούς στήρι-
ξης θα είναι δύσκολη. Αυτό αποτελεί πρόκληση για 
τις μεταρρυθμίσεις στους τομείς των ιδιωτικοποιή-
σεων, της δημόσιας υπηρεσίας και για τα περαιτέρω 
βήματα για το καθάρισμα των βιβλίων των τραπεζών 
(πώληση δανείων)», αναφέρει το Ταμείο.
Εξηγώντας γιατί θεωρεί ενθαρρυντικές τις οικονο-
μικές εξελίξεις, η έκθεση αναφέρει ότι «η ύφεση το 
2014 ήταν ηπιότερη απ’ ό,τι αναμενόταν και η αύξηση 
του ΑΕΠ ήταν θετική κατά το πρώτο τρίμηνο του 
2015, για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τέσσερα 
χρόνια. Τα φορολογικά αποτελέσματα έχουν υπερβεί 
τις προβλέψεις του προγράμματος με μεγάλο περιθώ-
ριο. Η ρευστότητα και η φερεγγυότητα του τραπεζι-
κού συστήματος έχουν βελτιωθεί, επιτρέποντας την 
αφαίρεση όλων των εξωτερικών περιορισμών πλη-
ρωμών».
Χαρακτηρίζοντας γενικά ισχυρές τις επιδόσεις του 
προγράμματος, διευκρινίζει ότι η συμμόρφωση με 
τις ποσοτικές προϋποθέσεις ήταν καλή και οι Αρχές 
έχουν προχωρήσει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμί-
σεις.

Ο τομέας των μεταφορών προσελκύει τα 
περισσότερα παράπονα

Λιλλήκας: Δεν υπάρχει όραμα και 
στρατηγική για ΑΠΕ

O 
Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών Γιώργος Λιλ-
λήκας δήλωσε σήμερα πως “η Κυβέρνηση φαί-
νεται να μην διαθέτει καμία στρατηγική, όραμα 
και σχέδιο δράσης για το πώς η Κύπρος θα α-

ναπτύξει περαιτέρω τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για 
να πετύχει τους στόχους και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε 
στην ΕΕ”.
Όπως είπε ο κ. Λιλλήκας, “η Κυβέρνηση αντί να αυξήσει τα 
κίνητρα για νέες επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ, δημιουρ-
γώντας έτσι και νέες θέσεις εργασίας αλλά και το ποσοστό 
της ενέργειας μας από τις ΑΠΕ, έρχεται και φορολογεί τις 
ίδιες τις εταιρείες που έχουν επενδύσει στις ΑΠΕ”.
“Η Κυβέρνηση πρέπει να αντιληφθεί ότι οι ΑΠΕ αποτελούν 
το μέλλον για την κυπριακή οικονομία και ότι οι επενδύσεις 
που γίνονται ή που πρέπει να γίνουν στις ΑΠΕ, αποφέρουν 
πολλαπλά στην κυπριακή οικονομία”, είπε ο Πρόεδρος της 
Συμμαχίας Πολιτών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ως Συμμαχία Πολιτών, συνέχισε, “θα ζητήσουμε συνά-
ντηση με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού  και κατόπιν από συναντήσεις που θα προ-
γραμματίσουμε με όλους τους συνδέσμους παραγωγής 
ενέργειας, η Συμμαχία Πολιτών θα επεξεργαστεί συγκεκρι-
μένες προτάσεις για το πώς μπορεί να στηριχτεί το ταμείο 
των ΑΠΕ με την ελπίδα ότι η Κυβέρνηση θα εγκαταλείψει 
την πολιτική φορολόγησης των ΑΠΕ και θα υιοθετήσει νέα 
κίνητρα για να αυξηθούν οι επενδύσεις”.
Οι δηλώσεις του Προέδρου της Συμμαχίας Πολιτών έγι-
ναν μετά από συνάντηση με τον Σύνδεσμο Αιολικής Ενέρ-
γειας, εκ μέρους του οποίου προέβη σε δηλώσεις ο Μάκης 
Κετώνης, λέγοντας ότι “όπως σωστά επισήμανε ο Πρόε-
δρος Λιλλήκας, είμαστε πολύ μακριά από τους στόχους 
που μας έχει θέσει η ΕΕ για το 2020 και θεωρούμε ότι με 
την έλλειψη οράματος και στρατηγικής που υπάρχει αυτή 
τη στιγμή, πολύ δύσκολα θα φτάσουμε στους στόχους».

Η εφαρμογή του πλαισίου αφερεγγυότητας θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε μείωση δανείων μέχρι και κατά €2.1 
δισεκατομμύρια, (από ΜΕΔ €27 δισ), ήτοι 3-12% του ΑΕΠ, 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Σ
την έκθεσή του για την Κύπρο, το κλιμάκιο του ΔΝΤ σημειώνει 
ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των κυπριακών τραπεζών, τα μη ε-
ξυπηρετούμενα δάνεια που θα είναι επιλέξιμα να υπαχθούν 
στο πλαίσιο αφερεγγυότητας κυμαίνονται μεταξύ €1 δισ και 

€3 δισ.
Το ΔΝΤ χρησιμοποίησε τρεις παραμέτρους για σκοπούς υπολογισμού 
της δυνητικής μείωσης δανείων από την εφαρμογή του πλαισίου αφε-
ρεγγυότητας. Πρόκειται για το χαρτοφυλάκιο που ενέχει τον κίνδυνο 
στρατηγικής χρεοκοπίας που κυμαίνεται μεταξύ €1 δισ με €3δισ, εκ 
του οποίου ένα ποσοστό 15% – 30% βρίσκεται σε κίνδυνο πραγματι-
κής χρεοκοπίας και ότι ως αποτέλεσμα της αφερεγγυότητας θα χρει-
αστούν πρόσθετες διαγραφές δανείων της τάξης του 10% ή του 20% 
πέραν του υφιστάμενου δείκτη κάλυψης του 33%.
«Το εύρος των εκτιμήσεων από την άσκηση αυτή καταδεικνύει ότι η δια-
δικασία αφερεγγυότητας θα μπορούσε να επιφέρει μείωση χρέους στον 
ιδιωτικό τομέα περίπου €0,5 δισ – €2,1 δισ ήτοι 3%-12% του ΑΕΠ», 
αναφέρει το ΔΝΤ, προσθέτοντας ότι αυτό θα επηρεάσει τα κεφάλαια των 
τραπεζών κατά €0,2 – €1,1 δισ λόγω της πρόσθετης πρόβλεψης.
Το ΔΝΤ υποδεικνύει ωστόσο ότι το εύρος της επίπτωσης του πλαισίου 
αφερεγγυότητας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το κατά 
πόσο οι δανειολήπτες θα αξιοποιήσουν το σχέδιο αποπληρωμής που 
παρέχεται από το πλαίσιο αφερεγγυότητας, τις λεπτομέρειες των κρι-
τηρίων επιλεξιμότητας, την αγοραία αξία της εξασφάλισης, το ρυθμό 
αποπληρωμής των τροποποιημένων δανείων, τον κίνδυνο υφιστάμε-
νοι δανειολήπτες που εξυπηρετούν τα δάνειά τους να διαπιστώσουν 
μεγαλύτερα κίνητρα στρατηγικής χρεοκοπίας, αλλά και το χρόνο που 
θα απαιτηθεί για διαχείριση μεγάλου αριθμού υποθέσεων.

Πιστωτική επέκταση 2,4% σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα
Σύμφωνα με συγκριτικά στοιχεία του ΔΝΤ από διάφορες χώρες της 
ευρωζώνης, η μείωση του ιδιωτικού χρέους κατά 1 ποσοστιαία 
μονάδα εκτιμάται ότι οδηγεί σε αύξηση της πιστωτικής επέκτασης 
κατά 0,2%.
Με βάση την εκτίμηση αυτή, αλλά και την υπόθεση για μείωση 
δανείων μεταξύ €0,5 δισ και €2,1 δισ στην Κύπρο, το ΔΝΤ υπολογίζει 
ότι η επίπτωση του πλαισίου αφερεγγυότητας συνοδεύεται με πιστω-
τική επέκταση μεταξύ 0,6% – 2,4% σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
Σύμφωνα με το ΔΝΤ, με δεδομένη τη ύπαρξη ψηλού επιπέδου ΜΕΔ, 
την αβεβαιότητα της βιωσιμότητας αναδιαρθρωμένων δανείων, η 
ύπαρξη δανειοληπτών με καλό μητρώο αποπληρωμής έχει μειωθεί 
σημαντικά.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΔΝΤ, μια μείωση του τουρισμού 
από τη Ρωσία της τάξης του 20%, λόγω της υποτίμησης του ρουβλιού, 
εκτιμάται ότι θα μειώσει την ανάπτυξη κατά μισή ποσοστιαία μονάδα 
το ρυθμό ανάπτυξης

Μείωση δανείων κατά €2,1 
δισ από την εφαρμογή του 
πλαισίου αφερεγγυότητας
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Διαφορετικές 
προσεγγίσεις 
για τον περί 
κομμάτων νόμο

Δ
ιαφορετικές προσεγ-
γίσεις σε θέματα που 
αφορούν το νομοσχέ-
διο για τα κόμματα 

καταγράφονται μεταξύ των κοι-
νοβουλευτικών κομμάτων στην 
Επιτροπή Θεσμών της Βουλής.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής Νίκο Νικολα-
ΐδη, διαφορετικές προσεγ-
γίσεις μεταξύ των πολιτικών 
δυνάμεων καταγράφονται στο 
θέμα των συνδεδεμένων με τα 
κόμματα οργανισμών, που με 
βάση την υπό εξέταση νομοθε-
σία, θα πρέπει να τύχουν δια-
χείρισης σε συνάρτηση με τα 
κόμματα, το θέμα της κατανο-
μής του ποσού της κρατικής 
χορηγίας τόσο στα κοινοβου-
λευτικά όσο και στα μη κοινο-
βουλευτικά κόμματα, και το 
θέμα των ανώνυμων εισφο-
ρών, κατά πόσο, δηλαδή, θα 
υπάρξει συνολική απαγό-
ρευση ή κάτω από ορισμένες 
προϋποθέσεις.
Σε ό,τ ι αφορά την πλήρη 
απαγόρευση των ανώνυ-
μων εισφορών, που προνοεί-
ται τόσο από το κυβερνητικό 
νομοσχέδιο, όσο και τις προ-
τάσεις νόμου, ο κ. Νικολαΐδης 
είπε ότι «υπάρχουν κάποιοι 
προβληματισμοί, χωρίς να 
υπάρχει πρόθεση της οποιασ-
δήποτε αδιαφάνειας» και 
σημείωσε ότι σε θέματα αδια-
φάνειας υπάρχει «πλήρης ταύ-
τιση απόψεων».
Χωρίς να λέω ότι υπάρχει 
οποιαδήποτε διάθεση της 
μη απαγόρευσης των ανώ-
νυμων εισφορών, υπάρχουν 
ζητήματα πρακτικής φύσης 
που ενδεχομένως να καταλή-
ξουμε σε αυτά ώστε να τηρεί-
ται η πρόνοια για απαγόρευση 
των ανώνυμων εισφορών και 
ταυτόχρονα να μην υπάρχει 
οποιαδήποτε δυσκολία στην 
πρακτική διεκπεραίωση της 
λειτουργίας των κομμάτων, 
είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής 
Θεσμών.

Σε ζητήματα που σχετίζονται 
με τη διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων 
(ΜΕΔ), όπως η καθυστέρηση 
στην έκδοση τίτλων 
ιδιοκτησίας, αλλά και στη 
βελτίωση της διαχείρισης 
των δημοσίων οικονομικών 
και τις ιδιωτικοποιήσεις θα 
επικεντρωθεί η αποστολή 
της Τρόικας στην Κύπρο, 
η οποία θα έρθει στο νησί 
στις 14 Ιουλίου για την 8η 
αξιολόγηση του κυπριακού 
προγράμματος.

Ό
πως ανέφερε ο επι-
κεφαλής της αποστο-
λής του Διεθνούς Νο-
μισματικού Ταμείου 

(ΔΝΤ) για την Κύπρο Μαρκ Λιούις 
σε τηλεδιάσκεψη με αφορμή της 
ολοκλήρωση της 5ης, 6ης και 7ης 
αξιολόγησης του κυπριακού προ-
γράμματος, η ομάδα της Τρόικας 
που θα μεταβεί στην Κύπρο στις 
14ης Ιουλίου, θα εστιάσει στην 
εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων 
στον τομέα της αναδιάρθρωσης 
του ιδιωτικού χρέους, δηλαδή 
των ΜΕΔ, σε σχέση και με τις με-
ταρρυθμίσεις στη νομοθεσία για 
τις εκποιήσεις και το πλαίσιο α-
φερεγγυότητας.
Στο πλαίσ ιο αυτό, είπε ο κ. 
Λιούις, θα εξεταστεί και το θέμα 
του μεγάλου όγκου τίτλων ιδιο-
κτησίας που δεν έχουν μεταβι-
βαστεί και περιπλέκουν το πρό-
βλημα των ΜΕΔ, που σχετίζονται 
με ιδιοκτησίες ιδιωτικής ή εμπο-
ρικής χρήσης και υποθήκες.
«Τέτοιου είδους προβλήματα 
υλοποίησης θα βρεθούν στο επί-
κεντρο της προσοχής μας», ανέ-
φερε.
Πρόσθεσε ότι θα συζητηθούν 

επίσης και άλλες μεταρρυθμίσεις.
«Θέλουμε να ενδυναμωθούν τα 
δημόσια οικονομικά και τελικά 
να δοθεί ώθηση στις πιθανότητες 
της Κύπρου για ανάπτυξη», ανέ-
φερε ο επικεφαλής της αποστο-
λής του ΔΝΤ στην Κύπρο.
Όπως είπε, θα συνεχίσει η συζή-
τηση για τη γενική δημοσιονο-
μική πολιτική και για μεταρρυθ-
μίσεις σε σχέση με την είσπραξη 
των εσόδων, τη φορολογική δια-
χείριση, τη διαχείριση των δημο-
σίων δαπανών, τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των δημο-
σίων δαπανών, τη βελτίωση των 
δημοσίων επενδύσεων κ.α.
Επίσης, ανέφερε, θα υπάρξει 
συζήτηση για άλλες αναπτυξια-
κού χαρακτήρα μεταρρυθμίσεις, 
στις οποίες συμπε-
ριλαμβάνεται το 
κυβερνητικό πρό-
γραμμα δράσης για 
την αναπτυξιακή 
στρατηγική, κάτι 
που περιλαμβάνει 
τις ιδιωτικοποιή-
σεις και πως προ-
χωρεί το θέμα και άλλου είδους 
μεταρρυθμίσεις, με στόχο την 
υποστήριξη των αναπτυξιακών 
πιθανοτήτων της Κύπρου.
Σε ερώτημα για το ΓΕΣΥ, για 
το οποίο δεν υπήρχαν ιδιαίτε-
ρες αναφορές στην έκθεση του 
ΔΝΤ, είπε πως αποτελεί ένα πολύ 
σημαντικό τομέα και η κυβέρ-
νηση χαράζει πορεία και στρα-
τηγική για το πώς θα προχωρή-
σει, όμως δεν θέλησε στη φάση 
αυτή να προβεί σε οποιοδήποτε 
σχόλιο.

Τρία πλεονεκτήματα από 
τις ιδιωτικοποιήσεις
Απαντώντας σε ερώτηση για τις 
ιδιωτικοποιήσεις, και το κατά 

πόσο συνεχίζει να είναι υπο-
χρέωση της Κύπρου η ιδιωτικο-
ποίηση της ΑΗΚ, είπε ότι για την 
Κύπρο οι ιδιωτικοποιήσεις υπο-
στηρίζουν το συνολικό στόχο 
του προγράμματος, που αφορά 
– όπως και στην περίπτωση των 
δημοσίων οικονομικών – την 
ανάπτυξη και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας.
Συνόψισε τα πλεονεκτήματα των 
ιδιωτικοποιήσεων σε τρεις άξο-
νες. Πρώτον ότι φέρνουν άμε-
σες ξένες ή εγχώριες επενδύ-
σεις. Ανέφερε ότι το πρόβλημα 
των ΜΕΔ υπογραμμίζει τη σημα-
σία προσέλκυσης ξένων άμε-
σων επενδύσεων και ότι οι ιδι-
ωτικοποιήσεις είναι ένας μηχανι-
σμός κλειδί για κάτι τέτοιο, όπως 

έδειξε η εμπειρία 
σε πολλές χώρες.
Δεύτερο, είπε ότι 
ένας ακόμη λόγος 
γιατί οι ιδιωτικο-
ποιήσεις υποστη-
ρίζουν τους στό-
χους του προγράμ-
ματος, είναι γιατί 

σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, 
όταν μια χώρα δέχεται την επέν-
δυση βελτιώνει την τεχνολογία, 
την αποτελεσματικότητα και την 
παραγωγικότητα, η οποία βρί-
σκεται πίσω από την ανάπτυξη.
«Η ιδιωτικοποίηση είναι επω-
φελής για τη μεταφορά τεχνολο-
γίας, και η μεταφορά τεχνολογίας 
είναι πολύ υποστηρικτική για 
την παραγωγικότητα και ως εκ 
τούτου για την οικονομική ανά-
πτυξη», σημείωσε.
Ως τρίτο λόγο για τις ιδιωτικοποι-
ήσεις στους δημόσιους οργανι-
σμούς, ο κ. Λιούις προέβαλε τη 
βελτίωση των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών στους Κύπριους πολίτες, 
προσθέτοντας ότι στόχος είναι 

οι ιδιωτικοποιήσεις να γίνουν με 
σωστό τρόπο.
«Οι ιδιωτικοποιήσεις μπορούν 
να υποστηρίξουν τη βελτίωση της 
παροχής δημοσίων υπηρεσιών 
στους Κυπρίους και αυτό έχει 
αποδειχθεί σ’ όλο τον κόσμο. 
Πρέπει να γίνουν με το σωστό 
τρόπο, αλλά μπορεί να βελτιώ-
σουν την παροχή δημοσίων υπη-
ρεσιών», ανέφερε.

Δεν προβλέπεται μείωση 
μισθών στο δημόσιο
Ερωτηθείς κατά πόσο ο στόχος 
του πρωτογενούς πλεονάσματος 
για την Κύπρο θα πρέπει να επι-
τευχθεί μέσω μειώσεων στο κρα-
τικό μισθολόγιο, ο επικεφαλής 
του ΔΝΤ για την Κύπρο ανέφερε 
ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη.
«Δεν υπάρχει πρόβλεψη ότι το 
κρατικό μισθολόγιο θα μειωθεί 
από την άποψη των ονομαστι-
κών μισθών που καταβάλλονται 
στους δημοσίους υπαλλήλους», 
ανέφερε.
Πρόσθεσε ότι όσον αφορά τα 
δημόσια οικονομικά, υπάρχει 
μια μεγάλη πρόοδος, αλλά το 
δημόσιο χρέος εξακολουθεί να 
είναι υψηλό και δεν υπάρχουν 
πολλά περιθώρια στα δημόσια 
οικονομικά. Όπως είπε ένα στό-
χος είναι να συνεχιστεί η βελτί-
ωση της κατάστασης των δημό-
σιων οικονομικών, επειδή εξα-
κολουθεί το δημόσιο χρέος ως 
προς το ΑΕΠ να είναι ιδιαίτερα 
ψηλό. Πρόσθεσε ότι ο στόχος 
που τέθηκε για τη μείωση του 
πρωτογενούς πλεονάσματος 
είναι κατάλληλος για τη σταδιακή 
και βιώσιμη βελτίωση των δημο-
σίων οικονομικών, βελτιώνοντας 
το δημόσιο χρέος και μειώνοντας 
τους κινδύνους για τα δημόσια 
οικονομικά.

Στις 14 Ιουλίου ξανάρχεται η Τρόϊκα
προτεραιότητες τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δημόσια οικονομικά
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 Αναστέλλει την ισχύ της Συνθήκης 
του Δουβλίνου για τους πρόσφυγες 
η Ουγγαρία και σταματάει να δέχεται 
στο έδαφός της αιτούντες άσυλο, 
με το αιτιολογικό ότι έχει ξεπεράσει 
τις δυνατότητες που διαθέτει για 
την φιλοξενία τους. «Η βάρκα είναι 
γεμάτη» ήταν η χακτηριστική φράση 
που χρησιμοποίησε ο εκπρόσωπος 
της κυβέρνησης, Ζόλταν Κόβατς.

Α
πό τις αρχές του έτους η Ουγγαρία 
είναι αντιμέτωπη με μια ιδιαίτε-
ρα αυξημένη εισροή προσφύγων, 
υποστήριξε ο εκπρόσωπος της 

κυβέρνησης σε δύο συνεντεύξεις που πα-
ραχώρησε στην αυστριακή εφημερίδα Die 
Presse και στον ουγγρικό ιστότοπο Index. 
Προκειμένου να «προστατεύσει τα ουγγρι-
κά συμφέροντα» η κυβέρνηση του πρωθυ-
πουργού Βίκτορ Ορμπάν α-
ποφάσισε να αναστείλει τη 
ρύθμιση που αφορά τη φι-
λοξενία ανθρώπων που έ-
χουν ζητήσει άσυλο σε χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Έτσι, δεν πρόκειται να 
δεχτεί άλλους πρόσφυγες 
από χώρες-μέλη της ΕΕ μέ-
χρι να αυξήσει τις δυνατό-
τητες φιλοξενίας που έχει.
Ο λεγόμενος «Κανονισμός του Δουβλίνου», 
η εφαρμογή του οποίου αναστέλλεται προ-
σωρινά, αφορά την εξέταση των αιτήσεων 
χορήγησης ασύλου στην Ευρώπη και καθο-
ρίζει ότι το αίτημα θα πρέπει να εξετάζε-
ται στην πρώτη χώρα στην οποία φτάνει ο 
αιτών πρόσφυγας.
Η Ουγγαρία δεν θα δέχεται πλέον να επι-
στρέψουν στο έδαφός της οι πρόσφυ-
γες που μπήκαν στην ΕΕ μέσω αυτής αλλά 
κατόπιν έφυγαν για κάποια άλλη ευρωπα-
ϊκή χώρα. Η πλειονότητα αυτών των μετα-
ναστών —54.000 από την αρχή του έτους, 
σύμφωνα με τη Βουδαπέστη— έφτασαν 
στην Ουγγαρία περνώντας από τα σύνορα 
με τη Σερβία με σκοπό να πάνε στη Γερμα-
νία ή σε άλλες χώρες της βόρειας Ευρώπης. 
Έτσι, πολλοί συνεχίζουν την πορεία τους 
μέσω της Αυστρίας ή της Τσεχίας.

Ηδη πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε 
την Ουγγαρία να δώσει επειγόντως εξηγή-
σεις μετά την απόφαση της Βουδαπέστης, 
που παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο.
«Καθώς ο Κανονισμός του Δουβλίνου δεν 
προβλέπει την αναστολή των μετακινή-
σεων από τα κράτη μέλη υποδοχής, η Επι-
τροπή ζήτησε από την Ουγγαρία να δώσει 
αμέσως διευκρινίσεις για τη φύση και την 
έκταση αυτής της τεχνικής αποτυχίας και 
των μέτρων που λαμβάνει για να διορθω-
θεί η κατάσταση», δήλωσε μια εκπρόσωπος 
της Κομισιόν.
Η εκπρόσωπος αναφερόταν στο γεγονός 
πως άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ενημέρωσαν 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Βουδαπέστη 
επικαλέστηκε «τεχνικούς λόγους», για μια 
«περίοδο απροσδιόριστης διάρκειας» προ-
κειμένου να εξηγήσει για ποιο λόγο αρνείται 
πλέον να υποδέχεται ξανά στο έδαφός της 
ανθρώπους οι οποίο εισήλθαν στο ευρω-

παϊκό έδαφος από τη δική 
της επικράτεια και κατόπιν 
μετέβησαν σε άλλες χώρες 
μέλη.
Η Αυστρία, η χώρα που 
επηρεάζεται κυρίως από 
την απόφαση της Ουγ-
γαρίας, επέκρινε σχεδόν 
αμέσως τις ενέργειες της 
ουγγρικής κυβέρνησης. 

«Όποιος θέλει να συνεχίσει να έχει μια 
Ευρώπη χωρίς σύνορα θα πρέπει να σέβε-
ται τους κανόνες του Σένγκεν» σχολίασε η 
υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας, Γιο-
χάνα Μικλ-Λάιτνερ.
Η ίδια η Αυστρία έχει σταματήσει να εξετά-
ζει τα αιτήματα για τη χορήγηση ασύλου, 
σε μια προσπάθεια να πιέσει άλλες χώρες 
της ΕΕ να δεχτούν να φιλοξενήσουν πρό-
σφυγες. Κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 
έτους υποβλήθηκαν στις αυστριακές αρχές 
21.000 αιτήματα χορήγησης ασύλου — το 
2013 είχαν υποβληθεί, καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους, 17.000 τέτοια αιτήματα και πέρσι 
28.000. Το ένα τέταρτο αυτών των αιτημά-
των υπάγονται στον «Κανονισμό του Δου-
βλίνου». Πρόκειται δηλαδή για πρόσφυγες 
που έφτασαν στην Αυστρία από μια άλλη 
ευρωπαϊκή χώρα η οποία είχε την υποχρέ-
ωση να εξετάσει το αίτημά τους.

διεθνή νέα

Τ
ο βίντεο αυτό διάρκειας 7 λεπτών 
και 30 δευτερολέπτων αναρτήθηκε 
σε τζιχαντιστικούς ιστότοπους από 
τον κλάδο του ΙΚ της επαρχίας Νι-

νευή, στο βόρειο Ιράκ, πρωτεύουσα της ο-
ποίας είναι η Μοσούλη.
Στο βίντεο παρουσιάζονται δεκάξι «κατά-
σκοποι» με πορτοκαλί στολές οι οποίοι λένε 
τα ονόματά τους και μιλούν για λίγο στην 
κάμερα. Εκτελούνται σε τρεις ομάδες, με 
μεθόδους που το ΙΚ δεν είχε χρησιμοποιή-
σει ποτέ ως τώρα δημοσίως.
Πέντε άνδρες κλειδώνονται μέσα σ’ ένα 
ατσάλινο κλουβί, το οποίο ανυψώνεται 
από το έδαφος για να βυθισθεί μέσα σε μια 
μεγάλη πισίνα, όπου ο πνιγμός τους κινημα-
τογραφείται από δύο αμφίβιες κάμερες που 
είναι κρεμασμένες από τα κάγκελα.

Μια άλλη ομάδα τεσσάρων ανδρών κλείνε-
ται μέσα σε ένα αυτοκίνητο το οποίο κατα-
στρέφεται με βολή από ρουκετοβόλο. Επτά 
άλλοι «κατάσκοποι» αποκεφαλίζονται από 
την έκρηξη ενός καλωδίου που συνδέει τα 
κεφάλια τους, σύμφωνα με το βίντεο.
Το ΙΚ έχει δημοσιοποιήσει πολυάριθμα 
βίντεο εκτελέσεων με βάρβαρες μεθόδους 
αφότου αυτή η τζιχαντιστική οργάνωση 
κατέλαβε μεγάλες εκτάσεις στη Συρία και 
το Ιράκ, όπου έχει ανακηρύξει ένα «χαλι-
φάτο». Τα αφόρητα αυτά βίντεο έχουν γίνει 
το κύριο όπλο της προπαγάνδας του.
Την ίδια ώρα, η βαναυσότητα των ακραίων 
ισλαμιστών ξεπερνά κάθε όριο, καθώς δεν 
διστάσουν να εκτελέσουν ακόμη και παιδιά 
επειδή θεώρησαν ότι ήθελαν να παραβιά-
σουν τη νηστεία του Ραμαζανιού.

Νέες κτηνωδίες του ISIS: 
Σταύρωσαν παιδιά επειδή 
«έσπασαν» το Ραμαζάνι
Δεν έχουν τέλος οι φρικαλεότητες των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους, όπως 
αποδεικνύει ένα ακόμη βίντεο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από την οργάνωση και που 
δείχνει την ιδιαίτερα ωμή εκτέλεση 16 ανδρών που παρουσιάζονται ως «κατάσκοποι». Την 
ίδια ώρα σταύρωσαν δύο παιδιά, επειδή παραβίασαν την νηστεία του Ραμαζανιού

μονομερησ αναστολη του «δουΒλινου»
Ουγγαρία: Κλείνει τα σύνορα στους 
πρόσφυγες που ζητούν άσυλο

Π
ιθανές ευθύνες για εγκλήματα 
πολέμου και εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια 
του πολέμου των 50 ημερών 

στη Λωρίδα της Γάζας, το περσινό καλο-
καίρι, διαπιστώνει σε έκθεσή του ο ΟΗΕ.
Ειδικότερα, στην έκθεση, που παρουσί-
ασε τη Δευτέρα επιτροπή των Ηνωμένων 
Εθνών στη Γενεύη και η οποία συγκεντρώ-
νει τις έρευνες ενός έτους, αναφέρεται ότι 
οι ισραηλινές Ενοπλες Δυνάμεις μπορεί 
να είναι ένοχες για εγκλήματα πολέμου 
όσον αφορά τις επιθέσεις, αδιακρίτως, σε 
κατοικημένα κτίρια στη Γάζα, καθώς επί-
σης σε κτίρια όπου στεγάζονταν ιατρικές 
υπηρεσίες.
Από την άλλη πλευρά, αποδεικτικά στοι-
χεία τα οποία έχει συλλέξει η επιτροπή του 
ΟΗΕ «υποδηλώνουν σαφώς» ότι «πρω-
ταρχικός στόχος» των παλαιστινιακών επι-
θέσεων με ρουκέτες ήταν να «σπείρουν 
τον τρόμο» στον άμαχο πληθυσμό, γεγο-
νός το οποίο αποτελεί «παραβίαση του 

διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».
Συνολικά, το Ισραήλ πραγματοποί-
ησε 6.000 αεροπορικές επιδρομές στη 
Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων πολλές 
σε κατοικημένα κτίρια, αναφέρεται στην 
έκθεση της ανεξάρτητης επιτροπής, ενώ 
προστίθεται με νόημα ότι «ο αριθμός των 
νεκρών και μόνο λέει πολλά». Συγκεκρι-
μένα, κατά τις αιματηρές συγκρούσεις 
2.251 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους, εκ 
των οποίων 1.462 άμαχοι - ανάμεσά τους 
299 γυναίκες και 551 παιδιά.
Στον αντίποδα, οι παλαιστινιακές ένοπλες 
ομάδες εκτόξευσαν 4.881 ρουκέτες και 
1.753 όλμους προς το Ισραήλ, με αποτέ-
λεσμα να σκοτωθούν έξι πολίτες και να 
τραυματιστούν τουλάχιστον 1.600, εκ των 
οποίων 270 παιδιά.
Η πρώτη αντίδραση στην έκθεση του ΟΗΕ 
ήρθε από το Ισραήλ, το οποίο έσπευσε να 
αμφισβητήσει τα πορίσματά του. Από την 
πλευρά της Χαμάς, δεν υπάρχει ακόμη επί-
σημη αντίδραση στην έκθεση του ΟΗΕ.

ΟΗΕ: Εγκλήματα πολέμου από 
Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα
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 Τον πρόεδρο της Ρωσίας 
Βλαντίμιρ Πούτιν ευχαρίστησε 
ο πρώην πρόεδρος 
της Ουκρανίας Βίκτορ 
Γιανουκόβιτς σε συνέντευξη 
στο BBC, λέγοντας ότι του 
«έσωσε τη ζωή» κατά τη 
διάρκεια της κρίσης η οποία 
οδήγησε στην ανατροπή του 
το 2014 έπειτα από αιματηρές 
διαδηλώσεις στο Κίεβο.

Ο 
Γιανουκόβιτς κατέφυγε 
στη Ρωσία στις 23 Φε-
βρουαρίου 2014 με τη 
βοήθεια ρώσων στρα-

τιωτικών. «Το γεγονός ότι ο Πούτιν 
έλαβε αυτή την απόφαση, με τη σύ-
σταση των ειδικών του δυνάμεων, 
ήταν δικαίωμά του και υπόθεσή 
του», είπε ο Γιανουκόβιτς. «Φυσι-
κά του είμαι ευγνώμων που έδωσε 
εντολή να διασφαλιστεί η ασφάλειά 
μου βοηθώντας με να βγω από τη 
χώρα και σώζοντας τη ζωή μου», 
πρόσθεσε ο πρώην πρόεδρος.
Ο Γιανουκόβιτς, που παραμένει 
εξόριστος στη Ρωσία, δήλωσε στο 
BBC ότι θα ήθελε να επιστρέψει μία 
ημέρα στην Ουκρανία. Απέδωσε 
την ευθύνη για την κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται η χώρα στους δια-
δηλωτές που είχαν καταλάβει επί 

μήνες την πλατεία Ανεξαρτησίας 
(Μαϊντάν) η οποία ήταν το επίκε-
ντρο των αντικυβερνητικών διαδη-
λώσεων.
Στη διάρκεια των φιλοδυτικών 
αυτών διαδηλώσεων ενάντια στην 
πολιτική Γιανουκόβιτς σημειώ-
θηκαν βίαια επεισόδια στα οποία 
περισσότεροι από εκατό άνθρωποι 
έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους 
15 αστυνομικοί.
Ο πρώην πρόεδρος κατηγόρησε 
τους αντιπάλους του ότι οργάνω-
σαν τότε «στρατιωτικό πραξικό-
πημα». «Διέλυσαν τη χώρα. Έσυ-
ραν τον κόσμο όλο στη σύγκρουση 
αυτή», δήλωσε, μιλώντας για τις 
διεθνείς συνέπειες της ουκρανικής 
κρίσης.
Ωστόσο ο Γιανουκόβιτς είπε ότι 
αποδέχεται κάποια ευθύνη για την 
αιματοχυσία που οδήγησε στην 
ανατροπή του. «Δεν αρνούμαι την 
ευθύνη μου», απάντησε όταν ρωτή-
θηκε για τα πυρά εναντίον διαδη-
λωτών στην πλατεία Μαϊντάν.
Ο Γιακουκόβιτς είπε ότι ποτέ δεν 
διέταξε τις δυνάμεις ασφαλείας να 
ανοίξουν πυρ, ωστόσο παραδέ-
χθηκε ότι δεν είχε κάνει αρκετά για 
να αποτραπεί η αιματοχυσία, στην 
πρώτη του συνέντευξη σε δυτικό 
μέσο ενημέρωσης από πέρυσι που 
ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος.

Σ
τόχος είναι οι νέοι λογαριασμοί να κλείνουν 
σε διάστημα δύο ωρών από την έναρξη λει-
τουργίας τους, σύμφωνα με τον διευθυντή της 
Europol, Ρομπ Γουέινραϊτ, που δήλωσε ότι η 

νέα ομάδα αναλαμβάνει δράση από την 1η Ιουλίου.
Η ομάδα θα είναι μικρή -όχι περισσότερα από 20 
μέλη- από διάφορες ευρωπαϊκές αστυνομίες και θα 
συνεργάζεται με εταιρείες του χώρου των κοινωνικών 
δικτύων οι οποίες δεν κατονομάστηκαν για τον εντοπι-
σμό των επίμαχων λογαριασμών.
Η δουλειά της ομάδας δεν θα είναι 
εύκολη, καθώς η διαδικτυακή προπα-
γανδιστική μηχανή του ΙΚ στέλνει έως 
και 100.000 tweets την ημέρα από 
περίπου 45.000 με 50.000 λογαρια-
σμούς που συνδέονται με την οργά-
νωση.
Επιπλέον, καθώς το Ιντερνετ είναι ο 
πυρήνας της επικοινωνιακής πολι-
τικής του ΙΚ, η online παρουσία της 
είναι συνεχής. Τα μέλη της δεν χρησι-
μοποιούν μόνο «επίσημους» λογαριασμούς μέσα από 
τη Συρία και το Ιράκ αλλά και άλλους από ένα ευρύ-
τατο δίκτυο υποστηρικτών που αντιμετωπίζουν το 
Διαδίκτυο σαν ένα ακόμα μέτωπο του πολέμου. Αυτό 
σημαίνει ότι κάθε tweet, βίντεο και κήρυγμα μοιράζε-
ται και μεγεθύνεται σε τέτοιον βαθμό που είναι πολύ 
δύσκολο να σβηστεί, πόσω μάλλον όταν οι ίδιοι οι 
υποστηρικτές του δικτύου ακολουθούν μια αυτοκατα-
στροφική στρατηγική, σβήνοντας τους παλιούς λογα-
ριασμούς και δημιουργώντας νέους, προτού προλά-
βουν να τους εντοπίσουν οι διωκτικές αρχές. Επίσης, 
χρησιμοποιούν κρυπτογραφημένα μηνύματα για τις 
online συζητήσεις τους.

Εκτιμήσεις
Η Europol εκτιμά ότι περίπου 5.000 πολίτες της ΕΕ, 
περιλαμβανομένων ατόμων από τη Μ. Βρετανία, τη 
Γαλλία, το Βέλγιο και την Ολλανδία, έχουν ταξιδέψει 
σε περιοχές που ελέγχονται από το Ισλαμικό Κράτος 
- πιθανότατα έχοντας έρθει σε επαφή/στρατολογηθεί 
μέσω του Ιντερνετ.
Δύο περιπτώσεις από τη Βρετανία καταδεικνύουν και 
την επιτυχία της ιντερνετικής τζιχαντιστικής προπα-
γάνδας: ένας 17χρονος από τη Βόρεια Αγγλία έγινε ο 
νεότερος βομβιστής-καμικάζι της χώρας σε επίθεση 
που πραγματοποίησε το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ, 
ενώ τρεις αδελφές εγκατέλειψαν τους συζύγους τους 
και -όπως πιστεύεται- πήγαν με τα εννέα παιδιά τους 
στη Συρία για να πολεμήσουν στο πλευρό των τζιχα-

ντιστών.
Η ανακοίνωση από τη Europol για τη σύσταση της νέας 
ομάδας, το έργο της οποίας, όπως αναγνωρίζει η υπη-
ρεσία, κάθε άλλο παρά εύκολο θα είναι, γίνεται μόλις 
λίγες εβδομάδες από τότε που ο Μάικλ Στάινμπαχ, 
βοηθός διευθυντή του FBI του τμήματος αντιτρομο-
κρατίας, δήλωσε ότι το Γραφείο αδυνατεί να παρακο-
λουθεί τις κρυπτογραφημένες online συζητήσεις, τις 
οποίες συνήθως χρησιμοποιεί το ΙΚ για προπαγάνδα 
και για στρατολόγηση νέων μαχητών.

Για τον λόγο αυτό οι τεχνικές υπηρε-
σίες αναπτύσσουν νέα τεχνολογία 
που θα μπορεί να εντοπίζει ανώνυ-
μους χρήστες, ενώ ήδη οι αμερικανι-
κές διωκτικές αρχές έχουν στα χέρια 
τους μια νέα μηχανή αναζήτησης που 
πραγματοποιεί πιο αποτελεσματικές 
αναζητήσεις στον dark web (σκοτει-
νός ιστός), ο οποίος είναι προσβάσι-
μος με χρήση λογισμικού κρυπτογρά-
φησης.

