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Νέα τουρκική πρόκληση: Προσευχήθηκαν διαβάζοντας 
το Κοράνι μέσα στην Αγιά Σοφιά

Σ
ε νέα πρόκληση προχώρησδ το βράδυ της Τετάρ-
της η Τουρκία καθώς παρουσία του επικεφαλής 
της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων της 
τουρκικής πρωθυπουργίας (Diyanet) τελέστηκε 

προσευχή και αναγνώστηκε το Κοράνι μέσα στην Αγία 
Σοφία.
Η τελετή για τη νύχτα του Καντίρ στην οποία οι Μουσουλ-
μάνοι γιορτάζουν την αποκάλυψη των πρώτων στίχων του 
Κορανίου στον Μωάμεθ μεταδόθηκε, μάλιστα, από την 
κρατική τηλεόραση της Τουρκίας.
H Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων ανήρτησε, μάλι-
στα, στο Twitter το βίντεο «σφραγίζοντας» την κάλυψη 
της τουρκικής κυβέρνησης στην προκλητική αυτή κίνηση.
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι Τούρκοι προχωρούν 
στην ίδια πρόκληση καθώς το ίδιο είχε συμβεί και το 
2016 με τον τότε αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Νίκο 
Ξυδάκη να δηλώνει ότι «δεν είναι έλλειψη σεβασμού να 
διαβαστεί ένα θρησκευτικό κείμενο...».
Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών καταδικά-
ζει τη συγκεκριμένη τελετή υπενθυμίζοντας ότι η Αγία 
Σοφία είναι «ένα μνημείο που έχει χαρακτηριστεί από την 
UNESCO ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά» καθώς 
και ότι ενέργειες όπως αυτή «προσβάλει τη διεθνή κοι-
νότητα, η οποία οφείλει να κινητοποιηθεί δεόντως και να 
αντιδράσει». 
Το ΥΠΕΞ κάνει ακόμα λόγο για μια «καταφανώς απαρά-
δεκτη πρόκληση στο θρησκευτικό συναίσθημα των απα-
νταχού Χριστιανών» και καλεί την Τουρκία «να επιδείξει 
συμπεριφορά σύγχρονης και δημοκρατικής χώρας και 
να προστατεύσει τον οικουμενικό χαρακτήρα της Αγίας 
Σοφίας, σεβόμενη την μακραίωνη παράδοση του παναν-
θρώπινου αυτού μνημείου».
Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ έχει ως εξής:
«Καταδικάζουμε την ανάγνωση του Κορανίου και την 
τέλεση προσευχής παρουσία του επικεφαλής της Διεύ-
θυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων της τουρκικής πρω-
θυπουργίας εντός της Αγίας Σοφίας, η οποία μεταδόθηκε 
τηλεοπτικά από την κρατική τηλεόραση της Τουρκίας.
Η Αγία Σοφία είναι ένα μνημείο που έχει χαρακτηριστεί 
από την UNESCO ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. 
Η απόπειρα μετατροπής της σε τέμενος, μέσω της ανά-
γνωσης του κορανίου, της τέλεσης προσευχής και σει-
ράς άλλων ενεργειών, προσβάλει τη διεθνή κοινότητα, 
η οποία οφείλει να κινητοποιηθεί δεόντως και να αντι-

δράσει.
Πρόκειται για μία καταφανώς απαράδεκτη πρόκληση στο 
θρησκευτικό συναίσθημα των απανταχού Χριστιανών και 
όσων τιμούν την πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότη-
τας, η οποία σημειώνεται σε μία περίοδο που θα έπρεπε 
να προάγεται αντί να υπονομεύεται ο διαθρησκειακός 
διάλογος.
Καλούμε την Τουρκία να επιδείξει συμπεριφορά σύγχρο-
νης και δημοκρατικής χώρας και να προστατεύσει τον 
οικουμενικό χαρακτήρα της Αγίας Σοφίας, σεβόμενη την 
μακραίωνη παράδοση του πανανθρώπινου αυτού μνη-
μείου».

ΝΔ: Η Τουρκία να σεβαστεί την οικουμενικό-
τητα της Αγίας Σοφίας
Κάλεσμα στην Τουρκία να σεβαστεί την οικουμενικότητα 
της Αγίας Σοφίας απευθύνει ο Τομεάρχης Εξωτερικών 

της ΝΔ, Γιώργος Κουμουτσάκος σχολιάζοντας την «από-
πειρα της τουρκικής Κυβέρνησης να μετατρέψει σε τζαμί 
την Αγιά Σοφία», όπως αναφέρει η ανακοίνωση που εξέ-
δωσε.
«Η Τουρκία φαίνεται ότι δεν διδάσκεται από την Ιστορία. 
Το τουρκικό Κράτος κάνει μεγάλο λάθος, ειδικά σε αυτήν 
την ταραγμένη εποχή, να βάζει την θρησκεία στην υπη-
ρεσία πολιτικών επιδιώξεων. Οφείλει άμεσα να αλλάξει 
πορεία. Οφείλει να σεβαστεί την Αγία Σοφία ως μνημείο 
μοναδικής σπουδαιότητας για τον παγκόσμιο πολιτισμό», 
αναφέρει ο κ. Κουμουτσάκος.
«Καλούμε την UNESCO και τα Κράτη – μέλη της να παρέμ-
βουν άμεσα και αποτελεσματικά για την προστασία του 
οικουμενικού χαρακτήρα της Αγίας Σοφίας», καταλήγει ο 
κ. Κουμουτσάκος.

ΑΝΕΛ: Προκλητική ενέργεια η ανάγνωση 
του Κορανίου στην Αγιά Σοφιά
«Η ανάγνωση του Κορανίου και η τέλεση προσευχής 
παρουσία Τούρκου αξιωματούχου στην Αγιά Σοφιά συνι-
στά προκλητική ενέργεια που φανερώνει την έλλειψη 
σεβασμού των τουρκικών αρχών έναντι των ορθοδό-
ξων χριστιανών ανά την υφήλιο και προσβάλλει βάναυσα 
το θρησκευτικό τους συναίσθημα. Ταυτόχρονα, η νέα 
τουρκική πρόκληση με κρατική «βούλα» υπονομεύει τον 
χαρακτήρα της Αγίας Σοφίας ως μνημείου παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς» δήλωσε η εκπρόσωπος των 
Ανεξάρτητων Ελλήνων, Μανταλένα Παπαδοπούλου.
«Σαφέστατα, η ενέργεια αυτή δεν είναι συμβατή με τις 
αρχές ενός σύγχρονου δημοκρατικού κράτους και οι Ανε-
ξάρτητοι Έλληνες την καταδικάζουμε με τον πιο κατη-
γορηματικό τρόπο. Το καθεστώς του Ερντογάν θα πρέ-
πει να σταματήσει τους λεονταρισμούς» καταλήγει στην 
δήλωσή της η εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει
Αυτή, όμως, δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία προ-
χωρά σε μια τόσο προκλητική κίνηση. Πέρυσι τέτοια 
εποχή, με αφορμή το Ραμαζάνι, είχε προγραμματιστεί 
για τις 29 ημέρες που διαρκεί η μουσουλμανική εορτή η 
ανάγνωση του Κορανίου εντός της Αγίας Σοφίας, η οποία 
μάλιστα μεταδόθηκε ζωντανά από το κρατικό τηλεοπτικό 
δίκτυο TRT Diyaet, στο πλαίσιο ενός τηλεοπτικού προ-
γράμματος με τίτλο ««Αγιά Σοφιά: Χρόνος ευλογίας».

Η τελετή, μάλιστα, μεταδόθηκε 

από την κρατική τηλεόραση της 

Τουρκίας -  Για «απαράδεκ τη 

πρόκ ληση σ το  θρησκευ τ ικό 

συναίσ θημα των  απαν ταχού 

Χριστιανών» κάνει λόγο το ΥΠΕΞ σε 

ανακοίνωσή του
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Τον Ιούλιο το πρώτο τμήμα της δόσης 
7,7 δισ. ευρώ - Σκληροί όροι από τον 
επικεφαλής του ESM μετά τη  συμφωνία 
του Eurogroup

Μ
ετά το καλοκαίρι και μόνο αν η ελ-
ληνική κυβέρνηση έχει συνεισφέ-
ρει με δικούς της πόρους προκει-
μένου να μειωθούν οι ληξιπρό-

θεσμες οφειλές του Δημοσίου θα εκταμιευθεί 
το δεύτερο μέρος της δόσης των 8,5 δισ. ευρώ 
που είναι διαθέσιμα από τον ESM μετά τη συμ-
φωνία του Eurogroup της 15ης Ιουνίου.
Αυτό ξεκαθάρισε την Πέμπτη ο επικεφαλής του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) 
Κλάους Ρέγκλινγκ σε ενημερωτικό σημείωμα 
προς τους επενδυτές του μηχανισμού.

Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι της δόσης 
ύψους 7,7 δισ. ευρώ αναμένεται να εκταμιευ-
θεί σύμφωνα με τον κ. Ρέγκλινγκ στις αρχές Ιου-
λίου μετά την ολοκλήρωση των εθνικών δια-
δικασιών. Τα χρήματα πρόκειται να καλύψουν 
κυρίως ελληνικά χρέη προς την ΕΚΤ, το ΔΝΤ και 
ιδιώτες επενδυτές.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του  Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Στήριξης (ESM), η δόση των 8,5 
δισ. ευρώ που εγκρίθηκε από το Eurogroup της 
15ης Ιουνίου προς την Ελλάδα θα εκταμιευθεί 
σε δύο φάσεις. 
Η δεύτερη εκταμίευση, ύψους 800 εκατ. ευρώ, 
αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά το καλοκαίρι, 
υπό την προϋπόθεση η Ελλάδα να συνεισφέρει 
με δικούς της πόρους στην προσπάθεια μείω-
σης των ληξιπρόθεσμων χρεών προς ιδιώτες.

Ρέγκλινγκ: Μόνο αν βάλει και η 
Ελλάδα χρήματα για τα ληξιπρόθεσμα, 
θα δοθούν τα 800 εκατ. της δόσης

ΔΝΤ: Ανέφικτα τα 
πλεονάσματα του 2% - 
Ρεαλιστικός στόχος το 1,5%

Μόλις μια εβδομάδα μετά τη συμφωνία στο Eurogroup το Ταμείο 
επαναφέρει τη διαφωνία του γιατα πρωτογενή πλεονάσματα - Πρόσκληση 
να επισκεφθεί την Ελλάδα έλαβε η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο

Ε
παναφέρει ξαφνικά, το ΔΝΤ, 
στο προσκήνιο την αρχική του 
θέση για τα πρωτογενή πλε-
ονάσματα και ζητά, μετά το 

2022, να μειωθεί ο στόχος στο 1,5%, 
όπως ζητούσε όλο το προηγούμενο δι-
άστημα.
Το Ταμείο είχε αλλάξει τη θέση του 
στο Eurogroup και είχε αποδεχθεί την 
άποψη των Γερμανών, για πλεόνασμα 
2% μετά το 2022. Όμως ο εκπρόσωπος 
Τζέρι Ράις τόνισε σήμερα, στη διάρ-
κεια της ενημέρωσης 
των δημοσιογράφων, 
ότι το ΔΝΤ πιστεύει 
ότ ι  το πρωτογενέ ς 
πλεόνασμα πρέπει να 
είναι 1,5%. Γι’ αυτό, 
όπως τονίστηκε από 
ενημερωμένη πηγή, 
θα απαιτηθούν νέες 
συζητήσεις με τους 
Ευρωπαίους.
Ο κ. Ράις αρνήθηκε ότ ι το Ταμείο 
παραβιάζει τους κανόνες του και μάλι-
στα ήταν κατηγορηματικός, παρά το 
γεγονός ότι επικρατεί παντού η εντύ-
πωση ότι το ΔΝΤ υποχώρησε απέναντι 
στις απαιτήσεις της Γερμανίας και του 
υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε.
Επανέλαβε μάλιστα ότι το ΔΝΤ δεν 
πρόκειται να προχωρήσει σε χρηματο-
δότηση της Ελλάδας εάν δεν είναι ικα-
νοποιητική η διευθέτηση του χρέους. 
Επανέλαβε δύο φορές ότι η βιωσιμό-
τητα του ελληνικού χρέους θα βασι-
στεί μόνο στα εργαλεία του ΔΝΤ.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΔΝΤ 
η σύνταξη της έκθεσης για τη βιωσι-
μότητα θα γίνει με βάση τις παραμέ-
τρους και τους στόχους του Ταμείου, 
που θεωρεί ως ρεαλιστικούς. Θα λάβει 
υπόψιν τους ρυθμούς ανάπτυξης και το 
πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο πρέ-
πει να μειωθεί, όπως είπε, στο 1,5%.
Η θέση αυτή του Ταμείου εξέπληξε, 
καθώς μία εβδομάδα πριν είχε απο-

δεχθεί ό,τι ζήτησαν οι χώρες-μελη του 
Eurogroup, υπό τη Γερμανία, χωρίς 
να δώσει μάχη για να μειώσει τού-
ψος του πρωτογενούς πλεονάσματος 
που η ελληνική πλευρά δεσμεύτηκε να 
εκπληρώνει μέχρι το 2060.
Ο κ. Ράις ε ίπε ότ ι έχει σημειωθεί 
πρόοδος στις συζητήσεις των Ευρω-
παίων και του ΔΝΤ στο θέμα του χρέ-
ους, αλλά προφανώς όχι σε σημείο 
που να κοντά η συμφωνία. Η βιωσι-
μότητα θα εξαρτηθεί από τον δημο-

σιονομικό στόχο, τονί-
στηκε. Χωρίς την έκθεση 
του ΔΝΤ, που θα διαπι-
στώνει ότι το χρέος είναι 
βιώσιμο, το Δ.Σ. δεν θα 
εγκρίνει τη χρηματοδό-
τηση. Άλλωστε γι’ αυτόν 
το λόγο προτιμήθηκε η 
λύση της «επί της αρχής 
συμφωνίας».
Σ η μ ε ι ώ ν ο υ μ ε  ό τ ι  η 

γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν 
Λαγκάρντ θα έχει την ευκαιρία «να τα 
ξαναπεί» με τον κ. Σόιμπλε, στις 6 Ιου-
λίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κ. 
Ράις.
Ο εκπρόσωπος επέμενε ότι είναι ρεα-
λιστική η δημοσιονομική προσέγγιση 
του ΔΝΤ και βοηθά στην ανάκαμψη 
της ελληνικής οικονομίας, ενώ υπε-
ραμύνθηκε ξανά της συμφωνίας του 
Eurogroup.
Ο Τζέρι Ράις ανέφερε ότι η έγκριση 
από το Δ.Σ του Ταμείου πρέπει να ολο-
κληρωθεί μέχρι τις 27 Ιουλίου, διότι 
πρέπει να αποτραπεί ο κίνδυνος για 
την Ελλάδα, για να αποπληρώσει τις 
υποχρεώσεις της εντός του Ιουλίου.
Απαν τών τας  σ τ ην  ε ρώτ ηση του 
protothema.gr  εάν η κυρία Κριστίν 
Λαγκάρντ θα επισκεφθεί την Ελλάδα, 
είπε ότι η γενική διευθύντρια έλαβε 
πρόσκληση από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, 
αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί καμία 
ημερομηνία.
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Συνεχίζουμε με καταλήψεις γκαράζ και αποκλεισμό σε χωματερές ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ - 
«Δεν θα μας λυγίσουν με χημικά και καταστολή» πρόσθεσε

Δ
ύσκολα αναμένεται να είναι 
τα επόμενα 24ωρα για όλη 
τη χώρα, καθώς οι εργαζό-
μενοι στους δήμους είναι α-

ποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινη-
τοποιήσεις τους, αν και ήδη αρκετοί 
δρόμοι έχουν μετατραπεί σε χωματε-
ρές από μια απεργία που μετράει ήδη 
τέσσερα 24ωρα.
Ενδεικτική των προθέσεων της ΠΟΕ-
ΟΤΑ η δήλωση του προέδρου της ομο-
σπονδίας Νίκου Τράκα ο οποίος μετά 
τη συνάντηση που είχε αντιπροσω-
πεία των εργαζομένων με τον πρόε-
δρο της Βουλής Νίκο Βούτση η απά-
ντησή του ήταν «άλλα λόγια να αγα-
πιόμαστε».
Προανήγγειλε, δε, τη συνέχιση των 
κινητοποιήσεων με κλείσιμο των γκα-
ράζ και καταλήψεις σε χωματερές της 
χώρας χωρίς να δίνει συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα για το τι πρόκειται 
να ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες 
και ενώ οι μετεωρολόγοι προβλέπουν 
άνοδο της θερμοκρασίας που θα μετα-
τρέψει τους σωρούς των σκουπιδιών 
σε εστίες μολύνσεων και αφόρητης 
μυρωδιάς.
«Αν πιστεύει η κυβέρνηση ότι με τα 
χημικά και την καταστολή θα λυγίσει 
τη δύναμη της απεργίας και της ομο-
σπονδίας είναι γελασμένη. Τους λέμε 
ότι θα μας βρουν στο δρόμο» είπε 
χαρακτηριστικά ο κ. Τράκας.
Την ίδια ώρα ο αρμόδιος υπουργός 
Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης αδυ-
νατεί να δώσει λύση αν και με την 
τελευταία συνέντευξή του τάζει θέσεις 
μόνιμης απασχόλησης μέσω του ΑΣΕΠ 
για τους εργαζόμενους στην καθαρι-
ότητα των δήμων, των οποίων η επέ-
κταση των συμβάσεων κρίθηκε αντι-
συνταγματική.
Περίπου 6.500 συμβασιούχοι των 
δήμων, που εργάζονται στον τομέα της 
καθαριότητας, κινδυνεύουν να χάσουν 
τη δουλειά τους λόγω της μη ανανέ-
ωσης των συμβάσεων εργασίας τους. 
Ακόμα πιο τραγική είναι η εικόνα σε 

τουριστικές περιοχές όπως στον Πει-
ραιά αλλά και γύρω από την Ακρό-
πολη.
Από την πλευρά του ο Δήμος Αθη-
ναίων με ανακοίνωσή του ζητά την 
κατανόηση των πολιτών, καλώντας 
τους εμμέσως να μην πηγαίνουν τα 
σκουπίδια στους κάδους ώστε να μην 
γίνεται συσσώρευση.
«Ο Δήμος Αθηναίων ζητεί τη συνερ-
γασία και την κατανόηση των πολι-
τών για τα προβλήματα που ήδη έχουν 
αρχίσει και παρατηρούνται στην απο-
κομιδή των απορριμμάτων λόγω των 
κινητοποιήσεων, που έχει εξαγγεί-

λει σε όλους τους δήμους της χώρας η 
ΠΟΕ – ΟΤΑ. Ο δήμος Αθηναίων, καλεί 
τους κατοίκους και τους επαγγελμα-
τίες της πόλης να συμβάλουν όλοι στη 
διατήρηση και προστασία της δημό-
σιας υγείας και της εικόνας της Αθή-
νας», τονίζεται χαρακτηριστικά στην 
ανακοίνωση.
Πρόβλημα όμως δεν αντιμετωπίζει 
μόνο η Αττική, αλλά και οι πολίτες σε 
πολλές μεγάλες πόλεις της χώρας. 
Στη Θεσσαλονίκη, οι συμβασιούχοι 
εργαζόμενοι προχώρησαν σε κατα-
λήψεις όλων των χώρων του κεντρι-
κού δήμου, στο αμαξοστάσιο, το ΣΜΑ 
Πυλαίας και τις εποπτείες, με αποτέλε-
σμα να μην πραγματοποιείται η απο-
κομιδή των απορριμμάτων. 
Υπό κατάληψη παραμένει το αμαξο-
στάσιο του δήμου Ηρακλείου, μετά 
από τη σχετική απόφαση που έλαβαν 
οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στην 
καθαριότητα, διαμαρτυρόμενοι για 
τις επαπειλούμενες απολύσεις των 86 

συναδέλφων τους, όπως μεταδίδει το 
cretapost.gr. 
Υπό κατάληψη βρίσκεται και το δημαρ-
χείο Κέρκυρας. Στην κατάληψη συμμε-
τέχουν και οι 127 συμβασιούχοι της 
τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κέρκυρα 
που προέβησαν στην εν λόγω διαμαρ-
τυρία από νωρίς το πρωί της Τετάρτης, 
μη επιτρέποντας σε κανένα δημοτικό 
υπάλληλο να εισέλθει στο κτίριο.

Τα αιτήματα των εργαζομέ-
νων
Η ΠΟΕ-ΟΤΑ ζητεί την άμεση μετα-
τροπή των συμβάσεων σε Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου:
- Των εργαζομένων που απασχολού-
νται στις υπηρεσίες και έχουν πάρει 
παρατάσεις.
- Των εργαζομένων που προσλήφθη-
καν από τους προσωρινούς πίνακες 
διαγωνισμών του ΑΣΕΠ
- Των εργαζομένων στα Κοινωνικά 
Προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι», 
ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, κ.λπ.
- Των εργαζομένων που απασχολού-
νται με προγράμματα ΕΣΠΑ στους Παι-
δικούς Σταθμούς και οι οποίοι καλύ-
πτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες
Παράλληλα οι εργαζόμενοι ΟΤΑ διεκ-
δικούν:
- Κατάργηση όλων των ελαστικών σχέ-
σεων εργασίας και προσλήψεις μόνι-
μου προσωπικού που θα καλύπτουν 
όλες τις ανάγκες των υπηρεσιών των 
Δήμων.
- Κατάργηση του άρθρου 61 του 
Ν.3979/2011 που δίνει το δικαίωμα 
στις Δημοτικές Αρχές να εκχωρούν την 
αρμοδιότητα της υπηρεσίας καθαριό-
τητας σε ιδιώτες.
- Καμία περικοπή ή μείωση του επι-
δόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής 
Εργασίας
- Ιση αμοιβή για την ίδια εργασία. Ολοι 
εργαζόμενοι - συμβασιούχοι στους 
ΟΤΑ, ανεξαρτήτου σχέσης εργασίας 
και φορέα απασχόλησης να αμείβο-
νται σύμφωνα με το Μισθολόγιο.