Βίντεο-σοκ με τα «μικρά του χαλιφάτου»
Μέχρι να πιάσει δουλειά η νέα δύναμη της Europol, 
το Ισλαμικό Κράτος εξακολουθεί να ανεβάζει σοκαρι-
στικά, προπαγανδιστικά βίντεο στο Διαδίκτυο, αυτή τη 
φορά με παιδιά σε μεταλλικό κλουβί.
Το βίντεο, διάρκειας επτά λεπτών, που κυκλοφορεί στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες δέκα ημέ-
ρες, δείχνει νεαρά αγόρια, ντυμένα με στρατιωτικές 
φόρμες, να παλεύουν σε ένα μεταλλικό κλουβί-αρένα, 
με τους ένοπλους εκπαιδευτές τους να φωνάζουν.
Επίσης, στο βίντεο τα παιδιά σπάνε ξύλα, πραγματο-
ποιούν κινήσεις καράτε, κάθονται ακούνητα όταν τους 
σπάνε ξύλινα μπαστούνια στο κεφάλι τους, ενώ σε 
άλλο σημείο έρπουν στο έδαφος, ενώ ενήλικοι πυρο-
βολούν πάνω από τα κεφάλια τους.
Σύμφωνα με ειδικούς, το βίντεο δείχνει βάση του Ισλα-
μικού Κράτους στο Ιράκ κι έχει στόχο να προσελκύσει 
μαχητές, ενώ στέλνει και το μήνυμα ότι εκπαιδεύοντας 
τις επόμενες γενιές πολεμιστών, το ΙΚ δεν πρόκειται να 
αποδυναμωθεί εύκολα.
Το ΙΚ συχνά κομπάζει γι’ αυτές τις «ακαδημίες εκπαί-
δευσης», μέσω των καναλιών του στα social media, 
αναφερόμενο στους νεαρούς «νεοσύλλεκτούς» του ως 
«τα μικρά του χαλιφάτου».
Τα παιδιά παρουσιάζονται ως «μάρτυρες» όταν 
πέφτουν στο πεδίο της μάχης ή σκοτώνονται σε επι-
θέσεις αυτοκτονίας, για τις οποίες τους γίνεται πλύση 
εγκεφάλου ώστε να τις θεωρούν «μεγάλη τιμή».

«Ράμπο» της Europol κατά 
τζιχαντιστών στο Ιντερνετ

«Ευχαριστώ» Γιανουκόβιτς 
σε Πούτιν: Μου έσωσε τη 
ζωή 

Τη διαδικτυακή παρουσία του Ισλαμικού Κράτους και κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
τα οποία και χρησιμοποιεί για στρατολόγηση μαχητών αλλά και για να βρίσκει νύφες στους 
τζιχαντιστές, επιδιώκει να χτυπήσει η νέα ευέλικτη πανευρωπαϊκή αστυνομική δύναμη
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 Σε χαίνουσες πληγές μετατρέπονται 
για τις ΗΠΑ το φυλετικό μίσος 
και η οπλοκατοχή, με τα συνεχή 
περιστατικά βίας, ρατσιστικής και 
μη, να συγκλονίζουν κάθε φορά 
την κοινωνία και κάθε φορά να μην 
αλλάζει τίποτα.

Κ
αι όχι μόνο δεν αλλάζει, αλλά άλλο 
ένα οπλισμένο χέρι σκοτώνει ξανά, 
όπως το Σάββατο, όταν νεαρός άν-
δρας εισέβαλε σε γήπεδο μπάσκετ 

στο Ντιτρόιτ και άνοιξε πυρ εναντίον των πα-
ρευρισκομένων με αποτέλεσμα να σκοτωθεί 
ένας 20χρονος και να τραυματιστούν σοβα-
ρά οκτώ.
Επίσης, στη Φιλαδέλφεια άνδρας άρχισε να 
πυροβολεί αδιακρίτως εναντίον παιδιών 
και των γονιών τους την 
ώρα που ήταν σε εξέλιξη 
παιδικό πάρτι σε υπαίθριο 
χώρο. Τραυματίστηκαν ένα 
μωρό δεκαοκτώ μηνών, 
ένα κοριτσάκι 11 χρόνων 
και ένα μικρό αγόρι 13 χρό-
νων. Τρεις ενήλικοι νοση-
λεύονται σε σοβαρή κατά-
σταση. «Πώς θα μπορέ-
σουμε να εμποδίσουμε έναν 21χρονο που 
είναι θυμωμένος ή σε σύγχυση ή είναι ρατσι-
στής ή ανισόρροπος από το να μπει σε ένα 
κατάστημα όπλων»; αναρωτήθηκε ο πρόε-
δρος Ομπάμα σε διάρκεια συνέντευξής του 
που είχε δοθεί την Παρασκευή, θίγοντας για 
ακόμα μία φορά το ακανθώδες ζήτημα της 
οπλοκατοχής.
Ξεκαθάρισε ωστόσο πως δεν προβλέ-
πει σύντομα αλλαγές στη νομοθεσία για τα 
όπλα. «Δυστυχώς, ο έλεγχος που ασκεί η 
Εθνική Ενωση Οπλων (NRA) στο Κογκρέσο 
είναι εξαιρετικά ισχυρός», τόνισε ο Αμερικα-
νός πρόεδρος.

Τραγωδίες
Παρόμοιο ζήτημα είχε θέσει και ο Γουέντελ 
Γκίλιαρντ, Δημοκρατικός βουλευτής που 

εκπροσωπεί το Τσάρλεστον στο κοινοβούλιο 
της Νότιας Καρολίνας: «Μετά από μια τρα-
γωδία όλοι μαζευόμαστε και τραγουδάμε 
και δίνουμε τα χέρια, όμως η χώρα έχει τρε-
λαθεί με τα όπλα. Πόσες φορές θα χρειαστεί 
να μαζευτούμε;» διερωτήθηκε μία ημέρα 
μετά την αιματηρή επίθεση στην εκκλησία 
Εμμανουήλ των Μεθοδιστών, όταν την περα-
σμένη Τετάρτη, ο λευκός Ντίλαν Ρουφ, 21 
ετών, άνοιξε πυρ σκοτώνοντας εννέα Αφρο-
αμερικανούς την ώρα που μελετούσαν τη 
Βίβλο. Στόχος του, όπως είπε ο ίδιος, ήταν να 
πυροδοτήσει «φυλετικό πόλεμο» στις ΗΠΑ. 
Στην εκκλησία έγινε χθες η πρώτη λειτουργία 
μετά τη σφαγή, παρουσία εκατοντάδων και 
με ισχυρή αστυνομική δύναμη. Ο πάστορας 
στο κήρυγμά του κατήγγειλε τον «διάβολο» 
που, όπως είπε, «δεν μπόρεσε να αδράξει 
την εκκλησία μας».

Η επίθεση αυτή έστριψε 
ακόμα βαθύτερα το μαχαίρι 
στην πληγή του φυλετικού 
μίσους, σε μία περίοδο ιδι-
αίτερης έντασης στις φυλε-
τικές σχέσεις στις ΗΠΑ εξαι-
τίας μιας σειράς δολοφο-
νιών άοπλων μαύρων από 
λευκούς αστυνομικούς που 
καταδεικνύουν τον υφέρπο-

ντα ρατσισμό των αστυνομικών δυνάμεων.
Μόλις πριν από τρεις ημέρες, αστυνομικοί 
στο Λος Αντζελες πυροβόλησαν στο κεφάλι 
άοπλο άνδρα -με καταγωγή από τη Λατινική 
Αμερική- και στη συνέχεια του πέρασαν χει-
ροπέδες ενόσω εκείνος κείτονταν αιμόφυρ-
τος στο έδαφος. Οι αστυνομικοί είδαν το 
θύμα να σηκώνει το χέρι του που ήταν τυλιγ-
μένο με μια πετσέτα και -όπως δήλωσαν- 
θεώρησαν ότι κραδαίνει όπλο.
«Ο ρατσισμός παραμένει μια μάστιγα 
που πρέπει να πολεμήσουμε συλλογικά», 
δήλωσε ο Ομπάμα, ενώ η Χίλαρι Κλίντον, 
υποψήφια για το χρίσμα του Δημοκρατικού 
Κόμματος, εν όψει των προεδρικών εκλογών 
του 2016 δήλωσε πως ο «μακρύς αγώνας 
των ΗΠΑ με τον ρατσισμό δεν έχει τελειώ-
σει».

μπαραΖ περιστατικων Βιασ συΓκλονιΖουν 
την κοινη Γνωμη

Ανοικτές πληγές για ΗΠΑ 
ρατσισμός και οπλοκατοχή

Η 
αστυνομία στην Ακτή του Ελεφα-
ντοστού απελευθέρωσε 48 παι-
διά σκλάβους σε εφόδους που έ-
κανε σε φυτείες κακάο στη δυτική 

πλευρά της χώρας, και συνέλαβε 22 άτομα 
με την κατηγορία εμπορίας ή εκμετάλλευσης 
παιδιών, είπε η Ίντερπολ χθες.
Τα παιδιά, ηλικίας από 5 έως 16 ετών, κατά-
γονταιν από το Μαλί, τη Γουϊνέα και Μπουρ-
κίνα Φάσο καθώς και από το βόρειο τμήμα 
της Ακτής του Ελεφαντοστού και απελευθε-
ρώθηκαν σε συντονισμένες προσπάθειες 

από την 1η έως τις 6 Ιουνίου στην περι-
οχή Σαν Πέδρο, είπε η διεθνής αστυνομική 
οργάνωση.
Μερικά από τα παιδιά εργάζονταν στις 
φυτείες για σχεδόν ένα χρόνο υπό ακραίες 
καταστάσεις που «έθεταν την υγεία τους σε 
σοβαρό κίνδυνο».
Ένας αξιωματούχος της Διεθνούς Οργάνω-
σης για Μετανάστευση είπε ότι είχαν στη-
θεί κέντρα φροντίδας στη περιοχή για να 
παρέξουν ιατρική και ψυχολογική στήριξη 
στα παιδιά.

Ακτή Ελεφαντοστού: 
Απελευθέρωσαν 48 παιδιά-
σκλάβους σε φυτείες κακάο

διεθνή νέα
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Σ
τις όχθες του ποταμού της 
Μόσχας ένα δροσερό βράδυ 
νωρίτερα αυτόν τον μήνα είχα 
μια έντονη συζήτηση με τον 

πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών 
Υποθέσεων του κινεζικού Εθνικού 
Λαϊκού Κογκρέσου (NPC). Εν τω με-
ταξύ βουλευτές από τη Νότια Αφρική 
και τη Βραζιλία λικνίζονταν στους ή-
χους ρωσικής μουσικής και ένας ξε-
ναγός μιλούσε σε άλλους συναδέλ-
φους τους για τα αξιοθέατα της ρω-
σικής πρωτεύουσας. Το πρώτο Κοι-
νοβουλευτικό Φόρουμ των χωρών 
BRICS - Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα 
και Νότια Αφρική - τελείωνε μέσα σε 
μια ευχάριστη ατμόσφαιρα.
Πριν από την έναρξη της συνάντησης 
πολλοί αναρωτήθηκαν αν τα πέντε 
κοινοβούλια θα μπορούσαν ενδε-
χομένως να βρουν κοινό έδαφος. 
Η συμμετοχή στον νέο όμιλο BRICS 
πολλοί πίστευαν ότι δεν παρέχει μια 
αρκετά ισχυρή βάση για συνεργα-
σία.
Τέτοιος σκεπτικισμός έχει ακολου-
θήσει τις χώρες BRICS από τότε 
που ιδρύθηκε αυτή η ομάδα, με 
κάποιους να λένε πικρόχολα ότι πρό-
κειται για τον μοναδικό διεθνή οργα-
νισμό που εφευρέθηκε από μια τρά-
πεζα επενδύσεων.
Αλλά η ιδέα άρεσε από την αρχή 
στον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ 
Πούτιν, ο οποίος πρότεινε από το 
2006 ότι αυτές οι χώρες θα πρέπει 
να συνεδριάζουν τακτικά. Η ομα-
δοποίηση σύντομα επισημοποιή-
θηκε με ετήσιες προγραμματισμέ-
νες συνόδους. Η Νότια Αφρική προ-
σχώρησε το 2011 σταθεροποιώντας 
την παρουσία των χωρών BRICS σε 
όλον τον παγκόσμιο Νότο, με μόνη 
τη Ρωσία στον Βορρά.
Στην πραγματικότητα, αυτός είναι 
ο λόγος για τον οποίον είναι τόσο 
ενδιαφέρων ο κεντρικός ρόλος της 
Ρωσίας σε αυτό το πρόγραμμα. 
Δεδομένου ότι η Ρωσία ήταν ως 
πρόσφατα μέλος του G8, του πιο 
σημαντικού οικονομικού ομίλου 
του βορείου ημισφαιρίου, φαίνεται 
να έχει μικρή συγγένεια με τις άλλες 

τέσσερις χώρες-μέλη των BRICS, οι 
οποίες έχουν παραδοσιακά θεωρη-
θεί οι κορυφαίες φωνές των ανα-
πτυσσόμενων χωρών στα παγκό-
σμια φόρα.
Αλλά προσχωρώντας στην ομάδα 
των χωρών BRICS ο Πούτιν αποκά-
λυψε την επιθυμία του να οικοδομή-
σει μια εναλλακτική παγκόσμια πλατ-
φόρμα  και να προωθήσει μια εναλ-
λακτική κοσμοθεωρία.
Οι χώρες BRICS έχουν δημιουρ-
γήσει τη νέα Τράπεζα Ανάπτυξης, 
η οποία εδρεύει στη Σανγκάη και 
διευθύνεται από έναν από τους πιο 
σεβαστούς τραπεζίτες του ιδιωτικού 
τομέα της Ινδίας. Η ομάδα τους ανα-
δύεται σε μια στιγμή που το μέλλον 
του διεθνούς συστήματος που προέ-
κυψε αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο τίθεται όλο και περισσότερο 
υπό αμφισβήτηση.
Eπειτα από δύο Παγκόσμιους Πολέ-
μους, πολλούς εμφύλιους πολέμους, 
αποικιακή καταπίεση και τη φρίκη 
του Ολοκαυτώματος και της Χιρο-
σίμα, οι διορατικοί πολιτικοί της 
εποχής αποφάσισαν ότι ο φιλελεύ-
θερος διεθνισμός, βάσει του Χάρτη 
των Ηνωμένων Εθνών και συναφών 
θεσμών, ήταν ο μόνος τρόπος για 
να αποφευχθεί περισσότερη αιμα-
τοχυσία. Επί επτά δεκαετίες αυτό το 
σύστημα πέτυχε πράγματι σε μεγάλο 
βαθμό τους στόχους του.
Φαίνεται όμως ότι οι υφιστάμενες 
ρυθμίσεις δεν είναι πλέον επαρκείς. 
Η Κίνα και η Ινδία επιδιώκουν παγκό-
σμια επιρροή ανάλογη με την οικο-
νομική τους βαρύτητα. Η Βραζιλία 
και η Νότια Αφρική εμφανίζονται ως 
υπερδυνάμεις στις ηπείρους τους και 
η πλούσια σε ενέργεια Ρωσία ενο-
χλείται επειδή βρέθηκε στο περιθώ-
ριο του δυτικού συστήματος.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι 
χώρες όπως η Ινδία και η Βραζιλία 
- σε αντίθεση, ας πούμε, με τη Γερ-
μανία και την Ιαπωνία πριν από έναν 
αιώνα - δεν επιδιώκουν να ανατρέ-
ψουν την παγκόσμια τάξη. Το μόνο 
που θέλουν είναι μια θέση στο τρα-
πέζι των ισχυρών.

To FBI σας ενημερώνει

Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική διεκδικούν τη θέση 
που θεωρούν ότι τους ανήκει στην κλειστή ομάδα των ισχυρών 
του κόσμου

243 Arrested, 
Charged with $712 Million 
in False Medicare Billings

Ομπάμα: 
«Δεν έχουμε 
θεραπευτεί από 
τον ρατσισμό»

«
Δεν έχουμε θερα-
πευτεί από τον ρατσι-
σμό» δήλωσε ο πρό-
εδρος των ΗΠΑ Μπα-

ράκ Ομπάμα επισημαίνοντας 
ότι η σκιά των φυλετικών δι-
ακρίσεων συνεχίζει να καλύ-
πτει την αμερικανική κοινω-
νία, λίγες ημέρες μετά την ε-
πίθεση που εξαπέλυσε ένας 
21χρονος λευκός στη Νότια 
Καρολίνα με αποτέλεσμα τον 
θάνατο 9 Αφροαμερικανών.
«Το θέμα δεν είναι απλά να 
μην λέμε «νέγρος» δημο-
σίως επειδή είναι αγένεια, 
δεν είναι αυτό το οποίο λαμ-
βάνουμε υπόψη μας προκει-
μένου να εκτιμήσουμε εάν ο 
ρατσισμός υφίσταται ή όχι» 
επισήμανε ο επικεφαλής 
του αμερικανικού κράτους, 
ο πρώτος Αφροαμερικανός 
πρόεδρος της χώρας, σε μία 
συνέντευξη που παραχώρησε 
στη ραδιοφωνική εκπομπή 
«WTF with Marc Maron» που 
μεταδόθηκε σήμερα το πρωί.
«Δεν είναι μόνο ένα θέμα 
παγ ιωμένων διακρίσεων. 
Οι κοινωνίες δεν έχουν εξα-
λείψει απόλυτα, μέσα σε 
μία ημέρα, τα γεγονότα που 
συνέβησαν 200 ή 300 χρό-
νια νωρίτερα» συνέχισε ο 
Ομπάμα.
«Η κληρονομιά της δουλείας, 
των (νόμων των φυλετικών 
διακρίσεων) Τζιμ Κρόου, των 
διακρίσεων σε σχεδόν κάθε 
πτυχή της ζωή μας, αυτό έχει 
ένα διαρκή αντίκτυπο κι απο-
τελεί κομμάτι του DNA μας» 
προσέθεσε ο ίδιος.
Ο Αμερικανός πρόεδρος 
εν τούτοις επέμε ινε σ την 
πρόοδο που έχει επιτευ-
χθεί: «είναι αδιαμφισβή-
τητο το γεγονός ότι οι φυλε-
τικές σχέσεις έχουν βελτιωθεί 
αισθητά κατά τη διάρκεια της 
ζωής μου. Έχουν δημιουργη-
θεί ευκαιρίες, οι συμπεριφο-
ρές έχουν αλλάξει. Αυτό είναι 
γεγονός» τόνισε ο ίδιος.

Οι BRICS θέλουν ρόλο 
πρωταγωνιστή M

ore than 240 individuals—including doctors, nurses, and 
other licensed professionals—were arrested this week 
for their alleged participation in Medicare fraud schemes 
involving approximately $712 million in false billings.

The arrests, which began Tuesday, were part of a coordinated 
operation in 17 cities by Medicare Fraud Strike Force teams, which 
include personnel from the FBI, the Department of Health and 
Human Services (HHS), the Department of Justice (DOJ), and local law 
enforcement. The Strike Force’s mission is to combat health care fraud, 
waste, and abuse.
At a press conference today at DOJ Headquarters in Washington, D.C., 
officials said the arrests constituted the largest-ever health care fraud 
takedown in terms of both loss amount and arrests.
“These are extraordinary figures,” said Attorney General Loretta 
Lynch. “They billed for equipment that wasn’t provided, for care that 
wasn’t needed, and for services that weren’t rendered.”
The charges are based on a variety of alleged fraud schemes involving 
medical treatments and services. According to court documents, 
the schemes included submitting claims to Medicare for treatments 
that were medically unnecessary and often not provided. In many 
of the cases, Medicare beneficiaries and other co-conspirators were 
allegedly paid cash kickbacks for supplying beneficiary information 
so providers could submit fraudulent bills to Medicare. Forty-four of 
the defendants were charged in schemes related to Medicare Part D, 
the prescription drug benefit program, which is the fastest growing 
component of Medicare and a growing target for criminals.
“There is a lot of money there, so there are a lot of criminals,” said FBI 
Director James B. Comey. He described how investigations leveraged 
technology to collect and analyze data, and rapid response teams 
to surge where the data showed the schemes were operating. “In 
these cases, we followed the money and found criminals who were 
attracted to doctors offices, clinics, hospitals, and nursing homes in 
search of what they viewed as an ATM.”
Since their inception in 2007, Strike Force teams in the nine cites 
where they operate have charged more than 2,300 defendants who 
collectively falsely billed Medicare more than $7 billion. Today’s 
announcement marked the first time that districts outside Strike Force 
locations have participated in a national takedown; those districts 
accounted for 82 of the arrests this week.
Here’s a look at some of the cases:
    In Miami, 73 were charged in schemes involving about $263 million 
in false billings for pharmacy, home health care, and mental health 
services.
    In Houston and McAllen, 22 were charged in cases involving more 
than $38 million. In one case, the defendant coached beneficiaries 
on what to tell doctors to make them appear eligible for Medicare 
services and then received payment for those who qualified. The 
defendant was paid more than $4 million in fraudulent claims.
    In New Orleans, 11 people were charged in connection with home 
health care and psychotherapy schemes. In one case, four defendants 
from two companies sent talking glucose monitors across the country 
to Medicare beneficiaries regardless of whether they were needed or 
requested. The companies billed Medicare $38 million and were paid 
$22 million.
“We will not stop here,” said HHS Secretary Sylvia Mathews Burwell. 
“We will work tirelessly to prevent these programs from becoming 
targets and fight fraud wherever we find it.”
More than 900 law enforcement officials participated in the three-
day sweep. Those arrested include 46 licensed medical professionals, 
including 19 doctors. Since 2007, the Medicare Fraud Strike Force 
has prosecuted more than 200 doctors and more than 400 medical 
professionals.

διεθνή νέα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Ένα εβδομαδιαίο άρθρο για την 
ελληνική οικογένεια που δίνει 
πρακτικές συμβουλές για το γάμο, 
για τις οικογενειακές σχέσεις,  και 
για 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.

Κυρίες μου, μήπως όλος ο κόσμος σας περιστρέφεται γύρω από τα 
παιδιά σας; 
Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν οι γονείς, ιδιαίτερα οι μητέρες, είναι να περι-
στρέφουν τη ζωή τους ολόκληρη γύρω από τα παιδιά τους... με αποτέλεσμα, όταν τα 
παιδιά τους φύγουν για σπουδές ή για δουλειά, διαπιστώνουν ότι έχουν πλάι τους 
κάποιον ξένο να κοιμάται μαζί τους. Ή, κανέναν, γιατί ο άντρας τους διαπίστωσε από 
καιρό ότι έχασε τη γυναίκα του χάριν των παιδιών του. Ασφαλώς είναι σημαντικό να 
συγκεντρώνουμε την προσοχή μας στα παιδιά μας. Αλλά, κυρίες μου, αν δε βάλετε τον 
άντρα σας πρώτο, μπορεί να έχει τον πειρασμό να συμπληρώσει εκείνο το κενό στη 
ζωή του  με κάτι άλλο ή με κάποιο άλλο άτομο. Βάλε τον άντρα σου στην πρώτη θέση.

Ποιο είναι αυτό το πρόσωπο που παντρεύτηκα; 
Αυτήν την ερώτηση την κάνουν πολλά ζευγάρια που χώρισαν. Μ’ εσένα τι γίνεται; 
Περνάς πιο ωραία με τις φίλες σου απ’ ό,τι με τον άντρα σου; Ξέρεις περισσότερα για 
τους  συναδέλφους σου απ’ ό, τι ξέρεις για τη γυναίκα σου; Μήπως οι ανάγκες των 
παιδιών σου έχουν προτεραιότητα σε βάρος της σχέσης σου με τον άντρα σου/ με τη 
γυναίκα σου; Αν είναι έτσι, πρέπει να ενεργήσεις αμέσως. Αρχίστε να περπατάτε μαζί 
ή να παίζετε κάποιο παιχνίδι μαζί. Να συμμερίζεστε περισσότερες λεπτομέρειες από 
την καθημερινή σας ρουτίνα. Να προγραμματίσετε να βγαίνετε οι δυο σας έξω μια 
φορά τη βδομάδα και να κάνετε μια εκδρομούλα κάποιο Σαββατοκύριακο. Μην αμε-
λείτε. Ο γάμος σας σ’ αυτά στηρίζεται. 

Ποια είναι τα τρία Α της πειθαρχίας;
Απομακρύνω… Αναλύω, Αποκαθιστώ. Αυτά τα βασικά βήματα μπορούν να βοηθή-
σουν ώστε να μπει το θεμέλιο για μια συστηματική  και αποτελεσματική πειθαρχία.  
Απομακρύνω σημαίνει παίρνω το παιδί μου παράμερα, μακριά από το πρόβλημα, και 
περιμένω, τόσο εκείνο όσο κι εγώ, να ηρεμήσουμε. Αναλύω σημαίνει του μιλάω γι 
αυτό που έκανε, γιατί δεν ήταν σωστό, και πώς μπορεί να συμπεριφερθεί καλύτερα 
την επόμενη φορά. Τέλος, αποκαθιστώ σημαίνει επανασυνδέω τη σχέση ανάμεσα στο 
γονιό και το παιδί.

Μήπως είσαι εργασιομανής; 
Μία πρόσφατη έρευνα διαπίστωσε ότι τα παιδιά των εργασιομανών γονέων έχουν τα 
ίδια επίπεδα άγχους και κατάθλιψης με τα παιδιά των αλκοολικών. Φοβερό, ε; Πώς 
λοιπόν μπορείς να καταλάβεις ότι δουλεύεις υπερβολικά; Κάνε τις εξής ερωτήσεις 
στον εαυτό σου: Λαχταράς να πας στη δουλειά σου περισσότερο απ’ ό,τι να ξοδέψεις 
χρόνο με την οικογένειά σου; Φέρνεις δουλειά και στο σπίτι; Δουλεύεις και τα Σαβ-
βατοκύριακα ... ή ακόμα και στις διακοπές; Το μόνο που σκέφτεσαι είναι η δουλειά 
σου; Μήπως οι ατέλειωτες ώρες στο γραφείο επιδρούν αρνητικά στις σχέσεις σου; Αν 
έχεις πάθος με τη δουλειά, φρόντισε να έχεις ως προτεραιότητα να ξεφύγεις από τη 
δουλειά και να είσαι με φίλους και με την οικογένειά σου κάνοντας πράγματα που σου 
δίνουν ευχαρίστηση ή απλά ξεκουράσου. Πρέπει να πάρεις μία σπουδαία και σημα-
ντική απόφαση.

απόψεις
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Νευροεπιστήμονες στις ΗΠΑ έδειξαν ότι είναι δυνατό να 
μειωθούν οι υποσυνείδητες φυλετικές, σεξιστικές και 
άλλες κοινωνικές προκαταλήψεις, όσο βαθιά ριζωμένες 
κι αν είναι, χάρη στην κατάλληλη τεχνική υπνοθεραπείας, 
κατά την οποία ο νους ενός ανθρώπου «εκπαιδεύεται» 
εναντίον της επανάληψης αυτών των στερεοτύπων.

Ο
ι ερευνητές του Πανεπιστημίου Northwestern του Σικάγο, 
με επικεφαλής τον καθηγητή Ψυχολογίας Κεν Πάλερ, που 
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Science», 
δοκίμασαν τη συμπεριφοριστική μέθοδό τους (τύπου Πα-

βλόφ) σε μια ομάδα 40 εθελοντών, οι οποίοι κλήθηκαν να δουν μια 
σειρά από εικόνες με περιεχόμενο εντελώς αντίθετο από αυτό με βάση 
το οποίο είχαν ανατραφεί. Κάθε φορά που ένα «πολιτικά ορθό» αντι-
στερεότυπο εμφανιζόταν, ακουγόταν ένας συγκεκριμένος ήχος, ώστε 
ο άνθρωπος να συνδέει αυτά τα δύο, το αντι-στερεότυπο και τον ήχο.
Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι υτή η έκθεση ενός ανθρώπου 
σε συνεχή ερεθίσματα αντίθετα από τις προκαταλήψεις του βοηθά 
ώστε οι τελευταίες να μειωθούν. Το πρόσθετο στοιχείο που αναδει-
κνύει η νέα μελέτη είναι ότι ο ύπνος ενισχύει ακόμη περισσότερο 
αυτήν τη διαδικασία εξάλειψης των στερεοτύπων.
Όταν, μετά την αρχική έκθεσή τους στα αντι-στερεότυπα, οι εθελο-
ντές πήγαν για ύπνο και ενόσω κοιμούνταν, σκοπίμως -χωρίς να το 
ξέρουν- ακουγόταν ο ίδιος ήχος που συνόδευε τις «πολιτικά ορθές» 
εικόνες προηγουμένως. Αυτή η υποσυνείδητη υπνοπαιδεία του νου 
είχε ως αποτέλεσμα, όταν ξύπνησαν οι συμμετέχοντες, να εμφανί-
ζουν ακόμη λιγότερα στερεότυπα.
Η ενισχυτική επίδραση της υπνοθεραπείας (μείωση στερεοτύπων 
56% σε σχέση με πριν από τον ύπνο) φάνηκε να διαρκεί, καθώς 
έπειτα από μία εβδομάδα οι προκαταλήψεις παρέμεναν κατά 20% 
μειωμένες σε σχέση με πριν από τη «χειραγώγηση» στη διάρκεια του 
ύπνου.
Οι ερευνητές δήλωσαν ότι θα κάνουν περαιτέρω πειράματα για να 
δουν σε πόσο βάθος χρόνου μπορεί να επιδράσει η υπνοθεραπεία 
αυτού του είδους. Το ερώτημα είναι κατά πόσο μια τέτοια μέθοδος 
θα μπορούσε να επιφέρει μονιμότερες αλλαγές νοοτροπίας σε έναν 
άνθρωπο, αλλά και κατά πόσο θα ήταν ηθικά θεμιτό κάτι τέτοιο να 
συμβαίνει στη διάρκεια του ύπνου, πράγμα που εγείρει ζήτημα ελεύ-
θερης βούλησης.
Ορισμένοι επιστήμονες υπενθύμισαν ότι στον «Θαυμαστό νέο 
κόσμο» του Άλντους Χάξλεϊ τα παιδιά υφίσταντο συστηματική υπνο-
παιδεία, προκειμένου να αφομοιώσουν συγκεκριμένες αξίες, που 
ήθελαν να τους ενσταλάξουν οι επικυρίαρχοι.
Άλλοι όμως ερευνητές αντέτειναν ότι ο ύπνος ανοίγει ενδιαφέρουσες 
δυνατότητες για την τροποποίηση διαφόρων αρνητικών πεποιθή-
σεων και γι’ αυτό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί μελλοντικά. Επίσης, 
μια παρόμοια τεχνική ίσως θα ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθεί για 
την απεξάρτηση από συνήθειες, όπως το κάπνισμα ή η ανθυγιεινή 
διατροφή.

Τ
α πολύ στενά τζην και γενι-
κώς τα πολύ στενά παντελό-
νια (τα γνωστά skinny) μπο-
ρούν να προκαλέσουν πρό-

βλημα στους μύες και στα νεύρα 
των κάτω άκρων, προειδοποιούν 
γιατροί, σύμφωνα με το BBC.
Όπως αναφέρει το βρετανικό 
δίκτυο, σε μία περίπτωση χρει-
άστηκε να αφαιρεθεί χειρουρ-
γικά ένα τέτοιο παντελόνι από 
μία 35χρονη καθώς οι κνήμες της 
(δηλαδή οι γάμπες) διογκώθηκαν 
σε υπερβολικό βαθμό, όπως περι-
γράφουν οι επιστήμονες στην επι-
θεώρηση Journal of Neurology, 
Neurosurgery and Psychiatry.
Η γυναίκα αυτή είχε περάσει πολλές 
ώρες κάνοντας βαθιά καθίσματα 
αδειάζοντας ντουλάπια για τις ανά-
γκες μετακόμισης σε ένα σπίτι στην 
Αυστραλία.
Μέχρι το απόγευμα, τα πόδια της 
είχαν μουδιάσει και δυσκολευόταν 
να περπατήσει.
Οι γιατροί εκτιμούν ότι η γυναίκα 
εμφάνισε μία πάθηση που ονομά-
ζεται «σύνδρομο διαμερίσματος 
κνήμης», το οποίο επιδεινώθηκε 
από τα skinny jeans που φορούσε.
Το σύνδρομο αυτό είναι μία επώ-
δυνη και δυνητικά σοβαρή πάθηση, 
η οποία προκαλείται από την αιμορ-
ραγία ή το οίδημα που προκαλείται 
εντός μίας κλειστής δέσμης μυών, 
στην περίπτωση αυτή τις κνήμες.
Εξαιτίας αυτού του συνδρόμου, η 
γυναίκα γλίστρησε κι έπεσε και μη 
μπορώντας να σηκωθεί πέρασε 
αρκετές ώρες πεσμένη στο πάτωμα.
Όταν μεταφέρθηκε στο Royal 
Adelaide Hospital τα κάτω άκρα της 
ήταν υπερβολικά πρησμένα.
Παρότι τα πόδια της ήταν ζεστά με 
αρκετά καλή κυκλοφορία του αίμα-
τος, οι μύες της ήταν αδύναμοι και 
είχε χάσει μερικώς την αίσθησή 
τους.
Όσο αυξανόταν η πίεση στα κάτω 
άκρα της, οι μύες και τα νεύρα των 
κάτω άκρων της άρχισαν να κατα-
στρέφονται.

Τα skinny 
παντελόνια 
μπορεί να 
προκαλέσουν 
πρόβλημα

Η υπνοθεραπεία μπορεί 
να μειώσει τις κοινωνικές 
προκαταλήψεις 

Ελπιδοφόρα κλινική 
δοκιμή για αγωγή κατά 
του καρκίνου

Τ
ο Εθνικό Αμερικανικό Ιν-
στιτούτο για τον Καρκί-
νο (NCI) άρχισε μεγάλης 
κλίμακας κλινικές δοκι-

μές με στόχο τη χορήγηση εξα-
τομικευμένης αγωγής ανάλογα 
με τη μετάλλαξη των όγκων των 
ασθενών και όχι ανάλογα με τον 
τύπο του καρκίνου, ξεκινώντας 
μία πρωτοβουλία κρίσιμη για 
την ιατρική ακριβείας.
Η προσέγγιση αυτή συνίστα-
ται στον εντοπισμό των κυττα-
ρικών ανωμαλιών των καρκί-
νων, ώστε να προσδιορίζονται 
οι αποτελεσματικότερες θερα-
πείες για κάθε ασθενή.
Ένας ασθενής που έχει προ-
σβληθε ί από καρκίνο του 
πνεύμονα μπορεί με τον τρόπο 
αυτόν να πάρει αγωγή με 
βάση ένα φάρμακο που 
χρησ ιμοποιε ί τα ι  γ ια 
μία άλλη μορφή καρκί-
νου, όπως ο καρκίνος 
του μαστού, όταν ο 
όγκος του παρου-
σ ιάζ ε ι  ανάλογη 
μετάλλαξη.
Η έρευνα εντάσσε-
ται στο πλαίσιο πρωτο-
βουλίας του προέδρου των 
ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, 
η οποία ανακοινώ-
θηκε τον Ιανουάριο 
κατά την ομιλία του 
γ ια την Κατάσταση 
της Ένωσης για τη μεγα-
λύ τ ε ρη εκμε τάλ λ ευσ η 
της προόδου που έχει 
καταγράψει η ιατρική 
έρευνα τα τελευταία 
10 χρόνια και για τη 
δυναμική της ιατρικής 
ακριβείας.
Η προσέγγιση αυτή θα 
επιτρέψει τον σχεδιασμό 
και την πραγματοποίηση κλι-
νικών δοκιμών που θα χρεια-
σθούν πολύ λιγότερο χρόνο 
και θα είναι περισσότερο στο-
χευμένες. Υπάρχουν περισσό-
τερες από 200 μορφές καρκι-
νικών όγκων.
«Πρόκειται για την πλέον εκτε-

ταμένη και ενδελεχή κλινική 
δοκιμή στην ιστορία της ογκο-
λογίας ακριβείας» δήλωσε ο 
δρ Τζέιμς Ντόροσοου, ανα-
πληρωτής διευθυντής του NCI.
Η κλινική αυτή δοκιμή ονο-
μάζεται NCI-MATCH και έχει 
ως στόχο την κατανόηση του 
τρόπου με τον οποίο οι γενε-
τικές ανωμαλίες του όγκου 
ανταποκρίνονται σε στοχευ-
μένες θεραπείες και όχι πλέον 
ο ίδιος ο καρκίνος προσδιο-
ριζόμενος από το όργανο που 
έχει προσβληθεί, εξήγησε ο 
δρ Τζέιμς Ντόροσοου.
Σύμφωνα με τον Νταγκ Λόουι, 
διευθυντή Έρευνας του NCI, 
«αυτή η κλινική δοκιμή μπο-
ρε ί να με ταμορφώσει τη 

θεραπεία του καρκίνου».
Περί τους 3.000 ασθε-
νείς θα επιλεγούν τον Ιού-
λιο για να λάβουν μέρος 

στην κλινική δοκιμή 
για να βρεθούν τελικά 
οι 1.000 που θα αντα-

ποκρίνονται στα κριτή-
ριά της.

Κατά τη διάρκεια των 
κλιν ικών δοκιμών, 
θα δοκιμαστούν περί 
τ ις 20 σ τοχευμένες 

αγωγές που θα χορη-
γηθούν δωρεάν από τα 
φαρμακευτικά εργαστή-

ρια.
Οι ερευνητές θα χρησι-
μοποιήσουν ένα απλό 
τεστ DNA που θα επι-

τ ρέψε ι  τον ε ν τοπισμό 
143 γενετικών μεταλλάξεων 

στους όγκους των ασθε-
νών που πάσχουν από 
καρκίνο και οι οποίοι 

μπορούν να αντιμετωπι-
σθούν με φάρμακα που ήδη 

διατίθενται στην αγορά ή με 
πειραματικές θεραπείες. Η 
δοκιμή θα δείξει εάν οι θερα-
πείες είναι δραστικές σε σχέση 
με την ανταπόκριση των ασθε-
νών και τη χρονική περίοδο 
κατά την οποία ο όγκος θα στα-
ματήσει να αναπτύσσεται.