Τα σκουπίδια πνίγουν τη χώρα μετά το «άλλα 
λόγια να αγαπιόμαστε» της κυβέρνησης Μαξίμου κατά ΝΔ: 

Στοχοποιούν τον 
Καμμένο με μισόλογα 
- Εκτελούν συμβόλαιο 
πολιτικής εξόντωσης

Η κυβέρνηση καλεί την αξιωματική 
αντιπολίτευση να καταθέσει πρόταση 
μομφής κατά του υπουργού Εθνικής Άμυνας

Κ
αλύπτει η κυβέρνηση τον υπουργό Εθνικής 
Άμυνας, Πάνο Καμμένο, για τις συνομιλίες 
του με τον ισοβίτη Γιαννουσάκη, που είδαν 
το φως της δημοσιότητας.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο 
Τύπου του πρωθυπουργού, γίνεται λόγος για από-
πειρα «πολιτικής εξόντωσης» του κ. Καμμένου, για 
την οποία το Μέγαρο Μαξίμου εγκαλεί ευθέως τη 
ΝΔ.
Στην ανακοίνωση συγκεκριμένα αναφέρονται τα 
ακόλουθα:
Η ΝΔ, αφού για μία ακόμη φορά διαψεύσθηκαν 
οι ελπίδες της να μην πετύχει η κυβέρνηση θετική 
συμφωνία για την ελάφρυνση του χρέους και να 
μην κλείσει η αξιολόγηση, τώρα εναποθέτει όλες 
τις ελπίδες της για πολιτική αποσταθεροποίηση σε 
ανθρώπους του υποκόσμου και ισχυρά επιχειρημα-
τικά συμφέροντα. 
Εδώ και μία εβδομάδα προσπαθεί να δημιουργήσει 
εντυπώσεις με μισόλογα και υπονοούμενα, στοχο-
ποιώντας μεθοδευμένα τον υπουργό Εθνικής Άμυ-
νας, Πάνο Καμμένο, γύρω από τη βρώμικη υπόθεση 
του Noor1, που οψίμως ανακάλυψε και όχι όταν οι 
βασικοί μάρτυρες έπεφταν ο ένας μετά τον άλλον 
νεκροί. 
Καλούμε λοιπόν, τον κ. Μητσοτάκη και τη ΝΔ να 
απαντήσουν ευθέως:
1. Γιατί ακριβώς κατηγορούν τον υπουργό Άμυνας;
2. Εναντίον ποιου στρέφεται η υποτιθέμενη σκευω-
ρία για την οποία κάνουν λόγο στη ΝΔ;
3. Γιατί δεν μιλάνε ανοιχτά; Γιατί δε λένε ονόματα;
4. Υπάρχει μήπως συγκεκριμένος επιχειρηματίας 
που φέρεται να εμπλέκεται και να θίγεται;
5. Μήπως τελικά η ΝΔ του κ. Μητσοτάκη, αντ’ αυτού 
ή κατ’ εντολήν του, εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής 
εξόντωσης του υπουργού, που έπραξε το μεγάλο 
ατόπημα να προτρέψει όποιον ισχυρίζεται ότι έχει 
στοιχεία, να απευθυνθεί στη Δικαιοσύνη;
Προκαλούμε τον κ. Μητσοτάκη και τη ΝΔ να καταθέ-
σουν άμεσα πρόταση μομφής εναντίον του Υπουρ-
γού Άμυνας, αντί να την επικαλούνται υπογείως και 
μετά να ανασκευάζουν. 
Στη Βουλή άλλωστε, δεν θα μπορέσουν να συνεχί-
σουν με ένοχες σιωπές και μισόλογα. Θα υποχρεω-
θούν να μιλήσουν με ονόματα, ώστε να πληροφορη-
θεί και ο ελληνικός λαός.
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Σύντομη συνάντηση στο 
περιθώριο της Συνόδου 
Κορυφής - Ο Γάλλος Πρόεδρος 
φέρεται να εξέφρασε την 
ικανοποίηση του για τη 
συμφωνία στο Eurogroup και 
να εξέφρασε την επιθυμία να 
επισκεφθεί την χώρα μας - 
Συνομιλία του Αλέξη Τσίπρα 
και με την Μέρκελ

Τ
ην ικανοποίηση του για το α-
ποτέλεσμα της συμφωνίας 
που επιτεύχθηκε στο τελευ-
ταίο Eurogroup, εξέφρασε, 

σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γάλ-
λος Πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν, 
στον Αλέξη Τσίπρα, σε συνομιλία 
που είχαν στο περιθώριο της συνό-
δου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
 Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, 
ο κ. Μακρόν έκανε λόγο για πολύ 
καλό αποτέλεσμα, με τον Έλληνα 
πρωθυπουργό να ευχαριστεί τον 
Γάλλο Πρόεδρο για τη στήριξή του.
 Δεν τελειώσαμε, ακόμη, άλλα 
άνοιξε ο δρόμος, φέρεται να είπε ο 
κ. Μακρόν, με τον Αλέξη Τσίπρα να 
υπογραμμίζει ότι «πράγματι, τώρα 
πρέπει να συνεχίσουμε από κοινού 
με προσεκτικά βήματα».
 Κατά τον διάλογο που είχαν οι δύο 
ηγέτες, ο Εμμανουέλ Μακρόν εξέ-

φρασε την επιθυμία και την πρόθεση 
του να επισκεφθεί την Ελλάδα, με 
τους δύο ηγέτες να συμφωνούν ότι 
θα είναι σε επικοινωνία προκειμένου 
να βρεθεί η καλύτερη δυνατή στιγμή 
για να υπάρξει το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα.
Συγκεκριμένα, η συνομιλία Μακρόν 
Τσίπρα έχει ως εξής: 
Μακρόν : Τα καταφέραμε, ήταν ένα 
πολύ καλό αποτέλεσμα.
Τσίπρας : Σε ευχαριστώ για τη στή-
ριξη.
Μακρόν : Δεν τελειώσαμε ακόμη 
αλλά άνοιξε ο δρόμος.
Τσίπρας : πράγματι, τώρα πρέπει να 
συνεχίσουμε από κοινού με προσε-
χτικά βήματα.
Μακρόν : Θέλω να έρθω στην 
Ελλάδα, να δούμε πότε θα είναι 
καλύτερα, για να υπάρξει το καλύ-
τερο δυνατό αποτέλεσμα.

Αναρτήσεις στο Twitter
Με δύο διαδοχικές αναρτήσεις του 
στο Twitter ο Αλέξης Τσίπρας αναφέ-
ρεται στη συνομιλία που είχε με τον 
Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, 
στο περιθώριο της συνόδου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
 Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός 
αναφέρει στις αναρτήσεις του: 
«Στο περιθώριο της Συνόδου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις Βρυ-

ξέλλες, είχα την ευκαιρία να συνο-
μιλήσω με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμ. 
Μακρόν τόσο για τα αποτελέσματα 
του πρόσφατου Eurogroup όσο και 
για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, μαζί 
με τον Κύπριο Πρόεδρο Ν. Αναστα-
σιάδη.

Συνάντηση με τη Μέρκελ
Στο περιθώριο της συνόδου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ο Πρωθυ-
πουργός είχε επίσης μια ολιγόλεπτη 
συνομιλία με την Γερμανίδα Καγκε-
λάριο Άνγκελα Μέρκελ. Η συνομιλία 
Τσίπρα Μέρκελ ήταν η πρώτη μετά 

την συμφωνία που επετεύχθη στο 
eurogroup για το κλείσιμο της δεύτε-
ρης αξιολόγησης του ελληνικού προ-
γράμματος.

Η ΕΚΤ θα αποφασίσει για 
την ένταξη της Ελλάδας στο 
QE
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
(ΕΚΤ) θα αποφασίσει για την ένταξη 
της Ελλάδας στο πρόγραμμα αγο-
ρών ομολόγων (QE) με βάση τη δική 
της αξιολόγηση βιωσιμότητας του 
ελληνικού χρέους, δήλωσε το μέλος 
του Εκτελεστικού Συμβουλίου της, 

Πέτερ Πράετ, σε συνέντευξη που 
έδωσε στο γερμανικό περιοδικό Der 
Spiegel. 
Πριν την όποια αλλαγή του προγράμ-
ματος αγορών ομολόγων, «πρέπει 
να κάνουμε τη δική μας ανάλυση της 
βιωσιμότητας του ελληνικού χρέ-
ους», τόνισε, προσθέτοντας: «Δεν 
θα βασισθούμε σε άλλους για αυτό. 
Είτε πρόκειται για τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας είτε για 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο καθένας 
έχει τη δική του προοπτική. Όταν, 
όμως, πρόκειται για αγορά ομολό-
γων, πρέπει να το εξετάσουμε εμείς». 

Μακρόν σε Τσίπρα: Δεν τελειώσαμε ακόμα αλλά με τη συμφωνία 
άνοιξε ο δρόμος
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Gus Petropoulos is a certified home and automobile insurance specialist With Allstate 
Company of Canada.  He has many years of experience helping families obtain the 
coverage and peace of mind they look for in their insurance company. While Gus has been 
living in Canada his entire life, Greek was his first language and the Greek community 
holds an important place in his home. For Gus, customer service is of the utmost 
importance and his goal is simple, help you and your family understand the coverage you 
purchase how it protects you, while showing the value of all that a large company like 
Allstate Insurance has to offer. 
 
“I look forward to helping the Greek community with their Insurance Needs”

Η 
ασφάλιση του αυτοκινήτου σας είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην 
προστασία της περιουσίας και της ευημερίας σας. Οι λάθος επιλογές στην 
ασφάλιση του αυτοκινήτου μπορούν να έχουν σημαντικές οικονομικές ε-
πιπτώσεις για εσάς και την οικογένειά σας.

Όμως, το σύγχρονο ασφαλιστικό τοπίο είναι γεμάτο με πολύπλοκους και συχνά ασα-
φείς όρους που μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε λάθος εκτίμηση όσον αφορά την 
ασφάλιση που επιλέγεται. Γι’ αυτόν τον λόγο παραθέτω μια σύντομη εξήγηση των 
κύριων όρων που χρειάζεται να γνωρίζεται.

No-Fault Insurance: Ένας κακώς διατυπωμένος όρος. Πάντα υπάρχει υπαίτιος για 
κάθε ατύχημα. Το νόημα του όρου είναι ότι ασχέτως με το ποιος φέρει την ευθύνη, 
πρέπει να επικοινωνήσετε με την δική σας ασφαλιστική η οποία θα καλύψει τα ανα-
γκαία επισκευαστικά και ιατροφαρμακευτικά έξοδα.

Not-at-Fault: Σημαίνει ότι, με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές, 
δεν ευθύνεστε για το ατύχημα. 

At-Fault: Σημαίνει ότι βρεθήκατε υπεύθυνοι για το ατύχημα. Η ύπαρξη τέτοιας εκτί-
μησης στο ιστορικό σας μπορεί να έχει επιπτώσεις για το κόστος της ασφάλισής σας. 
Εάν η ασφάλισή σας έχει όρο συγχώρεσης ατυχήματος, η πρώτη τέτοια εκτίμηση δεν 
θα επηρεάσει το ασφάλιστρο αλλά, εάν αλλάξετε ασφαλιστική, μπορεί να επηρεάσει 
το νέο ασφάλιστρο.

Collision Coverage: Καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στο δικό σας όχημα όταν 
βρεθείτε υπαίτιος του ατυχήματος.

Comprehensive Coverage: Καλύπτει το όχημά σας από συμβάντα όπως πυρκαγιές, 
κλοπή ή βανδαλισμό. Επίσης, καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση σπασμένου ή 
ραγισμένου παρ-μπριζ.

Deductible: Το ποσό που επιλέξατε να πληρώνετε πριν η ασφάλιση καλύψει τις 
ζημιές. Εάν το κόστος επισκευής είναι $2,000 και εσείς έχετε $500 deductible, τότε 
πληρώνετε τα πρώτα $500 και η ασφάλεια πληρώνει το υπόλοιπο.

Liability Insurance: Καλύπτει ζημιές ή απώλειες που υπέφεραν άλλοι από ατύχημα 
στο οποίο φέρετε την υπαιτιότητα.

Accident Benefits: Προσφέρει κάλυψη όπως ιατροφαρμακευτικά έξοδα και αντικα-
τάσταση εισοδήματος ασχέτως με ποιος φέρει την υπαιτιότητα.

Continuous Insurance: Η αδιάκοπη κάλυψή σας από ασφαλιστική εταιρεία, ασχέ-
τως με το αν είστε ο κύριος οδηγός ή ιδιοκτήτης του οχήματος για 12 και πάνω χρόνια 
βοηθάει στη μείωση των ασφάλιστρων.

Peril: Η ύπαρξη κάποιου κινδύνου όπως κλοπή, απόπειρα κλοπής, ανεμοθύελλες 
ή χαλάζι.
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Τ
ουλάχιστον 22 νησιά του Αιγαίου βρί-
σκονται χωρίς ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους κα-
τοίκους και τους επισκέπτες τους – 

που σημειωτέον θα αυξάνονται με γεωμετρι-
κή πρόοδο εφεξής καθώς έχει ξεκινήσει δυ-
ναμικά η τουριστική περίοδος. 
Τις διακομιδές, βασικό στάδιο της επείγουσας 
προνοσοκομειακής φροντίδας κάνουν ιερείς, 
δήμαρχοι, δημοτικοί υπάλληλοι, αστυνομι-
κοί και πολίτες, σε όποιο μέσο εξυπηρετεί την 
κατάσταση – περιπολικά, αγροτικά οχήματα, 
καρότσες φορτηγών, καροτσάκια κήπου είναι 
μερικά εξ αυτών. Την ίδια ώρα, που τα νησιά 
αποψιλώνονται από πληρώματα του ΕΚΑΒ και 
τα ασθενοφόρα ακινητοποιούνται, ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Υγείας, κ. Παύλος Πολάκης 
ενέκρινε μετατάξεις 100 διασωστών σε διοι-
κητικές θέσεις αλλά όχι και την αναπλήρωση 
50 συμβασιούχων διασωστών των οποίων 
έληξαν οι συμβάσεις.
Τις καταγγελίες αυτές κάνει η Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσο-
κομείων (ΠΟΕΔΗΝ), τονίζοντας την τραγική 
κατάσταση της νησιωτικής χώρας εξαιτίας της 
έλλειψης γιατρών, νοσηλευτών αλλά και πλη-
ρωμάτων του ΕΚΑΒ που ουσιαστικά δεν επι-
τρέπουν να λειτουργήσει η προνοσοκομειακή 
φροντίδα.
Η Οδύσσεια των ασθενών στα νησιά αρχίζει 
από τη στιγμή που καλούν το «166» για δια-
κομιδή σε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας: δια-
πιστώνουν ότι είναι αδύνατον λόγω έλλειψης 
ασθενοφόρου. Οι αεροδιακομιδές ή διακομι-
δές ακτοπλοϊκώς σε μεγάλα νοσοκομεία είναι 
ο κανόνας. Η συνοδεία γιατρού είναι πολυτέ-
λεια. Έως την ώρα της επιβίβασης στο ταχύ-
πλοο ή το πλοίο της γραμμής μεσολαβούν 
ατελείωτες ώρες που πολλές φορές καθί-
στανται μοιραίες. Χρόνος πολύτιμος χάνεται 
και στα νησιά που διαθέτουν ελικοδρόμιο. Η 
απουσία ασθενοφόρου καθυστερεί τη δια-
κομιδή, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα παρο-
χής πρώτων βοηθειών, όπως αποτυπώθηκε 
πρόσφατα με τον τραγικό θάνατο της 57χρο-
νης στη Φολέγανδρο, αλλά και με τον θάνατο 
άνδρα στη Σαντορίνη που κατέληξε λόγω 
τροχαίου και κείτονταν στην άσφαλτο επί μία 
ώρα και 40 λεπτά μέχρι να βρεθεί ασθενο-
φόρο.
Σε νησιά που δεν υπάρχει Σταθμός ΕΚΑΒ ή 
ασθενοφόρο στη βάρδια το τηλέφωνο για 
την διακομιδή των ασθενών (166) χτυπά στα 
επείγοντα του νοσοκομείου. Η απάντηση 

που λαμβάνουν οι συγγενείς ή οι συνοδοί 
από τους νοσηλευτές των ΤΕΠ είναι να απευ-
θυνθούν στην Αστυνομία ή στο Δήμο για την 
διακομιδή, εφόσον δεν διαθέτουν δικό τους 
μεταφορικό μέσο.
Χωρίς Ασθενοφόρο είναι τα νησιά Μήλος, 
Κέα, Αμοργός, Κύθνος, Σέριφος, Σίφνος, 
Αντίπαρος, Φολέγανδρος, Οινούσσες, Ψαρά, 
Κάρπαθος, Πάτμος, Αστυπάλαια, Κάσος, 
Νίσυρος, Σύμη, Τήλος, Καστελόριζο, Ιθάκη, 
Παξοί, Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος.
Τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου και του 
Ιονίου στα οποία υπάρχουν Τομείς του ΕΚΑΒ 
δεν είναι δυνατή η 24ωρη συνεχής κάλυψη με 
ένα ασθενοφόρο με εκπαιδευμένους διασώ-
στες, διότι δεν πληρούνται τα ελάχιστα δεδο-
μένα (11 Διασώστες) στελέχωσης ενός Ασθε-
νοφόρου σε 24ωρη βάση.
Λειτουργούν με πολύ λιγότερους Διασώστες. 
Στα μεγάλα τουριστικά νησιά τους καλοκαιρι-
νούς μήνες είναι αναγκαία η παρουσία δεύτε-
ρου Ασθενοφόρου ή και περισσοτέρων των 
δύο, κάτι που δεν γίνεται λόγω έλλειψης Δια-
σωστών.
«Το υπουργείο Υγείας και η διοίκηση του 
ΕΚΑΒ αντί να ενισχύσουν το υπάρχον προ-
σωπικό με προσλήψεις οι οποίες θα έλυναν 
το πρόβλημα σε μόνιμη βάση, προγραμμα-
τίζει εθελοντικές μετακινήσεις διασωστών 
από Τομείς του ΕΚΑΒ των νησιών κατά την 
διάρκεια της άδειάς τους. Οι διασώστες των 
νησιών είναι ήρωες διότι εργάζονται χωρίς 
ρεπό και άδειες, προκειμένου το καλοκαίρι 
για να υπάρχει κάλυψη του νησιού με ασθε-
νοφόρο σε 24ωρη βάση» αναφέρει στην ανα-
κοίνωσή του το προεδρείο της ΠΟΕΔΗΝ.
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ: Υπάρχουν 7 διασώστες, που 
σημαίνει κάλυψη με ένα Ασθενοφόρο το 
βράδυ. «Την Κυριακή 18/6 έγινε τροχαίο ατύ-
χημα. Ο ασθενής, ο οποίος κατέληξε, βρισκό-
ταν επί 1 ώρα και 40 λεπτά  στην άσφαλτο 
αβοήθητος. Το μοναδικό ασθενοφόρο βρι-
σκόταν σε διακομιδή τουρίστα» καταγγέλλει 
η ΠΟΕΔΗΝ, και τονίζει πως τους καλοκαιρι-
νούς μήνες είναι αναγκαία η παρουσία δύο 
ασθενοφόρων.
ΙΟΣ: Υπάρχουν 2 διασώστες, που σημαίνει ότι 
είναι υποτυπώδης έως ανύπαρκτη η παρου-
σία του ΕΚΑΒ.
ΜΥΚΟΝΟΣ: Υπάρχουν  8 διασώστες. Στο δεύ-
τερο πιο τουριστικό νησί των Κυκλάδων δεν 
υπάρχει ασθενοφόρο με εξειδικευμένους 
διασώστες σε 24ωρη βάση όλο τον χρόνο.
ΤΗΝΟΣ: Οι 5 διασώστες μαζί με τους τέσσερις 

οδηγούς του Κέντρου Υγείας και υπερεργασία 
καταφέρνουν να μένουν ελάχιστες κενές βάρ-
διες τον χρόνο. Είναι αναγκαία η ενδυνάμωση 
του Τομέα με άλλα δύο τουλάχιστον άτομα.
ΠΑΡΟΣ: Υπάρχουν 9 διασώστες. Οι εργαζό-
μενοι αναγκάζονται να δουλεύουν στα ρεπό 
τους για να υπάρχει ένα ασθενοφόρο σε 
24ωρη βάση. Είναι αναγκαία η ενδυνάμωση 
του Τομέα με άλλα δύο τουλάχιστον άτομα.
ΝΑΞΟΣ:  Υπάρχουν 8 διασώστες. Χρειάζονται 
άλλοι 3 τουλάχιστον διασώστες.
ΣΥΡΟΣ: Υπάρχουν 13 διασώστες. Στο νησί 
λειτουργεί και Βάση αεροδιακομιδών.
ΑΝΔΡΟΣ: Υπάρχουν 7 διασώστες αλλά δεν 
αρκούν για ένα Ασθενοφόρο σε 24ωρη βάση.
 ΣΑΜΟΣ: Υπάρχουν 12 διασώστες, αλλά δεν 
αρκούν με δεδομένο ότι το νησί έχει μεγάλη 
τουριστική κίνηση τη θερινή περίοδο, οι 
αποστάσεις είναι τεράστιες με πολύ άσχημο 
οδικό δίκτυο, ενώ η ύπαρξη κέντρου φιλο-
ξενίας με 3.000 περίπου πρόσφυγες επιβα-
ρύνει το έργο του ΕΚΑΒ. Χρειάζονται τουλά-
χιστον άλλοι 6 διασώστες, οι οποίο μαζί με 
τους τέσσερις οδηγούς του Κ.Υ. Καρλοβασίου 
να καλύπτουν το νησί με δύο ασθενοφόρα σε 
24ωρη βάση.
ΧΙΟΣ: Υπάρχουν 17 διασώστες. Υπάρχει 
μεγάλο πρόβλημα στελέχωσης των ασθενο-
φόρων στο Κ.Υ. Πυργίου αλλά και στην Αμανή 
(Περιφερειακό Ιατρείο Βόρειος Χίος). 
ΛΕΣΒΟΣ: Υπάρχουν 40 διασώστες. Οι μόνι-
μοι κάτοικοι είναι 100.000 χιλιάδες. Καταγγε-
λίες για μεγάλες καθυστερήσεις λόγω έλλει-
ψης ασθενοφόρων. Οι ανάγκες σε προσωπικό 
λόγω και του προσφυγικού είναι κάτι παρα-
πάνω από επιβεβλημένες, τονίζουν οι εργα-
ζόμενοι του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης. 
ΡΟΔΟΣ:  Οι Εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ Ρόδου 
καταγγέλλουν την  έλλειψη προσωπικού. Λει-
τουργούν μόλις 3,5 ασθενοφόρα ανά βάρδια 
για όλο το νησί ενώ απαιτούνται πέντε. Στο 
νησί λειτουργεί και Βάση αεροδιακομιδών. 
Χρειάζονται άλλοι 20 διασώστες για να λει-
τουργούν 5 ασθενοφόρα.
ΛΕΡΟΣ: Υπάρχουν 9 διασώστες. Ο κύκλος 
εργασίας και ο όγκος των περιστατικών 
που διαχειρίζονται οι διασώστες του Τομέα 
ΕΚΑΒ Λέρου είναι τεράστιος. Το Γ.Ν. Λέρου, 
το Τμήμα Οξέων Ψυχιατρικών περιστατικών 
Δωδεκανήσου, το Τμήμα ΤΑΜΕΑ, το Γηροκο-
μείο Λέρου και δύο κέντρα φιλοξενίας προ-
σφύγων. Οι μεγάλες καθυστερήσεις ή και η 
αδυναμία εξυπηρέτησης είναι καθημερινό 
φαινόμενο. Χρειάζονται τουλάχιστον άλλοι 9 
διασώστες για την παρουσία δύο ασθενοφό-