υγεία
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Τ
α ίχνη της ιδεολογίας για τη σημασία 
της θετικής σκέψης πρωτοεμφανίζο-
νται στο κίνημα του 19ου αιώνα ¨Χρι-
στιανική Επιστήμη¨ με τη συμβουλή να 

χειροκροτήσεις, να πεις ότι πιστεύεις στις νε-
ράϊδες, ότι ναι, πιστεύεις με όλη τη δύναμη της 
ύπαρξής σου, και τότε ο ουρανός θα βρέξει 
...κέρματα! Τότε πολλοί υπέφεραν από νευρα-
σθένεια με ψυχοσωματικά αποτελέσματα και 
κάποιος είχε την ιδέα ότι η πίστη των Καλβινι-
στών ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί και ίσως κα-
ταραμένοι από τη στιγμή της γέννησης, έκανε 
τους ανθρώπους να αισθάνονται άρρωστοι γι’ 
αυτό έπρεπε ν’ αλλάξει ο τρόπος σκέψης, να γί-
νει πιο θετικός για να αισθάνονται καλύτερα. 
Πρόσφατα το τμήμα επιστημών της εφημερί-
δας Washington Post αναφέρθηκε σε ψυχο-
λογικά πειράματα που κατέδειξαν ότι οι επα-
ναλαμβανόμενες θετικές σκέψεις δε βοηθούν 
ανθρώπους που υποφέρουν από χαμηλή 
αυτοεκτίμηση να νιώσουν καλύτερα για τον 
εαυτό τους. Μάλιστα, τείνουν να νιώθουν 
χειρότερα. Δυστυχώς δεν θα είμαι υπέροχη, 
όμορφη, πανέξυπνη και αξιαγάπητη όσες 
φορές κι αν το επαναλάβω στον εαυτό μου! 
Αντιλαμβάνομαι ότι μπορώ να γίνω καλύτερη 
μέχρι έναν ορισμένο βαθμό κι όταν το παρα-
κάνω ξέρω ότι επαναλαμβάνω στομφώδεις 
ανοησίες. Ευτυχώς όμως όλοι γνωρίζουμε 
ότι έχουμε την ικανότητα ως κάποιο σημείο 
να δημιουργούμε την τύχη μας – να μην αφή-
νουμε τις ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται 
και μετά να μετανιώνουμε επειδή τις χάσαμε. 
Τότε η θετική σκέψη δεν είναι προσωπική 
πλάνη ή κάτι μαγικό. Οι αποφάσεις, η ενεργη-
τικότητα και η φιλοδοξία παίζουν μεγάλο ρόλο 
στη ζωή μας. Είναι τρέλλα όμως να σκέπτεσαι 
ότι ό κόσμος λειτουργεί ολοκληρωτικά με τη 
σκέψη αν και υπάρχει διάκριση μεταξύ θετι-

κής και αρνητικής σκέψης. Μερικοί άνθρω-
ποι είναι συνεχώς αρνητικοί και καταθλιπτι-
κοί, φαντάζονται το χειρότερο, και αφήνουν 
συγκινήσεις και αναμονές να μετασχηματί-
ζουν τις αντιλήψεις τους για τον κόσμο. Aυτοί 
οι άνθρωποι είναι κινητή αποτυχία!  Η ιδεο-
λογία περί θετικής σκέψης συναντάται περισ-
σότερο στον εργασιακό χώρο - για το χειρισμό 
και την πειθαρχία των υπαλλήλων – και για 
κοινωνικό έλεγχο ιδιαίτερα σε εποχή οικονο-
μικής ύφεσης. Σε μια συζήτηση που άκουσα 
τυχαία, ο ένας είπε ότι όταν θα σταματήσει να 
εισπράττει το επίδομα ανεργίας θα ζήσει μέσα 
στο αυτοκίνητό του και ο άλλος απάντησε ότι 
βασίζεται στη δύναμη της θετικής σκέψης που 
σημαίνει να μην παρακολουθεί τις ειδήσεις 
στην τηλεόραση και να μην διαβάζει εφη-
μερίδα, μόνο να αυτοσυγκεντρώνεται! 
Ο καθένας μπορεί να πετύχει τροποποιώντας 
την σκέψη του με κατεύθυνση προς το σωστό 
δρόμο. Μάλλον το μέτρο της ευτυχίας είναι  
πόσο δεχόμαστε το παρών καθεστώς. Επειδή 
μπορεί να θεωρώ τον εαυτό μου ενεργητικό 
και ζωηρό, όμως συνήθως δεν συμπληρώνω 
τα απαιτούμενα κριτήρια ευτυχίας όπως ορί-
ζονται από τους ψυχολόγους. Επειδή οι κατα-
μετρήσεις δείχνουν πάντοτε ότι οι συντηρη-
τικοί είναι πιο χαρούμενοι από τους φιλελεύ-
θερους και οι παραδοσιακές μαμάδες πιο 
χαρούμενες από τις φεμινίστριες. Αντί να προ-
σπαθώ να σκέπτομαι θετικά, όταν βρίσκομαι 
σε δυσάρεστη κατάσταση, προτιμώ να είμαι 
...οργισμένη για ότι μου συμβαίνει.  Η Παλαιά 
Διαθήκη είναι γεμάτη από δίκαιη και ενάρετη 
οργή. Πως μπορώ να σκεφτώ θετικά όταν έχω 
μπροστά μου τον Γολιάθ; Καλύτερα να σκεφτώ 
πρακτικά!

www.raniamesiskli.com        
www.youtube.com/user/MadonnaRania

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣκλΗ

απόψεις

θετικη  προσεΓΓιση
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ο κώστας πάππας είναι πυρηνικός φυσικός και εργάζεται για την ατομική 
ενέργεια του καναδά (AECL). υπήρξε ο Γραμματέας του οργανισμού πυρηνικής 
ενέργειας του καναδά και δίδαξε σε έκτακτη βάση, το μάθημα της μηχανικής 
πυρηνικών αντιδραστήρων (Nuclear Engineering) στο πανεπιστήμιο McGill του 
μόντρεαλ. 
κατά την διάρκεια των μεταπανεπιστημιακών του σπουδών στο McMaster 
University στο Hamilton, Ontario, εργάστηκε κοντά στον Dr. Brockhouse, ο οποίος 
τιμήθηκε το 1994 με το βραβείο νόμπελ της φυσικής για εργασίες που έκανε το 
1950. O κώστας πάππας, κατά την διάρκεια του διδακτορικού του, εργάστηκε 
“στον προσδιορισμό της μαγνητικής δομής της ύλης” χρησιμοποιώντας σκέδαση 
ουδετερονίων (βομβαρδισμός κρυστάλλων ύλης, χρησιμοποιώντας σαν βλήματα 
ουδετερόνια -νετρόνια από τον πειραματικό αντιδραστήρα του πανεπιστημίου) σε 
χαμηλές θερμοκρασίες κοντα στο απολυτο μηδέν (-273° κελσίου).

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ  ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Τ
ο άρθρο αυτό το γράφω α-
φου μάζεψα ιστορικές ανα-
φορές τις οποίες συνέδεσα 
για να αποτελέσουν ένα ό-

λο.  Πιστεύω ότι δίνω σε συντομία 
το όλο ιστορικό της Αντίστασης και 
της κατάστασης στην Ελλάδα για 
να πληροφορηθούν οι αναγνώ-
στες τα τεκταινόμενα, χωρίς να κά-
νουν τον κόπο να ψάξουν. Με τα 
στοιχεία που παραθέτω, μερικοί 
περίεργοι θα μπορούσαν να προ-
χωρίσουν στο Internet  και με την 
βοήθεια των ονομάτων να κάνουν 
Google για περεταίρω πληροφό-
ρηση. Δεν παίρνω θέση, δεν τολ-
μώ.  Η Εθνική Αντίσταση, αυτό το 
μεγαλείο του έθνους που με θαυ-
μασμό αναγνωρίστηκε και κατο-
χυρώθηκε από την παγκόσμια Ι-
στορία, ανήκει σε όλους μας και 
κανείς δεν έχει δικαίωμα να το κρί-
νει, παρά μόνο η Ιστορία, που ήδη 
το έχει κάνει. Όσοι το έζησαν ας το 
ξαναθυμηθούν, οι νέοι ας μάθουν.
Στις 23 Απριλίου 1941 στην Θεσ-
σαλονίκη, παρουσία του αρχηγού 
του Γερμανικού επιτελείου στρα-
τάρχη Άλφρεντ Γιόντλ και του ιτα-
λού στρατηγού Φερσάρο, ο στρα-
τηγός Τσολάκογλου υπέγραψε το 
πρακτικό συνθηκολόγησης με τις 
δύο χώρες του άξονα.
Έτσι άρχισε η τετράχρονη κατοχή 
της  Ελλάδας. Την ίδια μέρα ο βασι-
λιάς Γεώργιος ο Β΄ και η κυβέρνηση 
Εμμανουήλ Τσουδερού πέταγαν 
για την Κρήτη με τελικό προορι-
σμό την Αίγυπτο. Στις 27 Απριλίου 
τα Γερμανικά στρατεύματα έμπαι-
ναν στην πόλη της Παλλάδας.
Την νύχτα της 30 προς 31 Μαΐου 
1941 στην Αθήνα, δύοι νεαροί 
Έλληνες, ο Μανόλης Γλέζος και ο 
Λάκης Σάντας κατέβαζαν την σβά-
στικα που μόλυνε με την παρουσία 
της τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, 
εγκαινιάζοντας την πρώτη πράξη 
δολιοφθοράς ενάντια στους κατα-
κτητές.
Ο διορισμένος από τον Χίτλερ 
στρατηγός Τσολάκογλου σχημά-
τισε την πρώτη κατοχική κυβέρ-
νηση ανδρεικέλων σχηματισμένη 
από κύκλο φασιστών αξιωματι-
κών του στρατού.  Η κυβέρνηση 
Τσολάκογλου σχημάτισε ειδική 
στρατιωτική αστυνομία, τα γνω-
στά τάγματα ασφαλείας, τους 
γνωστούς Χίτες (από το ελληνικό 

γράμμα “Χ” που έφερναν στις στο-
λές τους). 
Δεν έχει περάσει ακόμα ο πρώτος 
μήνας της κατοχής όταν η πρώτη 
αντιστασιακή οργάνωση κάνει 
την εμφάνιση της. Με πρωτοβου-
λία του Κομμουνιστικού κόμμα-
τος στις 28 Μαΐου 1941 σχηματί-
στηκε η Εθνική Αλληλεγγύη που 
σύντομα αγκαλιάστηκε από τη 
μεγάλη μάζα του λαού.
Στις 27 Σεπτεμβρίου η δημιουρ-
γία του Εθνικού Απελευθερωτι-
κού Μετώπου –ΕΑΜ ξεκινάει την 
επίσημη απάντηση του ελληνικού 
λαού στους κατακτητές. Ανάμεσα 
στα ιδρυτικά και ηγετικά στελέχη 
είναι οι: Γιώργης Σάντος, Μήτσος 
Παρτσαλίδης, Ηλίας Τσιριμώκος, 
Πέτρος Ρούσσος και Ανδρέας Τζή-
μας (Βασίλης Σαμαρινιώτης), όλοι 
μέλη του Κ.Κ.Ε. 
Στις πρώτες 10 μέρες του Σεπτέμ-
βρη το ΕΑΜ είχε καταφέρει 5 

σοβαρά σαμποτάζ στους σιδηρο-
δρόμους.  Στον Πειραιά 5 Γερμα-
νικά πλοία με πολεμοφόδια ανατι-
νάχτηκαν, στο Φάληρο ξηλώθηκαν 
οι τηλεφωνικές γραμμές.
Εν τω μεταξύ η πείνα του φοβερού 
Χειμώνα 1941/1942  έστειλε στο 
θάνατο άμαχο πληθυσμό συμπερι-
λαμβανομένων 100 χιλιάδων παι-
διών. Τα νεκροταφεία και οι χωμα-
τερές είχαν ξεχειλίσει. 
Με πρωτοβουλία του  EAM τον 
Δεκέμβριο του 1941 άρχισε η 
δημιουργία μίας ισχυρής στρατιω-
τικής οργάνωσης – ο Εθνικός Λαϊ-
κός Απελευθερωτικός Στρατός – ο 
ΕΛΑΣ.  Στις 16 Φεβρουαρίου 1942 
ο ΕΛΑΣ άρχισε τις δραστηριότητες 
του. Η πολιτική ηγεσία του ΕΛΑΣ 
ανήκε στην Κεντρική Επιτροπή του 
ΕΑΜ.. 
Στις προκηρύξεις του ο ΕΛΑΣ 
διακήρυττε σαν πρωταρχικό του 
στόχο την απελευθέρωση του 

έθνους και την 
δ ι α φ ύ λ α ξ η 
της μετέπειτα 
ανεξαρτησίας 
του, η οποία 
θα βασ ίζο -
νταν σε αδιά-
βλητες εκλογές 
όπου ο λαός 
θα ενέκρινε το 
σύστημα δια-
κυβέ ρνησ ης 

της χώρας. Από τον Φεβρουάριο 
μέχρι τον Απρίλιο του 1942 γύρω 
στα 100 χιλιάδες ντουφέκια έπε-
σαν στα χέρια του μικρού αλλά 
ισχυρού στρατού του ΕΛΑΣ. 
Το καλοκαίρι του 1942 στην 
Κεντρική Ελλάδα, κάνει την εμφά-
νιση του ο ηρωικός καπετάνιος του 
ΕΛΑΣ - Ρούμελης, Θανάσης Κλά-
ρας, ο θρυλικός  Άρης Βελουχιώ-
της. 
Ο Άρης κορύφωσε τις πολεμικές 
του επιχειρήσεις το Φεβρουάριο 
του 1943 με τη  μάχη κοντά στο 
χωριό Σνίτσοβο κοντά στα Γρεβενά 
(Δυτική Μακεδονία), όπου ένα 
σώμα του ΕΛΑΣ διέλυσε ισχυρή 
ιταλική φάλαγγα  μερικών εκα-
τοντάδων ανδρών και 3 ημέρες 
αργότερα στο χωριό Οξίνια της 
Καλαμπάκας επανέλαβε το κατόρ-
θωμα του. 
Το Σεπτέμβριο του 1941 μία ομάδα 
παλαίμαχων αξιωματικών και 
μερικοί πολιτικοί της δεξιάς παρά-
ταξης δημιούργησαν τον Εθνικό 
Δημοκρατικό Ελληνικό Σύνδεσμο, 
τον γνωστό ΕΔΕΣ με επικεφαλής 
τον Συνταγματάρχη Ναπολέοντα 
Ζέρβα και υπαρχηγό και Γενικό 
Γραμματέα τον αξιόλογο συνερ-
γάτη του στρατηγού Πλαστήρα 
Κομνηνό Πυρομάγλου. 
Το πρόγραμμα του ΕΔΕΣ ήταν 
παρόμοιο σε γενικές γραμμές με το 
πρόγραμμα του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ, αδι-
άφορα αν οι ιδεολογίες των στε-
λεχών τους ήσαν διαμετρικά αντί-
θετες.
Το παράδοξο είναι ότι αν και 
δεξιών καταβολών η ηγεσία και η 
στελέχωση του ΕΔΕΣ, στις διακη-
ρύξεις τους υπήρξαν περισσότερο 
ριζοσπαστικοί, όταν διακήρυτταν 
ότι αποκηρύσσουν την δικτατο-
ρία του Μεταξά με την στήριξη του 
βασιλιά σαν πράξη προδοσίας και 
απαιτούν την τιμωρία όλων εκεί-
νων που συμμετείχαν και συνερ-
γάστηκαν στην δικτατορία της 4ης 
Αυγούστου. Ευαγγελίστηκαν επί-
σης την διάλυση των ταγμάτων 
ασφαλείας, την πολιτική ισότητα 
και άλλα ηχηρά παρόμοια.
Αυτά έλεγαν τότε, τώρα όμως που 
ξέρουμε και ξέρετε, μπορώ να σας 
διαβεβαιώσω ότι οι διακηρύξεις 
εκείνες υπήρξαν φρούδες υποσχέ-
σεις χωρίς αντίκρυσμα.  Μετά την 
απελευθέρωση έγινε ακριβώς το 
αντίθετο. 
Τον Ιούλιο του 1942 ο Ζέρβας 
άρχισε την δράση του στην γενέ-
τειρα του Ήπειρο.  Το ΕΔΕΣ λάβαινε 
χρηματική και υλική βοήθεια από 
το Κάιρο και το Λονδίνο.
Η Ελληνική κυβέρνηση του Καίρου 
έλπιζε ότι μέσω Ζέρβα θα μπορέ-
σει να κοντρολάρει το ΕΑΜ/ΕΛΑΣ 
και να φέρει την όλη ελληνική αντί-
σταση κάτω από τον έλεγχο των 
Βρετανών. Ο Ζέρβας απεδείχθη 

ότι δεν μπόρεσε να σταματήσει 
την κατάταξη νέων μαχητών στο 
ΕΛΑΣ ούτε να κερδίσει μαχητές 
του ΕΛΑΣ.  Πάντως ο ΕΔΕΣ προσέ-
φερε στην Εθνική Αντίσταση.
Έτσι οι Βρετανοί για να ενισχύσουν 
τον ΕΔΕΣ και αποδυναμώσουν τον 
ΕΛΑΣ έστειλαν στην Ελλάδα βρε-
τανούς αξιωματικούς και κομά-
ντος. Ανάμεσα σε αυτούς οι γνω-
στοί μας,  συνταγματάρχης Κρίς 
Γουντχάουζ και ο ταξίαρχος Έντυ 
Μάγερς. 
  Στέφανος Σαράφης, βενιζελογε-
νής αξιωματικός και αρχηγός της 
Εθνικής Αντίστασης. 
Η Τρίτη αντιστασιακή οργάνωση 
υπήρξε η Εθνική και Κοινοτική 
Απελευθέρωση – ΕΚΚΑ που δημι-
ουργήθηκε το φθινόπωρο του 
1942 από κεντρώα στελέχη, με 
καθοδηγητή τον νεαρό δικηγόρο 
πρώην βουλευτή Γιώργο Καρ-
τάλη και επικεφαλής τον συνταγ-
ματάρχη Δημήτρη Ψαρρό. Αλλά η 
οργάνωση αυτή δεν έπαιξε σπου-
δαίο ρόλο. 
Τον Μάρτιο του 1943 δημιουρ-
γήθηκαν οι πρώτες μονάδες του 
Εθνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού 
Ναυτικού – ΕΛΑΝ, που περιλάμ-
βανε πάνω από 100 πλεούμενα 
διαφόρων μεγεθών και πάνω από 
1200 ναύτες. Τελικά στελεχώθηκε 
η ΕΠΟΝ από τα δημοκρατικά νιάτα 
με υπεροχή της κομμουνιστικής 
νεολαίας.
Τον Φεβρουάριο του 1943, οι 
αρχές κατοχής με συνεργασία της 
κυβέρνησης μειοδοσίας κήρυξαν 
Λαϊκή επιστράτευση για να στεί-
λουν κόσμο στην Γερμανία να δου-
λέψει στο Γερμανικό κάτεργο.  
Στις 24 Φεβρουαρίου ο κόσμος 
ξεσηκώθηκε.  Εργατιά, δημόσιοι 
υπάλληλοι, νεολαία σε παλλαϊκή 
απεργία.  Οι αρχές κατοχής και 
η κυβέρνηση Λογοθετόπουλου 
αντέδρασαν και 200 000 κόσμος 
πήρε τους δρόμους ( 5 Μαρτίου). 
  Οι διαδηλωτές επιτέθηκαν 
στα Γερμανικά και Ιταλικά στρα-
τεύματα και κατάφεραν να μπουν 
στο κτίριο του Υπουργείου Εργα-
σίας, όπου έκαψαν δημόσια 80 
000 φακέλους  πολιτών που προ-
ορίζονταν να σταλούν στα στρατό-
πεδα εργασίας του Τρίτου Ράιχ.
Οι αρχές αναγκάστηκαν να εγκα-
ταλείψουν τη Λαϊκή επιστράτευση.  
Στις 25 Μαρτίου 1943 ο λαός ανα-
κατέλαβε το Υπουργείο Εργα-
σίας, αφόπλισε την αστυνομία και 
έκαψε τους υπόλοιπους φακέλους 
των πολιτών.  Οι Γερμανοί έστει-
λαν στρατεύματα και εκατοντάδες 
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 
άλλοι τόσοι τραυματίστηκαν στα 
αιματηρά επεισόδια που ακολού-
θησαν. Τέτοιες μαζικές κινητοποι-
ήσεις υπήρξαν άγνωστες στα άλλα 
κατεχόμενα ευρωπαϊκά κράτη.

γρΑΦΕι Ο κώΣΤΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

Στέφανος Σαράφης, βενιζελογενής αξιωματικός και αρχηγός της Εθνικής Αντίστασης. 
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Η 
Ελληνο-Αμερικανίδα μαμά-
blogger Τζέσικα Δήμα γράφει 
ένα πολύ ιδιαίτερο γράμμα, ό-
χι προς τον γιο της, αλλά προς 

την μέλλουσα γυναίκα του. Και, σε α-
ντίθεση με ό,τι μπορεί να φαντάζεστε, 
της τα λέει όπως ακριβώς θα έπρεπε κά-
θε πεθερά να τα πει. Αν έχετε γιο, αξίζει 
πραγματικά να το διαβάσετε.
«Προς το κορίτσι που μια μέρα θα γίνει 
γυναίκα του γιου μου:
Ενδιαφέρεσαι για κάποιον που είναι 
πολύτιμος για εμένα. Ο κόσμος μου 
ήρθε άνω-κάτω την ημέρα που μπήκε 
στην ζωή μου και έχει παραμείνει έτσι 
από τότε. Όταν τον κοιτάζω το μόνο 
που βλέπω είναι σκηνές από το παρελ-
θόν, με καροτσάκια, μεγάλες αγκαλιές, 
γλυκά χαμόγελα και υπερήρωες. Παρόλο που το μόνο 
που θέλω για εκείνον είναι να είναι ευτυχισμένος, ξέρω 
ότι θα χρειαστεί να κάνει ορισμένα λάθη προκειμένου 
να μεγαλώσει μαθαίνοντας. Παρ’όλα αυτά, θα με τσά-
κιζε να δω ότι κάποιος τον πλήγωσε ή τον χρησιμοποί-
ησε σκόπιμα.
Ξέρω ότι και εσύ κάποτε υπήρξες το λατρεμένο μωράκι 
κάποιας μαμάς. Πιθανότατα υπάρχει κάποιος γονιός, εκεί 
έξω αυτή τη στιγμή, που επίσης χάνει τον ύπνο του, ενώ 
εσύ έχεις βγει με τον γιο μου. Είσαι το μικρό κοριτσάκι 

κάποιου, κάποιας μαμάς που πολύ προσεκτικά χτένιζε 
τα μαλλιά σου και σου έκανε κοτσιδάκια και σε κοιτούσε 
με δέος καθώς σε νανούριζε στην αγκαλιά της. Ξέρω την 
αξία σου. Ξέρω ότι πιθανότατα έχεις μια καλή καρδιά 
που μάλλον χτυπά λίγο πιο γρήγορα κάθε φορά που ο 
γιος μου σε κοιτάζει.
Δεν με ενδιαφέρει το παρελθόν σου, το χρώμα που έχει 
το δέρμα σου ή η οικονομική σου κατάσταση. Θυμά-
μαι κάποτε πόσο εξευτελιστικά με είχε κάνει να νιώσω 
η μαμά κάποιου, η οποία πίστευε ότι δεν ήμουν αρκετά 
καλή για τον γιο της. Μου πήρε πολλά χρόνια μέχρι να 

πιστέψω, με απόλυτη βεβαιότητα, πως 
εξαιτίας της ο γιος της έχασε ένα πολύ 
καλό κορίτσι (εγώ ήμουν τυχερή, βέβαια, 
γιατί έτσι γνώρισα τον άντρα μου, με τον 
οποίον κάναμε τα ομορφότερα μωρά 
όλων των εποχών –είμαι σίγουρη ότι 
συμφωνείς!). Ήμουν πάντα αρκετά καλή. 
Αλλά οι διαρκείς επικρίσεις της και η κακή 
συμπεριφορά της απέναντί μου με έκαναν 
να αμφισβητώ τον εαυτό μου για χρόνια. 
Με έκαναν να αμφιβάλω για την αξία μου 
και διέλυσαν την αυτοπεποίθησή μου.
«Κακά κορίτσια» δεν υπάρχουν μόνο στο 
σχολείο. Γυναίκες κάθε ηλικίας έχουν τον 
τρόπο τους να κάνουν άλλες γυναίκες να 
νιώθουν άσχημα για τον εαυτό τους. Αλλά 
εγώ δεν πρόκειται να στο κάνω αυτό. Έχω 
μεγάλη πίστη στο καλό παράδειγμα που 

έδωσα στον γιο μου και σέβομαι πολύ τόσο εκείνον όσο 
και τις επιλογές του, ώστε να ξέρω ότι αν αυτός πιστεύει 
ότι είσαι αρκετά σημαντική ώστε να σε φέρει στο σπίτι 
μας, πρέπει να είσαι ένα σπουδαίο κορίτσι.
Αν, πάλι, καταλήξεις να του ραγίσεις την καρδιά, τουλά-
χιστον θα φύγει από εσένα λίγο πιο σοφός από όσο ήταν 
πριν σε γνωρίσει. Όπως και να΄χει, θα σου μεταφέρω 
τα λόγια αγάπης που μου είπε κάποτε η πεθερά μου: Το 
σπίτι μου είναι σπίτι σου και είσαι πάντα ευπρόσδεκτη 
εδώ.»

Μια γυναίκα γράφει ένα γράμμα
στη μελλοντική σύζυγο του γιου της

Ο 
χρόνος κυλάει και οι εξελίξεις για την διοργάνωση 
του 2ου Festival of Festivals πλέον ακολουθούν η 
μία την άλλη με γοργούς ρυθμούς. Ειλικρινά, είναι 
σχεδόν αδύνατον να εξηγήσω το τι δουλειά χρειά-

ζεται, και από πόσους ανθρώπους, τι λεπτομέρειες που πρέπει 
να προσεχθούν για την επιτυχή διοργάνωση ενός τέτοιου τερά-
στιου έργου. Επειδή όμως εσάς σας απασχολεί αποκλειστικά 
το τι διασκέδαση θα σας προσφέρουμε και όχι οι λεπτομέρειες 
για άδειες, ηλεκτροδότηση και επάρκεια τουαλετών, σας ενη-
μερώνω ότι στο επόμενο τεύχος της εφημερίδας που κρατάτε 
στα χέρια σας θα αρχίσουν να ανακοινώνται οι πληροφορίες 

για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα και τα υπόλοιπα που αφορούν 
τους πολυαγαπημένους επισκέπτες μας.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που εργάζε-
ται και συνεργάζεται για την ολοκλήρωση αυτού του τεράστι-
ου έργου. Όπως όλοι γνωρίζουμε, καλή δουλειά χωρίς καλούς 
συνεργάτες δεν γίνεται. Το τελικό αποτέλεσμα, όπως και πέρ-
σι, θα αντικατοπτρίσει τις προσπάθειες και τους κόπους  όλων.
Και τώρα, ας περάσουμε στην καθιερωμένη κοινωνική μας ι-
στορία, η οποία όντως αντικατοπτρίζει την σωστή σκέψη μιας 
μάνας που βλέπει το γιο της ως άνθρωπο και όχι απλώς ως 
παιδί.
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Κ
αι αναρωτιέμαι τώρα εγώ. Εντάξει, είναι 
αποδεκτό ότι κανένας μας δεν επιλέγει 
τις συνθήκες στις οποίες θα γεννηθεί και 
θα μεγαλώσει. Οι πολύ αισιόδοξοι λένε 

ότι, όσο χάλια κι αν είναι αυτές οι συνθήκες, είναι 
στο χέρι σου να τα αλλάξεις όλα, μεγαλώνοντας. 
Λένε ότι η μοίρα σου μοιράζει μεν κάποια χαρτιά, 
αλλά εσύ επιλέγεις πώς θα παίξεις. Λένε κι άλλα, 
ωστόσο κάπου εκεί εγώ στραβώνω τα μούτρα μου 
και αρχίζω να αναρωτιέμαι. Σιωπηλά ή φωναχτά, 
ανάλογα με τον βαθμό οικειότητας που έχω με τον 
εκάστοτε αισιόδοξο (αν είναι φίλος του βάζω τις 

φωνές που σκέφτεται έτσι).

Κοίτα τώρα, πόσα έχω γράψει και δεν έχω πει ακόμα περί τίνος αναρωτιέμαι. Το κάνω 
αυτό, άμα με πιάσει η ανασφάλεια μήπως πω βλακεία, αρχίζω να μιλάω πολύ, συνή-
θως περνάω από το ένα θέμα στο άλλο, για να αποφύγω τη συνέχεια. Και δεν είναι 
ακριβώς ότι φοβάμαι μη πω βλακεία, αλλά να, έχω και την ανησυχία ότι με όλα αυτά 
τα μελαγχολικά που γράφω, θα μου μπει κι η ταμπέλα της μαύρης μαυρίλας. Που 
γενικά μια μελαγχολία την έχω, αλλά στη παρέα είμαι πάντα χαμογελαστή και κάνω 
όλο αστεία, μερικά είναι και έξυπνα. Ορίστε, πάλι το κάνω, λέω άσχετα. Ας το ξεφουρ-
νίσω.

Να, αναρωτιέμαι, τελικά μήπως κάποιοι άνθρωποι απλά δεν είναι γραφτό να ευτυχή-
σουν. Όπως τα μοντέλα που χρησιμοποιούσαν κάποτε οι μοδίστρες, που “γεννήθη-

καν” για να καρφιτσώνουμε πάνω της καρφίτσες. Αυτός είναι ο ρόλος τους, ο σκοπός 
τησς ύπαρξής τουσς, ο λόγος που δημιουργήθηκαν. Αν προσπαθήσουμε να τις βγά-
λουμε από αυτόν τον ρόλο, να τις απαλλάξουμε από την δυστυχία τους, αν προσποιη-
θούμε ότι είναι, για παράδειγμα, όμορφες κούκλες, θα πετύχει άραγε; Ή μήπως ανά-
μεσα στις άλλες, πραγματικά όμορφες κούκλες, θα είναι ακόμα πιο δυστυχισμένες; 
Είναι πολύ μεγάλο ζόρι να παλεύεις καθημερινά για πράγματα που οι άλλοι θεωρούν 
αυτονόητα, και όσο και να προσπαθείς, να μη νιώθεις ποτέ αρκετά καλός. Μήπως τότε 
θα φτάσει στο σημείο να θέλει να συρθεί πάλι στον θρόνο της, και να βυθιστεί στον, 
τεράστιο μεν, γνώριμο και σχεδόν παρήγορο δε, πόνο απ’τις καρφίτσες της;

Ίσως δε πρέπει να προσπαθούμε να πάμε κόντρα στη φύση μας. Ίσως, όπως και 
καθετί γύρω μας, έτσι κι ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά, να γεννήθηκε για να υπηρε-
τήσει έναν συγκεκριμένο σκοπό σε αυτόν τον κόσμο. Ακόμα κι αν τον κάνει δυστυ-
χισμένο, ίσως πρέπει να πάψει να το πολεμά και να αφεθεί στο πεπρωμένο του, με 
παρηγοριά τη σκέψη ότι υπάρχει κάποιος λόγος για όλα, ακόμα κι αν δεν τον κατανοεί. 
Όπως και τα μοντέλα, που σίγουρα δε κατανοούν γιατί ο κόσμος επιμένει να τις καρ-
φώνει με καρφίτσες. Αγνοούν ότι έτσι εκπληρώνει τον σκοπό της δημιουργίας της.

Ή μήπως όλα αυτά δεν είναι παρά μια απελπισμένη αναζήτηση για άλλοθι από μια 
δειλή, που θέλει να κρυφτεί από τον κόσμο, επειδή διαπίστωσε ότι δεν είναι παραμυ-
θένιος και αυτό την τρομάζει; Μιλάω φυσικά για τα μοντέλα που έχουν οι μοδίστρες. 

Νομίζω την ξέρω την απάντηση κατά βάθος, αλλά έπρεπε να καταγραφεί το πόσο 
καλά μπορώ να επιχειρηματολογήσω όταν πρόκειται να υπερασπιστώ την έμφυτη 
μελαγχολία μου!

Άρωμα Νέων: Ο σκοπός
EΠιμΕλΕιΑ: ΝΤΟρΑ κΟΝΟμΗ
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ΘΡIΛΕΡ ΣΤΟΝ 
ΑEΡΑ: Boeing που 
αναχώρησε από 
την Αθήνα, έκανε 

κύκλους πάνω από 
το Δουβλίνο

Θ
ρ ί λ ε ρ  μ ε 
π τ ή σ η  τ η ν 
A i r  C a n a d a 
π ο υ  α ν α -

χ ώ ρ η σ ε  α π ό  τ η ν 
Αθ ή ν α  τ η ν  Τρ ί τ η ,  2 3 
Ι ο υ ν ί ο υ  τ ο  π ρ ω ί  μ ε 

τ ε λ ι κό  π ρ ο ο ρ ισ μ ό  τ ο 
Μ ό ν τ ρ ε α λ ,  α λ λ ά  γ ι α 
ώ ρ α  έ κ α ν ε  κ ύ κ λ ο υ ς 
π ά ν ω  α π ό  τ ο  Δ ο υ -
βλίνο. 
Π ρ ό κ ε ι τ α ι  γ ι α  τ η ν 
π τ ή σ η  AC  19 03  π ο υ 
αναχώρησε σ τ ις  11:50 
από το «Ελ Βε ν ιζ έ λος» 
κ α ι  υ π ό  κ α ν ο ν ι κ έ ς 
σ υ ν θ ή κ ε ς  έ π ρ ε π ε  ν α 
φθάσε ι  σ το Μόν τ ρεαλ 
σ τ ι ς  1 5 : 0 0  τ ο π ι κ ή 
ώρα.
Ε υ τ υ χ ώ ς  τ ε λ ι κ ά ,  η 
π τ ήση  AC 1903 προ -
σ γ ε ι ώ θ η κε  μ ε  α σ φ ά -
λ ε ια  σ τ ο  α ε ρ ο δ ρ ό μ ιο 
τ ο υ  Δ ο υ β λ ί ν ο υ  λ ί γ ο 
π ρ ι ν  τ ι ς  17: 0 0  (ώ ρ α 
Ε λ λάδ α ς) .  Ό π ω ς  α να -
κο ι ν ώ θ η κ ε ,  τ ο  π ρ ό -
β λ η μ α  ε ν τ ο π ί σ τ η κ ε 
σ τ η ν  τ ρ ο φ ο δ ο σ ί α 
π ό σ ι μ ο υ  ν ε ρ ο ύ  γ ι” 
αυ τό κα ι  το  αεροσκά -
φ ο ς  κ α τ ε υ θ ύ ν θ η κ ε 

προς την πρωτεύουσα 
της  Ιρλανδίας.
…..Δ ε ν  ήθ ε λα  να  σ α ς 
δ ώ σ ω  α υ τ ή  τ η ν  π λ η -
ροφορία Α Λ Λ Α ΕΛΕΟΣ 
με μερικούς κακεν τ ρε-
χ ε ί ς  π ο υ  τ η ν  π ε ρ α -

σ μ έ ν η  ε β δ ο μ ά δ α 
ά ν α ψ ε  έ ν α  κ ό κ κ ι ν ο 
φ ω τ ά κ ι  σ τ ο  α ε ρ ο -
πλάνο της  Δ ΙΚΗΣ ΜΑ Σ 
Α ΕΡ Ο Π Ο Ρ Ι Κ Η Σ  Ε ΤΑ Ι -
Ρ ΙΑ Σ SKYGREECE…και 
έβγαλαν την χολή τους 
με  διάφορα κου τοπό -
νηρα σ χόλια.
Η Ρ Ε Μ Η Σ Τ Ε  Μ Ε Ρ Ι ΚΟ Ι 
κα ι  τ α ξ ι δ έ ψ τ ε  κα ι  μ ε 
τ η ν  Tu r k i sh  A i r l i n e s , 
δ ικα ίωμα σας… κανέ-
νας δε ν θα σας πε ι  με 
ποιους να ταξ ιδέψε τ ε . 
Α λ λ ά  γ ι α  ρ ω τ ή σ τ ε 
α υ τ ο ύ ς  π ο υ  τ α ξ ί δ ε -
ψ α ν  μ ε  SK YGR EECE… 
π ο υ  τ σ α ν τ ίσ τ η κα ν  μ ε 
τ ο  πολύ  κα λό  φ α ι  κα ι 
φ ι λ ο ξ ε ν ί α  π ο υ  ε ί χ α ν 
α π ό  τ ο  10 0 %  Ε λ λ η -
ν ικό προσωπικό.  Όσο 
γ ια το ταξ ίδι,  οι  Έ λ λη -
νε ς  Πιλότοι… το ταξ ι -
δεύουν ανάλαφρα κα ι 
σ ίγουρα!!!....

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ 

Κ
άθε χρόνο κοινότητες, εκκλησίες, οργανισμοί 
διοργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις και τα ονο-
μάζουν Φεστιβάλ. Θέλουμε να προτρέψουμε ό-
λο τον Ελληνισμό να σηκωθεί από τους «καναπέ-

δες» και να περάσει λίγες ξέγνοιαστες στιγμές σε αυτές τις 

εκδηλώσεις με παιδιά και φίλους, Έλληνες και ξένους… 
Κάνει καλό σ’ αυτούς, στους διοργανωτές αλλά και στους 
σκοπούς που υποστηρίζει το κάθε φεστιβάλ. Γιατί απ’ ότι 
ακούμε, γυρίζοντας στις διάφορες γειτονιές, πολλοί δεν 
πάνε … απογοητευμένοι για διάφορους λόγους.

Τεράστια Σημασία και η Επιτυχία του Τουρνουά 
Γκολφ στη μνήμη  του αείμνηστου φίλου 

Τομ Ανδρικόπουλου

ΝΤΑΛΑΡΑΣ – ΒΙΤΑΛΗ – ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ- ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ

2ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ FESTIVAL OF FESTIVALS

Τ
α χρόνια περνούν αστα-
μάτητα και ακόμα κάποιοι 
αδιόρθωτοι ρομαντικοί 
όπως εμείς «ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ» και λέω επιμένουμε 
γιατί σε αυτούς τους δύσκολους 
παγκοσμίως καιρούς είναι πια Τόλ-
μημα και «ΠΗΔΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΧΤΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» να δημιουργείς Τερά-
στιες Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις, 
χωρίς να είσαι πλέον σίγουρος για 
το αποτέλεσμα, μια και οι λέξεις 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ- ΑΠΟΤΥΧΙΑ είναι τόσο 
κοντά…
Τα παλιά χρόνια ήταν αδιανόητο να 
φέρεις μαζί 3 Πελώρια Ονόματα 
του Ελληνικού Πενταγράμμου μαζί, 
όπως ΝΤΑΛΑΡΑΣ- ΒΙΤΑΛΗ – ΓΛΥ-
ΚΕΡΙΑ, αρκούσε ένα από αυτά για 
να γεμίσεις ένα μικρό γήπεδο… με 
τα εισιτήρια να εξαφανίζονται σε 
χρόνο ρεκόρ! Σήμερα, ενώνουν τις 

δυνάμεις τους 3 κορυφαία ονόματα 
και θέλουμε να πιστεύουμε Έλλη-
νες και Ελληνίδες ότι θα δώσετε 
εντυπωσιακό παρών και δεν θα 
μας διαψεύσετε, ώστε να συνεχί-
σουμε να σας παρουσιάζουμε με 
$50-$75- $115 εισιτήριο. Μην το 
αγνοείτε γιατί οι καιροί άλλαξαν 
και όλοι θέλουμε να τραγουδάμε 
μαζί με τους αγαπημένους μας τρα-
γουδιστές, 25 άτομα αποστολή σε 
ένα από τα ωραιότερα θέατρα του 
Καναδά το SONY CENTER (πρώην 
Ο’KEEFE CENTER).
Όσοι θα θυμόσαστε από τα παλιά, 
στο ίδιο χώρο είχαμε πρωτοπαρου-
σιάσει το Γιώργο Νταλάρα, το Γιάννη 
Μαρκόπουλο μαζί με το Μανώλη 
Μητσιά, το Χαράλαμπο Γαργανου-
ράκη, τη Στανίση, την Ελένη Δήμου. 
Θυμάμαι τότε πουλήθηκαν για τις 
2 παραστάσεις 5.500 εισιτήρια σε 

30 ημέρες. Φυσικά τότε δεν υπήρχε 
ακόμα Ελληνική τηλεόραση παρά 
μόνο ραδιοφωνικοί σταθμοί, όπως 
του Μανιατάκου, του Lobardi που 
φιλοξενούσε κάποιες ώρες ελλη-
νικό πρόγραμμα και μερικοί άλλοι… 
Ο κόσμος πράγματι διψούσε για 
τέτοιες εκδηλώσεις και «έτρεχε»…
Η προπώληση των εισιτηρίων 
άρχισε και θέλουμε την υποστήριξή 
σας, να το διαδώσετε παντού και να 
μας βοηθήσετε στην προπώληση, 
Τηλεφωνήστε μας για οποιαδήποτε 
απορία έχετε στα 416.421.5562 – 
647.718.8012 ή στείλτε μας e-mail 
στο info@hellasnews-radio.com. 
3 Οκτωβρίου λοιπόν ξεκινάμε, στο 
MUSIC HALL με εισιτήριο από $50 
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ- ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ και 
27 Νοεμβρίου, Παρασκευή βράδυ 
ΝΤΑΛΑΡΑΣ- ΓΛΥΚΕΡΙΑ- ΒΙΤΑΛΗ…
 ΕΛΛΗΝΕΣ ΞΕΣΗΚΩΘΕΊΤΕ!!!

Ε
ίναι ευχής έργο να υπάρχουν συνάνθρωποι μας 
που δεν ξεχνούν να τιμήσουν αξέχαστους φί-
λους που έφυγαν πρόωρα από τη ζωή, όπως ο 
αείμνηστος Τομ Ανδρικόπουλος που έφυγε ξαφ-

νικά σε νεαρή ηλικία.
Εκατοντάδες φίλοι ετιμήσαν αυτό το Τουρνουά Γκολφ 
που με τόσο αγάπη διοργάνωσαν οι φίλοι του, κατ’ 
αρχήν ο πάντα κοντά σε αναξιοπαθούντες καταστάσεις, 
γνωστός και αγαπητός Τζιμ Αναστασιάδης της Magic 
White, o Νίκος Ζαραφωνίτης της Zedd Investments, 
o Γιάννης Πέτρη και δεκάδες χορηγοί και αξιόλογα 

μέλη της παροικίας μας. Από $12.000 στο SICK KIDS 
HOSPITAL και $12.000 στο HELLENIC HOPE CENTER.
Φυσικά μια μικρή παρένθεση, που εύχομαι να μην 
παρεξηγηθώ, θέλω να πιστεύω ότι έπρεπε να υπήρχαν 
αρκετά μέλη του συμβουλίου του Hellenic Hope Center 
για να παραλάβουν τη μεγάλη προσφορά που τους 
προσφέρθηκε, τα $12.000. Πολιτικά και αντιπαραθέ-
σεις δεν πρέπει να υπάρχουν για την μνήμη ενός συναν-
θρώπου μας όπως του Τομ Ανδρικόπουλου. Θέλουμε 
να πιστεύουμε ότι ήταν από «αμέλεια»… Αιωνία σου 
η μνήμη Τομ.

Άρχισαν τα … Νταούλια και τα 
Φεστιβάλ στην παροικία μας
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Η Ποντιακή Ψυχή σε όλο της το μεγαλείο στο

T
o Aθάνατο Ποντιακό Πνεύμα έλαμψε για 
μία ακόμη φορά στο Τορόντο, στο  8ο 
τριήμερο Φεστιβάλ Ποντιακής Νεολαί-
ας που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία 

η νεολαία της Αδελφότητας Ποντίων Τορόντο 
"Παναγία Σουμελά υπό την αιγίδα της Παμπο-
ντιακής Ομοσπονδίας ΗΠΑ-Καναδά στο πανέ-
μορφο χώρο του Metropolitan Center το προ-
ηγούμενο Παρασκευο-σαββατοκύριακο,19-20 
και 21 Ιούνιου.
Για τρείς συνεχόμενες ημέρες η καρδιά του 
ποντιακού Ελληνισμού χτυπούσε δυνατά στην 
πόλη μας και το ποντιακό μεγαλείο αναδείχθηκε 
άξια από τους οικοδεσπότες, μέσα από τα σεμι-
νάρια ποντιακών χορών, την έκθεση ιστορικής 
φωτογραφίας και φυσικά το πολύ χορό και γλέ-
ντι. Ο βετεράνος χοροδιδάσκαλος Νίκος Ζουρ-
νατζίδης με μεγάλο ζήλο και αφιλοκερδώς παρέ-
δωσε σεμινάρια ποντιακών χορών μεταδίδοντας 
στις νεότερες γενιές τις γνώσεις του στην ιστορία 
των ποντιακών χορών. Ειδικά για τις εκδηλώσεις 
αυτές ταξίδεψαν από Ελλάδα η Πέλα Νικολαΐδη 
και ο λυράρης Δημήτρης Ξενιτόπουλος, όπου 
ξεσήκωσαν τους πάντες σε ποντιακούς ρυθμούς.
Το φεστιβάλ τίμησαν με την παρουσία τους, την 

ημέρα του Σαββάτου, ο Γενικός Πρόξενος Ελλά-
δος στο Τορόντο κ. Αλέξανδρος Ιωαννίδης, ο 
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ανδίδων κ. Χριστο-
φόρος,  η δημοτική σύμβουλος κ. Μαίρη Φρα-
γκεδάκη, ο κ. Νίκος Μαντάς που αντιπροσώπευε 
το  δημοτικού σύμβουλο κ. Τζιμ Καρύγιαννη, 
ο πρόεδρος του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου 
κ. Γιώργος Μάνιος καθώς και  μήνυμα συμπα-
ράστασης έστειλε και ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ κ. 
Ιβάν Σαββίδη.
Δυνατή ήταν η παρουσία των 250 νεαρών 
χορευτών από 10 Ποντιακά Σωματεία της Αμε-
ρικής και Καναδά,  όπου μέσα από τους λεβέ-
ντικούς τους  χορούς χάρισαν συγκινητικές στιγ-
μές και παρόλο που είναι παιδιά μεταναστών και 
προσφύγων πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς 
απέδειξαν πως δεν ξεχνούν τις ποντιακές τους 
ρίζες.
Ένα μεγάλο μπράβο στην Ποντιακή μας Νεολαία 
που με αμέριστο μεράκι και πάθος  έφεραν εις 
πέρας ένα γνήσιο Ποντιακό Συναπάντεμα, δίνο-
ντας το καλύτερό τους εαυτό και αφήνοντας πίσω 
στους πρωτοστάτες δυνατά συναισθήματα υπε-
ρηφάνειας αλλά και σιγουριάς της διαιώνισης 
του ποντιακού πολιτισμού.

Φωτογραφίες που ξυπνούσαν χιλιάδες αναμνήσεις μέχρι και πανέμορφες ζωγραφιές από 
ποντιόπουλα περιείχε η έκθεση του Φεστιβάλ

Η Ποντιακή Λεβεντιά σε όλο της το μεγαλείο

Θερμό χαιρετισμό απεύθυνε ο 
Γενικός Πρόξενος Ελλάδος στο 

Τορόντο κ. Αλέξανδρος 
Ιωαννίδης

Το καλωσόρισμα έδωσε ο ο 
πρόεδρος της Αδελφότητας 

Ποντίων του Τορόντο « Παναγιά 
Σουμέλα» κ. Χρήστος 

Κοτσαμποϊκίδης

Στο τραπέζι των επισήμων εξ’ αριστερών ο πρόεδρος του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου κ. Γιώργος Μάνιος, η 
αντιπρόεδρος της Παμμακεδονικής Ένωσης Οντάριο κ. Τερέζα Νικολαϊδου, ο πρόεδρος της Παμποντιακής 
Ομοσπονδίας ΗΠΑ-Καναδά κ. Κώστας Τσιφλίδης, ο χοροδιδάσκαλος Νίκος Ζουρνατζίδης, ο πρόεδρος της 

Αδελφότητας Ποντίων του Τορόντο κ. Χρήστος Κοτσαμποϊκίδης, ο Γενικός Πρόξενος Ελλάδος στο Τορόντο 
κ. Αλέξανδρος Ιωαννίδης με την κόρη του, η δημοτική σύμβουλος κα Μαίρη Φραγκεδάκη και ο 

αντιπρόσωπος του δημοτικού σύμβουλου Τζιμ Καρύγιαννη κ. Νίκος Μαντάς

Το δείπνο του μεγάλου χορού 
ευλόγησε ο Θεοφιλέστατος 

Επίσκοπος Ανδίδων κ.κ 
Χριστοφόρος

Αποκλειστικά για το φεστιβάλ ήρθαν από την Ελλάδα η Πέλα Νικολαΐδη και ο  λυράρης Δημήτρης 
Ξενιτόπουλος με σκοπό να μας ξεσηκώσουν ποντιακά… και το κάταφεραν!

κΕιμΕΝΟ/ΦώΤΟγρΑΦιΕΣ: ΕλΕΝΑ ΘλιΒΕρΟΥ
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8ο  Φεστιβάλ Ποντιακής Νεολαίας στο Τορόντο

Ο Γενικός Πρόξενος Ελλάδος στο Τορόντο κ. 
Αλέξανδρος Ιωαννίδης με την κορούλα του, ο 

πρόεδρος της Αδελφότητας Ποντίων του Τορόντο 
κ. Χρήστος Κοτσαμποϊκίδης και ο πρόεδρος του 
Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου κ. Γιώργος Μάνιος 

Ο πρόεδρος της Αδελφότητας Ποντίων του 
Τορόντο «Παναγιά Σουμελά» κ. Χρήστος 

Κοτσαμποϊκίδης με τον πρόεδρο της 
Παμποντιακής Ομοσπονδίας ΗΠΑ-Καναδά κ. 

Κώστα Τσιφλίδη

Η οικογένεια Χριστίδη,  η οικογένεια Σαχινίδη, η οικογένεια Παρχαλίδη και η οικογένεια ΗλιάδηΗ κα Σοφία & ο κ. Νίκος Κοτσαμποϊκίδης, η κα Άννα & ο κ. Μίμης Πουρσανίδης, η κα Μαρία & ο κ. 
Θέμης Μισαηλίδης, η κα Αγγελική & ο κ. Σίμος Τσιμενίδης και η κα Σοφία & ο κ. Γιώργος Τσίκας

Η κα Σοφία & ο κ. Γιώργος Μιχαλόπουλος, η κα Λίτσα & ο κ. Ζήσης Βαρνασίδης, η κα Άννα & ο κ. 
Γιώργος Καρβουνίδης,  η κα Παρθένα Σταματελοπούλου, η κα Βούλα Πιρς, η κα Νταϊάνα Κυριακού 

και η και Τζούλι Τσιραμπίδου
Η κα Πέπη & ο κ. Γιώργος Κρέσσος, η κα Λίσα Ταντσίδου, η κα Μαίρη Κ., η κα Τέση & ο κ. Γιώργος 

Παπαδάκης (πρόεδρος Θεσσαλονικιών) και η κα Άρτεμις & ο κ. Αλέξανδρος Τσικουρλής

Η οικογένεια Χαμαλίδη με την οικογένεια ΦιλιππίδηΟ κ. Μπάμπης Καλτσίδης, ο κ. Κώστας Χαρατσίδης, ο κ. Κώστας Τσαταλμπασίδης με την παρέα τους



26 Iουνίου 2015
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμουομοΓενεια32

Ο κ. Στάθης Μιχαηλίδης, η κα Ρούλα & ο κ. Μιχάλης Μουρατίδης, ο φωτογράφος κ. Γιώργος Μάνος 
και η κα Λία Όβερς με την παρέα τους

Η κα Χάιδω & ο κ. Νίκος Χριστοφορίδης, επίτιμος πρόεδρος της Αδελφότητας 
Ποντιών Τορόντο με την παρέα τους

Το τραπέζι της οικογένειας Στάθη Μιχαηλίδη

Η κα Ρίτα & ο κ. Γιάννης Χάϊτας, η κα Μάρω & ο κ. Ιωάννης Σπανίδης, η κα Πόπη Ανιάν, η κα Χάριετ 
& ο κ. Μαϊκ Στανει και  η κα Ελένη Βρυσέλλα

Η κα Μάρθα Ακριτίδη, ο κ. Νίκος Ελευθεριάδης, ο κ. Νίκος Καραϊλιάδης, η κα Μάρω Σκεντερίδου, η 
κα Δήμητρα Ζαρομυτίδου και η κα Φανή

Το τραπέζι του Ποντιακού Συλλόγου της Φιλαδέλφειας

Ποντιακή χαρά, παράδοση και διασκέδαση
γέμισαν τις καρδιές όλων με περηφάνια και αγάπη
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Hurry in! Offers End March 31st.

Spring into Audi Uptown Sales Event
You’ve waited long enough for Spring and an offer like this.

Available on 2015 Audi Q5 
Komfort quattro®
Lease for

/month for 36 months
with

with $3,998 down

Spring Event 
Credit**

$498* 2.9%*

$1,250

Lease from

Available on 2015 Audi A4 quattro®
Lease for

/month for 36 months
with

with $2,998 down

Spring Event 
Credit**

$368* 0.9%*

$2,000

Lease from

©2015 Audi Canada. Limited-time lease offers available through Audi Finance on approved credit, on select new and unregistered 2015 Audi A4 models. Example: *Lease a 2015 A4 2.0T Komfort quattro 6-speed with a base price of $42,595 (Q5 $44,855) which includes freight and PDI+ ($2,095) at 0.9% 
(Q5-2.9%_ APR for 36 months, with monthly payments of $368 (Q5-$498) per month . Air cond. tax ($100), EHF for tires ($29.20), PPSA ($51.50), OMVIC ($5), $460 (Q5-$570) security deposit, Dealer Admin Fee ($295) at signing, $2,998 (Q5 $3,998) down payment. License, insurance, registration, options, 
and applicable taxes are extra. The total lease obligation is $20,210 (Q5-$26,450) excluding taxes. 12,000/year kilometre allowance; charge of $0.25 km for excess kilometres. **An in-store $2,000 (Q5-$1250) Spring Event Bonus (delivery allowance) available as a cash discount only on select new and 
unregistered 2015 Audi A4 sedan. Dealer participation is required. Offers only valid on transactions dated March 5, 2015 to March 31st , 2015.  Offers end March 31st, 2015, and are subject to change or cancellation without notice. Models may not be exactly as shown, some extra cost options shown.

Audi Uptown.
The Finest Cars. The Finest Service.

Lou Tanos invites you.
Manager, Audi Brand Ambassador
Volume Sales Leader for Audi
P: 905-513-3893 direct
E: ltanos@dfcauto.com

©2015 Audi Canada. Limited-time lease offers available through Audi Finance on approved credit, on select new and unregistered 2015 Audi A4 models. Example: *Lease a 2015 A4 2.0T Komfort quattro 6-speed with a base price of $42,595 (Q5 $44,855) which includes freight and PDI+ ($2,095) at 0.9% (Q5-2.9%_ APR for 36 months, with 
monthly payments of $368 (Q5-$498) per month . Air cond. tax ($100), EHF for tires ($29.20), PPSA ($51.50), OMVIC ($5), $460 (Q5-$570) security deposit, Dealer Admin Fee ($295) at signing, $2,998 (Q5 $3,998) down payment. License, insurance, registration, options, and applicable taxes are extra. The total lease obligation is $20,210 
(Q5-$26,450) excluding taxes. 12,000/year kilometre allowance; charge of $0.25 km for excess kilometres. **An in-store $2,000 (Q5-$1250) Spring Event Bonus (delivery allowance) available as a cash discount only on select new and unregistered 2015 Audi A4 sedan. Dealer participation is required. Offers only valid on transactions dated 
March 5, 2015 to March 31st , 2015.  Offers end March 31st, 2015, and are subject to change or cancellation without notice. Models may not be exactly as shown, some extra cost options shown.
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ΤΖΑΤΖΙΚΙ ΩΡΑ… ΑΡΝΙΑ

Π
ερνάγαμε απ’ το Tzatziki και βρήκαμε στο όμορφο πάτιο που διαθέτει 
να ψήνουν αρνιά… ε, να μην τσιμπάγαμε κι εμείς. Έχει συχνά τέτοιες 
εκπλήξεις το Tzatziki του Γιάννη Κωσταντινίδη, εξ ου και η μεγάλη του 
επιτυχία.
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T
he Tom Andrikopoulos Memorial Golf Tournament was attended by 94 golfers 
At Richmond Hill Golf Club. The tournament organizers and Board of Directors 
of the Tom Andrikopoulos Memorial Foundation, Jim Anastasiadis, John Petri 
and Nick Zarafonitis would like to thank all the sponsors, volunteers and friends 

of Tom Andrikopoulos for making this a huge success. The tournament raised money 
to help two charities that were very close to Tom's heart. A $12,000 cheque was 
presented to the Hellenic Hope Center and another $12,000 was presented to Sick Kids 
Foundation. 
Jim, John and Nick wore brilliant pink shirts in honour of their friend and golf partner 
Tom, who wore very colourful golf shirts always when all four of them would golf 
together here and on their golf trips to Florida. The boys decided to present Tom's 
father with a matching golf shirt for his son's memorial tournament. 
At lunch the Board of directors of the Foundation invited participants from the Hellenic 
Hope Center to come up with their teachers in a full school bus with approximately 30 
people to enjoy lunch with the golfers.
The Board played with only 3 golfers while Nick Zarafonitis with Tom's empty seat 
beside him followed Jim Anastasiadis and John 
Petri by himself in the cart,  although Tom's 
golf clubs were on the cart for the whole day.
Andreas Andrikopoulos started the golf 
tournament by hitting the first golf shot 
with his son's golf club. After that the golfers 
enjoyed a day filled with plenty of food, 
drinks, and fun with good friends. The love 
for Tom was displayed everywhere as the 
Andrikopoulos family, Andreas, his wife Dina, 
Tom's sister Bessie and Tom's brother Peter 
traveled through out the golf course thanking 
everyone for supporting and coming out 
to help charities in honour of their son and 
brother Tom.
Fr. Philip Philipou from St. John's was there to 
say prayer before dinner, and Jim Anastasiadis 
was the MC. At dinner awards were presented 
to all the winners, as well as the cheques 
for the charities. amongst many photos and 
memories of Tom. At one point in the evening 
there were plenty of tears not only for our 
departed friend Tom, but for the wonderful 
display of love for such a big man with a big 
heart that continues to live on through his 
Foundation.
Congratulations to the organizers and all that 
participated.
Main Sponsors -
Magic White Inc.
PCI Wireless Communications
Zedd Investments Ltd.
Dinner Sponsor -
Parkview Manor Banquet Hall
Lunch Sponsors -
FloodMasters Inc.
Travelers Canada
Automotive Specialties Inc.
Cart Sponsors-
John Dagonas Family
Avid Insurance and Risk Management

«… Ο Τομ Ανδρικόπουλος ξαναζωντάνεψε μνήμες 
στο υπέροχο golf tournament στην μνήμη του. 

Πρόσφεραν $12.000 στο Hellenic Hope Center και $12.000 στο Sick Kinds Hospital από τα έσοδα του “Tom Andrikopoulos Memorial Golf Tournament”

Γιάννης  Πέτρη, Νίκος Ζαραφωνίτης και 
Τζιμ Αναστασιάδης, διοργανωτές του “Tom 
Andrikopoulos Memorial Golf Tournament”

Η πρώτη βολή του Golf Tournament πέταξε ψηλά και όλα τα 
βλέμμα πέταξαν μαζί προς τον Τομ Ανδρικόπουλο…

Συγκινητική ήταν η στιγμή όταν ο κ. Ανδρέας Ανδρικόπουλος ρίχνει την πρώτη βολή εις μνήμη του 
γιου του Τομ Ανδρικόπουλου

Τα παιδιά του Hellenic Hope Center φωτογραφίζονται κατενθουσιασμένα με τους 
διοργανωτές του “Tom Andrikopoulos Memorial Golf Tournament”

MAGIC WHITE… η μαγική λευκότητα της 
φιλανθρωπίας

Η ομάδα της επιτυχίας του Τουρνουά Γκολφ « 
Τομ Ανδρικόπουλος»

Π
ολλά όμορφα Τουρνουά Γκολφ 
διοργανώνονται κάθε χρόνο για 
διάφορους φιλανθρωπικούς 
σκοπούς στην πόλη μας τον τε-

λευταίο καιρό. Άλλο ένα ιδιαίτερα ξεχωρι-
στό ήταν αυτό που οι διοργάνωσαν οι φί-
λοι του Αείμνηστου Τομ Ανδρικόπουλου 
για να μαζέψουν χρήματα για 2 ευπαθείς 
οργανισμούς παιδιών, το Sick Kids Hospital 
και το Hellenic Hope Center. O ΣΚΟΠΟΣ Ε-
ΠΙΤΕΥΘΗ 100%! 

Ο κ. Τζιμ Αναστασιάδης της MAGIC WHITE  
σε Καναδά και Αμερική, όλο το επαγγελ-
ματικό του επιτελείο και η οικογένεια του, 
μαζί με το φίλο Νίκο Ζαραφωνίτη από τη 
ZEDD INVESTMENTS και το Γιάννη Πέτρη 
από την Magic White επίσης, κατόρθω-
σαν και συγκέντρωσαν  ένα μεγάλο αριθμό 
φίλων του γκολφ και όχι μόνο και διοργά-
νωσαν ένα αξέχαστο Τουρνουά που επέ-
τυχε 100% το σκοπό του.
Σύμμαχος ο καιρός, μια θαυμάσια ημέρα  

για γκολφ και  καλό φαί, τα αλληλοπειράγ-
ματα των φίλων που ήρθαν και τίμησαν τον 
αξέχαστο φίλο τους Τομ Ανδρικόπουλο, 
οπωσδήποτε οι κεντρικές φιγούρες που 
εισέπραξαν πολλή αγάπη ήταν η Μητέρα 
και ο Πατέρας Ανδρικόπουλος που ευχαρί-
στησαν από τα βάθη της καρδιάς τους τον 
κόσμο, τους φίλους του αείμνηστου παι-
διού τους.
Συγχαρητήρια σε όλους και του χρόνου να 
είμαστε όλοι εκεί να τον… ξανατιμήσουμε.

κΕιμΕΝΟ/ΦώΤΟγρΑΦιΕΣ: ΕλΕΝΑ ΘλιΒΕρΟΥ
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Από $12.000 στο Sick Kids Foundation και στο 

Hellenic Hope Centre… Και του χρόνου»

Η κα Στέλλα Αναστασιάδη με το πολυαγαπημένο 
της γιο Ραφαήλ

Ο κ. Μαϊκ Σουρλης και ο κ. Πέτρος Νικολούλιας

Ο κ. Πήτερ Εφταξίας και ο κ. Νίκος Χατζηγιάννης 

Ο κ. Νίκος Ζαραφωνίτης από την Zedd Investments, 
συνδιοργανωτής του “Tom Andrikopoulos Memorial Golf 

Tournament” 

Τζιμ Αναστασιάδης και Γιάννης Πέτρη, μία 
συνεργασία και φίλια που κάνει θαύματα στην 

MAGIC WHITE και όχι μόνο…
Όμορφες παρουσίες και δυνατές εθελόντριες  του “Tom 

Andrikopoulos Memorial Golf Tournament”

Ένα πολυτελέστατο αυτοκίνητο Ford πρόσφερε στον 
διαγωνισμό Hole-In- One  η κα Julie Tessier από τη Formula 
Ford. Στην φωτογραφία με το  κ. Τζιμ Αναστασιάδη και τον 

κ.  Γιάννη Καράτσο

Δεκάδες ήσαν οι φίλοι του γκολφ που συμμετείχαν στο τουρνουά για να 
υποστηρίξουν το φιλανθρωπικό σκοπό του

Ο κ. Θέμης Κουτράκος και ο κ. Νίκος 
Χατζηγιάννης παίρνουν δυνάμεις πριν το 

μεγάλο τουρνουά

Ο εκδότης κ. Θανάσης Κουρτέσης, ο ιδιοκτήτης της Μαgic 
White κ. Τζιμ Αναστασιάδης και ο διευθυντής πωλήσεων Μαgic 

White κ. Γιάννης Πέτρη με το γιο του

Η κα Ντίνα Ανδρικόπουλου, η κα Ελένη Μαγκαφά και η κα Πηνελόπη 
Μουρτζή

Χαμόγελα καλωσορίσματος από την  κα Δήμητρα Αναστασιάδη, την κα Στέλλα 
Αναστασιάδη και το γιο της Ραφάηλ, τον  κ. Πήτερ Ανδρικόπουλο και την κα Eugenia 

Rahozine από την Magic White
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Έ
να 100% γνήσιο παραδοσιακό Κυπριακό  πα-
νηγύρι αναβιώσαμε στο Φεστιβάλ της Κυπρι-
ακής Κοινότητας Τορόν το  το προηγούμενο  
σαββατοκύριακο στο  στολισμένα εορταστικά 

προαύλιό της, όπου τίποτα δεν είχε να ζηλέψει από έ-
να γλέντι της όμορφης Κύπρου.
Τα πάντα λοιπόν πρόσφεραν οι Κύπριοι, δείχνοντας  
στο απεριόριστο την κυπριακή τους  κουλτούρα και  
πολιτισμό σε εκατοντάδες τυχερούς που παρευρέθη-

σαν στο φεστιβάλ. Πεντανόστιμα κυπριακά εδέσματα, 
σεφταλιές, πίτες, κον τοσούβλι, σουβλάκια, μπύρα 
και ότι τραβούσε η όρεξή σου είχαν προετοιμάσει με 
μεράκι οι ακούραστοι εθελοντές και μέλη της κοινό-
τητας. Τα κυπριόπουλα για άλλη μία φορά εντυπωσί-
ασαν με τους παραδοσιακούς αλλά και μοντέρνους 
χορούς τούς, ενώ το κέφι αποκορύφωσε με τα τρα-
γούδια της η αγαπητή ορχήστρα  της παροικίας μας  
“Galaxy”.

Εθιμοτυπικοί σύλλογοι, οργαν ισμοί, εκκλησ ίες και 
σημαντικά πρόσωπα της παροικίας μας και του Καναδά  
έδωσαν το παρών τους ώστε να διασκεδάσουν κυπρι-
ακά αλλά και να υποστηρίξουν την μεγάλη αυτή προ-
σπάθεια της Κυπριακής Κοινότητας του Τορόντο. 
Συγχαρητήρια σ το πρόεδρο της κοινότητας  κ.Νίκο 
Χατζηγιάννη, σ το διοικητ ικό συμβούλιο και σ τους 
εθελοντές για την άρτια διοργάνωση . Και του χρό-
νου!

Ο Πρόεδρος

της Κυπριακής Κοινότητας

κ. Χατζηγιάννης: «… Θανάση, εμάς δεν μας 
ενδιαφέρουν τα χρήματα, αλλά 

Ο πρόεδρος της Ελληνοκαναδικής Ομοσπονδίας κ. Γιάννης 
Δαλακούρας με την οικογένειά του, η αντιπρόεδρος της 

Παμμακεδονικής Ένωσης Οντάριο κα Τερέζα Νικολαϊδου, ο 
πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας κ. Νίκος Χατζηγιάννης,  ο 
αξιότιμος δημοτικός σύμβουλος κ. Τζιμ Καρύγιαννης, ο εκδότης 

κ. Θανάσης Κουρτέσης, ο πρόεδρος του Ελληνοκαναδικού 
Κογκρέσου κ. Γιώργος Μάνιος με το γιο του και ο γραμματέας 

του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου και πρόεδρος των 
Θεσσαλονικέων κ. Γιώργος Παπαδάκης με τη σύζυγό του

Θερμό καλωσόρισμα έδωσε ο πρόεδρος 
της Κυπριακής Κοινότητας Τορόντο κ. 

Νίκος Χατζηγιάννης

H αγαπητή ορχήστρα “Galaxy” αποκορύφωσε το κέφι με τα τραγούδια της

κΕιμΕΝΟ/ΦώΤΟγρΑΦιΕΣ: ΕλΕΝΑ ΘλιΒΕρΟΥ
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να περάσει καλά ο κόσμος μας…»

Και πέρασαν όλοι υπέροχα και Κυπριακά.

Ο κ. Αναστάσιος Μούσας με την παρέα του

Η νεολαία της Κυπριακής Κοινότητας Τορόντο πρόσφερε το 
γνωστό και περιζήτητο χαλούμι Περήφανοι Κύπριοι  και ο κ. Γιάννης Πέτρη με το γιο του

Στην είσοδο των εισιτηρίων η κα Ειρήνη 
Ramphalie και η κα Γεωργία Σάββα

Ο κ. Πολυζώτης με την παρέα του δεν έχασαν την ευκαιρία να 
επισκεφτούν το Κυπριακό Φεστιβάλ

Η κα Αφροδίτη Αλεξανδρή, η κα Ελένη Ροδοπούλου και η κα 
Πόπη Κεμπεζέ

Ο κ. Νίκος Κωστής και ο κ. Παντελής Συψάς έτοιμοι για να 
απολαύσουν τα κυπριακά εδέσματα του φεστιβάλ… πρώτα όμως 

πρέπει να περάσουν από τις γλυκύτατες κυρίες του ταμείου

Φεστιβάλ χωρίς δροσερή μπύρα δεν γίνεται! Λαχταριστοί λουκουμάδες από τους γλυκύτατους Κύπριους

Γιατί άμα είσαι μερακλής ξέρεις και να ψήνεις….
Σεφταλιές, σουβλάκια, κοντοσούβλι και ότι άλλο λαχταράς…. 

«ούλα χαλάλιν» μας από την Κυπριακή μας κοινότητα
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Σ
ε μια σειρά άρθρων 
που φιλοξενεί στην 
ιστοσελίδα του το Υ-
ΠΕΞ αναφέρονται οι 

θέσεις της εξωτερικής πολι-
τικής της Ελλάδας. Τα φιλο-
ξενούμε και μεις για να δια-
βάσουν εκείνοι που δεν έ-
χουν πρόσβαση στο Ιντερ-
νέτ ή εκείνοι που δεν μπο-
ρούν να τα εντοπισουν ή 
εκείνοι που βαριούνται να 
ψάχνουν. 

Με άξονα το ενδιαφέρον με το οποίο παρακολουθούνται 
παγκοσμίως τα ζητήματα διεθνούς ενεργειακής πολιτικής 
στον 21ο αιώνα και θεωρώντας ότι οι οδεύσεις των αγω-
γών φυσικού αερίου, αλλά και πετρελαίου αποτελούν 
προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας, 
στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί η Β7 Διεύθυνση 
Διεθνών Ενεργειακών Θεμάτων. Η Διεύθυνση παρακο-
λουθεί τα διεθνή ενεργειακά ζητήματα και ιδιαίτερα τις 
ενεργειακές εξελίξεις στον τομέα των αγωγών φυσικού 
αερίου και πετρελαίου, των ηλεκτρικών δικτύων και δευ-
τερεύοντος τα τεκταινόμενα στον χώρο της ΕΕ. Παράλ-
ληλα υποβοηθά το έργο του καθ’ ύλην αρμοδίου Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ).
Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις έρευνες υδρογονανθρά-
κων στην Ελλάδα, καθώς η χώρα επιχειρεί να αναπτύξει 
τις ενδογενείς πηγές της, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει 
την ενεργειακή της ασφάλεια αλλά και αυτή της ευρύτε-
ρης περιοχής της. Στον πετρελαϊκό τομέα, παρακολουθεί-
ται η πορεία των δύο Διεθνών Γύρων Παραχωρήσεων: Ο 
πρώτος αφορούσε τα 20 θαλάσσια οικόπεδα των περιο-
χών Ιονίου και νοτίως της Κρήτης και ο δεύτερος τις τρεις 
χερσαίες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα (Άρτα-Πρέβεζα, 
Αιτωλοακαρνανία, Βορειοδυτική Πελοπόννησος).
Στον τομέα του φυσικού αερίου, η Ελλάδα επιθυμεί να 
αναδειχθεί σε κόμβο διαμετακόμισης (αγωγοί φυσικού 
αερίου, τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού 
αερίου). Πρωταρχικής σημασίας είναι ο λεγόμενος Νότιος 
Διάδρομος, ο οποίος αποτελεί και μείζονα συνιστώσα 
της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ. Ο νέος αυτός διάδρομος 
θα προστεθεί στις διάφορες πηγές από τις οποίες προ-
μηθεύεται φυσικό αέριο η Ευρώπη, συμβάλλοντας έτσι 
στην ενίσχυση της ασφάλειας και της ευελιξίας του ενερ-
γειακού εφοδιασμού της. Ο Νότιος Διάδρομος περιλαμ-
βάνει το σύστημα αγωγών SCP (South Caucasus Pipeline), 
TANAP (Trans-Anatolian Pipeline) και TAP (Trans-Adriatic 
Pipeline) μεταφέροντας φυσικό αέριο από την Κασπία 
(κοίτασμα Shah Deniz) προς την αγορά της Ευρώπης (Ν. 
Ιταλία) μέσω Γεωργίας, Τουρκίας, Ελλάδας και Αλβανίας.  
Η λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης για την υλο-
ποίηση του TAP ελήφθη στο Μπακού (Αζερμπαϊτζάν) στις 
17.12.2014.
Ο αγωγός ΤΑΡ, μήκους 870 χλμ. εκ των οποίων τα 550 χλμ 
επί ελληνικού εδάφους, προβλέπεται να έχει μεταφο-
ρική ικανότητα 10 δις κυβικά μέτρα ετησίως, με δυνατό-
τητα αναβάθμισης στα 20 δις κ.μ. ανάλογα με τις μελλο-
ντικές συνθήκες παραγωγής και ζήτησης. Ο ΤΑΡ ενισχύει 
την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας με την πρόβλεψη 
για προμήθεια 1 bcm ετησίως, ενώ δημιουργεί και νέες 
θέσεις εργασίας μέσω της εμπλοκής  ελληνικών μελετη-
τικών και κατασκευαστικών εταιρειών. Τέλος, ο TAP έχει 
αναγνωριστεί ως «Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος» (PCI) 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Ενεργειακή Κοινότητα 
της Ευρώπης έχει χαρακτηρίσει τον αγωγό ως «έργο ενδι-
αφέροντος για την Ενεργειακή Κοινότητα» (ΕΕΕΚ).
Η Ελλάδα παρακολουθεί, παράλληλα, τις εξελίξεις στην 
Ανατολική Μεσόγειο, μετά την ανακάλυψη -από το 2009 

ως το 2011- κοιτασμάτων φυσικού αερίου στη θαλάσσια 
περιοχή μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ (Levantine Basin). 
Τα αποδεδειγμένα μέχρι σήμερα κοιτάσματα φυσικού 
αερίου στην ΑΟΖ του Ισραήλ και στο «οικόπεδο 12» στην 
ΑΟΖ της Κύπρου τροποποιούν τα γεωπολιτικά δεδομένα 
στην περιοχή και προστίθενται στις εναλλακτικές λύσεις 
τροφοδοσίας ενέργειας για την Ευρώπη, ως «Τρίτος Διά-
δρομος» φυσικού αερίου, μετά το  ρωσικό και το κασπι-
ακό δίκτυο. Η χώρα μας προωθεί ενεργά την ιδέα κατα-
σκευής ενός αγωγού, γνωστού ως EASTMED, ο οποίος θα 
μεταφέρει ποσότητες φυσικού αερίου από την Λεκάνη 
της Λεβαντίνης στην Δ. Ευρώπη (Ν. Ιταλία) μέσω Κρήτης 
και Ηπειρωτικής Ελλάδας. Ήδη διεξάγεται η προβλεπό-
μενη μελέτη σκοπιμότητας, η οποία και θα καθορίσει την 
συνέχεια που θα δοθεί στο έργο.
Τον Ιούλιο 2013, η Ευρ. Επιτροπή, μετά την απόρριψη 
του Nabucco West, άρχισε να προωθεί σχέδιο υποκα-
τάστασής του, μέσω ενός δικτύου διασυνδετήριων αγω-
γών, τον επονομαζόμενο «Κεντρικό Διάδρομο Φυσικού 
Αερίου». Ο εν λόγω διάδρομος θα αξιοποιεί τα εθνικά 
δίκτυα φυσικού αερίου της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας 
και θα ενώνει τις αγορές της Ελλάδας και της Ουγγαρίας 
και ενδεχομένως άλλες χώρες της ΝΑ Ευρώπης.
Μέρος του Κεντρικού Διαδρόμου είναι και ο διασυνδε-
τήριος αγωγός Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB). Ο IGB προβλέ-
πεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2017, ενώ έχει σχεδια-
στεί να έχει δυνατότητα ανάστροφης ροής. Από το 2014 
υπάρχει η δυνατότητα πραγματικής ανάστροφής ροής 
στον ήδη υπάρχοντα ελληνο-βουλγαρικό αγωγό Κούλα-
Στρυμωνοχώρι, από τον οποίο η χώρα μας προμηθεύεται 
φυσικό αέριο προέλευσης 
Ρωσίας, μέσω των δικτύων 
Ουκρανίας, Ρουμανίας και 
Βουλγαρίας.
Ο όλος σχεδιασμός για την 
κατασκευή αγωγών φυσι-
κού αερίου που θα ανα-
δε ικνύουν την Ελ λάδα 
ως κόμβο διαμετακόμι-
σης συμπληρώνεται από 
την εγκατάσ ταση υπο-
δοχής και  επαναεριο -
ποίησης υγροποιημένου 
φυσικού αερίου (ΥΦΑ) 
στο σταθμό της Ρεβυθού-
σας, η οποία λειτουργεί 
ανελλιπώς από τις αρχές 
2000, με εισαγωγή φυσι-
κού αερίου κυρίως από 
την Αλγερία, βάσει μακρο-
χρόνιου συμβολαίου. Ο 
σταθμός αυτός διαθέτει 
δύο δεξαμενές χωρητικό-
τητας 130.000 κυβικών 
μέτρων σε υγρή μορφή. 
Το 2013 υπεγράφη η σύμ-
βαση κατασκευής και τρί-
της δεξαμενής, χωρητι-
κότητας 95.000 κυβικών 
μέτρων, με παράλληλη 
αύξηση 40% του ρυθμού 
αεριοποίησης και ανα-
βάθμιση του μετρητικού 
σταθμού της Αγίας Τριά-
δας Μεγάρων, όπου βρί-
σκεται το σημείο εισό-
δου στου εθνικό δίκτυο. Η 
ολοκλήρωση του συνολι-
κού έργου αναμένεται τον 
Μάρτιο του 2016.