ρων πρωί και απόγευμα.
ΚΩΣ: Διαθέτει 6 διασώστες. Χρειάζονται 
άλλοι 5 διασώστες. Οι εργαζόμενοι εργά-
ζονται στα ρεπό τους για να υπάρχει 24ωρη 
κάλυψη το καλοκαίρι. Τους υπόλοιπους μήνες 
υπάρχουν κενές βάρδιες. Στο νησί υπάρχει 
κέντρο φιλοξενίας προσφύγων. Τα οχήματα 
του Πολεμικού Ναυτικού και τα ΙΧ αντικαθι-
στούν τα ασθενοφόρα.
ΚΑΛΥΜΝΟΣ: Είναι 5 οι διασώστες και χρειά-
ζονται άλλοι 6. Με μετακινήσεις κατά τη διάρ-
κεια των αδειών τους αλλά και με υπερεργα-
σία των εργαζομένων υπάρχει 24ωρη κάλυψη 
το καλοκαίρι. Το υπόλοιπο διάστημα τις μισές 
ημέρες του μήνα δεν υπάρχει ασθενοφόρο.
ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Υπάρχουν 2 διασώστες. Υποτυ-
πώδης η παρουσία του ΕΚΑΒ.
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Υπάρχουν 13 διασώστες. Η 
άμεση ενδυνάμωση του Τομέα με τουλάχι-
στον 5 διασώστες, για να υπάρχουν δύο 
ασθενοφόρα πρωί και απόγευμα είναι κάτι 
παραπάνω από αναγκαία. Ο πληθυσμός το 
καλοκαίρι φθάνει τους 200.000 κατοίκους. 
Οι διακομιδές για τα Νοσοκομεία Πάτρας και 
Πύργου, είναι πάρα πολλές. Ειδικά τώρα με 
την κατάσταση που βρίσκεται το Νοσοκομείο, 
με αποτέλεσμα το ένα και μοναδικό ασθε-
νοφόρο να χάνεται από το νησί για τουλά-
χιστον 4 ώρες καθημερινά. Πρόσφατα έγινε 
διακομιδή εγκύου τσιγγάνας με το αγροτικό 
όχημα του τσιγγάνου και συνοδεία Αγροτικού 
Ιατρού που απαγορεύεται. 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ: Υπάρχουν 20 διασώστες. Η 
ενίσχυση του Τομέα με άλλα δύο άτομα θα 
έδινε την δυνατότητα 24ωρης κάλυψης με δύο 
ασθενοφόρα στο Αργοστόλι και στο Ληξούρι. 
 ΙΘΑΚΗ: Στο Κέντρο Υγείας του νησιού υπάρ-
χει μόνο ένας οδηγός! Υποτυπώδης η παρου-
σία Ασθενοφόρου.
 ΚΕΡΚΥΡΑ: Σύμφωνα με το Σωματείο Εργα-
ζομένων ΕΚΑΒ Κέρκυρας χρειάζονται του-
λάχιστον 15 άτομα προσωπικό και η ίδρυση 
Τομέων στη Νότια Κέρκυρα (Λευκίμμη) και 
στη Βόρειο Κέρκυρα  ώστε να μη χρειάζεται 
τουλάχιστον  μία ώρα μέχρι να πάει το ΕΚΑΒ 
σε αυτές τις περιοχές και να χάνεται πολύτιμος 
χρόνος στα επείγοντα περιστατικά.
ΛΕΥΚΑΔΑ: Υπάρχουν 12 διασώστες. Η 
μεγάλη τουριστική κίνηση και οι συνεχείς 
διακομιδές στα νοσοκομεία της Ηπείρου 
έχουν ως αποτέλεσμα το νησί να μένει χωρίς 
κανένα ασθενοφόρο πολλές βάρδιες το μήνα. 
Είναι επιβεβλημένη η ενδυνάμωση του Τομέα 
με 10 διασώστες για να υπάρχουν δύο ασθε-
νοφόρα σε 24ωρη βάση.

Διακοπές σε τεντωμένο σχοινί: 22 νησιά του Αιγαίου χωρίς 
ασθενοφόρο
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Η 
ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ-CYTA σε ανακοίνωσή της καλεί το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Cyta όπως εξετάσει διε-
ξοδικά τα όσα αναφέρονται στην έκθεση του Γενι-
κού Εκλεκτή για το 2016, ώστε να ληφθούν τα απα-

ραίτητα διορθωτικά μέτρα και να αποδοθούν ευθύνες όπου 
υπάρχουν και να μην παραμένουν ατεκμηρίωτες κατηγορίες 
να επικρέμονται πάνω από οποιονδήποτε.
Η συνδικαλιστική οργάνωση θεωρεί ότι η τελευταία έκθεση 
για τη Cyta, αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα τα οποία προ-
σφέρονται για προβληματισμό και που μπορεί να αποτελέ-
σουν έναυσμα για διορθωτικές ή και βελτιωτικές ενέργειες.
Σε σχέση με τις επισημάνσεις για ενέργειες στελεχών του 
οργανισμού (περιλαμβανομένων και ανώτατων αξιωμα-
τούχων) από τις οποίες «…ενδεχομένως να προκύπτει θέμα 
διαπλοκής και κατάχρησης εξουσίας, όπως και ενδεχόμενης 
σύγκρουσης συμφερόντων και παραβίασης αρχών δεοντο-
λογίας και χρηστής διοίκησης…», η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ επιμέ-
νει σε απόλυτη εφαρμογή του τεκμηρίου της  αθωότητας, 
μέχρι της απόδειξης ενοχής. Αναφέρει ωστόσο ότι αναμένει 
και απαιτεί από τους υπαλλήλους της Cyta να επιδεικνύουν 

επαγγελματικό ήθος στον ύψιστο βαθμό, ώστε να μην δίνεται 
σε κανένα η ευκαιρία να κατηγορήσουν αυτούς και τη Cyta.
Παράλληλα η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική 
την αναφορά στο θέμα των προαγωγών και εκφράζει την 
ελπίδα ότι η επισήμανση του Γ. Ελεγκτή ότι οι ακυρώσεις 
οφείλονται κατά κύριο λόγο στη «…μη αιτιολόγηση τόσο 
από το Συμβούλιο Προσωπικού όσο και από τον Ανώτατο 
Εκτελεστικό Διευθυντή, της σύστασης ορισμένων προσώ-
πων ως των καταλληλότερων σε διαδικασία προαγωγής, η 
οποία σύμφωνα με τις πιο πάνω αποφάσεις προϋποθέτει 
πειστική αιτιολογία σε σύγκριση με τους υπολοίπους [και 
στην] παραβίαση από την Αρχή του δεδικασμένου των δικα-
στικών αποφάσεων για το αναιτιολόγητο της σύστασης…» 
θα οδηγήσει επιτέλους τα εν λόγω όργανα (Συμβούλιο Προ-
σωπικού και Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή) στο να αντι-
ληφθούν την ανάγκη οι εισηγήσεις τους να βασίζονται μόνο 
στα χειροπιαστά στοιχεία που συνθέτουν την αξία των υπο-
ψηφίων. «Ελπίζουμε επίσης πως θα πείσουν και την Αρχή για 
την ανάγκη πλήρους συμμόρφωσης με το δεδικασμένο των 
δικαστικών αποφάσεων», αναφέρεται.

ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ: Η Cyta να εξετάσει την 
έκθεση του Γενικού Ελεγκτή

Στο φως ο έλεγχος για προεκλογικές 
δαπάνες κομμάτων

Η 
Ελεγκτική Υπηρεσία ανακοίνωσε την 
ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας 
των αναλυτικών καταστάσεων εσόδων 
και δαπανών των πολιτικών κομμάτων 

για την προεκλογική τους εκστρατεία για τις Βου-
λευτικές Εκλογές που διεξήχθησαν στις 22 Μαΐ-
ου 2016. Οι εκθέσεις αναφορικά με τα ευρήματα 
των ελέγχων βρίσκονται από σήμερα αναρτημέ-
νες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.
Σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρε-
σίας, τα συνολικά έσοδα και δαπάνες του ΔΗΣΥ 
ανέρχονται σε €1.091.030 και €1.044.365, 
αντίστοιχα, δημιουργώντας πλεόνασμα ύψους 
€46.665.
Σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση που υπο-
βλήθηκε στην υπηρεσία από το κόμμα το πλεό-
νασμα είναι ύψους €20.257 και τα έσοδα περι-
ορίζονται στα €899.705 της κρατικής χορηγίας 
και οι συνολικές σε €879.448.
Ωστόσο ο Γενικός Ελεγκτής διαπιστώνει ότι στο 
κόμμα παραχωρήθηκαν εκπτώσεις από διάφο-

ρους διαφημιστικούς φορείς, για δαπάνες που 
αφορούσαν στην προεκλογική του εκστρατεία, 
συνολικού ύψους €163.575, οι οποίες δεν έχουν 
καταχωρηθεί στην αναλυτική κατάσταση εσό-
δων και δαπανών ως «μη χρηματικές εισφορές». 
Σημειώνεται ότι οι εκπτώσεις ανέρχονταν στο 
40% περίπου της αρχικής αξίας των τιμολογίων.
Σημειώνεται επίσης ότι ανάλογο θέμα παραχώ-
ρησης εκπτώσεων από διαφημιστικούς φορείς, 
οι οποίες δεν καταχωρίστηκαν στην αναλυτική 
κατάσταση εσόδων και δαπανών ως «μη χρη-
ματικές εισφορές», και για τις οποίες δεν έχουν 
εκδοθεί σχετικές αποδείξεις, καταγράφεται στις 
εκθέσεις της Υπηρεσίας για άλλα πολιτικά κόμ-
ματα, αλλά για ποσά που δεν υπερβαίνουν τις 
€10.000. Επίσης, αναφέρεται, στις άλλες περι-
πτώσεις, τα ίδια τα κόμματα αποδέχθηκαν την 
προσέγγιση της Υπηρεσίας ότι πρόκειται για «μη 
χρηματικές εισφορές» και διαβεβαίωσαν ότι οι 
συναλλαγές αυτές εκ παραδρομής δεν έχουν 
καταχωριστεί.

Θ
α παραμείνουμε σταθερά στο δρόμο της ευθύνης και δεν 
πρόκειται να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος, είπε 
σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, διαβε-
βαιώνοντας παράλληλα ότι «με κανένα τρόπο δεν θα επιτρέ-

ψουμε την δημοσιονομική χαλάρωση λόγω εκλογών».
Προσφωνώντας το απόγευμα της Τετάρτης την 56η Ετήσια Γενική Συνέ-
λευση του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) εκ 
μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, ο κ. Γεωρ-
γιάδης είπε ότι «πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι η προσπάθεια για την 
διατήρηση μιας θετικής προοπτικής για την οικονομία μας πρέπει να 
είναι συνεχής».
Όπως είπε, το βασικό μήνυμα προς τη συνέλευση του ΣΕΛΚ, αλλά και η 
δέσμευση που μπορεί να αναλάβει εκ μέρους του Προέδρου της Δημο-
κρατίας και της Κυβέρνησης είναι ότι «θα παραμείνουμε σταθερά στον 
δρόμο της ευθύνης και ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για θετικές 
αλλαγές στο κράτος και στην οικονομία μας».
Παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις, συνέχισε, έχει ήδη δημιουρ-
γηθεί μια νέα προοπτική για την πατρίδα μας και «μπορούμε πλέον να 
μιλούμε για μια ισχυρή και δυναμική ανάκαμψη της οικονομίας μας»
Η Κύπρος, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, καταγράφει σήμερα 
ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο 
ίδιος χαρακτήρισε σημαντικό το γεγονός ότι «αυτή η ανάπτυξη δεν είναι 
επίπλαστη» και δεν βασίζεται σε μια αλόγιστη πιστωτική επέκταση, 
όπως κατά το παρελθόν. Αντιθέτως, συμπλήρωσε, εδώ και τέσσερα 
χρόνια λειτουργούμε με ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και με πολύ 
άνετο πρωτογενές πλεόνασμα.
«Πρέπει και εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε, ότι οι συμπολίτες μας 
έχουν αντίληψη και κρίση και θα κρίνουν πολύ αυστηρά όσους ανεύ-
θυνα θα συμπεριφερθούν στα θέματα της οικονομίας» είπε ο Υπουρ-
γός.
Η συνετή και υπεύθυνη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, πρό-
σθεσε, δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά το μέσο που μας επέτρεψε να δια-
τηρήσουμε σταθερό και ανταγωνιστικό το φορολογικό μας πλαίσιο. 
Αυτό, συνέχισε, μας επέτρεψε να προωθήσουμε στοχευόμενα κίνητρα 
και ελαφρύνσεις αλλά και να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη και την 
πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και σε φθηνότερο δανεισμό.
Η υπεύθυνη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών αποτελεί μέρος 
μια μεγαλύτερης προσπάθειας για την ανάπτυξη και την δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας, συμπλήρωσε, ενώ είπε ότι σε αυτή την προσπά-
θεια «ο ΣΕΛΚ και τα μέλη του υπήρξαν βασικοί σύμμαχοι και πολύτιμοι 
συνεργάτες».
Αναφέρθηκε εξάλλου στην ψήφιση του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 
για την εποπτεία των ελεγκτικών γραφείων από την η Αρχή Δημόσιας 
Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος, λέγοντας ότι η εξέλιξη αυτή «ενι-
σχύει την ανεξαρτησία και αξιοπιστία του επαγγέλματος».
Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε εξάλλου ότι η προσπάθεια του Συνδέσμου 
για διατήρηση ψηλού επιπέδου λογιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα  που ενισχύει την θέση της Κύπρου ως 
ανταγωνιστικού προορισμού για επενδύσεις και για παροχή υπηρε-
σιών.
Αναφέρθηκε τέλος στη συνεργασία με τον Σύνδεσμο και εξέφρασε τη 
βεβαιότητα ότι αυτή θα συνεχιστεί, ώστε να οδηγηθεί ο τόπος σε ακόμη 
καλύτερες μέρες ευημερίας, σταθερής ανάπτυξης και προοπτικής.