Παράλληλα, έχουν υποβληθεί και εγκριθεί από τα αρμό-
δια όργανα της Ε.Ε. τρεις μελέτες σκοπιμότητας: α) Η 
κατασκευή πλωτών σταθμών επαναεριοποίησης ΥΦΑ 
στην Καβάλα και στην Αλεξανδρούπολη και β) το Ανε-
ξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρού-
πολης.
Τέλος, εξετάζεται η δυνατότητα μετατροπής του εξα-
ντληθέντος πετρελαϊκού πεδίου Ν. Καβάλας σε αποθήκη 
φυσικού αερίου που θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο 
την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, ιδιαίτερα σε περιό-
δους κρίσεων.
Σε ό,τι αφορά στον ηλεκτρισμό, το Υπουργείο Εξωτε-
ριών  λειτουργεί επικουρικά προς τα καθ’ ύλην αρμόδια 
Υπουργεία, λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή ενεργει-
ακή πολιτική που ακολουθείται και ενημερώνοντας επί 
του ζητήματος του εμπλεκόμενους ελληνικούς φορείς.
Στον αναπτυσσόμενο κλάδο των Ανανεώσιμων πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ), το Υπουργείο Εξωτεριών διαβουλεύε-
ται με τους εμπλεκόμενους φορείς και παρακολουθεί σε 
ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο τις νέες κατευ-
θύνσεις και τάσεις της αγοράς αυτής.
Εν κατακλείδι, το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω των 
Διπλωματικών μας Αρχών στην αλλοδαπή παρακολουθεί 
όλες τις διεθνείς ενεργειακές εξελίξεις, τις διεθνείς συμ-
φωνίες και τάσεις στον τομέα αυτό, καθότι προσδιορί-
ζουν, εν πολλοίς, και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Ομοίως, 
παρακολουθεί τα θέματα που προωθούνται στους διε-
θνείς και περιφερειακούς ενεργειακούς οργανισμούς, 
όπου λαμβάνονται αποφάσεις για το παγκόσμιο και 
ευρωπαϊκό ενεργειακό μέλλον.

με το πενακι του κωστα παππα
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ενεργειακή Διπλωματία
ΕΠιμΕλΕιΤΑι Ο κώΣΤΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
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Γεννήθηκε στην Αθήνα από εύπορη οικογένεια 
της Κωνσταντινούπολης στις 13 Μαρτίου του 
1913. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα, σπούδασε 
στην σχολή Υπαξιωματικών του Ναυτικού και 
στη συνέχεια πήγε στο Παρίσι να σπουδάσει 
χρυσοχόος! Παρασυρμένος από το έντονο κλίμα 
του φιλελευθερισμού της εποχής, παράτησε τις 
σπουδές του και παραδόθηκε στις διασκεδάσεις! 

Γ
ια να βγάλει τα προς το ζην, κατέληξε κομπάρσος σε 
μια θεατρική παράσταση του Λουϊ Ζουβέ. Στη συνέ-
χεια σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Λουί Ζουβέ 
στο Παρίσι (1931) και έπαιξε στο γαλλικό θέατρο και 

τον κινηματογράφο σε ρόλους ζεν πρεμιέ με το όνομα Κω-
στάν Νταράς (Constant D’ Aras).
Η κινηματογραφική του καριέρα στο Παρίσι περιλαμβάνει 
συμμετοχές σε ταινίες όπως: «Πόρτο Φράγκο», «Ο τελευ-
ταίος Ροβινσώνας», «Ανεβαίνοντας τα Ηλύσια» κ.ά.
Το 1938 επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου συνέχισε τη θεα-
τρική του σταδιοδρομία, συνεργαζόμενος με τους πιο αξιό-
λογους θιάσους της εποχής. Ξεκίνησε με τον Θίασο της Κατε-
ρίνας στο έργο “Τα Παράσημα της Γριούλας”. Το 1941 ερμή-
νευσε τον πρώτο πρωταγωνιστικό του ρόλο στο έργο “Ο 
Παίκτης” του Ντοστογιέφσκι με το θίασο του Μ. Μυράτ - Γ. 
Παππά. Αργότερα, το 1948, ίδρυσε δικό του θίασο και μαζί 
με την Μ. Μυράτ ανέβασαν το έργο “Βρώμικα Χέρια”. Συνέ-
χισε με διάφορους θιάσους και το 1958 συγκρότησε θίασο 
με την Χριστίνα Σίλβα, ενώ από τα μέσα της δεκαετίας του 
‘60 αφοσιώθηκε στην Ελληνική Κωμωδία, κάνοντας σημα-
ντικές επιτυχίες με τους συγγραφείς Γιαλαμά - Πρετεντέρη. 
Πρώτη του εμφάνιση στον ελληνικό κινηματογράφο το 
1940, στην ταινία “Το τραγούδι του χωρισμού”, που τον 
καθιέρωσε σε πρωταγωνιστικούς ρόλους. Έπαιξε σε 78 ται-
νίες, πολλές από τις οποίες ήταν μεγάλες εμπορικές επιτυ-
χίες. Η καριέρα πέρασε από τρεις φάσεις με την ίδια πάντα 
επιτυχία: του ζεν-πρεμιέ (1940-1956), του πατέρα γνωστών 
πρωταγωνιστριών (1958-1966) και του μεσόκοπου Δον 
Ζουάν (1967-1974). 
Τιμήθηκε με το βραβείο Α’ ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ 
Ελληνικού Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης του 1969, για 
την ερμηνεία του στη ταινία “Ο Μπλοφατζής”. Τιμήθηκε με 
το Μετάλλιο Τραυματία Πολέμου 1940-41 και με το Χρυσό 
Σταυρό Γεωργίου Α’. Στην τηλεόραση έκανε την είσοδό του 
το 1976, παίζοντας μόνο στη σειρά «Εκείνες κι εγώ». Τα 
τελευταία χρόνια τα πέρασε στην Βάρκιζα. Πέθανε το 1985.
Χαρακτηριστικοί ρόλοι: Υπάρχει και Φιλότιμο, Η Βίλλα των 
Οργίων, Ο Στρίγκλος που έγινε Αρνάκι, Καπετάν Φάντης 
Μπαστούνι, Κάτι Κουρασμένα Παλληκάρια, Η Χαρτοπαί-
χτρα, Ο Σπαγκοραμμένος, Της Ζήλειας τα Καμώματα, Η 
Γυναίκα μου Τρελάθηκε, Τι 30 Τι 40 Τι 50, Ο Τρελοπενηντά-
ρης. 
Παντρεύτηκε σε πρώτο γάμο την ηθοποιό Γιούλη Γεωργο-
πούλου το 1945 και σε δεύτερο τη Φιλιώ Κεκάτου το 1971.
Ο επιτυχημένος ομορφάντρας: ο Λάμπρος Κωνσταντά-
ρας ξεκινάει την καριέρα του το 1939 με το «Τραγούδι του 
χωρισμού», συνεχίζει τα «Φωνή της καρδιάς» (1943) του 
Ιωαννόπουλου, «Εξόρμησις» του Χριστοδούλου κ.ά. δρά-
ματα της εποχής. Στην αρχή της καριέρας του είναι ο τίμιος, 
πλούσιος και βέβαια ομορφάντρας. Έχει κύρος και γοη-
τεία, έχει στυλ και θα αποδώσει με επιτυχία στη συνέχεια 
της καριέρας του τον ρόλο του διευθυντή ναυτικής σχολής 
στο περίφημο «Η Αλίκη στο Ναυτικό». Στο σπίτι του βέβαια 
η πραγματικότητα είναι διαφορετική, αφού εκεί κυριαρχεί 
η πραγματική του φύση, που είναι εκείνη του χειραγωγή-
σιμου καλοκάγαθου άνδρα που συχνά παρουσιάζεται να 
ψάχνει μανιωδώς τη γυναίκα της ζωής του. Όσο προχωρεί 
η καριέρα του Λ. Κωνσταντάρα βέβαια, πρωταγωνιστεί όλο 
και σε περισσότερες κωμωδίες, που τον θέλουν στον ρόλο 
του θύματος επιτήδειων. Είναι όμως πάντα ο σωματώδης, 

κοκέτης, καλοκάγαθος τύπος. 
Ο γνωστός κριτικός Κώστας Γεωργουσόπουλος αναφέρει 
στον πρόλογο του βιβλίου του γιου του ηθοποιού, Δημή-
τρη Κωνσταντάρα «Μέσα απ ‘τα δικά μου μάτια» για τον 
Λάμπρο Κωνσταντάρα :
«Εδώ και 40 χρόνια με ακολουθεί μια συνταρακτική θεα-
τρική σκηνή. Είναι μια από τις σπάνιες εκείνες στιγμές που 
ο χρόνος παγώνει, η ροή ανακόπτεται και το παν, ακινητεί. 
Μία χειρονομία, μια κραυγή, μια γυρισμένη πλάτη, ένα τικ, 
μια είσοδος, μια έξοδος, μας πιστοποιούν πόσο μεγάλη 
τέχνη είναι η υποκριτική και πως μπορεί να πυκνώσει σε μια 
στάση ή έναν ήχο, το συνταρακτικό γεγονός της υπάρξεως, 
μέσω της μίμησης πράξεων.
Ο Κωνσταντάρας ήταν ένας υπέροχος ηθοποιός ρυθμού. 
Είχε τη σπάνια αίσθηση του θεατρικού χρόνου. Εβίωνε τις 

παύσεις και γέμιζε συναίσθημα τις σιωπές. Γνώριζε την αξία 
του δραστικού λόγου, δηλαδή τον τρόπο να λειτουργούν 
οι λέξεις, ως ήχοι που κινητοποιούν το σώμα και ωθούν τη 
δράση. Για αυτό έπαιξε δράμα, κομεντί, κωμωδία και φάρσα 
χωρίς διάκριση με την αυθεντία που προκύπτει από την 
τέλεια κατοχή των εκφραστικών μέσων.
Το γεγονός πως δεν μπόρεσε κανείς να τον μιμηθεί και 
κανείς δεν τον αντικατέστησε σημαίνει ότι προσκόμισε στο 
θέατρό μας μια σπάνια υποκριτική γνησιότητα και μια βαθιά 
χαρακτηρολογική ελληνικότητα. Ήταν ένας Ζαν Γκαμπέν, 
ένας Ζαν Μαραί, ένας Φερναντέλ και ένας Λουί ντε Φυνές 
ταυτοχρόνως!»
Το 2008 ένα θέατρο στο Αιγάλεω ονομάστηκε «Θέατρο 
Λάμπρος Κωνσταντάρας» σε αναγνώριση της συνεισφοράς 
του στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο.

Λάμπρος Κωνσταντάρας
ΕΠιμΕλΕιΤΑι Ο κώΣΤΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

1940 Το Τραγουδι Του Χωρισμου
1963 Ο Καζανόβας 
1943 Η Φωνη Της Καρδιας 
1963 Ο Κυριος Πτέραρχος 
1945 Ραγισμενες Καρδιες  (Με την 
Στέλλα Γκρέκα)
1963 Μικροί Μεγάλοι Εν Δρασει 
1946 Προσωπα Λησμονημενα
1963 Χτυποκάρδια Στα Θρανία 1946 
Καταδρομη Στο Αιγαιον
1964 Η Βίλλα Των Οργίων 1947 
Μαρινα (Με την Στέλλα Γκρέκα)
1964 Ο Εαυτούλης Μου
1948 Αννα Ροδιτη 
1964 Θα Σε Κάνω Βασίλισσα 1949 
Διαγωγή Μηδέν (Σκάνδαλα Στο Παρ-
θεναγωγείο)
1964 Η Χαρτοπαίκτρα
1950 Οι Απάχηδες Των Αθηνών
1965 Υιε Μου, Υιε Μου
1951 Εκείνες Που Δεν Πρέπει Ν' Αγα-
πούν
1965 Υπάρχει Και Φιλότιμο 1952 
Άγγελος Με Χειροπέδες
1965 Επιστροφή
1953 Οι Ουρανοί Είναι Δικοί Μας
1966 H Γυναίκα Μου Τρελάθηκε 

1955 Ούτε Γάτα Ούτε Ζημιά
1966 Η Κόρη Μου Η Σοσιαλίστρια
1956 Ο Ζηλιαρόγατος
1966 Να Ζει Κανείς Ή Να Μη Ζει 
1956 Η Άγνωστος
1966 Τζένη Τζένη 1956 Η Δούκισσα 
Της Πλακεντίας
1967 Βίβα Ρένα 
1957 Μαρία Πενταγιώτισσα
1967 Ο Γεροντοκορος 
1957 Η Μοίρα Γράφει Την Ιστορία
1967 Δημήτρη Μου, Δημήτρη Μου 
1957 Συγχώρεσε Με Παιδί Μου
1967 Κάτι Κουρασμένα Παλληκάρια 
1958 Διακοπές Στην Αίγινα
1967 Πατέρα Κάτσε Φρόνιμα 
1958 Το Τρελοκόριτσο
1967 Ο Σπαγκοραμμένος,  1958 Δυο 
Αγάπες Δυο Κόσμοι
1967 Ο Στρίγκλος Που Έγινε Αρνάκι, 
1959 Το Αγοροκόριτσο
1967 Αν Όλες Οι Γυναίκες 
1959 Ταξίδι Με Τον Έρωτα
1968 Καπεταν Φάντης Μπαστούνι 
1959 Το Παραστράτημα Μιας Αθώας
1968 Ο Ρωμιός Έχει Φιλότιμο 
1960 Κρουαζιέρα Στη Ρόδο 

1968 Ο Τρελός Τάι Χει 400 
1960 Ερωτικά Παιχνίδια
1969 Ησαΐα Μη Χορεύεις 
1960 Ένας Δον Ζουάν Για Κλάματα 
1969 Ο Μπλοφατζής 
1960 Αντίο Ζωή 
1969 Ο Τζαναμπέτης 
1960 Είμαι Αθώος
1970 Ένας Τρελός Γλεντζές 
1960 Θρίαμβος
1970 Κρίμα Το Μπόι Σου 
1960 Τυφλός Άγγελος
1971 Πίσω Μου Σ΄ Έχω Σατανά
1961 Η Αλίκη Στο Ναυτικό  
1971 Της Ζήλειας Τα Καμώματα
1961 Λάθος Στον Έρωτα 
1971 Ο Τρελοπενηντάρης 
1961 Η Λίζα Και Η Άλλη
1971 Ο Φαφλατάς 
1962 Ο Κατηγορούμενος 
1972 Ο Άνθρωπος Που Γύρισα Απ 
Τη Ζέστη
1963 Αυτό Το Κάτι Άλλο
1972 Ο Άνθρωπος Που Έσπαγε 
Πλάκα 
1963 Αχ Αυτός Ο Μπαμπάς Μου
1972 Τι 30, Τι 40, Τι 50;

Φιλμογραφία



26 Iουνίου 2015
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμουομοΓενεια44



26 Iουνίου 2015
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου ομοΓενεια

TOροντο

45

Σ
το Λιδωρίκι μπαίνονας ο Iούνης, η ζέστη 
και η λάβρα, όπως τη λέγανε άρχιζε ν’ α-
νεβαίνει σιγά σιγά, ενώ τα ανέμελα τζι-
τζίκια έστηναν τρελλό πανηγύρι προδια-

γράφοντας κι αυτά «καυτερές μέρες».
Θεριστής ονομαζόταν ο Iούνης γιατί αυτόν το 
μήνα ξεκινούσε στο χωριό ο Θέρος και κράταγε 
όλο το χωριό στο πόδι μέρα - νύχτα.
Tο χωριό κατά βάση φτωχό είχε πρώτο μέλημα να 
εξασφαλιστεί το «σόδιμα», για να μπει στ’ αμπάρι 
να θρέψει τη φαμελιά. Δεν υπήρχε πεζούλα ή 
άκρη που να μην σπείρουν οι χωριανοί.
«Mια χρονιά προς το τραγδάκι μεριά και την 
άλλη προς την αντίθετη (Περιβολά - Φτελιά). Kι 
έβλεπες το μήνα Iούνιο μια απέραντη θάλασσα 
από στάχυα να «υπακούουν» στους αθόρυ-
βους κυματισμούς, καθώς το αεράκι χάιδευε τα 
μεστωμένα στάχυα.
Mε την αυγούλα, σύθαμπα και πριν σκάσει ο 
ήλιος, άρχιζε ο θέρος. Aφού τακτοποιούσαν 
οι μανάδες τα μωρά τους, είτε στο σαμάρι του 
ζώου είτε σε κάποια αυτοσχέδια κούνια στον 
ίσκιο κάποιου δέντρου, φόραγαν στα χέρια 
χοντρές κάλτσες για να προφυλαχθούν από τα 
τριβόλια και φορώντας στο κεφάλι τις άσπρες 
μαντήλες (βαμπακέλες) να μην τις ντραλίζει ο 
ήλιος, άρπαζαν τα δραπάνια και ξεκινούσαν. 
Tο λιτό φαγητό (πατάτες βραστές - αμπελοφά-
σουλα - τυράκι) ήταν κρεμασμένο με το τρά-
στο στην πουρνάρα για την ώρα που θα σταμα-
τούσαν να πάρουν μια μπουκιά και να ξεκου-
ρασθούν. Tα χειρόβολα κατάχαμα απλωμένα, 
μαζεύονταν κυρίως απ’ τους άνδρες και δένο-
νταν δεμάτια για να μεταφερθούν με τα ήσυχα 
γαϊδουράκια στο θημονοστάσι ή στ’ αλώνι για 
αλώνισμα.
Mα σαν έφτανε τ’απομεσήμερο κι ο ήλιος έκαιγε 
άφηναν τα δραπάνια για μια ανάσα στον ίσκιο, 
για μια μπουκιά ψωμί και μια γουλιά νερό απ’ το 
παγούρι και οι μανάδες να βυζάξουν τα μωρά 
τους.
Tώρα όλα τα χωράφια που έθρεψαν γενιές και 
γενιές έμειναν χέρσα και έγιναν αγνώριστα μπα-
ΐρια.»
Η γιορτή του Αι-Γιάννη τού Φανιστή, του Απορ-
νιαστή, του Ριγανά και του Κλήδονα είναι η πιο 
σπουδαία κατά τον Ιούνιο.
Γενέθλιο Ιωάννου του Προδρόμου στις  24 Ιου-
νίου. Το γενέθλιο συμπίπτει με τις θερινές τρο-
πές του ηλίου. Την ημέρα αυτή «τ’ Αϊ-Γιαννιού 
του Λιοτροπιού (Κύθνος) ή Λιτροπίου (Κύμη) ή 
Αλιτροπιού (Λέσβος)...», τραγουδούν
«Ο Ήλιος τρέμει, γυρίζει σαν τροχός, είναι 
θαμπερός».

Σκιροφόρια, έθιμο αρχαίων το μήνα 
Ιούνιο
Οι Αθηναίοι, εκτός από τις πυρές, στις 12 Σκι-
ροφοριώνος γιόρταζαν το θερινό ηλιοτρόπιο.
Τότε ο ιερεύς του Ηλίου με την ιέρεια της Αθηνάς 
και του Ποσειδώνα πήγαιναν στην Αγορά, κρα-
τώντας πολύχρωμες ομπρέλες (σκίρα) κι από 
κει τα Σκιροφόρια. Ο ιερέας του Ήλιου <απόγο-
νος του Ερεχθέως> φορούσε μίτρα απαστρά-
πτουσα, κρατούσε Ηλιοτρόπιο και χρυσή ακτι-
νωτή μάσκα υποδυόμενος τον θεό Ήλιο.

Κρητικός Γάμος
Ο γάμος στα χωριά της Κρήτης ήταν παλιά, αλλά 
και σήμερα μεγάλο γεγονός. Οι προετοιμασίες 

άρχιζαν πολλές μέρες πριν. Στο σπίτι της νύφης 
μαζεύονται οι κοπελιές την Παρασκευή και 
καταστένουν (δηλαδή ετοιμάζουν όπως λέγεται 
στην Κρητική διάλεκτο) τα προικιά ή προυκιά 
της και λένε μαντινάδες για κάθε είδος χωριστά.
Τα προυκιά μεταφερόταν με πομπή στο σπίτι 
του ανδρόγυνου, με συνοδεία της λύρας και του 
λαούτου και τραγουδιών. Οι καλεσμένοι του 
γαμπρού παίρνουν ο καθένας ένα προυκί. Όλοι 
μαζί φτάνουν στο σπίτι του γαμπρού και οι ανύ-
παντρες κοπέλες στρώνουν το νυφικό κρεβάτι, 
αφού ρίχνουν πάνω ρύζι και χρήματα. Βάζουν 
ακόμη να ξαπλώσει πάνω ένα αγόρι για ν’απο-
κτήσει το ανδρόγυνο αγόρια. Κατά το στόλισμα 
λέγονται μαντινάδες. Το βράδυ μαζεύονται οι 
συγγενείς της νύφης για να την αποχαιρετήσουν 
λέγοντας:
 Σήκω κι αποχαιρέτησε την εδικολογιά σου
δώσε τα κλειδιά τση μάνα σου
 και άμε να βρεις δικά σου.:::
Το απόγευμα της Κυριακής οι νέοι στόλιζαν το 
γαμπρό και τα κορίτσια τη νύφη και όταν όλα 
ήταν έτοιμα, ξεκινούσαν για τη στεφάνωση. 
Πρώτος πηγαίνει ο γαμπρός που τον συνο-
δεύουν δυο νεαροί, ενώ στην πομπή μπροστά 
πηγαίνουν ο λυράρης και ο λαουτιέρης. Όταν 
φτάσουν στο σπίτι της νύφης οι καλεσμένοι του 
γαμπρού λένε:
Ανοίξετε την πόρτα σας να δείτε το γαμπρό μας,
τέτοιο σγουρό βασιλικό δεν έχει το χωριό μας::: 
κ.ά.
 Οι συγγενείς της νύφης απαντούν:
Σιγά σιγά μη βιάζεστε κι η πόρτα μας θ’ανοίξει,
γιατί έχει αδέρφια και δικούς να τσ’ αποχαιρε-
τήσει.:::κ.ά.
Μετά μπαίνει ο γαμπρός μέσα στο σπίτι, χαιρετά 
και φιλά τους γονείς της, παίρνει την ευχή τους, 
προσφέρει λουλούδια και φιλεί τη νύφη. Την 
ίδια στιγμή ακούονται οι πυροβολισμοί ή μπα-
λωθιές της χαράς. Ξεκινούν για την εκκλησία και 
πριν μπουν μέσα ο λυράρης τραγουδεί:
Άνοιξε πόρτα τσ’ εκκλησάς, πόρτα του παρα-
δείσου
να κατεβούν οι άγγελοι τη νύφη να βλοήσουν.
Μετά την τελετή του γάμου χορεύουν έξω στον 
περίβολο της εκκλησίας το χορό της νύφης και 
όταν τελειώσει ο χορός ο τελευταίος παίρνει το 
γουρλίδικο μαντίλι της. Στη συνέχεια ξεκινούν 

όλοι για το σπίτι του γαμπρού, απ’όπου περνούν 
τους πετούν ρύζι και άνθη.
Πρόβαλε μάνα του γαμπρού και πεθερά τση 
νύφης
να δεις τον όμορφό σου γιο μια κόρη σου τη 
φέρνει. 
Όταν φτάσουν στην πόρτα, η νύφη παίρνει μέλι 
από την πεθερά της και κάνει ένα σταυρό πάνω 
από την πόρτα, για να είναι η ζωή τους γλυκιά. 

Ύστερα πετά ένα ρόδι με δύναμη μέσα στο σπίτι, 
για να σκορπίσει όπως το ρόδι η ευτυχία στο 
σπίτι. Μπαίνει μέσα πρώτα η νύφη και μετά ο 
γαμπρός και συγχρόνως λέγονται μαντινάδες. 
Μετά απ’όλα αυτά ακολουθεί το γαμήλιο τρα-
πέζι με το πιλάφι (γαμοπίλαφο) ή τα μακαρόνια 
με τον αθότυρο και το βραστό και το γλέντι κρα-
τεί μέχρι και μία εβδομάδα. Το δίσεκτο χρόνο 
και το Μάιο δεν κάνουν γάμους. Την ίδια μέρα, 
στην ίδια εκκλησία δε πρέπει να γίνονται δύο 
γάμοι, όπως και στο ίδιο σπίτι δυο γάμοι τον 
ίδιο χρόνο. Έτσι πιστεύουν και το έχουν κακό 
παρατήρημα στην Κρήτη.

Ετυμολογία της λέξης «κλήδονας»
Η λέξη «κλήδονας» παράγεται από την αρχαία 
λέξη «η κληδών», η οποία αναφέρεται στον 
Παυσανία (Βοιωτικά), Όμηρο κ.α. Κληδών 
ονομαζόταν ο προγνωστικός ήχος, το μαντικό 
σημάδι και κατ’ επέκταση το άκουσμα του οιω-
νισμού ή προφητείας, ο συνδυασμός τυχαίων 
και ασυνάρτητων λέξεων ή πράξεων κατά τη 
διάρκεια μαντικής τελετής στον οποίο αποδιδό-
ταν προφητική σημασία.
Σύμφωνα με ορισμένους η λέξη «Κλήδωνας» 
προέρχεται από τη λέξη κλειδί που ανοίγει και 
κλείνει το κουτί τη τύχης, εξ ου και οι μαντινά-
δες:
Κλειδώνουμε τον κλήδονα μ’ ένα μικιό κλειδάκι
κι απόης τον αφήνουμε έξω στο φεγγαράκι
Κλειδώσετε τον κλήδονα με δόξα και με χάρη

ΕΠιμΕλΕιΤΑι Η ΖώΗ ΗλιΟΠΟΥλΟΥ

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΥ
Παραδόσεις, Ήθη και Έθιμα ανασυρμένα από τα βάθη των αιώνων, από διάφορες περιοχές της πατρίδος μας.
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Ο Πατριάρχης Σερβίας κ. Ειρηναίος στην Ι.Μ. Τορόντο

Ο 
Μακαριώτατος Πατριάρχης Σερβίας κ. Ει-
ρηναίος, επισκέφθηκε, το Σάββατο 20 Ιου-
νίου 2015, με την συνοδεία του, την Ιερά 
μας Μητρόπολη. Ο Μητροπολίτης Σωτήρι-

ος τον δέχθηκε με πολύ σεβασμό και αγάπη. Τον ξενά-
γησε στην Ιερά μας Μητρόπολη και την Θεολογική μας 
Ακαδημία. Παρέθεσε απογευματινό τσάι για τον Μα-
καριώτατο και την συνοδεία του. Στο τσάι παρεκάθη-

σαν, ο Επίσκοπος Χριστοφόρος και ο π. Τ. Πορφύρης.
 Ο Μητροπολίτης Σωτήριος καλωσόρισε στην Ιερά 
Μητρόπολη τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Σερβίας 
κ. Ειρηναίο εκ μέρους του Παναγιωτάτου Πατριάρχη 
μας κ. Βαρθολομαίου και του διεβίβασε την αδελφική 
αγάπη και εκτίμηση του Παναγιωτάτου. Ο Μακαριώ-
τατος Πατριάρχης Σερβίας κ. Ειρηναίος εξέφρασε την 
αγάπη του και την εκτίμηση του για τον Παναγιώτατο 
και είπε χαρακτηριστικά, ότι η Εκκλησία της Σερβίας, 
έχει πάντοτε συνεργαστεί με το Οικουμενικό Πατριαρ-
χείο και πάντοτε θα συνεργάζεται.
 Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Σερβίας κ. Ειρηναίος και 
ο Μητροπολίτης Σωτήριος αντήλλαξαν δώρα. Είναι 
η τρίτη φορά που ο Μακαριώτατος επισκέπτεται τον 
Καναδά. Την πρώτη φορά, με τον αείμνηστο Πατρι-
άρχη Παύλο και τις δύο επόμενες φορές ο ίδιος ως 
Πατριάρχης. Και τις τρεις φορές ο Μητροπολίτης Σωτή-
ριος τους φιλοξένησε και αναπτύχθηκε μεταξύ τους μια 
καλή φιλία.

ΦώΤΟγρΑΦιΕΣ: γιώργΟΣ μΑΝΟΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, 

ΦΥΣΙΚΗΣ & CALCULUS
(ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

37 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΙΡΑΣ

ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΓΙΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
Tel: 647.346.2543 – 647.923.6576
johnyiannacos50@gmail.com
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αυτή η στήλη είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε επιστολή, γράμμα ή απάντηση. τα κείμενά σας θα πρέπει να είναι ενυπόγραφα, σε κόσμιο ύφος και ευανάγωστα. η εφημερίδα HELLAS NEWS διατηρεί 
το αποκλειστικό δικαίωμα της δημοσίευσης ή όχι των κειμένων αυτών. αυτή η σελίδα φιλοξενεί αποκλειστικά τις προσωπικές απόψεις των αναγνωστών, οι οποίες δεν ταυτίζονται με την άποψη της εφημερίδας.

καμία επιστολή δεν γίνεται δεκτή χωρίς το τηλέφωνο και την διεύθυνση του αποστολέα (το τηλέφωνό σας και η διεύθυνσή σας δεν θα δημοσιεύονται)

Γραμματα, κρισεισ & συνερΓασιεσ αναΓνωστων του τοροντο

Καημένε Αθανασόπουλε

Στου χαροκόπου τα στε-

νά μια μικροπαντρεμένη,

εσκότωσε τον άντρα της, βρε 

τη δαιμονισμένη.

Βρε φούλα δεν εσκέφτηκες, 

δεν πόνεσε η καρδιά σου,

τα νιάτα σου, τον άνδρα σου, τα  ό-

μορφα παιδιά σου.

Καημένε Αθανασόπου-

λε τι σου μέλλε να πάθεις,

από κακούργα πεθερά τα νιά-

τα σου να χάσεις.

Βρε φούλα πως εβάστα-

ξες και πως βαστάς ακόμα,

εσύ να είσαι φυλακή και ο άν-

δρας σου στο χώμα.

Στον ύπνο που κοιμόντα-

νε μάνα και θυγατέρα,

εβάλανε τον ανιψιό και τσύριξε μια σφαίρα.

Τότε τον παίρνουν σέρνοντας, 

στην σκάφη τον πετάνε,

φωτιά του βάζουν να καεί, στέ-

κουν και τον κοιτάνε.

Ποποο καπνός και μυρωδιά, σβή-

στε τον θα πιαστούμε,

κομμάτια να τον κάνουμε και έ-

τσι θα σκεπαστούμε.

Καημένε Αθανασόπου-

λε τι σου μέλλε να πάθεις

από κακούργα πεθερά τα νιά-

τα σου να χάσεις.

Με μια καρδιά μαρμάρι-

νη τον έκαναν κομμάτια,

στο ρέμα τον επέταξαν να 

μην τον δούνε μάτια.

Ένας διαβάτης που περνά περίεργα κοιτάζει,

τι να ναι αυτά τα δέματα, κα-

κό στο νου του βάζει.

Του αστυνόμου μίλησε στο ρέμα πάνε πάλι,

Ανοίγουνε τα δέματα, βλέπουν κορμί κεφάλι.

Μενέλαος Κωνσταντινίδης

Τορόντο, Οντάριο
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Romee Strijd: 
Ποζάροντας 
με εσώρουχα

Με τα νέα καυτά 
εσώρουχα του 
καλοκαιριού της 
Victoria’s Secret 
φωτογραφήθηκε η 
πανέμορφη Romee 
Strijd, η οποία 
είναι ένα από τα πιο 
γνωστά ανερχόμενα 
μοντέλα της 
Ολλανδίας. Η μόλις 
19 χρόνων καλλονή 
έχει ύψος 1,78 και 
χαρακτηριστικά 
μπλε μάτια. Το 
2014 ξεκίνησε τη 
συνεργασία της με 
τη Victoria’s Secret, 
κάτι που εκτίναξε 
την καριέρα της στα 
ύψη και την έκανε 
γνωστή σε όλον τον 
κόσμο.

Έκτός από τη 
Victoria’s Secret 
έχει συνεργαστεί 
και με τους οίκους 
Prada, Jil Sander, 
DKNY, Celine, 
Marchesa, 
Balmain και έχει 
ποζάρει για τα 
editorials μόδας 
πολλών γνωστών 
περιοδικών. Πριν 
από ένα μήνα η 
Victoria’s Secret 
ανακοίνωσε ότι η 
Strijd υπέγραψε 
αποκλειστικό 
συμβόλαιο με 
την εταιρεία για 
να είναι ένας από 
τους περιβόητους 
αγγέλους της. 



LIFE 26 Iουνίου 2015
www.hellasnews-radio.com54

Τ
ο καλοκαίρι... της πάει! Η Αθηνά Οικονομάκου δεν βγάζει το μα-
γιό της από τη στιγμή που μπαίνει το καλοκαίρι και δεν διστάζει 
να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες 
της που... ανεβάζουν τη θερμοκρασία. 

Έτσι κι αυτή τη φορά, η γνωστή ηθοποιός που γυρίζει τα νησιά παρέα 
με τον σύντροφό της «ανέβασε» στο Instagram της ένα στιγμιότυπο, στο 
οποίο φαίνεται το καλογυμνασμένο της κορμί! 

Σ
το αγαπη-
μένο τους 
ν η σ ί ,  τ η 
Μύκονο ε-

κεί που γνωρίστη-
καν και ερωτεύ-
τηκαν, πέρασαν 
και το περασμένο 
Σαββατοκύριακο 
η Δούκισσα Νομι-
κού και ο αγαπη-
μένος της, επιχει-
ρηματίας Δημή-
τρης Θεοδωρίδης.
Ο φωτογραφικός 
φακός του περι-
οδικού  ΟΚ! τους 
απαθανάτισε να 
απολαμβάνουν το 
μπάνιο τους στην 
αγαπημένη τους 
παραλία του Αγίου 
Σώστη. 

GOSSIP

με αυτό το μαγιό πάει 
στην πισίνα η κατερίνα 
στικούδη

Η 
Κατερίνα Στικούδη 
βρέθηκε την περα-
σμένη βδομάδα κα-
λεσμένη στο πρωι-

νό του Αnt1 στην παραλία της 
Κυλλήνης, απ’ όπου και με-
ταδιδόταν, και έκλεψε κυρι-
ολεκτικά την παράσταση με 
τις δυο εντυπωσιακές εμφα-
νίσεις της με καυτά και super 
sexy μαγιό που αναδείκνυαν 
τις καμπύλες της.
«Γυμνάζομαι 4 φορές την 
εβδομάδα από μια έως δυο 
ώρες. Τη μια μέρα κάνω 
ποδήλατο και την άλλη ελλει-
πτικό ή spinning».

φαίη σκορδά: 
εντυπωσίασε τους 
λουόμενους με το 
λευκό μπικίνι της

Η 
π α ρ ο υ σ ιά σ τ ρ ια 
Φαίη Σκορδά, πιο 
sexy από ποτέ, με 
το μικροσκοπικό, 

λευκό μπικίνι της, ξεκίνησε 
τις βουτιές, αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση της τελευταί-
ας εκπομπής του Πρωινού 
ΑΝΤ1. 
«Κάθε μέρα αγαπώ τον Γιώργο 
και περισσότερο, βλέπω τα 
παιδιά μας να μεγαλώνουν 
και είμαι πιο ευτυχισμένη και 
χαρούμενη από ποτέ. Ζω το 
πιο ωραίο καλοκαίρι της ζωής 
μου», δήλωσε.

Η 
Ελεονόρα Μελέτη 
πιο γυμνασμένη α-
πό ποτέ ξεκίνησε 
τις βουτιές στη Μύ-

κονο και... οι παραλίες έχουν 
πάρει φωτιά. Το μόνο που 
λείπει, είναι ένα μαγιό που να 
γράφει: Watch my Boobs, not 
the sea...Το μόνο που λείπει, 
είναι ένα μαγιό που να γρά-
φει: Watch my Boobs, not the 
sea...

Αυτή είναι η πιο... καυτή 
φωτογραφία της Αθηνάς 
Οικονομάκου

Δούκισσα Νομικού: Στη 
θάλασσα με τον αγαπημένο 
της

η ελεονώρα στη 
μύκονο με... 
δροσερό μαγιό!

Η 
Αλέκα Καμηλά ήταν καλεσμένη στην 
εκπομπή του Θέμη Γεωργαντά και έκα-
νε δηλώσεις αφοπλιστικής ειλικρίνειας.
«Ο άντρας μου γκρινιάζει γιατί ίσως 

θα ήθελε να του κάθομαι περισσότερο», είπε η 
παρουσιάστρια και αποκάλυψε ότι με τον σύζυγό 
της, Πρέντραγκ Στογιάκοβιτς, έχει κάνει και 

έρωτα μέσα σε ντουλάπα. 
Η Αλέκα αναφέρθηκε επίσης και σε ένα απίστευτο 
περιστατικό που της συνέβη όταν έκανε πασα-
ρέλα: «Σε κάποια επίδειξη κάποιος μας έπαιρνε 
μάτι όταν αλλάζαμε μαγιό και βάζω ένα βρακί και 
άρχισα να τον κυνηγάω γυμνή με τα τέτοια έξω»!

Γιατί η Αλέκα Καμηλά άρχισε να κυνηγάει 
έναν άγνωστο μόνο με ένα βρακί...
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Μ
ια ιδιαίτερα σέξι και προκλητι-
κή φωτογράφηση για το περι-
οδικό “V Magazine” έκαναν οι 
αδερφές Gigi και Bella Hadid, 

οι οποίες πόζαραν στο φακό του διάσημου 
Steven Klein, ο οποίος είναι γνωστός για τα 
μικρά φωτογραφικά του θαύματα που κάνει 
με την κάμερά του.

Η 20χρονη Αμερικανοπαλεστίνια Gigi 
ασχολείται εδώ και δυο περίπου χρόνια με 
το μόντελινγκ και έχει χαρακτηριστεί ως το 
αντίπαλον δέος της ζουμερής Kate Upton. 
To 2014 για το περιοδικό πόζαρε ημίγυ-
μνη για το δημοφιλές “Sports Illustrated 
Suimsuit Issue” και έγινε γνωστή σε όλον 
τον κόσμο.

Μ
ε τ ά 
τις δύ-
σκολες 
κ α τ α -

στάσεις που πέρασε 
στην προσωπική της 
ζωή (είναι γνωστό πως 
την επηρέασε αρνητι-
κά ο χωρισμός της με 
τον ηθοποιό Άστον Κού-
τσερ), αλλά και το πρό-
βλημα που αντιμετώπισε 
με τη νευρική ανορεξία, η 
52χρονη ηθοποιός έχει ε-
πανακάμψει και φαίνεται 
πως διανύει μία ευτυχισμέ-
νη περίοδο. 
Όπως θα δείτε και στη φωτο-
γραφία που ανέβασε στο 
Instagram της, η κόρη της 
Ταλούλα Γουίλις, η Ντέμι Μουρ 
ποζάρει, χωρίς ρετούς, με μπι-
κίνι παρέα με τις δυο κόρες της.

Shanina Shaik: καυτή και τόπλες
Ντέμι Μουρ: Τολμά στα 52 της χρόνια 
και ποζάρει με μπικίνι

Μ
ια από τις 
πιο καυ-
τ έ ς κυ-
ρίες του 

μόντελινγκ, η Shanina 
Shaik, πόζαρε τόπλες 
για το περιοδικό “Free 
People” σε μια φωτο-
γράφηση που έγινε στη 
θάλασσα.
Η Shaik γεννήθηκε πριν 
από 22 χρόνια στη Μελ-
βούρνη της Αυστραλίας 
από Λιθουανή μητέρα 
και Πακιστανό πατέρα 
και ξεκίνησε το μόντε-
λινγκ μόλις στα 8 της χρό-
νια, φωτογραφιζόμενη 
για καταλόγους μόδας.
Στα 15 της, ένας διαγω-
νισμός ομορφιάς και μια 
συμμετοχή σε reality show 
την οδήγησαν σε μεγάλο 
πρακτορείο μον τέλων. 
Το 2009 εμφανίστηκε σε 
οκτώ μεγάλα σόου στη Νέα 
Υόρκη. 

Gigi και Bella Hadid: το πιο 
καυτό δίδυμο του μόντελινγκ Kim Cloutier: Και ο Καναδάς 

βγάζει καλλονές

Γ
ια το editorial μόδας 
του γνωστού γυναικεί-
ου περιοδικού “Elle” 
της ισπανικής έκδο-

σης του Ιουλίου φωτογρα-
φήθηκε η όμορφη Kim 
Cloutier, η οποία πόζαρε 
σε παραλία φορώντας μα-
γιό από τους οίκους Tommy 
Hilfiger, Mango, Desigual, 
Calzedonia και άλλους.
Η Cloutier γεννήθηκε στο 
Κεμπέκ του Καναδά πριν 
από 28 χρόνια και είναι 
γνωστή για τις φωτο-
γραφήσεις της για εσώ-
ρουχα και μαγιό. Το 
2009 φιλοξενήθηκε 
από το περιοδικό 
“Sports Illustrated 
Suimsuit Issue” και 
έγινε γνωστή σε όλον 
τον κόσμο. Παράλ-
ληλα με το μόντε-
λινγκ η Kim κάνει τα 
πρώτα της βήματα 
και στο χώρο της 
ηθοποιίας. 

GOSSIP
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« …Hellas News... για να μην 
είσαι θεατής των γεγονότων… »

κουΖινα

Καγιανάς με ντοματίνια 
και πιπεριές Φλωρίνης

ΥλικΑ (γιΑ 2 mEριδΕΣ)

 ª 2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο 
 ª 1 μικρό ξερό κρεμμύδι σε ψιλά καρέ
 ª 1 σκελίδα σκόρδου (ολόκληρη)
 ª 300 γρ. ντοματίνια, κομμένα στη μέση
 ª 2 πιπεριές Φλωρίνης (από βάζο), στραγγισμένες και κομ-

μένες σε λεπτές λωρίδες
 ª 1 κουτ. γλυκού ντοματοπελτέ
 ª 2 κουτ. σούπας νερό
 ª αλάτι, πιπέρι
 ª 2 αυγά 
 ª 100 γρ. φέτα χοντροθρυμματισμένη
 ª 1 κουτ. γλυκού ρίγανη ξερή, τριμμένηΜ

διΑδικΑΣιΑ

 ª Σε ένα μεγάλο τηγάν ι ζ εσ ταίνουμε το ε λαιόλαδο σε 
δυνατή φωτιά και σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρ-
δου για περίπου 1 λεπτό. Προσθέτουμε τα ντοματίνια, 
τις πιπεριές Φλωρίνης και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 
άλλα 1 - 2 λεπτά. Αραιώνουμε το ντοματοπελτέ στο νερό 
και τον ρίχνουμε στο τηγάνι. Αλατοπιπερώνουμε, χαμη-
λώνουμε τη φωτιά και σιγομαγειρεύουμε για 5 λεπτά, 
μέχρι να ζαρώσουν τα ντοματίνια. Χτυπάμε με το σύρμα 
τα αυγά και τα αδειάζουμε σ το τηγάνι. Δυναμώνουμε 
τη φωτιά και ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα για 1 - 2 
λεπτά ακόμη, μέχρι να πήξει λίγο ο καγιανάς. Αποσύ-
ρουμε, σκορπίζουμε τη φέτα χοντροθρυμματισμένη και 
τη ρίγανη και σερβίρουμε. 

- Ά μ α  μ ε  ξ α ν α π ε ί ς 
χον τρή χωρίζουμε!
- Ρ ε  μω ρό  μου,  σ κέ -
ψου το παιδί μας
-Ποιο παιδί μας;
- Α α , δ ε ν  ε ί σ α ι 
έ γκυος;

ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Κ α λ η μ ε ρ α ,θ ε λ ω  ν α 
α ν ο ι ξ ω  ε ν α ν  κο ι ν ο 
λογαριασμο.
-Κοινο με ποιον?
-Με καποιον που εχε ι 
πολ λα λεφτα!!!

Λενε οτ ι  το γαλα σου 
δ ι ν ε ι  δ υ ν α μ η . Π ι ε ς 
5  π ο τ η ρια  γα λα  κα ι 
μ ε τ α  π ρ ο σ π α θ η σ ε 
να  με τακ ινησ ε ις  τον 
τοιχο.Δε ν θα μπορε-
σε ις.
Π ι ε ς  ο μ ω ς  5  π ο τ η -
ρια τσ ιπουρο και  θα 
δ ε ι ς .Ο  τ ο ι χο ς  μ ε τ α -
κ ι ν ε ι τ α ι  α π ο  μ ο ν ο ς 
του!!!

«Βλ έ π ο ν τ α ς  π ρ ο σ ε -
κτ ικά το μάτ ς καταλα-
βαίνε ις οτ ι  σ τα νεσ ιά 
Φερόε δεν έ χουν
τατουατζή»

Ε σ ε ί ς  π ο υ  κ λ α ί τ ε 
γ ια τ ί  σ α ς  πα ρά τ ησ ε 
ο γκόμενος,ξέρε τ ε  τ ι 
ε ίναι να σου πέφτουν 
οι  πατάτ ε ς  μέσα από 
το πιτόγυρο;

Email  Χαρδούβελη, 1 
δις ευρώ νέα μέ τρα...
Emai l  Τσ ίπ ρα,  8  δ ι ς 
ευρώ νέα μέ τρα...
Ρ ε  π α ι δ ι ά . . .  μ ή π ω ς 
να  σ ταμα τούσα τ ε  τα 
email;
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Aστρικές προβλέψεις
κριΟΣ

Είναι το σπίτι σας το καταφύγιό σας ή μήπως όχι; 
Ο επιθετικός και φλογερός Άρης στον τέταρτο 
οίκο σας, του σπιτιού και της οικογένειας, δημι-
ουργεί αγχωτικές καταστάσεις στο σπίτι σας, δεν 
είστε τώρα και τόσο καλοί οικοδεσπότες, πνίγε-
στε από τις πολλές υποχρεώσεις, εκνευρίζεστε 
με τους πολλούς επισκέπτες. Αλήθεια, τι γίνεται 
με το χρόνο που αφιερώνετε στον εαυτό σας; 
Ο καθορισμός ορίων είναι επιτακτική ανάγκη, 
ειδικά αν θέλετε να έχετε ηρεμία.

ΤΑΥρΟΣ
Σε περίπτωση που η σχέση σας απαιτεί κάποια 
επιπλέον προσοχή, αφιερώστε λίγες ώρες συζη-
τώντας ή πηγαίνοντας μια κοντινή εκδρομή. Ο 
Δίας σε τρίγωνο με τον Ουρανό σας βάζει σε μια 
νοσταλγική διάθεση, σας χαρίζει αισιοδοξία για 
το μέλλον, δίνετε προσοχή στο σπίτι σας. Έχετε 
την επιθυμία να το ανακαινίσετε ή τουλάχιστον να 
αναδιατάξετε τα έπιπλα, θέλετε να νιώθετε άνετα 
στην κατοικία σας.

διδΥμΟι
Είστε έτοιμοι να βάλετε τάξη στα οικονομικά σας; 
Ή θα ξοδέψετε και το τελευταίο ευρώ που σας 
έμεινε; Ο Άρης κινείται στο δεύτερο οίκο σας, 
των χρημάτων και του εισοδήματος, και αναλώ-
νετε όλη την ενέργειά σας βρίσκοντας τρό-
πους να βελτιώσετε την οικονομική 
σας κατάσταση. Στείλτε το βιο-
γραφικό σας σε μια νέα δου-
λειά, λάβετε μέτρα για να 
περιορίσετε τις κατανα-
λωτικές σας συνήθειες, 
ασχοληθείτε με την προ-
ώθηση ενός επιχειρημα-
τικού σχεδίου σας.

κΑρκιΝΟΣ
Ενέργεια, πάθος και όρεξη 
για ζωή! Ο Άρης στο ζώδιό σας, 
σας δίνει μια μεγάλη ώθηση να υλο-
ποιήσετε τους πιο δύσκολους στόχους σας. 
Εάν νιώθατε χαμηλή την ενέργειά σας τον τελευ-
ταίο καιρό, οι επόμενες εβδομάδες σας δίνουν 
τόλμη και δύναμη για να ανεβείτε ψηλά. Μεγάλες 
αλλαγές διαφαίνονται στον ορίζοντα, αλλά είναι 
στο χέρι σας πώς θα κινηθείτε για να δείτε τα σχέ-
διά σας να ολοκληρώνονται. 

λΕώΝ
Το σύμπαν ενισχύει και προβάλλει τα δημιουρ-
γικά δώρα που σας έχει χαρίσει, χάρη στον Άρη 
στον ονειρικό δωδέκατο οίκο σας. Τώρα είστε 
πιο παραγωγικοί και δημιουργικοί, εργαζόμενοι 
στα παρασκήνια και όχι προβάλλοντας τον εαυτό 
σας, όπως συνήθως κάνετε. Επιθυμείτε την ησυ-
χία του σπιτιού σας, παρέα με την αγαπημένη σας 
μουσική και το αγαπημένο σας βιβλίο.

ΠΑρΘΕΝΟΣ
Πολλά χέρια κάνουν ελαφρύτερη την εργασία. 
Με τον ενεργητικό Άρη στον ενδέκατο οίκο σας, 
της ομαδικής εργασίας, ήρθε η ώρα να εμπνεύ-
σετε τα μέλη μιας ομάδας να κινηθούν στην υλο-
ποίηση ενός κοινού στόχου. Αν και θα πρέπει 
να μοιραστείτε τη νίκη, αυτό δεν σας απασχολεί 
καθόλου, ξέρετε ότι εσείς είστε ο ηγέτης αλλά και 
δεν θα καταρρεύσετε από υπερκόπωση κάνο-

ντας τα πάντα μόνοι σας.

ΖΥγΟΣ
Λαμβάνετε επάξια επαγγελματικές επευφημίες, 
αναγνώριση και ίσως ένα δελεαστικό μπόνους, 
πάτε ψηλά και μακριά! Με κίνητρο τον Άρη στον 
επαγγελματικό δέκατο οίκο σας, θέτετε τις βάσεις 
για να ανεβείτε τα σκαλιά της επιτυχίας. Έχετε μια 
καλή στρατηγική για να ξεκινήσετε νέα εγχειρή-
ματα τις επόμενες εβδομάδες. Βρίσκετε το δρόμο 
σας, προβάλλετε προς τα έξω τον καλύτερο εαυτό 
σας, σας στρώνουν το κόκκινο χαλί.

ΣκΟρΠιΟΣ
Πάρτε τις βαλίτσες σας και φύγετε σε μέρη 
μακρινά και ονειρεμένα. Με κίνητρο τον κυβερ-
νήτη σας τον Άρη στο διεθνή και επεκτατικό 
ένατο οίκο σας, ποθείτε την ελευθερία σας, να 
κάνετε νέα πράγματα στη ζωή σας, να φύγετε 
μακριά σε άλλη πόλη ή ακόμα και χώρα. Μια 
περιπέτεια έξω από την πόλη σας το Σαββατοκύ-
ριακο, μπορεί να αναγεννήσει την αισιοδοξία σας 
και να μειώσει το άγχος σας. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αποκαλύψτε ό, τι είναι κρυμμένο, ελέγξτε τα 
κακεντρεχή συναισθήματά σας. Ο φλογερός 
Άρης κινείται στο όγδοο οίκο σας, του πάθους και 

των μυστικών, δίνοντάς σας την τόλμη και 
το θάρρος να αποκαλύψετε κάποιες 

πληροφορίες που έχετε απο-
φύγει. Σίγουρα δεν μπορείτε 

να αλλάξετε τα συναισθή-
ματά σας, αλλά μπορείτε 
να ελέγξετε το πώς θα 
αντιδράσετε. Αναπνεύστε 
βαθιά πριν εκραγείτε.

ΑιγΟκΕρώΣ
Ο αριθμός δύο είναι ο τυχε-

ρός σας αριθμός, καθώς ο 
φλογερός Άρης στον έβδομο οίκο 

σας, των σχέσεων, αναφλέγει το πάθος 
σας και σας κάνει πιο διεκδικητικούς στην ανα-

ζήτηση της αγάπης. Ίσως χτυπηθείτε από τα βέλη 
του θεού Έρωτα εκεί που δεν το περιμένετε! Οι 
στενότερες σχέσεις σας θα έχουν κορυφαία θέση 
στη ζωή σας τις επόμενες εβδομάδες και εσείς 
είστε στο ρόλο του κατακτητή.

ΥδρΟΧΟΟΣ
Νιώθετε είκοσι χρονών! (αν δεν είστε). Ο Άρης 
στον έκτο οίκο σας, του υγιεινού τρόπου ζωής, 
σας περιβάλει με μια θετική, νεανική ενέργεια, 
αγαπάτε τον εαυτό σας. Το κλειδί της ευεξίας σας 
είναι να τρώτε καλά και να ασκείστε τακτικά για να 
μην έχετε άγχος. Λαμβάνοντας υπόψη την εισροή 
νέων αρμοδιοτήτων που έρχονται στο δρόμο 
σας, δεν θα είστε σε θέση να αντέξετε αν δεν νιώ-
θετε σωματικά και ψυχικά ακμαίοι.

ιΧΘΕιΣ
Φώτα, δύναμη, δράση! Ο καυτός Άρης στο 
πέμπτο οίκο σας, του έρωτα και της φήμης, σας 
φέρνει στο προσκήνιο, ακτινοβολείτε ζεστασιά 
και ενέργεια. Ενώ το ζώδιό σας προτιμά συνήθως 
να είναι στο περιθώριο, τώρα είστε έτοιμοι και 
πρόθυμοι να προβάλετε τα ταλέντα σας. Μπορεί 
ακόμη και να εμπνευστείτε ένα νέο έργο εισπράτ-
τοντας τις επευφημίες του κοινού σας.

• To παιδί μου και εγώ
5 πράγματα που κάθε ΜΗ 
τέλεια μαμά πρέπει να θυμάται!

Ό
λες οι μαμάδες καθημερινά (και συ-
νήθως πολλές φορές στην ημέρα) α-
ναγκαζόμαστε να βάλουμε τις φωνές 
στα παιδιά μας για πολλούς -σημαντι-

κούς ή λιγότερο σημαντικούς -λόγους. Και όλες 
πάντα με μαθηματική ακρίβεια το μετανιώνου-
με. Είναι όμως εφικτό να σταματήσουμε να φω-
νάζουμε στα παιδιά μας όσο κι αν γνωρίζουμε 
ότι οι φωνές δεν φέρνουν αποτέλεσμα; Η αλή-
θεια είναι ότι σε όλες τις οικογένειες υπάρχουν 
στιγμές που έχουν ακουστεί ουρλιαχτά. Το θέμα 
είναι πόσο συχνά και για πόσο σημαντικούς λό-
γους βάζουμε τις φωνές. 
1. Δεσμευτείτε απέναντι στο παιδί 
σας ότι θα του μιλάτε πάντα σε σε-
βασμό
Πείτε του ότι όλοι οι άνθρωποι κάνουν λάθη και 
κάποιες φορές μπορεί να παραβείτε την υπό-
σχεση σας, αλλά γενικά φροντίστε να ελέγχετε 
πάντα τον τόνο της φωνής σας, καθώς και τις 
αγενείς προσφωνήσεις. Αν κατορθώσετε να μεί-
νετε συνεπείς με αυτό, τα παιδιά σας μέρα με τη 
μέρα θα βελτιώνονται.
2. Συνειδητοποιήστε ότι η βασική 
«δουλειά» ενός γονιού είναι να δια-
χειρίζεται τα συναισθήματά του
Αν εσείς γίνετε πρότυπο μίμησης τότε και τα παι-
διά θα μάθουν να διαχειρίζονται τα δικά τους 
συναισθήματα. Τα παιδιά μαθαίνουν να φωνά-
ζουν επειδή εμείς τους φωνάζουμε!
3. Να θυμάστε ότι τα παιδιά πάντα θα 
φέρονται σαν παιδιά
Αυτή είναι η δουλειά τους άλλωστε. Τα παιδιά 
δεν έχουν την ωριμότητα των ενηλίκων γι’ αυτό 
και διαρκώς πειραματίζονται. Τραβούν το σκοινί 
μέχρι να δουν που φτάνουν τα όρια μας, μας 
φτάνουν στα άκρα για να δοκιμάσουν τις αντο-
χές μας, πειραματίζονται με τη δύναμη τους. 
Μέχρι ο εγκέφαλος τους να ενηλικιωθεί και να 
μπορεί να διαχειριστεί τις καταστάσεις τα συναι-
σθήματά του θα είναι κάποιες φορές ανεξέλε-
γκτα
4. Μην πυροδοτείτε τσακωμούς επει-
δή εσείς είστε εκνευρισμένοι 
Θα νιώσουν αδικημένα και τρομαγμένα αν εσείς 
χωρίς κανένα λόγο αρχίζετε να ξεσπάτε τα νεύρα 
σας επάνω τους. Θυμηθείτε πως δεν είναι πάντα 

αυτά υπεύθυνα για τη δική σας κακή διάθεση
5. Φερθείτε συμπονετικά όταν το 
παιδί σας εκφράζει τα συναισθήμα-
τα του
Οποιαδήποτε κι αν είναι αυτά: Θυμός άγχος, 
φόβοι αγωνία όλα θα πρέπει να τα αντιμετωπί-
ζετε μαζί. Με τον καιρό θα μάθει να τα διαχειρί-
ζεται, αλλά πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να μάθει να 
τα αποδέχεται.
6. Προσπαθήστε να δείτε τα πράγμα-
τα από την δική τους οπτική γωνία
Ακόμη κι όταν τους βάζετε όρια, νιώστε τι κρύ-
βεται πίσω από ένα θυμό, ή ένα ανεξήγητο 
κλάμα. Κάποιες φορές τα παιδιά συμπεριφέρο-
νται «επίτηδες» έτσι, ώστε να «τσεκάρουν» αν 
όντως βρισκόμαστε στο πλευρό τους.
7. Όταν νιώθετε ότι αρχίζετε να θυ-
μώνετε απλώς… ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ!
 Μη μιλήσετε, μην προβείτε σε κάποια ενέργεια 
ούτε να πάρετε κάποια απόφαση εν θερμώ… 
Αναπνεύστε βαθιά και …ηρεμήστε!  
8. Κάντε ένα  time-out
Αν νιώσετε το θυμό να σας πνίγει απομακρυν-
θείτε λίγο από τα παιδιά-όσο αυτό είναι εφικτό. 
Περπατήστε λίγο ή ασκηθείτε, η  άσκηση αποτε-
λεί ένα από τα μεγαλύτερα αντίδοτα στο στρες. 
Η φυσική δραστηριότητα μπορεί να προσφέρει 
μια διέξοδο για τα συναισθήματά σας, ειδικά 
εάν νιώθετε έντονο θυμό.
9. Φιλοσοφήστε το!  
Σκεφτείτε ότι οι δυσκολίες δεν κρατούν για 
πάντα.  Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα και 
κανείς δεν είπε ότι η μητρότητα δεν έχει και πολ-
λές και δύσκολες φάσεις. Όμως σκεφτείτε ότι  τα 
δύσκολα είναι και…περαστικά.
10. Απολαύστε την θετική ενέργεια 
που σας δίνει ο νέος σας «ήρεμος» ε-
αυτός
Μια ήρεμη μαμά  μπορεί να δεχτεί τα λάθη, 
τόσο τα δικά της όσο και των γύρω του. Γνω-
ρίζει τις αντιφάσεις τις ζωής και ξέρει ότι τα 
παιδιά είναι ταυτόχρονα γλυκά, τρυφερά και 
ανυπόφορα. Και βέβαια ήρεμη μαμά δεν 
είναι εκείνη που βρίσκεται στον κόσμο της. 
Είναι εκείνη που έχει επίγνωση ότι δεν είναι 
το κέντρο του κόσμου, ότι δεν μπορεί να είμαι 
τέλεια σε όλα και ούτε πρέπει να είναι. 

FUN
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Τ
ο ταξίδι με μια πρώτη μα-
τιά μπορεί να φαντάζει μα-
κρινό και ίσως να αποθαρ-
ρύνει πολλούς να το τολ-

μήσουν. Αν καλοεξετάσεις τις α-
ποστάσεις, θα διαπιστώσεις ότι η 
Νότια Εύβοια είναι πολύ πιο κοντά 
από ό,τι φαντάζει. Οσοι αρέσκο-
νται στην οδήγηση θα έρθουν οδι-
κώς από Χαλκίδα μέσω μιας ομο-
λογουμένως ενδιαφέρουσας, αλ-
λά και δύσκολης, λόγω στροφών, 
διαδρομής που απαιτεί προσοχή 
και εγρήγορση. Οι υπόλοιποι μπο-
ρούν να καταφύγουν στη λύση του 
φεριμπότ που κάνει καθημερινά 
δρομολόγια από τη Ραφήνα και σε 
μόλις μία ώρα σας αποβιβάζει στο 
Μαρμάρι. Από εκεί η Κάρυστος α-
πέχει μόλις 14 χλμ.
Η αφετηρία και βάση για τη γνω-
ριμία με την περιοχή είναι η Κάρυ-
στος, μια σύγχρονη και ζωντανή 
κωμόπολη που διαθέτει εξυπηρε-
τήσεις και προσφέρει αρκετές επι-
λογές για διαμονή και φαγητό. Το 
αρχικό πολεοδομικό σχέδιο της 
ναυτικής πολίχνης ήταν έμπνευση 
Βαυαρών μηχανικών επί βασι-
λείας του Οθωνα το 1833 και γι’ 
αυτό στα πρώτα χρόνια ονομαζό-
ταν Οθωνούπολις. Δυστυχώς, τα 
ογκώδη κτίρια που ορθώθηκαν 
τα τελευταία χρόνια γύρω από το 
λιμάνι, στρέβλωσαν την παραδοσι-
ακή όψη της παράκτιας πολιτείας. 
Ωστόσο οι ευρύχωρες πλατείες και 
ο καταλυτικός θαλασσινός ορίζο-
ντας που δεν κρύβεται ποτέ, κερδί-
ζουν τις εντυπώσεις.
Κοντά στην ανατολική άκρη του 

λιμανιού, δίπλα στη θάλασσα, 
ορθώνει το παράστημά του το 
Μπούρτζι, ο καλοδιατηρημένος 
ενετικός πύργος που χρονολογείται 
από τον 13ο αιώνα. Κτίστηκε επί 
βαρονίας των Νταλεκάρτσερι με 
πωρόλιθο, μάρμαρο και κομμάτια 
αρχαίων δομικών υλικών. Ενδια-
φέρον ακόμα παρουσιάζει το νεο-
κλασικό κτίριο του Δημαρχείου, η 
μεγάλη κυκλαδίτικη εκκλησία του 
Αγ. Νικολάου και φυσικά το ευρύ-
χωρο λιμάνι όπου δένουν κάθε 
λογής πλεούμενα. Το αρχαιολογικό 
μουσείο που βρίσκεται στην Πλα-
τεία Μαξιμιλιανού και στεγάζεται 
στο Γιοκάλειο Πνευματικό Ιδρυμα 
σίγουρα αξίζει λίγο από τον χρόνο 
του επισκέπτη καθώς ανάμεσα στα 
άλλα εκθέματα φιλοξενεί και ευρή-
ματα από τα περίφημα Δρακό-
σπιτα της Ν. Εύβοιας (πληροφορίες 
22240 22472).
Από το λιμάνι ανηφορίζουμε τις 
αλλεπάλληλες στροφές που θα 
μας φέρουν στο ημιορεινό γρα-
φικό χωριό Μύλοι απ’ όπου με 
σύντομη παράκαμψη θα βρεθούμε 
στην είσοδο του βενετσιάνικου 
κάστρου, γνωστό σαν Καστέλο 
Ρόσσο ή Κοκκινόκαστρο.
Οι Μύλοι είναι ένας όμορφος κατά-
φυτος οικισμός με άφθονα τρεχού-
μενα νερά που μοιάζει πνιγμένος 
σε μια όαση πράσινου μέσα στην 
απόλυτη κυριαρχία της γυμνής 
πέτρας. Η πηγή των Αγίων Θεοδώ-
ρων που βρίσκεται πλάι στα πρώτα 
σπίτια του χωριού παλιά ανάβλυζε 
νερό, αρκετό για να δώσει κίνηση 
στους δεκαπέντε νερόμυλους που 

υπήρχαν κατά μήκος του ποταμού 
και βάφτισαν το χωριό.
Ψηλότερα στο βουνό, σε από-
σταση μιας ώρας περίπου από 
τον οικισμό βρίσκονται οι «Κύλιν-
δροι», διάσπαρτες μαρμάρινες 
κολώνες από αρχαία λατομεία που 
λειτουργούσαν τη ρωμαϊκή εποχή.
Αν και χρόνο με τον χρόνο τα γύρω 
πανέμορφα ορεινά χωριά της περι-
οχής χάνουν την αυθεντική αρχι-
τεκτονική φυσιογνωμία τους 
κάτω από τις αισθητικές επεμβά-
σεις των νέων οικοδομών, ο επι-
σκέπτης αξίζει ν’ αφιερώσει λίγο 
από τον χρόνο του για να γνωρί-
σει τα χωριά της Γούρνας -Καλύβια, 
Αετός, Μεκουνίδια, Γραμπιά- που 
ατενίζουν από ψηλά τον κόλπο της 
Καρύστου. Μάλιστα ανάμεσα στα 
χωριά Γαρμπιά και Μύλοι συνα-
ντάμε το καλοδιατηρημένο Ρωμα-
ϊκό Υδραγωγείο της Καρύστου 
που τροφοδοτείτο με νερό από την 
πηγή Μοντοφώλι η οποία αναβλύ-
ζει από τις πλαγιές της Οχης.

Οχη: η στέγη της Νότιας 
Εύβοιας
Εδώ στο νοτιότερο άκρο της 
Εύβοιας κυριαρχεί ο τραχύς ορει-
νός όγκος της Οχης. Είναι ένα 
βουνό με σχετικά χαμηλό υψόμε-
τρο που όμως καθώς βουτά στα 
βαθιά νερά του Αιγαίου σχηματίζει 
μερικά από τα ομορφότερα παρά-
κτια τοπία της Ελλάδας που διατη-
ρούν ακόμη αναλλοίωτη τη γοη-
τεία του ανέγγιχτου.
Οι ψηλότερες κορφές της Οχης 
είναι ο Προφ. Ηλίας (1.399 μέτρα) 

και η Γιούδα (1.386 μ.). Αρκετά από 
τα παλιά μονοπάτια του βουνού 
έχουν καθαριστεί και σηματοδοτη-
θεί, ενώ αξιόλογη είναι η προσπά-
θεια τοπικών και άλλων φορέων 
ν’ αναδειχθεί η ιδιαίτερη αξία του 
βουνού ως οικοσύστημα, καθώς 
εδώ συναντώνται αρκετά και σπά-
νια είδη χλωρίδας και πανίδας.
Ευδοκιμούν περίπου 700 φυτικά 
είδη, σπάνια ή ενδημικά (καστα-
νούλα της Εύβοιας, Κολχικό της 
Εύβοιας, Ινουλα της Οχης κ.ά.). 
Μεγάλα θηλαστικά δεν υπάρ-
χουν πια -οι παλιότεροι λένε πως 
ο λύκος χάθηκε από τα δάση της 
Οχης στις αρχές του 20ού αιώνα- 
υπάρχει όμως ακόμη σημαντική 
ορνιθοπανίδα με καταγραμμένα 
70 είδη πουλιών που φωλιάζουν 
εδώ.
Για μια πρώτη επαφή με το 
όμορφο και άγνωστο βουνό της 
Εύβοιας μπορείτε ν’ ακολουθή-
σετε δυο ενδιαφέρουσες εκδρο-
μές που πραγματοποιούνται με 
αυτοκίνητο. Η πρώτη ξεκινά από 
το χωριό Μετόχι και συνεχίζει σε 
χωματόδρομο, ο οποίος σέρνε-
ται με κόπο στις ανεμοδαρμένες 
πλαγιές της Οχης. Το τοπίο γυμνό, 
αποσαθρωμένο, μας αποκαλύ-
πτει χιλιόμετρο το χιλιόμετρο, όλο 
και καλύτερη θέα στον κόλπο της 
Καρύστου (προσοχή στις κοφτε-
ρές πέτρες που υπάρχουν στο 
οδόστρωμα, αλλά και στις... οχιές 
καθώς ο τόπος αποτελεί έναν από 
τους σημαντικότερους βιότοπους 
στην Ελλάδα αυτού του επικίνδυ-
νου ερπετού).

Κάρυστος: πάμε απέναντι; >>>
Fast info

Στρατηγική θέση: Το Κοκκι-
νόκαστρο είναι κτισμένο πάνω 
στα θεμέλια αρχαίας ακρόπο-
λης και βρέθηκε πολλές φορές 
στο επίκεντρο των γεγονότων 
της ιστορίας λόγω της στρα-
τηγικής θέσης του. Στα χέρια 
των Φράγκων έμεινε έως το 
1470 και μετά ήρθε η σειρά 
των Οθωμανών με τον Μωά-
μεθ τον Πορθητή. Οι Τούρκοι 
κράτησαν το Καστέλο Ρόσσο 
μέχρι το 1833, παρ’ όλες τις 
ηρωικές προσπάθειες του Κρι-
εζιώτη, του Ανδρούτσου και 
του Φαβιέρου να το καταλά-
βουν.

«Κτήμα Μοντοφώλι»: Κοντά 
στους Μύλους βρίσκεται το 
κτήμα «Μοντοφώλι» όπου 
καλλιεργούνται αιγαιοπελαγί-
τικες ποικιλίες αμπελιών που 
δίνουν τους εκλεκτούς οίνους 
«Μυρτίλο» και «Μοντοφώλι». 
Το κτήμα είναι επισκέψιμο 
κατόπιν συνεννόησης (22240 
23951). Εξαιρετικό ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζει το Διεθνές 
Φεστιβάλ Μουσικής (κλασι-
κής και jazz) που θα γίνει φέτος 
για πρώτη φορά στις 22 & 23/6 
στους χώρους του κτήματος 
(www.montofoli.gr).

Κέντρο Περιβαλλον τ ικής 
Ενημέρωσης: Θα το βρείτε 
πλάι στο νεοκλασικό κτίριο 
του δημοτικού σχολείου στα 
Καλύβια. Μια πραγματικά 
αξιέπαινη προσπάθεια που 
αναδεικνύει με τον καλύτερο 
τρόπο τον φυσικό και πολιτι-
σμικό πλούτο της περιοχής! 
(τηλ. 22240 22461)

Σε απόσταση μερικών ναυτικών μιλίων από την Αττική, ένας από τους πιο τραχείς και άγονους τόπους της Ελλάδας κρύβει στον κόρφο 
του απίστευτες ομορφιές. Αυτό το δυνατό κοκτέιλ βουνού και θάλασσας γίνεται πρόκληση για εξερευνήσεις, αλλά και πρόσκληση για 
χαλαρωτικούς περιπάτους στα πανέμορφα ακρογιάλια του.

TΑΞΙΔΙ
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Η ΖώΗ ΕιΝΑι ΑΠΟ ΤΟ μΟΝΤρΕΑλ κΑΝΑδΑ, Η ΟΠΟιΑ ΑΠΟ 
ΤΟ 1990 ΣΠΟΥδΑΣΕ κΑι ΑκΟλΟΥΘΗΣΕ ΤΟΝ κλΑδΟ ΤΗΣ 

ΑιΣΘΗΤικΗΣ κΑι κΑΤΟΠιΝ nutrition and fitnEss. ΑλλΑ 
ΕιΝΑι ιΣΧΥρΑ ΕΠΗρΕΑΣμΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΤι μιΑ ιΣΟρρΟΠΗμΕΝΗ 

ΥγιΕιΝΗ ΖώΗ ΑΝΤΑΝΑκλΑ κΑι ΕΠΗρΕΑΖΕι ΤΗΝ ΕΞώΤΕρικΗ 
ΕμΦΑΝιΣΗ κΑι ΟμΟρΦιΑ, μΠΟρώΝΤΑΣ ΝΑ ΕΧΕι ΠΟλΥ κΑλΥΤΕρΑ 

ΑΠΟΤΕλΕΣμΑΤΑ κΑι ΑΠΟ ΤΑ ΑκριΒΟΤΕρΑ κΑλλΥΝΤικΑ

Καθημερινή φροντίδα

ΓΥΝΑΙΚΑ

Σ
ύμβολο της γυναικείας ομορφιάς για 
τους Kινέζους, σύμβολο υπόσχεσης 
στον εβραϊκό πολιτισμό, αλλά και σύμ-
βολο της άνοιξης, της υπομονής και της 

ελπίδας κατά την Ελληνική μυθολογία.
Tο αμύγδαλο είναι πλούσιο σε βιταμίνες E και 
K, διαθέτει σημαντικές αντιγηραντικές και 
επουλωτικές ιδιότητες για το δέρμα. Eπίσης, 
είναι πλούσιο σε παλμιτικό, ολεϊκό και λινολε-
ϊκό οξύ, σημαντικά για τις τονωτικές τους ιδιό-
τητες στην επιδερμίδα, καθώς και ιχνοστοιχεία 
όπως ο ψευδάργυρος και ο σίδηρος, απαραί-
τητα για την εξισορρόπηση των λειτουργιών 
της επιδερμίδας.
Tο αμυγδαλέλαιο προέρχεται από έκθλιψη 
των καρπών της αμυγδαλιάς, χρησιμοποιείται 
παραδοσιακά από τους αρωματοθεραπευτές 
ως βασικός φορέας διάλυσης των αιθέριων 
ελαίων, αλλά και ως βασικό φυτικό λάδι για 
μασάζ.
Το αμυγδαλέλαιο πάνω από όλα είναι φυσικό 
προϊόν, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ και μπορείτε να το 
βρείτε εύκολα σε οποιοδήποτε φαρμακείο.  Οι 
πιο γνωστές ιδιότητες του αμυγδαλέλαιου:
Αμυγδαλέλαιο για υγιή μαλλιάΑποτελεί εξαι-
ρετικό μαλακτικό για τα μαλλιά, και ειδικά για 
τις ταλαιπωρημένες άκρες. Χρήση αμυγδαλέ-
λαιου στις άκρες των μαλλιών, λίγες ώρες πριν 
το λούσιμο θα τις ενυδατώσει και θα τις δυνα-
μώσει. Επίσης θα προσφέρει υγιή λάμψη στα 
μαλλιά.
Το αμυγδαλέλαιο βοηθά με τις μαλακτικές του 
ιδιότητες το δέρμα του κεφαλιού. Έτσι μπορεί 
να είναι πολύ χρήσιμο σε περιπτώσεις ξηρο-
δερμίας και ερεθισμών. Ένα καλό λούσιμο 
μετά τη χρήση του θα εξασφαλίσει την αφαί-
ρεση της λιπαρότητας, για όσους έχουν λιπαρά 
μαλλιά.

Φτιάξε σπιτική μάσκα μαλλιών για 
θρέψη και τόνωση με αμυγδαλέλαιο
Θα χρειαστείς 
10 ml αμυγδαλέλαιο
10 ml δαφνέλαιο
3 σταγόνες αιθέριο έλαιο δεντρολίβανο
3 σταγόνες αιθέριο έλαιο λεμόνι.
 Ανακάτεψε πρώτα το αμυγδαλέλαιο και το 
δαφνέλαιο και στη συνέχεια πρόσθεσε τα 
αιθέρια έλαια δεντρολίβανο και λεμόνι, σχη-
ματίζοντας ένα ομοιογενές μίγμα. Άπλωσε 
αρχικά το μίγμα στη ρίζα των μαλλιών κάνο-
ντας μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής και στη 

συνέχεια άπλωσε το σε όλα τα μαλλιά. Άφησε 
τη μάσκα για μισή ώρα και στο τέλος λού-
σου, βάζοντας πρώτα το σαμπουάν και μετά 
το νερό.

Αμυγδαλέλαιο για υγιές δέρμα
Έχει μαλακτικές ιδιότητες για το δέρμα. 
Παράλληλα, προσφέρει στο δέρμα πολύτιμα 
θρεπτικά συστατικά όπως η βιταμίνη Α, Β1, Β2, 
Β6 και Ε. Λόγω της λεπτής του υφής, απορρο-
φάται πολύ εύκολα και δεν αφήνει το αίσθημα 
της λιπαρότητας.
Η χρήση της ιδιότητάς του αυτής γίνεται σε 
πολλά σαπούνια και κρέμες χεριών, μαλλιών 
και σώματος. Το αμυγδαλέλαιο λειτουργεί 
πολύ καλά και ως έλαιο για μασάζ.
Ξέμεινες από lotion αφαίρεσης make-up (ντε-
μακιγιάζ)?
Το αμυγδαλέλαιο αφαιρεί πολύ απαλά το μακι-
γιάζ των ματιών.

Αμυγδαλέλαιο για τους μαύρους 
κύκλους και για δυνατές βλεφαρί-
δες
Θρέφει την ευαίσθητη επιδερμίδα των ματιών 
αλλά και τις βλεφαρίδες. Βοηθά σημαντικά 
στην εξαφάνιση των μαύρων κύκλων ενώ τα 
πολύτιμα συστατικά του έχουν αντιγηραντικές 
ιδιότητες. Δοκιμασμένο!