ΥΠΟΙΚ: Στην οικονομία 
θα παραμείνουμε στο 
δρόμο της ευθύνης

εδώ Κύπρος
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Επειδή επανέρχεται και πάλι ο 
αβάσιμος και έωλος ισχυρι-
σμός περί δήθεν δικαιώμα-

τος μονομερούς επέμβασης από 
τις εγγυήτριες δυνάμεις με βάση 
τη Συνθήκη Εγγυήσεως του 1960 
και επειδή αυτός ο ισχυρισμός, 
ιδιαίτερα όταν προέρχεται από 
την Ελληνοκυπριακή πλευρά, ενι-
σχύει την επιχειρηματολογία της 
Τουρκίας εν όψει της Διάσκεψης 
στο Κρανς Μοντάνα, θα πρέπει 
για μια ακόμα φορά να καταστή-
σουμε σαφές ότι δικαίωμα μονο-
μερούς επέμβασης δεν προνοεί-
ται, δεν προβλέπεται και δεν νομι-
μοποιείται με βάση τη Συνθήκη 
Εγγυήσεως, δηλώνει ο τέως Πρό-
εδρος της Βουλής, Γιαννάκης Ομή-
ρου.
Σε σημερινή γραπτή δήλωσή του, 
ο κ. Ομήρου αναφέρει πως «είναι 
προφανές ότι η Τουρκία θέλει 
να έχει τη δυνατότητα να παρεμ-
βαίνει στα τεκταινόμενα στην 
Κύπρο, είτε στρατιωτικά είτε με 
την απειλή χρήσεως βίας, είτε με 
άλλα μέσα και είναι εμφανές ότι η 
Τουρκία είναι η μόνη από τις τρεις 
εγγυήτριες δυνάμεις που βλέπει 
τη Συνθήκη του 1960 ως προς τη 
στρατιωτική της διάσταση».
«Το νομικά έωλο και πολιτικά 
παράδοξο των ισχυρισμών της 
Τουρκίας, ότι η εισβολή στην 
Κύπρο ήταν νόμιμη και ότι πήγαζε 
από τις Συνθήκες Εγγυήσεως, δεν 
βρίσκει κανένα έρεισμα στο Διε-
θνές Δίκαιο, αλλά σε μια νοοτρο-
πία επεκτατισμού νεοθωμανικής 
έμπνευσης. Η επίσημη θέση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία 
βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο, 
υπήρξε διαχρονικά ότι η Συνθήκη 
Εγγυήσεως δεν παρέχει δικαί-
ωμα στρατιωτικής επέμβαση και 
η Συνθήκη Εγγυήσεως εγγυάται 
τη διατήρηση της συνταγματικής 
τάξης του 1960 και όχι τη διχοτό-
μηση και την στρατιωτική κατοχή 
της Κύπρου και τη συστηματική 
παραβίαση των δικαιωμάτων των 
πολιτών που το Σύνταγμα προ-
στατεύει», σημειώνει.

Ομήρου: Η 
Τουρκία δεν 
έχει δικαίωμα 
μονομερούς 
επέμβασης

Την ονομασία “Οδηγός 
για τις διαπραγματεύσεις 
στην ασφάλεια και τις 
εγγυήσεις, Διάσκεψη 
για την Κύπρο” φέρει το 
εννιασέλιδο έγγραφο 
που ο Ειδικός Σύμβουλος 
του ΓΓ του ΟΗΕ για την 
Κύπρο, Έσπεν Μπαρθ 
Έιντε έδωσε σήμερα στις 
δύο πλευρές μέσω των 
διαπραγματευτών τους.

Σ
ύμφωνα με έγκυρες πη-
γές του ΚΥΠΕ, το έγγραφο 
δεν περιλαμβάνει πρότα-
ση των ΗΕ αλλά είναι «ο-

δηγός» για την διαδικασία συζή-
τησης που θα ακολουθηθεί στο 
Κραν Μοντάνα στο κεφάλαιο της 
Ασφάλειας και Εγγυήσεων και 
βασίζεται «στην δουλειά που έ-
γινε στο Μοντ Πελεράν 3» μεταξύ 
των τεχνικών επιτροπών των δύο 
πλευρών και των τριών εγγυητρι-
ών δυνάμεων και κατηγοριοποι-
ούνται τα ερωτήματα που αφο-
ρούν τους 4 πυλώνες ασφάλειας: 
την συνταγματική, την εσωτερι-
κή, την εξωτερική και την ασφά-
λεια εφαρμογής της λύσης. Ενσω-
ματώνει τις ερωτήσεις που κατα-
τέθηκαν εκεί και οι οποίες πρέπει 
να απαντηθούν
Στο έγγραφο που έδωσε ο κ. Έιντε 
ξεκαθαρίζεται ότι σκοπός είναι 
να δώσει το πλαίσιο που θα ακο-
λουθηθεί στις διαπραγματεύσεις 
για την ασφάλεια και εγγυήσεις 
ώστε να διευκολύνει να φθά-
σουμε σε ένα αμοιβαία αποδεκτό 
αποτέλεσμα. Σύμφωνα πάντα με 
τις ίδιες πηγές, επισημαίνει, όπως 
αναφέρεται και στη δήλωση της 
12ης Ιανουαρίου 2017, το σημείο 
ότι η ασφάλεια της μιας πλευράς 
δεν πρέπει να είναι εις βάρος της 
άλλης, ενώ αναφορά γίνεται και 

στην διασταυρούμενη διαπραγ-
μάτευση όλων των κεφαλαίων, 
όπως αναφέρεται στη δήλωση 
της 11ης Φεβρουαρίου 2014.
Περιλαμβάνει αναφορά ότι θεω-
ρείται πως το θέμα της ασφάλειας 
είναι ευαίσθητο και η πρόοδος 
σε αυτό θα επηρεάσει κρίσιμα 
την κατάληξη και την αποδοχή 
μιας συμφωνίας σε δημοψηφί-
σματα.
Αναφέρεται επίσης ότι, αν και 
δεν είναι αντικείμενο των δια-
πραγματεύσεων, η λύση του 
κυπριακού καλύπτε ται από 
ένα ευρύτερο πλαίσιο του διε-
θνούς δικαίου και της ιδιότητας 
της Κύπρου ως μέλος της ΕΕ και 
του ΟΗΕ. Καταγράφει ότι οι δυο 
πλευρές έχουν συμφωνήσει πως 
οι αρχές της ΕΕ θα 
πρέπει να αντανα-
κλώνται (upheld) 
στη λύση.
Τ ο  έ γ γ ρ α φ ο 
σ υ ν ο δ ε ύ ε τ α ι 
από παράρτημα 
(appendix)  που 
κα ταγράφε ι  τ ι ς 
θέσεις των πλευρών στο Μοντ 
Πελεράν 3.
Το έγγραφο Έιντε, σύμφωνα με 
τις έγκυρες πηγές του ΚΥΠΕ, δεν 
καταγράφει γεφυρωτικές προτά-
σεις ή μεθοδολογία, ούτε ποιο 
θέμα θα συζητηθεί πρώτο και 
ποιο δεύτερο. Υπάρχουν όμως 
«εργαλεία» (instruments) που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για να δοθούν απαντήσεις στα 
ζητήματα που καταγράφηκαν στο 
Μοντ Πελεράν 3 και περιλαμβά-
νονται στο έγγραφο.

Τορναρίτης: Το έγγραφο 
Ειντε κινείται προς τη σω-
στή κατεύθυνση
Το έγγραφο που ετοιμάστηκε από 

τον Ειδικό Σύμβουλο του ΓΓ του 
ΟΗΕ για την Κύπρο Έσπεν Μπαρθ 
Έιντε κινείται προς τη σωστή 
κατεύθυνση, δήλωσε σήμερα ο 
Αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ Νίκος 
Τορναρίτης.
Σε δηλώσεις ύστερα από συνά-
ντηση που είχε η ηγεσία του 
ΔΗΣΥ, υπό τον Πρόεδρό της 
Αβέρωφ Νεοφύτου με την Πρέ-
σβειρα των ΗΠΑ Κάθλιν Ντόχερτι, 
ο κ. Τορναρίτης είπε ότι  το κοινό 
έγγραφο του ΟΗΕ είναι εμπιστευ-
τικό και δεν μπορεί ο ίδιος να 
υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.
«Αυτό όμως που μπορώ να σας 
πω» συνέχισε, «είναι ότι είναι 
ένα έγγραφο εργασίας και ταυ-
τόχρονα ένα πολιτικό έγγραφο. 
Καταθέσαμε και καταθέτουμε 

παρατηρήσεις στο 
έγγραφο».
Ο κ. Τορναρίτης 
ανέφερε ότι υπάρ-
χουν σημεία που 
ε ίναι θε τ ικά γ ια 
την πλευρά μας και 
ορισμένα σημεία 
στα οποία θα κατα-

θέσουν τις παρατηρήσεις τους.
«Γενικά κρίνουμε ότι το έγγραφο 
αυτό κινείται προς την σωστή 
κατεύθυνση. Παραμένει από εκεί 
και πέρα ένα έγγραφο εργασίας» 
είπε.
Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, είπε 
ότι «αναμένουμε στην Ελβετία, 
στο τραπέζι των διαπραγματεύ-
σεων, την Τουρκία, αυτά όλα τα 
μηνύματα που στέλνει τον τελευ-
ταίο καιρό να τα εφαρμόσει στην 
πράξη. Να καταθέσει τέτοιες 
προτάσεις μέσα από τις οποίες 
διαγράφονται τα επεμβατικά 
δικαιώματα στην Κύπρο και απο-
χωρεί πλήρως ο κατοχικός στρα-
τός».
Ερωτηθείς γ ια τ ις πληροφο-