Αμυγδαλέλαιο για τα χείλη …και εί-
σαι έτοιμη για φίλημα!
Το αμυγδαλέλαιο μπορεί επίσης να χρησι-
μοποιηθεί στα σκασμένα χείλια από το κρύο 
καθώς τα μαλακώνει, και βοηθά στην γρήγορη 
επούλωσή τους. Η γεύση του είναι απαλή και 
καθόλου δυσάρεστη.
Αμυγδαλέλαιο για σπιτικό scrub!
Το αναμιγνύεις με μέλι και ζάχαρη και γίνεται 
ένα εξαιρετικό scrub για το σώμα!

Εναλλακτικό scrub:
Θα χρειαστείς : • 2 κουταλιές της σούπας 
θρυμματισμένα αμύγδαλα (μη επεξεργασμένα 
και αλατισμένα)  1 κουταλάκι του γλυκού μέλι. 
Ανακάτεψε το μίγμα και κάνε ελαφρύ μασάζ 
στο πρόσωπο για 5 λεπτά. Ξέπλυνε καλά.
Αποσμητικό σαπούνι
Χρειαζόμαστε: 
30 γραμ. Αμυγδαλέλαιο
3 σταγόνες αιθέριο έλαιο petitgrain 
 2 σταγόνες αιθέριο έλαιο τριαντάφυλλο 
3 κουταλιές σούπας μαγειρική σόδα
20 γραμ. αγνό κερί μέλισσας
40 γραμ. Γλυκερίνη
Τρόπος παρασκευής
Zεσταίνετε το αμυγδαλέλαιο και τα αιθέρια 
έλαια σε ένα μπωλ, (bain marie) που θα κρα-

τήσετε πάνω από μια κατσαρόλα που βράζει. 
Pίχνετε τη μαγειρική σόδα, ανακατεύοντας 
έντονα μέχρι να διαλυθεί, και προσθέτετε το 
μελισσοκέρι. Aνακατεύετε ξανά, μέχρι όλα τα 
υλικά να γίνουν ένα ομοιογενές μείγμα. Tελευ-
ταία προσθέτετε τη γλυκερίνη και ανακατεύ-
ετε το μίγμα με ένα πιρούνι. Pίχνετε το μίγμα 
σε φορμάκια και το αφήνετε μερικές ώρες στο 
ψυγείο να σταθεροποιηθεί πριν το χρησιμο-
ποιήσετε.

Αρωματικό σαπούνι 
Θα χρειαστείτε
• 3 φέτες λεμόνι μεσαίου πάχους 
• 3 φέτες πορτοκάλι μεσαίου πάχους
• 1 κουταλιά αμυγδαλέλαιο
• 1 σταγόνα αιθέριο έλαιο λεμόνι 
• 1 σταγόνα αιθέριο έλαιο πορτοκάλι 

• 3 κουταλιές μαγειρική σόδα 
• 1 κουταλιά μελισσοκέρι
• 3 κουταλιές γλυκερίνη 
Πώς θα το φτιάξετε
Ζεσταίνετε το αμυγδαλέλαιο και τα αιθέρια 
έλαια σε ένα μπολ, το οποίο θα κρατήσετε 
πάνω από μια κατσαρόλα που βράζει. Ρίχνετε 
τη μαγειρική σόδα, ανακατεύοντας έντονα 
μέχρι να διαλυθεί, και προσθέτετε το μελισσο-
κέρι. Ανακατεύετε ξανά, μέχρι όλα τα υλικά να 
γίνουν ένα ομοιογενές μίγμα. Τελευταία προ-
σθέτετε τη γλυκερίνη και χρησιμοποιείτε ένα 
πιρούνι για να δουλέψετε το μίγμα. Ρίχνετε το 
μισό μίγμα σε ένα μπολ ή σε μια φόρμα, προ-
σθέτετε τις φέτες λεμονιού και πορτοκαλιού 
και τις καλύπτετε με το υπόλοιπο μίγμα. αφή-
νετε το μίγμα για μερικές ώρες στο ψυγείο να 
σταθεροποιηθεί πριν το χρησιμοποιήσετε.

γρΑΦΕι κΑι ΕΠιμΕλΕιΤΑι Η ΑιΣΘΗΤικΟΣ ΖώΗ ΗλιΟΠΟΥλΟΥ

Tο αμυγδαλέλαιο
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 Εξι χρόνια, οκτώ εκατομμύρια 
διακόσιες χιλιάδες επισκέπτες, 
χιλιάδες χιλιάδων αναφορές για τη 
λαμπερή πτυχή της νέας Ελλάδας 
σε ολόκληρο τον κόσμο, όλα αυτά 
και άλλα ακόμη συγκροτούν 
το πορτρέτο του Μουσείου 
Ακρόπολης που σήμερα γιορτάζει 
τα έκτα γενέθλιά του.

Τ
ο «μουσείο του 21ου αιώνα», 
όπως το είχε οραματιστεί εξαρ-
χής ο δημιουργός του, ο Δημή-
τρης Παντερμαλής, έστειλε στα 

πέρατα της γης θετικές εικόνες και προ-
σέλκυσε με αυτό τον τρόπο το διεθνές 
κοινό. Ταυτοχρόνως, έγινε αμέσως και 
εξακολουθεί να είναι το αγαπημένο μου-
σείο των Ελλήνων, που το επισκέπτονται 
συχνά για να δουν και να ξαναδούν κά-
τι από τις μόνιμες συλλογές του, όπως 
και καινούργια πράγματα, σε εκθεσιακό 
ή και ψηφιακό επίπεδο, αλλά και για να 
πιουν καφέ με θέα την Ακρόπολη. Τέλος, 
είναι ο πρεσβευτής μας στην εθνική υπό-
θεση επιστροφής των κλεμμένων παρ-
θενώνειων γλυπτών από το Βρετανικό 
Μουσείο. Δεν είναι τυχαίο ότι μόλις 2% 
δηλώνει μη ικανοποιημένο από τις υπη-
ρεσίες του.
Ηταν 20 Ιουνίου του 2009 όταν ο τότε 
πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καρα-
μανλής τέλεσε τα εγκαίνια του μεγαλο-
πρεπούς αυτού μουσείου και ο τότε 
υπουργός Πολιτισμού Αντώνης Σαμα-
ράς κόλλησε συμβολικά το γλυπτό κεφα-
λάκι της Ιριδας στην ανατολική ζωφόρο 
του Παρθενώνα.
Στα πρώτα του γενέθλια, στις 20 Ιου-

νίου 2010, το μουσείο είχε μόλις κόψει 
το φράγμα των δύο εκατομμυρίων επι-
σκεπτών τρεις μέρες πριν. Στα γενέθλια 
προσέφερε στο κοινό του μια μικρή αλλά 
πολύ σημαντική περιοδική έκθεση με 
τίτλο «Περικλής ο Ξανθίππου».
Το Μουσείο Ακρόπολης εγκαινιάζεται σε 
μια λαμπρή τελετή τον Ιούνιο του 2009
Μέσα από αυτή την έκθεση-μπουτίκ, 
όπως μπορεί να την ονομάσει κανείς 
με σύγχρονους όρους, οι διοργανωτές 
παρουσίαζαν την αληθινή ιστορία των 
έργων στην Ακρόπολη.
Ανάμεσα στα πρώτα και στα δεύτερα 
γενέθλια, ο Δημήτρης Παντερμαλής 
και οι συνεργάτες του βρήκαν έναν νέο 
τρόπο έκθεσης των μετοπών από τις 
οποίες υπάρχουν σπαράγματα. Τα σπα-

ράγματα αυτά ενσωματώθηκαν σε πλέ-
ξιγκλας. Τον Οκτώβριο του ‘10 εμφανί-
στηκε σε ανασύνθεση μέσα σε μεταλ-
λικό πλαίσιο η Νίκη του Καλλιμάχου, ένα 
γλυπτό ύψους 4,68 μέτρων αφιερωμένο 
στον Αθηναίο πολέμαρχο που έπεσε στη 
μάχη του Μαραθώνα και κατεστραμ-
μένο από τους Πέρσες.
2008: Θραύσμα από τη ζωφόρο του 
Παρθενώνα επιστρέφει στην Ελλάδα 
από το Μουσείο του Βατικανού και τοπο-
θετείται στη θέση του στο Νέο Μουσείο 
Ακρόπολης
2008: Θραύσμα από τη ζωφόρο του 
Παρθενώνα επιστρέφει στην Ελλάδα 
από το Μουσείο του Βατικανού και τοπο-
θετείται στη θέση του στο Νέο Μουσείο 
Ακρόπολης

Τους πρώτους μήνες, το εισιτήριο εισό-
δου ήταν ένα ευρώ. Κατόπιν ορίστηκε 
στα πέντε και παραμένει. Αρχής γενομέ-
νης από τα δεύτερα γενέθλιά του, στις 20 
Ιουνίου 2011, σε επετείους, το μουσείο 
το προσαρμόζει στα τρία ευρώ. Στα δύο 
χρόνια λειτουργίας του έχουν δοκιμα-
στεί με επιτυχία παράλληλες εκδηλώ-
σεις, όπως συναυλίες ή κονσέρτα και 
εκπαιδευτικά προγράμματα που γνωρί-
ζουν μεγάλη επιτυχία. Καθιερώνεται επί-
σης η ξενάγηση από φροντιστές αρχαι-
ολόγους με συγκεκριμένα θέματα. Στα 
δεύτερα γενέθλια παρουσιάζονται στο 
κοινό μερικά αυθεντικά κομμάτια από 
τα ακρωτήρια που διακοσμούσαν την 
κορυφή των δύο αετωμάτων του Παρ-
θενώνα.

μνημειακή 
πλατεία με 
τα ευρήματα 
του μετρό

Μ
ε την παράκαμψη 
της κατασκευής του 
σταθμού Βενιζέλου 
στο Μετρό Θεσσα-

λονίκης, την οποία αποδέχεται η 
νέα πολιτική ηγεσία των υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Υποδομών, 
θα δημιουργηθεί μια ενιαία μνη-
μειακή πλατεία, στο σταυροδρόμι 
των οδών Εγνατία-Βενιζέλου, η 
οποία θα αποτελέσει ένα ευρύ-
τερο μνημειακό σύνολο στο ιστο-
ρικό κέντρο της πόλης.
Μετά την ευρεία σύσκεψη που 
έγινε στο γραφείο του αναπλη-
ρωτή υπουργού Πολιτισμού, 
Νίκου Ξυδάκη, ο δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, 
δήλωσε ότι «παράλληλα θα ανα-
δειχθούν τα οθωμανικά μνημεία 
Μπεζεστένι και Αλκαζάρ, καθώς 
και η βυζαντινή Παναγία Χαλ-
κέων. Ετσι, η βυζαντινή Μέση 
Οδός Decumanus Maximus και το 
Cardo θα συνδεθούν με τη Ρωμα-
ϊκή Αγορά, αναδεικνύοντας την 
αδιάλειπτη ιστορική συνέχεια της 
πόλης μας».
Για τον Γ. Μπουτάρη, άνοιξε πλέον 
ο δρόμος «ώστε η Θεσσαλονίκη να 
αναδειχθεί και να καταξιωθεί και 
στο σήμερα ως η μητρόπολη που 
είχε υπάρξει κατά τους βυζαντινούς 
χρόνους, αφού στα δεκαπέντε μνη-
μεία της UNESCO έρχονται πλέον 
να προστεθούν οι αρχαιότητες του 
Σταθμού Βενιζέλου, οι οποίες θα 
αναδειχθούν και θα αποδοθούν 
στην πόλη μέσω μιας υπόγειας διά-
βασης πεζών». «Η συναντίληψη 
των δύο αρμόδιων υπουργείων 
υπέρ της προτεραιότητας των 
βυζαντινών και ρωμαϊκών αρχαιο-
τήτων και για την αποσύνδεσή τους 
από το έργο του μετρό ήταν το στοι-
χείο που έλειπε όλα αυτά τα χρό-
νια και που πλέον βάζει τα πράγ-
ματα στις σωστές διαστάσεις τους: 
η πόλη θα αποκτήσει έναν ακόμη 
μνημειακό πόλο που θα της προσ-
δώσει προστιθέμενη πολιτιστική 
αξία, σε συνδυασμό με το μέσο 
σταθερής τροχιάς», ανέφερε ο 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Γενεθλια Για το μουσειο τησ ακροπολησ

8.000.000 επισκέπτες σε 6 χρόνια

πολιτισμός

ATHENS OPEN AIR FILM FESTIVAL

Πρεμιέρα σε τοπίο μαγικό...

Σ
τον μεγαλοπρεπή ναό του Ολυμπίου Διός, σε 
ένα αναπάντεχο σμίξιμο της πιο επιβλητικής 
αρχαίας παράδοσης της Αθήνας και της κινη-
ματογραφικής τέχνης με σφραγίδα ελληνικού 

θερινού σινεμά, σήκωσε την Τετάρτη την αυλαία του το 
5ο Athens Open Air Film Festival.
Χίλιοι διακόσιοι θεατές παρακολουθήσαν εντός 
του αρχαιολογικού χώρου τον απολαυστικό βωβό 
«Κινηματογραφιστή» υπό την πρωτότυπη μουσική 
του Theodore και της μπάντας του, που περιέβαλαν 
τις περιπέτειες του Μπάστερ Κίτον με ατμοσφαιρικές 
νότες κλασικού και ηλεκτρονικού ήχου, γραμμένες 
ειδικά για την περίσταση.
Ατμόσφαιρα μυσταγωγίας αλλά και ψυχαγωγικής 
χαλάρωσης για όλους όσοι βρέθηκαν στην εκδήλωση, 
άτομα όλων των ηλικιών, κυρίως νέοι σινεφίλ αλλά και 
οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, ή επέλεξαν να την παρακο-
λουθήσουν ακόμη και από το πεζοδρόμιο, έξω από 
την Πύλη του Αδριανού, με το βλέμμα καρφωμένο 
στις ξεκαρδιστικές αδέξιες προσπάθειες του Μπάστερ 
Κίτον να κατακτήσει το κορίτσι της καρδιάς του με μια 

κάμερα διαρκώς στο χέρι. Παρόντες στην προβολή 
ήταν η πρόεδρος του φεστιβάλ και εκδότρια του περι-
οδικού «ΣΙΝΕΜΑ» κυρία Μαρία Μπόμπολα, άνθρω-
ποι του καλλιτεχνικού χώρου όπως οι ηθοποιοί Θέμις 
Μπαζάκα, Γιώργος Πυρπασόπουλος και Βαλέρια Χρι-
στοδουλίδου, καθώς και ο σκηνοθέτης Νίκος Περά-
κης, δημοσιογράφοι κ.ά.
«Από σήμερα και μέχρι τον Σεπτέμβριο θα παρουσι-
άσουμε υπέροχες ταινίες σε πάρκα, σε δρόμους, σε 
πλατείες, σε προαύλια μουσείων, σε αρχαιολογικούς 
χώρους, και σε μερικά εμβληματικά θερινά σινεμά 
δωρεάν για όλους» είπε ο Ορέστης Ανδρεαδάκης, 
καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, που αποτελεί 
νεότερο αδελφάκι του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και πραγματο-
ποιείται με τη συνεργασία του περιοδικού «ΣΙΝΕΜΑ».
<p> Στον αρχαιολογικό χώρο του Ολυμπίου Διός 
άνοιξε η αυλαία του 5ου Athens Open Air Film Festival, 
με τους θεατές να απολαμβάνουν την προβολή σε ένα 
μαγευτικό περιβάλλον (φωτογραφία: Βαγγέλης Πατσια
Στον αρχαιολογικό χώρο του Ολυμπίου Διός άνοιξε η 

αυλαία του 5ου Athens Open Air Film Festival, με τους 
θεατές να απολαμβάνουν την προβολή σε ένα μαγευ-
τικό περιβάλλον (φωτογραφία: Βαγγέλης Πατσιαλός)
«Ο ναός του Ολυμπίου Διός θα μπορούσε να ήταν το 
ομορφότερο θερινό σινεμά του κόσμου, διότι μετα-
φέρει στο παρόν αυτούσια την ατμόσφαιρα μιας 
αρχαίας μυσταγωγίας και συνεχίζει το αιώνιο παι-
χνίδι του φωτός, της σκιάς και της θύμησης που παί-
ζεται σ’ αυτόν εδώ τον χώρο» συμπλήρωσε, δίνοντας 
το στίγμα της βραδιάς. «Ο Χρήστος Βακαλόπουλος, 
συγγραφέας, σκηνοθέτης και κριτικός, είχε γράψει ότι 
οι θερινοί κινηματογράφοι είναι μέρος ενός αιώνιου 
κύκλου που αρχίζει από το αρχαίο ελληνικό θέατρο, 
περνάει μέσα από την ορθόδοξη θεία λειτουργία, η 
οποία ολοκληρώνει τέλεια την τέχνη του θεάτρου, και 
καταλήγει στις αυλές των εκκλησιών. Τι άλλο είναι οι 
θερινοί κινηματογράφοι -έλεγε ο Βακαλόπουλος- από 
τη μεταφορά της δράσης από την εκκλησία στον περί-
βολό της;» συνέχισε ο Ορέστης Ανδρεαδάκης ορίζο-
ντας την παράδοση των καλοκαιρινών προβολών στην 
Ελλάδα.



6126 Iουνίου 2015
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

Ε
δώ και αρκετό διάστημα οι άνθρωποι των 
πρωταθλητών Ελλάδας έχουν κάνει ουκ ολί-
γες κινήσεις ώστε να αρχίσουν να δημιουρ-
γούν το παζλ του νέου Ολυμπιακού που θέ-

λουν να έχει υψηλότερα στάνταρ και μεγαλύτερους 
στόχους. Και στο πλαίσιο αυτό η στόχευση στην ξένη 
αγορά γίνεται στο «πάνω ράφι». Πρώτη και καλύτερη 
περίπτωση που έχει ήδη προχωρήσει σε μεγάλο βαθ-
μό είναι αυτή του Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ.
Για τον Βούλγαρο στράικερ οι «ερυθρόλευκοι» και 
πρόταση έχουν κάνει και διαπραγματεύσεις και όλες 
οι πληροφορίες (και από τη Βουλγαρία) συγκλίνουν 
στο συμπέρασμα πως ο 34χρονος σούπερ σταρ βρί-
σκεται ένα βήμα πριν από τον Ολυμπιακό. «Κλει-
σμένος» για τους Πειραιώτες θεωρείται και ο Πάπε 
Ντιόπ, ο 29χρονος Σενεγαλέζος κόφτης που από 
πέρσι απασχολεί τον Ολυμπιακό και τώρα που έμεινε 
ελεύθερος από τη Λεβάντε όλα δείχνουν πως έχει 
δώσει τα χέρια με τους «ερυθρόλευκους».
Το πρώτο, τριπλό, «χτύπημα» στις μεταγραφές κλεί-
νει ο Νενέ, ο 34χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ που είναι 
ελεύθερος και έχει ήδη μπει στη διαδικασία διαπραγ-
ματεύσεων με τον Ολυμπιακό. Και οι τρεις αλλά και οι 
υπόλοιπες κινήσεις... περιμένουν τον Μάρκο Σίλβα, 
την ανακοίνωση του προπονητή που θα φέρει και το 
ντεμαράζ στις μεταγραφές.

Η νέα φανέλα εν... πλω! 
Τη νέα του φανέλα για τη σεζόν 2015-16 με την «υπο-
γραφή» της αθλητικής εταιρίας «Adidas», παρου-
σίασε το απόγευμα της Τετάρτης (24/6), ο Ολυμπι-
ακός, σε μια εντυπωσιακή εκδήλωση. Οι καινούρ-
γιες εμφανίσεις θα είναι διαθέσιμες από την Πέμπτη 
(25/6) στο ανανεωμένο «REDStore».
Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε 
στον ιστιοπλοϊκό όμιλο, ενώ η συνέχεια δόθηκε στα 
γραφεία της ΠΑΕ στην πλατεία «Αλεξάνδρας».
Ο τρόπος παρουσίασης ήταν πρωτότυπος (σ.σ. για τα 
ελληνικά δεδομένα τουλάχιστον) και αρκετός εντυ-
πωσιακός. Συγκεκριμένα, εμφανίστηκε ένα καράβι 
στο λιμάνι και αμέσως ξεδιπλώθηκε μία τεράστια 
φανέλα, με το μήνυμα από κάτω «Be The Difference».

Στην εκδήλωση έδωσαν παρέστησαν σχεδόν όλοι 
οι άνθρωποι της διοίκησης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, 
μεταξύ των οποίων και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Εκ 
μέρους των0 παικτών ήταν οι Γιαννιώτας, Αυλωνίτης, 
Μπουχαλάκης και Ντουρμάζ ενώ τη διοίκηση εκπρο-
σώπησαν, μεταξύ άλλων, οι κ.κ. Βρέντζος, Αγραφιώ-
της, Θεοδωρίδης, Παύλου, Καραπαπάς, Ισά, Καρδια-
σμένος, Γεωργάτος, Ελευθεριάδης. Να προσθέσουμε 
ότι παρόντας ήταν ο Πέτρος Κόκκαλης.
Να σημειώσουμε οτι οι Πειραιώτες θα φορέσουν 
«Adidas» για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 1994-95, 
ενώ για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2005-06 δεν θα 
συνεργαστούν με την «Puma».

«Στην Ελλάδα ο Πουλίδο, φαβορί ο Ολυ-
μπιακός»
Ο Λεβαδειακός ξεκινά προπονήσεις σε λίγες ημέρες 
και ο Άλαν Πουλίδο αναμένεται στην Ελλάδα το Σαβ-
βατοκύριακο για να μιλήσει με τους ανθρώπους της 
ομάδας σχετικά με το μέλλον του.
Η ομάδα της Λιβαδειάς υποβιβάστηκε και ο παίκτης 
είναι απίθανο να μείνει, με τη μεξικανική ιστοσελίδα 
MedioTiempo να αναφέρει πως «φαβορί για την από-
κτηση του Πουλίδο είναι ο Ολυμπιακός».
Το ρεπορτάζ αναφέρει πως ο παίκτης δεν βιάζεται ιδι-
αίτερα, καθώς μπορεί να φύγει δανεικός ή με μετα-
γραφή έως τις 31 Αυγούστου, ενώ σημειώνεται πως 
δεν δέχθηκε να πάει στην Τσίβας Γουαδαλαχάρα.
Κι όλα αυτά ενώ αναμένεται η οριστική απόφαση του 
CAS για το πού ανήκει...

Ιταλικό σενάριο για Κορεάτη πορτιέρο 
στον Ολυμπιακό
Tο ιταλικό σάιτ Tuttomercatoweb «ανακάλυψε» ενδι-
αφέρον των «ερυθρόλευκων» για τον Κιμ Σεούνγκ-
Γιου, 24χρονο διεθνή πορτιέρο από την Κορέα!
Ο ύψους 1.87 μέτρων τερματοφύλακας αγωνιζόταν 
την χρονιά που μας πέρασε στην Ούλσαν και είναι 
διεθνής με τη Νότια Κορέα από το 2013. Με την 
ομάδα του έχει κατακτήσει το ασιατικό Champions 
League το 2012 και με την Εθνική U-23 το χρυσό 
στους ασιατικούς αγώνες του 2014.

αθλητικά

SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στη χθεσινή μέρα κυριάρχησαν τα αποκαλυπτήρια της νέας φανέλας του Ολυμπιακού με τη νέα 
εποχή που ανοίγει για τους Πειραιώτες μέσω της συνεργασίας τους με την Adidas. Η νέα φανέλα 
παρουσιάστηκε και πλέον απομένει σιγά σιγά, μια και πλησιάζουμε Ιούλιο, να μαθαίνουμε και 
ποια θα είναι τα νέα αποκτήματα των νταμπλούχων Ελλάδας που θα τη φορέσουν.

ΤΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΑΝΑ 
ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ

 ο 34ος κατηΓορουμενοσ

Απολογήθηκε και... 
κατηγορείται ο Σα Πίντο 

Ο πρώην προπονητής του Ατρόμητου Ρικάρντο Σα Πίντο βρέθηκε 
αιφνιδιαστικά στην Ελλάδα και απολογήθηκε στον ειδικό ανακριτή δια-
φθοράς και κατηγορείται για δωροδοκία-δωροληψία.
Ο Πορτογάλος ήταν ο 34ος κατηγορούμενος για την «εγκληματική οργά-
νωση» και αναμενόταν στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, ωστόσο ο ίδιος επί-
σπευσε τις διαδικασίες και ήρθε στη χώρα μας την Τετάρτη (24/6) όπου 
και βρέθηκε στο γραφείο του ειδικού ανακριτή Γιώργου Ανδρεάδη.
Μετά από την ένορκη κατάθεση του Τάκη Φύσσα αναφορικά με το παι-
χνίδι Ολυμπιακός-Ατρόμητος, ο Σα Πίντο είναι κατηγορούμενος για 
δωροδοκία-δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος, καθώς όπως 
είχε υποστηριχθεί δέχτηκε παρεμβάσεις από την ομάδα και άφησε εκτός 
αποστολής συγκεκριμένους παίκτες.
Για το ίδιο περιστατικό είχαν απολογηθεί και αφεθεί ελέυθεροι δίχως 
περιοριστικούς λόγους και οι Γιώργος Σπανός και Γιάννης Αγγελόπουλος.
Το ίδιο, ελέυθερος δίχως περιοριστικούς όρους, ισχύει και για τον Πορ-
τογάλο προπονητή.
Πλέον με τη δική του απολογία, κλείνει ο κύκλος με τις καταθέσεις των 
34 κατηγορουμένων και έτσι ο ειδικός ανακριτής μπορεί να ετοιμάσει 
την πρόταση του για την υπόθεση και να σταλεί στον εισαγγελέα.
Από μάρτυρας, κατηγορούμενος
Ο Πορτογάλος προπονητής αρχικά είχε κληθεί να καταθέσει ενόρκως 
από τον Γιώργο Ανδρεάδη, αλλά στη συνέχεια κλήθηκε σε απολογία 
ως κατηγορούμενος. Ηδη έχουν κινηθεί οι διαδικασίες από τα αρμό-
δια υπουργεία για την άφιξή του στην Ελλάδα, η οποία αναμένεται τον 
Σεπτέμβρη, καθώς δεν έχει αντίρρηση να έρθει στη χώρα μας για να 
απολογηθεί. Αν όμως αρνηθεί, μπορεί να εκδοθεί ένταλμα σύλληψής 
του.

«Με μπλέκουν σε πολέμους»
Ο πρώην τεχνικός του Ατρόμητου μίλησε στην εφημερίδα της πατρίδας 
του «Record» για την εμπλοκή του ονόματός του, ως κατηγορούμενος: 
«Δεν έχω καμία σχέση μ’ αυτό το έργο. Με μπλέκουν σε πολέμους» είπε.
Μέχρι τον Σεπτέμβρη από το γραφείο του Γιώργου Ανδρεάδη θα περά-
σουν να καταθέσουν μάρτυρες υπεράσπισης των κατηγορούμενων. 
Μόλις καταθέσει και ο Ρικάρντο Σα Πίντο, ο φάκελος θα πάει στον εισαγ-
γελέα, που θα προτείνει την απαλλαγή ή την παραπομπή σε δίκη των 
κατηγορουμένων και την τελική απόφαση θα πάρει το δικαστικό συμ-
βούλιο.
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Ο Φρανκ Άρνεσεν, στην πρώτη του επίσημη 
παρουσία μπροστά στα ΜΜΕ και τον κόσμο του 
ΠΑΟΚ, ανέλυσε το πλάνο που θέλει να εφαρμόσει 
στον «δικέφαλο», θέτοντας ως πρώτο στόχο τη 
δημιουργία μιας ομάδας με πνεύμα νικητή και 
δίψα για διάκριση…

Σ
τη συνέντευξη Τύπου μίλησε πρώτος ο πρόεδρος 
της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιάκωβος Αγγελίδης που τόνισε: «Εί-
μαι χαρούμενος που παρουσιάζω τον Αρνεσεν στην 
οικογένεια του ΠΑΟΚ. Η παρουσία του στο ευρω-

παικό ποδόσφαιρο τα τελευταία 40 χρόνια μιλάει από μό-
νη της. Θα έχει την ευθύνη για το συνολικό τμήμα, το σκά-
ουτινγκ και τις ακαδημίες. Θα προσπαθήσει να καταστήσει 
αποδοτικές τις δραστηριότητες της ομάδας και θα έχει την 
ευθύνη αξιολόγησης της ομάδας ενώ θα είναι υπεύθυνος 
για τις μεταγραφές και τους δανεισμούς και θα έχει την ευ-
θύνη να υποβάλλει τις προτάσεις του για τον προπονητή. Ο 
ΠΑΟΚ προέρχεται από μια απογοητευτική χρονιά και αυτή 
ξεκινά ακόμη πιο νωρίς. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα ζη-
τήματα αυτά. Πρέπει να πάρουμε έτσι τις σωστές αποφά-
σεις. Ξέρουμε πως ο Σαββίδης έχει υψηλούς στόχους για 
την ομάδα και εμείς πρέπει να ικανοποιήσουμε τις προσδο-
κίες του. Η επιτυχία θα έρθει αν συνεργαστούμε όλοι για την 
επίτευξη των στόχων. Η έλευση του Φρανκ αποτελεί σωστό 
βήμα για να πάρει ο ΠΑΟΚ την θέση που του αρμόζει».
Στη συνέχεια, στον αρχικό του λόγο ο Φρανκ Άρνεσεν επε-
σήμανε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Σαββίδη που έχει 
κάνει καλή δουλειά. Πρέπει να ικανοποιήσουμε τις προσ-
δοκίες του και θα κάνω ό,τι μπορώ. Ο Αγγελίδης με κυνή-
γησε σε όλη την Ευρώπη για να διασφαλίσει πως είμαι ο 
κατάλληλος. Είναι τιμή μου να υπηρετήσω αυτό τον μεγάλο 
σύλλογο που τον ξέρω από τότε που ήμουν παίκτης. Ευχα-
ριστώ τους πάντες στην ομάδα. Εχω τρία πεδία αρμοδιο-
τήτων... Η πρώτη ομάδα με το ιατρικό επιτελείο, τις ακαδη-
μίες και το τμήμα σκάουντινγκ. Ολοι έχουν το ίδιο βαθμό 
σπουδαιότητας. Πρέπει να θέσω προτεραιότητες και αυτές 
είναι η πρώτη ομάδα και το τμήμα σκάουτινγκ. Είμαι πεπει-
σμένος πως θα τα πάμε καλά παρά τον λίγο χρόνο που 
έχουμε να προετοιμαστούμε. Βλέποντας την νοοτροπία 
στην Ελλάδα και την ιστορία του συλλόγου, καταλήξαμε σε 
μια λίστα υποψηφίων. Ηθελα ο προπονητής να είναι νέος, 
πεινασμένος, να έχει προσωπικότητα. Εγώ είμαι ο έμπει-
ρος, οπότε θα βοηθώ τον προπονητή και ήταν σημαντικό 
να είναι νέος. Κάθε επιτυχία στον Τούντορ».
Για το πώς τον έπεισε ο Σαββίδης να πάει στην Τούμπα, 
σε μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ που υπάρχει μεγάλη πίεση, 
εξήγησε: «Ηταν η φιλοδοξία που έχει. Θέλει να φέρει τον 
ΠΑΟΚ στην κορυφή. Μου αρέσουν όσοι είναι φιλόδοξοι. 
Σημαντικο είναι πως συμφωνήσαμε εγώ να επιλέξω τον 
προπονητή. Ξέρω το πάθος των φίλων του ΠΑΟΚ και ο ιδι-
οκτήτης έχει δώσει υγεία στον ΠΑΟΚ. Θα μπορέσω να δου-

λέψω καλά εδώ».
Για την «ηλεκτρική» καρέκλα του προπονητή και αν είναι 
διατεθειμένος να στηρίξει τον Τούντορ τόνισε: ««Ελπίζω να 
μείνει σε αυτά τα δύο χρόνια του συμβολαίου και να κάτσει 
περισσότερο. Εγώ πήρα την απόφαση, είναι δική μου η 
ευθύνη. Είμαι σίγουρος πως θα κάνει καλή δουλειά».
Για το πλάνο του ΠΑΟΚ και αν μπορεί να κάνει πρωταθλη-
τισμό από την πρώτη χρονιά είπε: «Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη 
ομάδα. Στόχος είναι να χτίσουμε μια ομάδα και να έχουμε 
φιλόδοξους ανθρώπους. Αρχικά θέλουμε να κερδίζουμε, 
μετά θα δούμε... Οποιος λέει πως πάει για να πάρει το πρω-
τάθλημα από το ξεκίνημα, μάλλον δεν ξέρει από ποδό-
σφαιρο. Θα προσπαθήσουμε να τα πάμε όσο καλύτερα 
γίνεται στις τρεις διοργανώσεις. Εγώ θέλω να δω πειθαρχία 
και φιλοδοξία αλλά και πάθος και αυτά τα στοιχεία θέλω να 
τα έχουν όλοι στην ομάδα. Θέλω να οικοδομήσουμε μια 
νοοτροπία που θα περάσει και στην ομάδα. Ξέρω την πίεση 
που υπάρχει, αλλά πρέπει και να περάσουμε καλά».
Για το τμήμα σκάουτινγκ στο οποίο δίνει βάρος είπε: «Εχω 
μιλήσει με τον πρόεδρο και τον ιδιοκτήτη. Δεν ήρθα για να 
σπαταλήσω χρήματα. Πρέπει να κάνουμε σωστές επιλο-
γές στις μεταγραφές. Την προηγούμενη Τρίτη μίλησα με το 
τμήμα σκάουτινγκ και τους είπα τι ψάχνουμε και πώς. Πρέ-
πει και ο προπονητής να ξέρει τους παίκτες, τι νοοτροπία 
έχουν... Θα έχουμε τον χρόνο να το δούμε αυτό, θα είμαστε 
δύο εβδομάδες στην Ολλανδία».
Για το τι θα θεωρεί του χρόνου επιτυχία για τον ΠΑΟΚ 
τόνισε: «Δεν έχω γυάλινη σφαίρα. Θα θέλω να έχει η ομάδα 
από παίκτες πολεμιστές και η ομάδα να έχει πειθαρχία και 
πνεύμα νικητή. Θέλω να παίζουμε ποδόσφαιρο ωραίο και 
με πάθος. Σε αυτό παίζει ρόλο ο προπονητής που από μένα 
θα στηριχτεί 110%».
Για τα πλεονεκτήματα του Τούντορ ανέλυσε: «Ο ιδιοκτή-
της ήθελε έναν νέο τεχνικό. Ετσι ψάξαμε έναν νέο φιλόδοξο 
προπονητή που θα είναι πεινασμένος. Σύμφωνοι, δεν έχει 
μεγάλη εμπειρία... Αλλά μην ξεχνάτε πως είναι προπονητής 
έξι χρόνια στο μεγάλο σχολείο της Χάιντουκ. Έχει τις δικές 
του ιδέες, έχει υπάρξει βοηθός στην Εθνική Κροατίας, έχει 
δουλέψει σε ένα δύσκολο κλαμπ όπως είναι η Χάιντουκ 
που σου επιτρέπει να αναπτύξεις τις δικές σου ιδέες χωρίς 
πίεση. Δεν φοβάται, αυτό το χρειαζόμαστε και μου αρέσει. 
Έχει καταγράψει μια φανταστική καριέρα, σε μία από τις 
μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου. Επίσης, η Χάιντουκ φημί-
ζεται για τη σχολή προπονητών της. Έχει παίξει στο ιταλικό 
που η τακτική παίζει μεγάλο ρόλο. Έχει λοιπόν πολλά εφό-
δια. Εχει μεγάλη προσωπικότητα. Δεν έχει φόβο και αυτό 
το εκτίμησα. Εκανα μια συνέντευξη με τον Τούντορ για 2.5 
ώρες. Η διαδικασία που ακολουθώ για τον προπονητή είναι 
μέσω συνέντευξης. Οι απαντήσεις του με ικανοποίησαν και 
ρώτησα και τακτικά ζητήματα. Επίσης θέλουμε να αναπτύ-
ξουμε νέους παίκτες από τις ακαδημίες και αυτά τα νέα παι-
διά που έχουμε θέλουμε να έχουν νοοτροπία νικητή, όχι να 
παίρνουν τίτλους».

αθλητικά

Τ
ον δρόμο της δικαιοσύνης 
θα πάρει η υπόθεση με 
την ποινή που επιβλήθηκε 
στον Δημήτρη Μελισσα-

νίδη από το δικαστικό τμήμα της 
ΕΠΟ. Ο «τίγρης», που είχε κληθεί 
σε απολογία για τις δηλώσεις του 
μετά το ματς με τον ΟΣΦΠ, τιμω-
ρήθηκε τόσο σε πρώτο όσο και σε 
δεύτερο βαθμό με πρόστιμο, το 
οποίο θεωρεί αστήρικτο και πα-
ράλογο.
Ετσι, το νομικό τμήμα του επι-
χειρηματία κατέθεσε αγωγές 
εις βάρος των τριών δικαστικών 
της πειθαρχικής επιτροπής και 
κατά των δύο ποδοσφαιρικών 
εισαγγελέων, του Κωνσταντίνου 
Πετρόπουλου και του Παναγιώτη 
Καρρά. Ουσιαστικά, ο ιδιοκτήτης 
της Aegean δεν έκανε αγωγή μόνο 
στα πρόσωπα που του επέβαλαν 
τιμωρία, αλλά και σε βάρος αυτών 

που τον κάλεσαν σε απολογία για 
τις δηλώσεις του, παρά το γεγο-
νός ότι δεν έχει απολύτως κανέ-
ναν επίσημο ρόλο στην ΠΑΕ ΑΕΚ.
Η παραπάνω κίνηση του ιδιο-
κτήτη της Aegean έχει δρομολο-
γηθεί εδώ και μέρες και δεν προέ-
κυψε ξαφνικά, με την ανακοίνωση 
της απόφασης. Οι αγωγές έχουν 
συνταχθεί και σταλεί εδώ και 18 
ημέρες με την κατηγορία της προ-
σβολής του προσώπου του Δημή-
τρη Μελισσανίδη και μέσω αυτών 
απαιτεί το ποσό των 500.000 
ευρώ από τον καθένα.
Να υπενθυμίσουμε ότι τα πειθαρ-
χικά όργανα της ΕΠΟ τιμώρησαν 
τον Μελισσανίδη με πρόστιμο 
ύψους 9.000 ευρώ. Κάτι που 
σημαίνει ότι το αρμόδιο δικαιο-
δοτικό όργανο αποδέχθηκε πως 
ο Μελισσανίδης έχει σχέση με την 
ΑΕΚ.

Αγωγές για προσβολή στο 
πρόσωπο του Μελισσανίδη

 η συνεντευΞη τυπου του αρνεσεν

«μου αρέσει ο... φιλόδοξος σαββίδης» 

 «εκλεισε» και τυπικα η μεταΓραφη τουσ

Χαρίσης και Κοροβέσης 
τα νέα πρόσωπα στον 
ΠΑΟΚ 

Η 
ανακοίνωση αναφέρει: «Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτη-
ση του Χάρη Χαρίση και του Νίκου Κοροβέση από τον ΠΑΣ Γιάν-
νενα. Οι δυο ποδοσφαιριστές θα είναι τα νέα πρόσωπα στην 
πρώτη συγκέντρωση της ομάδας αύριο στη Νέα Μεσημβρία».