ρίες σε σχέση με πρόταση Ειντε 
γ ια αν τ ικατάσ ταση της Συν-
θήκης Εγγυήσεων με μια Συν-
θήκη Εφαρμογής, ο κ. Τορναρί-
της είπε ότι «πάντοτε η πλευρά 
μας τοποθετείτο και έλεγε ότι 
θέλουμε και την εγγύηση εφαρ-
μογής της λύσης. Να σας υπεν-
θυμίσω ότι ήταν ένας από τους 
βασικούς λόγους που ο λαός μας 
στο παρελθόν απέρριψε ένα σχέ-
διο του ΟΗΕ». 
«Και εμείς θέλουμε την εγγύηση 
εφαρμογής της λύσης. Το ποιος 
τελικά θα είναι ο μηχανισμός 
εκείνος που θα εγγυηθεί την 
εφαρμογή της λύσης θα το δούμε 
στην Ελβετία. Είναι θέμα των 
συνομιλιών. Δεν είναι προφανώς 
θέμα κανενός άλλου», ανέφερε.
Αναφορικά με τη συνάντηση με 
την Πρέσβειρα των ΗΠΑ, είπε ότι 
έκλεισε ένας κύκλος συναντή-
σεων της ηγεσίας του ΔΗΣΥ με 
τους Πρέσβεις των πέντε μονίμων 
μελών του Συμβουλίου Ασφα-
λείας του ΟΗΕ.
Χαρακτήρισε τις συναντήσεις 
αυτές παραγωγικές και είπε ότι 
ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανέπτυξε 
στους συνομιλητές του τις θέσεις 
της πλευράς μας όσον αφορά 
το Κυπριακό και ειδικότερα το 
μεγάλο θέμα της ασφάλειας.
Όπως είπε ο κ. Τορναρίτης, 
υπήρξε θετική ανταπόκριση των 
πέντε Πρέσβεων στο θέμα των 
εγγυήσεων.
«Βρήκαμε ανταπόκριση από τους 
συνομιλητές μας, βρήκαμε αντα-
πόκριση στο γεγονός ότι το απαρ-
χαιωμένο σύστημα των εγγυ-
ήσεων του 1960 δεν πρέπει να 
συνεχίσει να υπάρχει», είπε.
Πρόσθεσε ότι όλοι οι συνομιλη-
τές έχουν εκφράσει την επιθυμία 
να συμβάλουν ενεργά στη Διά-
σκεψη της Ελβετίας.

Στο κεφάλαιο Ασφάλειας και Εγγυήσεων 
επικεντρώνεται το έγγραφο Έιντε
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Έ
ως και 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις χθε-
σινές μάχες που ξέσπασαν μεταξύ αντίπαλων 
ένοπλων οργανώσεων στην πόλη Μπριά της 
Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, δήλωσε 

σήμερα ο δήμαρχος της πόλης. «Ο αριθμός των νε-
κρών θα αυξηθεί σίγουρα. Προς το παρόν υπάρχει 
η εκτίμηση ότι έως και 100 άνθρωποι έχουν σκοτω-
θεί», τόνισε ο Μορίς Μπελικουσού σε τηλεφωνική 
επικοινωνία. «Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμη κεί-
τονται νεκροί στους δρόμους», πρόσθεσε.
Σήμερα η ηρεμία επέστρεψε στην πόλη και εργα-
ζόμενοι ανθρωπιστικών οργανώσεων άρχισαν 
την περισυλλογή πτωμάτων, ανέφερε ένας αξιω-
ματούχος του Ερυθρού Σταυρού. Τον περασμένο 
μήνα τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 
συγκρούσεις, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, σε ένα 

ακόμη περιστατικό της αναζωπύρωσης της βίας στον 
πολυετή εμφύλιο που μαίνεται στη χώρα.
Η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία βυθίστηκε στο 
χάος το 2013 μετά την ανατροπή του προέδρου 
Φρανσουά Μποζιζέ από τους μουσουλμάνους 
αντάρτες Σελεκά. Το γεγονός αυτό προκάλεσε την 
αντεπίθεση των αποκαλούμενων ομάδων αντιμπα-
λακά, ενόπλων που ανήκαν κατά κύριο λόγο στη 
χριστιανική κοινότητα της χώρας. Οι συγκρούσεις 
που ξέσπασαν χθες εξανέμισαν τις ελπίδες ότι μια 
συμφωνία ειρήνης που υπεγράφη τη Δευτέρα στη 
Ρώμη, η οποία καλούσε σε άμεση κατάπαυση του 
πυρός, θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό 
του πολέμου, που έχει σκοτώσει χιλιάδες ανθρώ-
πους και εκτοπίσει το ένα πέμπτο των 5 εκατομμυ-
ρίων κατοίκων της χώρας.

Ο 
Τραμπ διατηρούσε ουσιαστικές 
ελπίδες για την άσκηση της κινε-
ζικής επιρροής στην Βόρεια Κο-
ρέα, αναμένοντας πολλά από τον 

Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, μετά την διμε-
ρή συνάντηση που είχαν στη Φλόριντα τον 
Απρίλιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκ-
φραστεί πολλές φορές θετικά για τον Κινέζο 
ομόλογό του, ενώ μετά τη συνάντησή τους 
εμφανίστηκε συγκρατημένος έναντι της ά-
σκησης κριτικής για τις μη δίκαιες εμπορι-
κές πρακτικές που εφαρμόζει η Κίνα.
«Παρά το γεγονός ότι εκτιμώ τις προσπά-
θειες του προέδρου Σι και της Κίνας για 
να βοηθήσουν στο ζήτημα με την Βόρεια 
Κορέα, οι προσπάθειες αυτές δεν είχαν 
κάποιο αποτέλεσμα. Τουλάχιστον γνωρίζω 
ότι η Κίνα προσπάθησε!» έγραψε ο Τραμπ 
στο Twitter.
Δεν έχει διευκρινιστεί εάν η ανάρτηση αυτή 
υποδηλώνει κάποια αλλαγή στο αμερικα-
νικό σκεπτικό αντιμετώπισης του προβλή-
ματος με την Βόρεια Κορέα ή μια αλλαγή 
της στάσης που τηρεί η Ουάσινγκτον έναντι 
του Πεκίνου.
«Νομίζω ότι ο πρόεδρος φαίνεται να έχει 
ενοχληθεί. Προσπαθεί να δείξει στους 
άλλους ότι καταλαβαίνει πως η προσπά-
θεια διαμεσολάβησης της Κίνας δεν λει-
τουργεί. Έτσι, προσπαθεί ο ίδιος ν’ αμυν-
θεί ή να δικαιολογήσει την στάση του, ενώ 
λέει ότι τουλάχιστον (οι Κινέζοι) προσπάθη-
σαν», δήλωσε χαρακτηριστικά στο MSNBC 
ο Κρίστοφερ Χιλ, πρώην πρεσβευτής των 
ΗΠΑ στη Νότια Κορέα.
Ένας Αμερικανός αξιωματούχος διατηρώ-
ντας την ανωνυμία του δήλωσε χθες ότι 
αμερικανικοί κατασκοπευτικοί δορυφό-
ροι εντόπισαν πρόσφατα κινήσεις σε πεδίο 
πυρηνικών δοκιμών της Βόρειας Κορέας, 
κοντά στην είσοδο ενός δοκιμαστικού τού-
νελ. Ωστόσο, δεν στάθηκε δυνατό να διευ-
κρινιστεί εάν επρόκειτο για την προετοιμα-
σία μιας νέας πυρηνικής δοκιμής.
Συνομιλίες υψηλού επιπέδου μεταξύ της 
Κίνας και των ΗΠΑ θα διεξαχθούν σήμερα 
στην Ουάσιγκτον και το γεγονός αυτό ενδέ-
χεται να ωθήσει τη Βόρεια Κορέα να πραγ-
ματοποιήσει νέα πυρηνική δοκιμή προκει-
μένου να δηλώσει επιθετικά την παρουσία 
της.

Τόσο αξιωματούχοι των ΗΠΑ όσο και ειδι-
κοί στα πυρηνικά προγράμματα έχουν πολ-
λές φορές δηλώσει τους προηγούμενους 
μήνες ότι η Βόρεια Κορέα μπορεί να πραγ-
ματοποιήσει την έκτη πυρηνική δοκιμή της 
οποτεδήποτε, ενώ δορυφορικές φωτογρα-
φίες έχουν εντοπίσει κινήσεις προετοιμα-
σίας σε διάφορα επίπεδα.
Η Βόρεια Κορέα πραγματοποίησε την 
τελευταία πυρηνική δοκιμή της τον περα-
σμένο Σεπτέμβριο, ενώ από τότε έχει 
προχωρήσει σε μία σειρά δοκιμαστικών 
πυραυλικών εκτοξεύσεων με στόχο την 
εκτόξευση εντός διηπειρωτικού βαλλιστι-
κού πυραύλου (ICBM) που θα μπορεί να 
πλήξει αποτελεσματικά τις κεντρικές πολι-
τείες των ΗΠΑ.
Η τελευταία ανάρτηση του προέδρου 
Τραμπ στο Twitter είναι πιθανό να στοχεύει 
στην κλιμάκωση της άσκησης αμερικανι-
κών πιέσεων στην Κίνα, ενόψει του σημε-
ρινού Διαλόγου για την Διπλωματία και την 
Ασφάλεια Κίνας-ΗΠΑ 2017, που θα διεξα-
χθεί με την συμμετοχή υψηλόβαθμων αξι-
ωματούχων από τις δύο χώρες. Στις σημε-
ρινές διαβουλεύσεις θα λάβουν μέρος οι 
Αμερικανοί υπουργοί Εξωτερικών και Άμυ-
νας, Ρεξ Τίλερσον και Τζέιμς Μάτις, ενώ από 
κινεζικής πλευράς θα συμμετάσχουν το 
μέλος του Ανώτατου Κρατικού Συμβουλίου 
Γιανγκ Τζιενσί, αλλά κι ο αρχηγός του κινεζι-
κού στρατού, στρατηγός Φάνγκ Φενγκουί.
Ο διμερής διάλογος Κίνας-ΗΠΑ θα διεξα-
χθεί αναλύοντας τρόπους για την κλιμά-
κωση της πίεσης που ασκείται στην Βόρεια 
Κορέα, προκειμένου να σταματήσει την 
ανάπτυξη του πυρηνικού και του πυραυλι-
κού προγράμματος της, ενώ θα εξεταστούν 
επίσης, ζητήματα που σχετίζονται με την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά και 
τον περιφερειακό ανταγωνισμό στη Νότια 
Σινική Θάλασσα.
Η αμερικανική πλευρά αναμένεται ν’ ασκή-
σει πιέσεις στην Κίνα, για την συνεργα-
σία του Πεκίνου στην κλιμάκωση του διε-
θνούς αποκλεισμού της Βόρειας Κορέας, 
με έμφαση στην εφαρμογή ενός πετρελαϊ-
κού εμπάργκο, αλλά και περιορισμούς στις 
πτήσεις της κρατικής αεροπορικής εταιρίας 
της Βόρειας Κορέας προς την Κίνα, μεταξύ 
άλλων μέτρων.

Τραμπ: Η Κίνα απέτυχε να 
συμμορφώσει τη Βόρεια Κορέα
Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι προσπάθειες της Κίνας προκειμένου 
να πειστεί η Βόρεια Κορέα να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα 
απέτυχαν, κλιμακώνοντας έτσι την επιθετική ρητορική του, μετά το θάνατο του 
Αμερικανού φοιτητή που είχε φυλακιστεί από την Πιονγιάνγκ.