Ο Χάρης Χαρίσης, γεννημένος στις 12 Ιανουαρίου 1995 στα Γιάννενα, 
αγωνίζεται ως αμυντικός χαφ και είναι διεθνής με την Εθνική Ελπίδων. Ο 
ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο τεσσάρων ετών και δήλωσε στο 
paokfc για τη μεταγραφή του: «Αισθάνομαι υπερήφανος που αποτελώ 
μέλος του ΠΑΟΚ. Ήταν ένα όνειρο που πραγματοποιήθηκε και είναι η ώρα 
της ευθύνης για μένα, να αποδείξω ότι έχω τις ικανότητες και την ωριμό-
τητα να καθιερωθώ σ΄ έναν μεγάλο σύλλογο».
Ο Νίκος Κοροβέσης έχει γεννηθεί στις 10 Αυγούστου 1991 στη Χαλκίδα 
και αγωνίζεται στο αριστερό άκρο του κέντρου και της επίθεσης. Συνολικά 
έχει αγωνιστεί σε 87 ματς με τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννινα, έχει σκοράρει 
13 φορές κι έχει δώσει 8 ασίστ. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο 
τριών ετών και δήλωσε για τη μεταγραφή του: «Επιτέλους πέρασε το διά-
στημα της αναμονής και ξεκινάω με όνειρα καθιέρωσης την προσπάθειά 
μου στον ΠΑΟΚ. Δεν χρειάστηκε να σκεφτώ καθόλου για την επιλογή μου, 
όταν σε καλεί ο ΠΑΟΚ απλά δέχεσαι! Ελπίζω να αποδώσει η σκληρή δου-
λειά που ξεκινάει αύριο και να φανώ χρήσιμος στη νέα μου ομάδα».
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Μια τεράστια μεταγραφή για τα δεδομένα της 
Football League έχει στα σκαριά η Λαμία, εφόσον 
ευσταθούν οι πληροφορίες της ιστοσελίδας 
sportreport.gr, σύμφωνα με τις οποίες βρίσκεται 
σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ντουντού 
Σεαρένσε.

Π
ρόκειται για τον γνωστό πρώην ποδοσφαιριστή 
του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ, ο οποίος έχει πε-
ράσει μεταξύ άλλων από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας κι 
έχει πραγματοποιήσει 12 συμμετοχές με την ε-

θνική Βραζιλίας.
Αναφέρεται ότι πριν πυροδοτήσουν τη μεταγραφική 
βόμβα, στη Λαμία επιθυμούν να περάσουν τον Βραζι-
λιάνο από εξονυχιστικούς ιατρικούς ελέγχους, καθώς έχει 
υποστεί αρκετούς τραυματισμούς στο παρελθόν. Μέχρι 
πρότινος αγωνιζόταν στη Φορταλέζα της τρίτης 
κατηγορίας της Βραζιλίας. Σημειώνεται ότι 
ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία.
Επιπλέον, η προγραμματισμένη αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ Λαμία κατά 
500.000 ευρώ αναβλήθηκε για διαδικαστι-
κούς λόγους, όπως διευκρινίστηκε.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
Αποφασίστηκε χθες η δημιουργία της καινούρ-
γιας ΠΑΕ Πανσερραϊκός 1964, με την εκκαθάριση της 
προηγούμενης ΠΑΕ να ολοκληρώνεται σε τρεις μήνες. 
Το μετοχικό κεφάλαιο της νεοσύστατης εταιρείας ορί-
στηκε στις 309.000 ευρώ και τη δυνατότητα αγοράς μετο-
χών έχουν μόνο μέλη της Ερασιτεχνικής. Η διοίκηση που 
έτρεξε την ομάδα στη Γ’ Εθνική αναμένεται να καλύψει το 
ποσό. Οι συμμετέχοντες στη νέα ΠΑΕ αναμένεται να ανα-
κοινωθούν στη γενική συνέλευση της 14ης Ιουλίου.

«Μπαμ» στην Ελευσίνα με τον Χιώτη!
Έναν παίκτη με εμπειρία από παιχνίδια επιπέδου 
Champions League βάζει στη μηχανή του ο Παναλευσινι-
ακός εν όψει της νέας σεζόν που θα τον βρει στην Football 
League. Οι «σταχυοφόροι» ήρθαν σε συμφωνία με τον 
38χρονο τερματοφύλακα Διονύση Χιώτη!
Η σχετική ανακοίνωση ανέφερε: «Η οικογένεια του Πανε-
λευσινιακού και ο πρόεδρος της ομάδας της Χρήστος Για-
λιάς είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την από-
κτηση του Διονύση Χιώτη που τον καλωσορίζουν από 
σήμερα στην οικογένεια του συλλόγου».

Διαμαντόπουλος ο «αντι-Ανγκούλο»
Μπορεί στον Απόλλωνα να επικρατεί στασιμότητα εν όψει 

και της δικαστικής απόφασης για τη Βέροια, ωστόσο οι 
μεταγραφικές σκέψεις δεν παύουν να υπάρχουν. Μια εξ 
αυτών αφορά τον αντικαταστάτη του Ιγκόρ Ανγκούλο, ο 
οποίος με τα σημερινά δεδομένα δεν φαίνεται να ανανε-
ώνει τη συνεργασία του με την ομάδα της Ριζούπολης. Ο 
27χρονος Δημήτρης Διαμαντόπουλος του Ολυμπιακού 
Βόλου που έσπασε τα κοντέρ στο φετινό πρωτάθλημα της 
Football League θεωρείται ο ιδανικός αντικαταστάτης, 
παρά το ότι έχει δεχτεί πρόταση και από τον Ερμή Αρα-
δίππου.

Με Τεννέ η Λαμία
Ο Μπάμπης Τεννές θα είναι ο προπονητής της Λαμίας τη 
νέα αγωνιστική περίοδο, αντικαθιστώντας τον Παύλο Δερ-
μιτζάκη, ο οποίος αποχώρησε από την ομάδα της Φθιώ-
τιδας.

Η ανακοίνωση της Λαμίας έχει ως εξής:
«Η ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 βρίσκεται στην ευχά-

ριστη θέση να ανακοινώσει ότι προπονητής της 
ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2015-
2016 αναλαμβάνει ο Μπάμπης Τεννές. Ο 
έμπειρος τεχνικός έρχεται ξανά στη Λαμία 
για να ολοκληρώσει το έργο του και να οδη-
γήσει την ομάδα σε πορεία πρωταθλητι-

σμού τη νέα σεζόν. Τον καλωσορίζουμε και 
του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του! Ο 

Μπάμπης Τεννές θα παραχωρήσει συνέντευξη 
Τύπου στις 30/6/2015 στα Γραφεία του Συλλόγου».

Πήγαν για γνήσιο της υπογραφής και συνε-
λήφθησαν!
Τα ευτράπελα γεγονότα στις τάξεις της Λάρισας, με το 
τελευταίο να λαμβάνει χώρα το πρωί της Τετάρτης (17/6) 
στο αστυνομικό Μέγαρο της πόλης.
Συγκεκριμένα, δύο παίκτες των «βυσσινί», ο Ελιομάρ και 
ο Πίντο βρέθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση, για μια 
τυπική διαδικασία, για να το γνήσιο της υπογραφής σε 
έγγραφα σχετικά με μη οφειλές της ΠΑΕ προς το πρόσωπό 
τους. Κι αν ως εδώ όλα έμοιαζαν απολύτως φυσιολογικά η 
κατάληξη της επίσκεψης τους ήταν απίστευτη.
Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως οι δυο παίκτες της ΑΕΛ 
δεν είχαν άδεια παραμονής στη χώρα και αμφότεροι κατέ-
ληξαν στο κρατητήριο, κατηγορούμενοι για παράνομη 
είσοδο στη χώρα. Πλέον αναμένεται να αφεθούν ελεύθε-
ροι με τη διαβεβαίωση πως θα εγκαταλείψουν την Ελλάδα 
μέσα σε διάστημα 30 ημερών, ειδάλλως θα συλληφθούν 
εκ νέου.
Σαν να μη φτάνει η περιπέτεια των δυο παικτών ελλοχεύει 
ο κίνδυνος για την ΠΑΕ ΑΕΛ ο εισαγγελέας να της ασκήσει 
ποινική δίωξη για απασχόληση παράνομων μεταναστών.

Tα νέα της Football League

«ντου» με ντουντού στη λαμία

Ν
έα επιστολή με 
την απαντά σε ε-
κείνη ου Βαγγέ-
λη Πλεξίδα, απέ-

στειλε ο Αλέξης Κούγιας. 
Ο κ. Κούγιας «χαμήλωσε» 
τους τόνους της αντιπαρά-
θεσης και τονίζει ότι απο-
δέχεται όλες τις απαιτή-
σεις του κ. Πλεξίδα όσον 
αφορά την ΠΑΕ ΑΕΛ.
Αναλυτικά η επιστολή του 
Αλέξη Κούγια:
«Καλησπέρα κ. Πλεξίδα,
Δεν σχολιάζω καθόλου το 
μέρος του e-mail, το οποίο 
μου αποστείλατε και το 
οποίο αναφερόταν σε 
συμπεριφορά και δηλώ-
σεις μου.
Για τη δική μου αγωγή το 
να με αγνοούν επί 24 ώρες 
και να μην επικοινωνούν 
μαζί μου για κάτι το οποίο 
έχει συμφωνηθεί μεταξύ 
κυρίων είναι απαράδεκτο.
Δεν ε ίχα καμία πρό-
θεση να δημιουργήσω το 
οποιοδήποτε πρόβλημα 
στη μεταξύ μας σχέση.
Όσον αφορά την ουσία 
της αγοραπωλησίας, στο 
περιεχόμενο του mail το 
οποίο μου στείλατε και 
αφορά την αγορά του 
πακέτου μετοχών της 
ΑΕΛ, το οποίο κατέχει η 
εταιρεία της οποίας είστε 
ιδιοκτήτης, την αγορά του 
προπονητικού κέντρου 
των Δένδρων με όλες 
τις εγκαταστάσεις και τα 
μηχανήματα, τα οποία 
είναι απαραίτητα για τη 
λειτουργία και συντή-
ρησή του, τον εξοπλισμό 
των γραφείων της ομάδας 
και της εταιρικής συμμετο-
χής στην μπουτίκ, η οποία 
πωλεί κατ’ αποκλειστι-
κότητα τις ποδοσφαιρι-
κές εμφανίσεις και τα αξε-
σουάρ της ΠΑΕ ΑΕΛ, σας 
απαντώ κατηγορηματικά 
ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ όλες 
σας τις απαιτήσεις.

Το μόνο για το οποίο επι-
φυλάσσομαι είναι τυχόν 
υποχρεώσεις της ΠΑΕ ΑΕΛ 
στο ΙΚΑ, στην εφορία, σε 
ποδοσφαιριστές, σε προ-
πονητές, σε υπαλλήλους 
και τρίτους, ΕΦΟΣΟΝ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ, για τις οποίες 
θα υπάρχει ρητός όρος 
ότι θα συμψηφιστούν στο 
εναπομείναν από την προ-
καταβολή των 360.000,00 
τίμημα.
Στο σημείο αυτό προτείνω 
και είμαι βέβαιος ότι θα 
συμφωνήσει και ο νομικός 
σας σύμβουλος κ. Αλε-
ξίου να δοθούν επιταγές 
με εμπράγματη ασφάλεια 
σε ακίνητο ή ακίνητα της 
περιουσίας μου, τα οποία 
περιλαμβάνονται σ την 
προσωπική φορολογική 
μου δήλωση.
Συμφωνώ για την κατα-
βολή σε εσάς ποσού 
400.000,00 ευρώ, εφό-
σον η ομάδα ανέβει στην 
Super League, το οποίο 
σας προτείνω να σας κατα-
βληθεί μέσα σε τέσσερα 
χρόνια από τον χρόνο 
της ανόδου και προτείνω 
όπως τα έξοδα μεταβί-
βασης τα αναλάβουμε 50 
- 50%, όπως είναι και το 
δεοντολογικά σωστό.
Αυτονόητο είναι ότι από 
αύριο θα τεθούν στην 
διάθεσή μου το καταστα-
τικό συστάσεως της ΠΑΕ 
ΑΕΛ με όλα τα έγγραφα, 
τα οποία είναι απαραί-
τητα , όλα τα στοιχεία για 
τη σχέση σας με το ΙΚΑ 
και την εφορία και όλα τα 
στοιχεία που αφορούν 
στη σχέση σας με ποδο-
σφαιριστές, προπονητές, 
υπαλλήλους και όλους 
τους συναλλασσόμενους 
με την ΠΑΕ ΑΕΛ.

Αθήνα, 23/06/2015

Αλέξιος Χ. Κούγιας»

Κούγιας σε Πλεξίδα: 
«Αποδέχομαι όλες σας 
τις απαιτήσεις»
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Π
αρά τα 35 του χρόνια ο Ροναλντί-
νιο παραμένει περιζήτητος και τα 
σενάρια πως «ψάχτηκε» για αυτόν 
ο Ολυμπιακός ήταν έντονα, ωστό-

σο ο Βραζιλιάνος θα συνεχίσει να έρχεται 
στην Ελλάδα μόνο για διακοπές.
Ο «Ρόνι» έμεινε ελεύθερος από την Κερετάο 
του Μεξικό και ήταν σε αναζήτηση ομάδας, 
έχοντας πολλές προτάσεις από Ευρώπη, 
MLS και Βραζιλία. Και τελικά επέλεξε να επι-
στρέψει στην πατρίδα του για την Βάσκο ντα 
Γκάμα.
O Εουρίκο Μιράντα, πρόεδρος της βραζι-
λιάνικης ομάδας, είπε: «Προετοιμάζουμε το 

πρότζεκτ Ροναλντίνιο-Βάσκο. Και είμαστε 
σε προχωρημένες συζητήσεις. Αν έπρεπε 
να μιλήσω με ποσοστά, θα έλεγα 90%. 
Ήδη μίλησα με τον παίκτη και ενδιαφέρεται 
πάρα πολύ για το πρότζεκτ. Έμεινε πολύ ικα-
νοποιημένος. Ξέρω τον αδελφό του από την 
εποχή που έπαιζε στην Βάσκο και μιλάμε 
τώρα για τις λεπτομέρειες».
Σύμφωνα με πληροφορίες ο «Ρόνι» θα υπο-
γράψει συμβόλαιο το οποίο θα του αποφέ-
ρει 45.000 ευρώ το μήνα, ενώ παράλληλα 
θα υπάρχει και όρος που θα τον κάνει να 
κερδίζει χρήματα και από την… «εικόνα» 
του (φανέλες, διαφημίσεις κλπ).

Ο ένας (Σέρχιο Ράμος) είναι η «ψυχή» 
της ομάδας και ο άλλος (Κριστιάνο 
Ρονάλντο) το σημείο αναφοράς και, 
με διαφορά, ο πρώτος της σκόρερ. 
Αμφότεροι, όμως, εσχάτως δεν 
αισθάνονται καθόλου καλά στη Ρεάλ 
Μαδρίτης.

Ο 
Σεβιγιάνος κεντρικός αμυντικός, 
ο οποίος έχει συμβόλαιο έως το 
2017, είναι εξοργισμένος με το 
γεγονός ότι κανένας στη «βασί-

λισσα» δεν βγήκε να διαψεύσει το σενάριο 
περί φλερτ με προ - υποψήφιο για τις εκλο-
γές της Μπαρτσελόνα, αν και για το συγκε-
κριμένο ζήτημα πιθανότατα έχει «παίξει 
παιχνίδι» η ίδια η πλευρά του ποδοσφαι-
ριστή.
Ο Ράμος νιώθει ότι δεν εκτιμάται αρκετά 
στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», σύμφωνα 
με την εφημερίδα «AS» θέλει να φύγει 
αυτό το καλοκαίρι κιόλας και, μάλιστα, κερ-
δίζοντας τα ίδια χρήματα που παίρνει στη 
Ρεάλ (έξι εκατομμύρια ευρώ «καθαρά»), 
αφού δεν είναι οικονομικό το θέμα, αλλά 
ηθικό, εμπιστοσύνης.
Ο «CR7» δεν φτάνει σε τέτοιες... ακρότη-
τες, αλλά είναι και αυτός ενοχλημένος με 
διάφορα που συμβαίνουν στην ομάδα. Ο 
Πορτογάλος θεωρεί πως έχει πέντε λόγους 
για να είναι δυσαρεστημένος: 1. Δεν θέλει 
να συνεχίσει ως επικεφαλής του ιατρικού 

τιμ ο Χεσούς Ολμο, τον οποίον δεν θέλει 
κανένα από τα «βαριά ονόματα» των απο-
δυτηρίων.
2. Ενιωσε πως ο σύλλογος δεν τον προστά-
τευσε, όταν δέχθηκε επίθεση από τα ΜΜΕ, 
ύστερα από το πάρτι γενεθλίων, λίγες ώρες 
μετά τη συντριβή με 4-0 από την Ατλέτικο. 
3. Δεν καταλαβαίνει τη συμπεριφορά του 
συλλόγου απέναντι σε Ικερ Κασίγιας και 
Σέρχιο Ράμος, αφού νιώθει πως μπορεί να 
συμβεί το ίδιο και με αυτόν στο μέλλον.
4. Εμαθε από τον Τύπο ότι προορίζεται 
από τον Ράφα Μπενίτεθ να αγωνιστεί ως 
σέντερ φορ τη νέα σεζόν. 5. Τον εξέπληξε 
που ο νέος προπονητής πήγε να δει από 
κοντά τον Γκάρεθ Μπέιλ και όχι τον ίδιο. 
Είναι κοινό μυστικό ότι ο πρόεδρος Φλο-
ρεντίνο Πέρεθ έχει αδυναμία στον Μπέιλ 
και φημολογείται ότι, στην προετοιμα-
σία τουλάχιστον, ο Ουαλός θα αγωνιστεί 
στο κέντρο της μεσοεπιθετικής γραμμής, 
ύστερα από πιέσεις προς τον Μπενίτεθ, 
προκειμένου να ανέβει αγωνιστικά και 
ψυχολογικά.
Ο Κριστιάνο, μέσω του μάνατζέρ του, Ζορζ 
Μέντες, διεμήνυσε πριν από δύο εβδομά-
δες στη Ρεάλ ότι δεν έχει καμία πρόθεση να 
παίξει σέντερ φορ, όταν έχει «φορτώσει» 
με γκολ τα αντίπαλα δίχτυα ξεκινώντας από 
τα αριστερά. Την τελευταία σεζόν, άλλω-
στε, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: Κρι-
στιάνο Ρονάλντο 61 γκολ, Γκάρεθ Μπέιλ 17. 
Rafa, you have a (big) problem...

οι δυο πρώτοι (και μεγάλοι) 
«πονοκέφαλοι» του μπενίτεθ 

Στη Βάσκο ντα Γκάμα ο 
Ροναλντίνιο

Σ
την δυσάρεστη θέση να πάρει α-
πόφαση να κρεμάσει πρόωρα τα 
ποδοσφαιρικά του παπούτσια 
φαίνεται πως βρίσκεται ο Φρανκ 

Ριμπερί.
Η έγκυρη γαλλική εφημερίδα Equipe… αναρω-
τιέται αν μπορεί να κάνει ένα ακόμα come back, 
με τον γερμανικό Τύπο να αναφέρει πως ο Γάλ-
λος άσος της Μπάγερν δύσκολα θα ξαναπαίξει 
σε υψηλό επίπεδο!
Ο Ριμπερί ταλαιπωρείται από έναν ακόμα 
τραυματισμό στο πόδι του και παρότι άνθρω-
πος της Μπάγερν διαψεύδει τις φήμες λέγο-

ντας: «Θέλει να γυρίσει και να παίξει και τέτοιες 
ειδήσεις τον αναστατώνουν», οι φήμες πως η 
καριέρα του τελείωσε «φουντώνουν».
Ο 32χρονος επιθετικός, που πήγε στην Μπά-
γερν το 2007, έχει χάσει 79 παιχνίδια (από τα 
272 στην Bundesliga) λόγω τραυματισμού, 
έχει λείψει δηλαδή σχεδόν για δυόμιση σεζόν! 
Πέρυσι έχασε το 30% των αγώνων και φέτος 
πάνω από τους μισούς (σχεδόν 55%).
«Είναι αλήθεια πως, ειδικά τα τελευταία δύο 
χρόνια, τραυματίζεται συχνά, αλλά πρέπει να 
περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει» σχολίασε 
στην Bild ο Καρλ Χάινζ Ρουμενίνγκε.

«Τελειώνει» ο Ριμπερί; 
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Αντίπαλο με τη Βαρντάρ Σκοπίων 
έφερε η κληρωτίδα τον ΑΠΟΕΛ, στον 
δεύτερο προκριματικό γύρο του 
Champions League, η κληρωτίδα 
Το πρώτο ματς θα δοθεί στο «ΓΣΠ» 
της Λευκωσίας στις 14 ή 15 Ιουλίου, 
ενώ μια εβδομάδα μετά, η κυπριακή 
ομάδα θα ταξιδέψει στην ΠΓΔΜ για τη 
ρεβάνς.

Γ
ια να καταφέρουν οι Κύπριοι να μπουν 
σ τους ομίλους,χρειάζε ται να περά-
σουν τρεις γύρους, δηλαδή αυτόν (με 
τη Βαρντάρ) και άλλους δύο, τον τρίτο 

προκριματικό και μετά τα πλέι οφ.
Εν συνε χε ία 17 Ιουλίου θα γ ίνε ι η κλή-
ρωση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του 
Champions League, στον οποίο συμμετέχει 
και ο Παναθηναϊκός.

Αναλυτικά τα ζευγάρια του πρώ-
του προκριματικού γύρου (30/6-
1/7, 7-8/7):
Λίνκολν (Γιβραλτάρ)-Σάντα Κολόμα (Ανδόρα)
Κρουσέιν τερς (Β. Ιρλανδία)-Λεβάντια Ταλίν 
(Εσθονία)
Πιούνικ (Αρμενία)-Φολγκόρε (Σαν Μαρίνο)
Τόρσαβν (Νησιά Φερόε)-Νιου Σέιντς (Ουαλία)

Τα ζευγάρια του δεύτερου προκρι-
ματικού γύρου (14-15/7, 21-22/7):
Χιμπέρν ιανς (Μάλτα) -Μακάμπι Τε λ Αβίβ 
(Ισραήλ)
ΑΠΟΕΛ (Κύπρος)-Βαρντάρ Σκοπίων (ΠΓΔΜ)
Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Ρούνταρ (Μαυ-
ροβούνιο)
Σαράγεβο (Βοσνία)-Λεχ Πόζναν (Πολωνία)
Μάριμπορ (Σλοβενία)-Αστάνα (Καζακστάν)
ΜΠΑΤΕ (Λευκορωσία)-Ντάνταλκ (Ιρλανδία)
Ελσίνκι (Φινλανδία)-Βέντσπιλς (Λετονία)
Μίντιλαντ (Δανία)-Νικητής Λίνκολν (Γιβραλ-
τάρ)-Σάντα Κολόμα (Ανδόρα)
Μόλντε (Νορβηγία)-Νικητής Πιούνικ (Αρμε-
νία)-Φολγκόρε (Σαν Μαρίνο)
Μάλμε (Σουηδία)-Ζαλγκίρις (Λιθουανία)
Σέλτικ (Σκωτία)-Στιάρναν (Ισλανδία)
Τρέν τσ ιν (Σλοβακία) -Στεάουα Βουκουρε-
στίου (Ρουμανία)
Παρτιζάν (Σερβία)-Ντίλα Γκόρι (Γεωργία)
Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)-Μιλσάμι (Μολ-
δαβία)
Φ ό λ α  Ε ς  ( Λ ο υ ξ ε μ β ο ύ ρ γ ο ) - Ν τ ι ν α μ ό 
Ζάγκρεμπ (Κροατία)
Σκεντερμπέου (Αλβανία)-Νικητής Κρουσέ-
ιντερς (Β. Ιρλανδία)-Λεβάντια Ταλίν (Εσθο-
νία)
Νικητής  Τόρσαβν (Νησ ιά Φερόε) -Νιου 
Σέιντς (Ουαλία)-Βιντεότον (Ουγγαρία)

αθλητικά

η κληρωση του CHAMPIONS LEAGUE

με τη Βαρντάρ σκοπίων ο αποελ
Απόλλων: «Κυανόλευκος» με 
τη βούλα ο Φρέιρε 

Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε 
και επίσημα τη μεταγραφή 
του Φρέιρε για 1+1 χρόνια. 
Ο Βραζιλιάνος κεντρικός 
αμυντικός έφτασε στην Κύπρο, 
πέρασε επιτυχώς από ιατρικές 
εξετάσεις και ανακοινώθηκε 
από την ομάδα της Λεμεσού.

 

Ο 
Βραζιλιάνος στόπερ, που 
αποτελεί το 5ο μεταγρα-
φικό απόκτημα του Α-
πόλλωνα, θα μπει το συ-

ντομότερο σε αεροπλάνο με προο-
ρισμό την Ουγγαρία, προκειμένου 
να ενσωματωθεί με την αποστολή 
της ομάδας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η Εταιρεία Απόλλων Ποδό-
σφαιρο (ΔΗΜΟΣΙΑ) Λτδ ανακοι-
νώνει την έναρξη της συνεργασίας 
της με τον Bραζιλιάνο κεντρικό 
αμυντικό Leandro Freire de Araújo 
(21/08/1989) για τα επόμενα 1+1 
χρόνια.
Στο παρελθόν ο ποδοσφαιρι-
στής αγωνίστηκε με επιτυχία στις 
Uniúo Súo Joúo, Paranú Clube, Sport 
Club Recife, Uniúo Súo Joúo, Vitúria, 
Nacional και Ordabasy.

Η Μεγάλη και Περήφανη οικογένεια 
του Απόλλωνα Λεμεσού καλωσορί-
ζει τον Leandro Freire de Araújo και 
του εύχεται κάθε επιτυχία αγωνιζό-
μενος με την κυανόλευκη φανέλα».

Ερμής: «Καρέ» υπογραφών 
και φωτογράφισης
Μέσω ανακοίνωσης που αναρτή-
θηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της 
ομάδας, ο Ερμής ανακοινώνει την 
επίσημη απόκτηση των Κριστιάν και 
Ντιέγκο Πορτίγια και του Κριστιάν 
Λατόρε, που πέρασαν με επιτυχία 
της ιατρικές εξετάσεις, όπως και ο 
Εντόνγκ Ουλίσε.
Αναλυτικά:
Ο ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ανακοινώ-
νει την σύναψη συμφωνίας για 1+1 
χρόνια με τους εξής ποδοσφαιρι-
στές:ChristianPORTILLA, τον μικρό 
αδερφό του DiegoPORTILLA καθώς 
και τον CristianLatorre.
Οι πιο πάνω ποδοσφαιριστές και 
ο Ndong πέρασαν με επιτυχία τις 
ιατρικές εξετάσεις που πραγμα-
τοποιήθηκαν σήμερα το πρωί και 
στην συνέχεια κατευθύνθηκαν στα 
γραφεία της ομάδας όπου φωτο-
γραφήθηκαν με την στολή της ομά-
δας μας.
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Ως πρωταθλητής Ελλάδας έπειτα από μία τριετία ο μπασκετικός Ολυμπιακός... έμπαινε σε ένα 
ήσυχο καλοκαίρι με ελάχιστα ανοικτά μέτωπα. Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος δήλωνε πως ο βασικός 
κορμός της ομάδας θα παραμείνει αναλλοίωτος και δεν χρειάζονται πολλές αλλαγές. Επί της 
ουσίας άφηνε να εννοηθεί πως δεν θα φύγει κανείς μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τους 
παίκτες του.

αθλητικά

Δ
έκα ημέρες μετά, το ήσυχο καλοκαίρι μετα-
τράπηκε σε ένα σύνθετο μπασκετικό παζλ 
με τον Μπράιαντ Ντάνστον να έχει ήδη ανα-
κοινωθεί από την Εφές και τον Κώστα Σλού-

κα να βρίσκεται μεταξύ Πειραιά και Κωνσταντινού-
πολης. Την ίδια στιγμή ο Τρεμέλ Ντάρντεν αποτελεί 
παρελθόν και οι Λαφαγέτ, Πέτγουεϊ βρίσκονται με το 
ένα πόδι στην έξοδο.
Ξαφνικά ο Ολυμπιακός έχει βρεθεί να ψάχνει μία 
ολόκληρη πεντάδα, αλλά το αυτό που τον 
«καίει» είναι η παραμονή του Σλούκα. Ο 
25χρονος διεθνής αποτελεί μέλος του 
βασικού κορμού Ελλήνων (Σπανού-
λης, Πρίντεζης, Μάντζαρης, Σλού-
κας), προορίζεται για να αναλάβει 
τον ρόλο του Σπανούλη τα επόμενα 
χρόνια και έχει συνδέσει το όνομά 
του με τις σημαντικές επιτυχίες των 
τελευταίων χρόνων.
Τα πράγματα, βέβαια, δείχνουν πολύ-
πλοκα, αλλά αν παραμείνει ο Σλούκας, η δια-
δικασία θα απλοποιηθεί και ο Ολυμπιακός θα έχει 
την ευκαιρία να παρουσιαστεί ποιοτικότερος από 
πέρυσι... Μπορεί να βρει πολύ καλύτερο σέντερ από 
τον Ντάνστον, ο οποίος ανακηρύχθηκε -ξανά- κορυ-
φαίος αμυντικός της Ευρωλίγκας δίχως να είναι καν ο 
κορυφαίος αμυντικός της ομάδας του.
Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς δεν θύμιζε σε τίποτα 
τον Ντάνστον της πρώτης σεζόν, ο Χάντερ τον... προ-
σπέρασε στο ροτέισον και μόνο στο φινάλε βοήθησε 
σημαντικά. Ο Ντάρντεν στους περισσότερους αγώνες 
της χρονιάς, πλην των ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, 
έπαιζε ελάχιστα, ενώ ο Πέτγουεϊ έχασε πολλά ματς 
λόγω τραυματισμού, τον οποίον δεν έχει ξεπεράσει 
ακόμα και θα χρειαστεί επέμβαση.
Ο Λαφαγέτ δεν δικαίωσε τις προσδοκίες και στην 
αγορά υπάρχουν πολλοί και καλύτεροι παίκτες με 
τα ίδια χρήματα. Η περίπτωσή του βέβαια εξαρτά-
ται από την εξέλιξη της υπόθεσης της ανανέωσης του 
Σλούκα, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί το δικαίωμα 
μονομερούς ανανέωσης με προθεσμία στο τέλος του 
μήνα.
Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν την ευκαιρία να δυναμώ-

σουν το ρόστερ τους χωρίς να ρισκάρουν (δεν χάνουν 
κάποιο μεγάλο όνομα), με προσεκτικές κινήσεις και 
δίχως να... ξεφύγουν στο θέμα του μπάτζετ. Αρκεί 
φυσικά να κρατήσουν τον Σλούκα, διότι σε διαφορε-
τική περίπτωση θα χρειαστεί «δουλειά» προκειμέ-
νου να καλύψουν το κενό.
Οχι για φέτος, αλλά γι’ αυτό που θέλουν να χτίσουν 
για τα επόμενα χρόνια. Αν για παράδειγμα φύγει ο 

Σλούκας και αποκτηθεί ο Νίκος Ζήσης, η λογική 
λέει πως ο Ολυμπιακός δεν θα παρουσια-

στεί πολύ διαφορετικός τη σεζόν 2015-
16. Αλλά ο Ζήσης είναι στα 32, ενώ 
ο Σλούκας στα 25. Συν τοις άλλοις, 
ο Σλούκας βρίσκεται στο μεγάλο 
λιμάνι από τα 18 του και πλέον ανή-
κει στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπά-
σκετ, έχοντας ζήσει μία... ολόκληρη 

μπασκετική ζωή με τη φανέλα του 
Ολυμπιακού.

Τέλος κι επίσημα ο Ντάρντεν
Παρελθόν και... επίσημα από τον Ολυμπιακό αποτε-
λεί ο Τρεμέλ Ντάρντεν καθώς ο Ολυμπιακός τον ενη-
μέρωσε πως δε θα γίνει χρήση της οψιόν που υπάρ-
χει στο συμβόλαιό του και ως εκ τούτου μένει ελεύ-
θερος.
Ο Αμερικανός φόργουορντ αποκτήθηκε από τον Ολυ-
μπιακό το περασμένο καλοκαίρι και ήταν από τους 
παίκτες κλειδιά στους τελικούς του πρωταθλήματος, 
ενώ μέσα στη σεζόν... αναπροσαρμόστηκε ο ρόλος 
του λόγω των τραυματισμών.
Η σχετική ανακοίνωση του Ολυμπιακού αναφέρει: 
«Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε σήμερα τον Τρεμέλ Ντάρ-
ντεν ότι δεν θα κάνει χρήση του όρου που είχε στο 
συμβόλαιό του για την ανανέωση της συνεργασίας 
τους.
Ο Αμερικανός γκαρντ προσέφερε τα μέγιστα στην 
κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος Ελλάδας και 
στην πορεία του Ολυμπιακού ως τον τελικό του Φάι-
ναλ Φορ της Ευρωλίγκας.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ απ’ όλους μας στον Τρεμέλ και 
τις θερμότερες ευχές μας για τη συνέχεια της καριέ-
ρας του.»

To Eurocup θα κρίνει τα 
πάντα στην ΑΕΚ 

Η ΑΕΚ αναμέ νε ι  σ το 
ακουστικό της την απόφαση 
της Ευρωλίγκας για το αν θα 
δοθεί wild card στην ομάδα, 
γ ια να παίξει σ την Ευρώπη 
και δη στο Eurocup.
Η απόφαση αυτή, που θα 
ανακοινωθεί εντός των ημε-
ρών (ίσως και αύριο), θα κρί-
νε ι  τον με ταγραφικό σ χε-
διασμό της ομάδας. Αν οι 
«κ ι τ ρινόμαυροι» πα ίξουν 
στην Ευρώπη, τότε το μετα-
γραφικό μπάτζετ θα προσαρ-
μοστεί σε αυτό το δεδομένο.
Ακόμα,  πάν τ ως ,  κ ι  α ν  η 
Ενωση μείνει με τις εγχώριες 
διοργανώσεις του χρόνου, 
ο στόχος του Μάκη Αγγελό-
πουλου είναι να φτιαχτεί μια 
ομάδα που θα πρωταγωνι-
στήσει.
Στο πλαίσιο αυτό, οι «κιτρι-
νόμαυροι» ήδη έχουν «κλεί-
σει» τον Κάρτερ του ΠΑΟΚ 
και τον Κατσίβελη του Ολυ-
μ π ια κο ύ,  ε νώ  τ ε λ ε υ τ α ία 
ρ ίχ νουν  μα τ ι έ ς  κα ι  σ τον 
Θανάση Αντετοκούνμπο.

Δεν θα περιμένει πολύ 
τον Ζήση
Οσον αφορά το θέμα του 
Νίκου Ζήση, οι «κιτρινόμαυ-
ροι» έ χουν καταθέσε ι  μια 
«χρυσή» προσφορά σ τον 
πρώην παίκτη τους. Ο χρόνος 
περνάει, όμως, ο Ζήσης δεν 
απαν τάει και η Ενωση έχε ι 
αποφασίσει να μην περιμένει 
αιών ια τον Ελληνα γκαρν τ . 
Ετσι, αν αργήσει κι άλλο να 
απαν τήσει, οι Ενωσ ίτε ς θα 
στραφούν σε άλλες λύσεις.

Πήρε Κάρτερ η ΑΕΚ!
Την πρώτη της μεταγραφή εν 
όψει της νέας σεζόν ανακοί-
νωσε η ΑΕκ που… επισημο-
ποίησε το φλερτ με τον Μαρκ 
Κάρτερ. Ο Αμερικανός θα 
συνεχίσει να φορά τον δικέ-
φαλο σ το σ τήθος μόνο που 
θα αλλάξει αυτόν του ΠΑΟΚ 

με εκείνον της Ένωσης.
Ο Κάρτερ ήρθε στην Ελλάδα 
γ ια λογαριασμό του Ρεθύ-
μνου πριν από τρία χρόν ια 
κα ι  έ κ το τ ε  ακολούθησαν 
ο Παν ιών ιος και ο ΠΑΟΚ, 
κα τ α γ ρ ά φ ο ν τ α ς  θ ε τ ι κ έ ς 
πορείες με όλες τις ομάδες.
Η ανακοίνωση της ΑΕΚ ανα-
φέρει: «H διοίκηση της ΑΕΚ 
βρίσκε ται σ την ευχάρισ τη 
θέση να ανακοινώσε ι  την 
απόκτηση του αθλητή Μαρκ 
Αντόνιο Κάρτερ.
Ο Αμερικανός  άσος  υπέ-
γραψε σήμερα (23/6) συμβό-
λαιο με την ΑΕΚ έως το τέλος 
της αγων ισ τ ικής περιόδου 
2015 – 2016.
Βιογραφικό: H AEK θα είναι 
η τέ ταρτη ε λ λην ική ομάδα 
σ την οποία θα αγων ισ τε ί, 
μετά το Ρέθυμνο, τον Πανι-
ώνιο και τον ΠΑΟΚ. Ο Marc 
A n t o n i o  C a r t e r  γ ε ν ν ή -
θηκε σ τ ις 22 Μαΐου 1985 
σ τ ο  M e c han i c s v i l l e  τ ο υ 
Maryland, έ χε ι ύψος 1μ.91 
και ξεκίνησε το μπάσκετ από 
το γυμνάσιο Chopticon του 
Maryland, ενώ αποφοίτησε 
από το πανεπισ τήμιο UNC 
Wilmington το 2008 με 15,8 
πόντους, 5,5 ριμπάουντ και 
4,1 ασίστ.
Ξεκίνησε την επαγγελματική 
του καριέρα από την Γερμα-
νία και για δύο χρόνια αγω-
ν ίσ τ ηκε  σ τ ην  Dus se ldo r f 
(20 0 8 -10) ,  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ια 
έπαιξε σ την Κύπρο με την 
ΑΕΛ (2010-11), ενώ την σεζόν 
2011-12 επέστρεψε στη Γερ-
μανία και την Phoenix Hagen.
Ο 30χρονος άσος, είχε φέτος 
με τον ΠΑΟΚ 11,8 πόντους, 
4,5 ριμπάουντ, 2 ασίσ τ και 
1,1 κλεψίματα σε 30 λεπτά 
κατά μέσο όρο σ την Basket 
League,  ε νώ σ το Eurocup 
ε ί χ ε  11, 2  π ό ν τ ο υ ς ,  4 , 3 
ριμπάουντ, 2,3 ασίστ και 1,4 
κλεψίματα σε 30 λεπτά ανά 
αγώνα».

 φλεΓον θεμα τα μεταΓραφικα στον ολυμπιακο

Ενα ήσυχο καλοκαίρι που φουρτούνιασε 
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First prize ticket to Greece donated by travel scene 
All proceeds going to the CNIB