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία: 
Τουλάχιστον 100 νεκροί από μάχες 
ένοπλων
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«
Θα επιθυμούσα να επανέλθει το 
πνεύμα συνεργασίας, το οποίο υ-
πήρχε κάποτε μεταξύ Φρανσουά 
Μιτεράν και Χέλμουτ Κολ» εί-

πε σε συνέντευξή του στη γερμανική 
«Süddeutsche Zeitung» και άλλες ευρωπαϊ-
κές εφημερίδες, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανου-
έλ Μακρόν, αναφερόμενος στις σχέσεις Γαλ-
λίας-Γερμανίας.
«Κάποιοι πολιτικοί ηγέτες της Ανατολικής 
Ευρώπης έχουν μια κυνική προσέγγιση 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση: τη χρησιμοποι-
ούν μόνο για να λαμβάνουν χρήματα, χωρίς 
όμως να σέβονται τις αξίες της. Η Ευρώπη 
δεν είναι σούπερ μάρκετ, είναι η μοίρα μας» 
πρόσθεσε ο Γάλλος ηγέτης ασκώντας κρι-
τική στην Πολωνία και την Ουγγαρία, χωρίς 
όμως να τις αναφέρει ονο-
μαστικά.
Ο κ. Μακρόν επιθυμεί τη 
δημιουργία μιας «Συμμα-
χίας εμπιστοσύνης» με τη 
Γερμανία και παραδέχτηκε 
ότι χωρίς «ριζικές μεταρ-
ρυθμίσεις, οι οποίες είναι 
απολύτως απαραίτητες για 
την Γαλλία» η χώρα του δεν 
μπορεί να καταστεί ατμομηχανή της Ευρώ-
πης. «Οι Γάλλοι έχουν αντιληφθεί ότι βρί-
σκονται μπροστά στον γκρεμό και αντέδρα-
σαν» όπως επισήμανε, η δε εκλογή του τον 
Μάιο ως προέδρουν καθώς, επίσης, και η 
νίκη του στις βουλευτικές εκλογές είναι «η 
αρχή μιας γαλλικής και ας ελπίσουμε μιας 
ευρωπαϊκής αναγέννησης».
Ο Γάλλος πρόεδρος υπεραμύνθηκε των προ-
τάσεών του για την εμβάθυνση της ευρωζώ-
νης: «Είναι ο μοναδικός τρόπος για να επι-
τύχουμε την σύγκλιση. Έχω την αίσθηση ότι 
η Γερμανία δεν θα σταθεί εμπόδιο» τόνισε.
Ο Eμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε μεν 
τον πρόεδρο της Συρίας Μπαάρ αλ-Ασαντ 
για τη χρήση χημικών, την οποία χαρακτή-
ρισε «κόκκινη γραμμή», αλλά δεν έθεσε 
ως απαραίτητο όρο την απομάκρυνσή του 
για κάποιο σχέδιο ειρήνευσης, «διότι δεν 
βλέπω κάποιον άλλον ως νόμιμο διάδοχό 
του» όπως είπε. Και τούτο διότι ο απώτερος 
στόχος του είναι η καταπολέμηση της τρομο-
κρατίας: «Αυτοί είναι οι εχθροί μας» τόνισε 
και πρόσθεσε πως για την εξόντωσή τους 
απαιτείται «η συνεργασία όλων και ιδίως της 
Ρωσίας».

Ανασχηματισμός Μακρόν με «α-
νοίγματα» σε δεξιά και σοσιαλιστι-
κή παράταξη
Μετά την αποχώρηση τριών υπουργών του 
Δημοκρατικού κόμματος (MoDem), ο πρόε-
δρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν προχώ-
ρησε σήμερα σε ανασχηματισμό της κυβέρ-
νησης του πρωθυπουργού Εντουάρ Φιλίπ με 
«ανοίγματα» στη δεξιά παράταξη αλλά και 
στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, επιβεβαιώνοντας 
σημερινό άρθρο γνώμης δημοσιογράφου των 
New York Times, ότι η κυβέρνηση Μακρόν θα 
σημάνει «το τέλος της δεξίας και της αριστεράς 
όπως την γνωρίζαμε μέχρι σήμερα». 
Ο προγραμματισμένος ανασχηματισμός 
έδωσε την ευκαιρία στον Μακρόν να αποφύ-
γει προσωπικότητες οι οποίες έχουν εμπλα-

κεί σε σκάνδαλα, ωστόσο, το 
βασικό χαρακτηριστικό της 
νέας κυβέρνησης είναι το 
κράμα της σύνθεσης, καθώς 
θέσεις-κλειδιά αναλαμβά-
νουν πιστά στελέχη στον 
πρόεδρο Μακρόν τόσο από 
τη δεξιά όσο και από την 
σοσιαλιστική παράταξη. 
Αναλυτ ικότερα, η νέα 

κυβέρνηση Μακρόν περιλαμβάνει πλέον 
20 υπουργούς και 10 υφυπουργούς, ενώ 
αποτελείται από 15 άνδρες και 15 γυναί-
κες, ενώ τα «μεγάλα υπουργεία» αναλαμ-
βάνουν δύο γυναίκες του Σοσιαλιστικού 
κινήματος. 
Συγκεκριμένα, το χαρτοφυλάκιο του 
υπουργείου Αμυνας, μετά την παραίτηση 
της Σιλβί Γκουλάρ, αναλαμβάνει η επιχειρη-
ματίας Φλορενς Πάρλι, η οποία είχε συνερ-
γαστεί με το Σοσιαλιστικό Κόμμα. 
H Nicole Belloubet, μέλος του Συνταγματι-
κού Δικαστηρίου, αναλαμβάνει το χαροφυ-
λάκιο της Δικαιοσύνης μετά τον προκάτοχό 
της, Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος ανα-
κοίνωσε χθες μαζί με την στενή του συνερ-
γάτιδα και πρώην υπουργός Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων, Μαριέλ ντε Σαρνέζ ότι δεν θα 
δεχθεί θέση στο νέο κυβερνητικό σχήμα.
Με την επιλογή του να τοποθετήσει την 
Jacqueline Gourault ως υφυπουργό στο 
υπουργείο Εσωτερικών και την Geneviève 
Darrieussecq υφυπουργός στο  Άμυνας, ο 
Μακρόν επιβεβαιώνει ότι παρά τις παραι-
τήσεις των υπουργών του MoDem, η συμ-
μαχία τους διατηρεί την ισχύ της.

Μακρόν σε Γερμανία: 
Συνεργασία όπως του Μιτεράν 
με τον Κολ

Η 
Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληρο-
φοριών της Γερμανίας παρακολου-
θούσε «επί χρόνια» πολλές εταιρεί-
ες και κυβερνήσεις των ΗΠΑ, μεταξύ 

αυτών και τον Λευκό Οίκο, ανέφερε σε άρθρο 
του σήμερα, Πέμπτη, το γερμανικό περιοδικό 
Der Spiegel.
Η Υπηρεσία κατασκόπευε «από το 1998 ως 
το 2006 πολλούς τηλεφωνικούς αριθμούς και 
εσωτερικά φαξ του Λευκού Οίκου», αναφέρει 
στην τελευταία του έκδοση το περιοδικό, επι-
καλούμενο «έγγραφα» τα οποία περιήλθαν 
στην κατοχή του.
Σύμφωνα με το Der Spiegel, η  Ομοσπονδιακή 
Υπηρεσία Πληροφοριών διέθετε έναν κατά-
λογο «με 4.000 επιλογείς» (αριθμούς τηλεφώ-
νων ή φαξ, ηλεκτρονικές διευθύνσεις) που της 
επέτρεπαν να παρακολουθεί «αμερικανικούς 
στόχους», μεταξύ αυτών τα υπουργεία Οικο-
νομικών και Εξωτερικών.

Γερμανοί πράκτορες παρακολουθούσαν επί-
σης αμερικανικές εταιρείες, όπως η Lockheed, 
η NASA, η μη κυβερνητική οργάνωση Παρα-
τηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW), 
πολλά πανεπιστήμια, ακόμη και την Πολεμική 
Αεροπορία, τους Πεζοναύτες και την Υπη-
ρεσία Αμυντικών Πληροφοριών στο εσωτε-
ρικό του Πενταγώνου, αλλά και τις υπηρεσίες 
στρατιωτικών πληροφοριών.
Περισσότερες από εκατό ξένες πρεσβείες στην 
Ουάσινγκτον, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
και το αμερικανικό γραφείο του Αραβικού 
Συνδέσμου επίσης ήταν στο στόχαστρο της 
Υπηρεσίας Πληροφοριών.
Τον Μάρτιο του 2015 είχε αποκαλυφθεί η 
συνεργασία μεταξύ της Ομοσπονδιακής Υπη-
ρεσίας Πληροφοριών της Γερμανίας και της 
αμερικανικής NSA, για λογαριασμό της οποίας 
Γερμανοί παρακολουθούσαν πολλούς στό-
χους σε συμμαχικές τους χώρες.

Spiegel: Η «γερμανική CIA» 
παρακολουθούσε τον Λευκό 
Οίκo

Ο μεγιστάνας της Alibaba προειδοποιεί 
για Γ  ́Παγκόσμιο Πόλεμο

Δ
εν είναι λίγοι αυτοί που κατά και-
ρούς, έχουν τοποθετηθεί, σχετι-
κά με τους κινδύνους και τις απει-
λές που υπάρχουν πίσω από τη 

συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία.
Αυτή τη φορά ο Kινέζος επιχειρηματίας και 
μεγιστάνας, Jack Ma,  υποστηρίζει ότι οι 
εξελισσόμενες τεχνολογίες είναι πιθανό να 
αποτελέσουν απειλή για κάτι περισσότερο 
από την αγορά εργασίας, καθώς θα μπο-
ρούσαν, στην πραγματικότητα να προκαλέ-
σουν έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο δισεκατομ-
μυριούχος πρόεδρος του Alibaba δήλωσε 
ότι οι παγκόσμιοι ηγέτες έχουν καθήκον να 
εκπαιδεύουν τους ανθρώπους προκειμέ-
νου να αποτρέψουν τον κίνδυνο που προ-
καλείται από την ταχεία αύξηση της αυτο-
ματοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης.
«Η πρώτη τεχνολογική επανάσταση προκά-
λεσε τον Α ‘Παγκόσμιο Πόλεμο. Η δεύτερη 
τεχνολογική επανάσταση προκάλεσε τον 
Β ‘Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτή είναι η τρίτη 
τεχνολογική επανάσταση».
Ο ίδιος ανέφερε ότι οι ευκαιρίες που παρα-
τηρεί στην εξέλιξη της τεχνητής νοημο-

σύνης και στην παγκοσμιοποίηση είναι 
οι λόγοι για τους οποίους ταξιδεύει τόσο 
πολύ. 
Ο Jack Ma υποστηρίζει ότι σε πολλά του 
ταξίδια, ο ίδιος συνηθίζει να μιλάει σε 
ξένους ηγέτες και αρχηγούς κρατών, προ-
ειδοποιώντας τους να κινηθούν γρήγορα, 
ενώ επισημαίνει ότι «αν δεν κινηθούν γρή-
γορα, θα υπάρξει πρόβλημα».
Παρά την ανησυχία του για τη συνεχώς 
εξελισσόμενη τεχνολογία, ο Jack Ma υπο-
στηρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπο-
ρούσε να παρέχει το πλεονέκτημα, στο 
μέλλον, στους ανθρώπους, να ταξιδεύουν 
περισσότερο και να ξοδεύουν λιγότερο 
χρόνο στην εργασία τους.
Ο ίδιος αναφέρει: «Νομίζω ότι τα επόμενα 
30 χρόνια, οι άνθρωποι θα εργάζονται 
μόνο τέσσερις ώρες την ημέρα και ίσως 
τέσσερις μέρες την εβδομάδα» και προ-
σθέτει «ο παππούς μου εργαζόταν 16 ώρες 
την ημέρα σε αγροτικές εργασίες και θεω-
ρούσε ότι ήταν πολύ απασχολημένος. Εμείς 
εργαζόμαστε οκτώ ώρες, πέντε ημέρες την 
εβδομάδα και πιστεύουμε ότι είμαστε πολύ 
απασχολημένοι». 
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Α
νακατατάξεις στη διεθνή πολιτική 
σκηνή επιφέρει η ανάδειξη του Μο-
χάμεντ Μπιν Σαλμάν σε πρίγκιπα δι-
άδοχο της Σαουδικής Αραβίας.

Το γεγονός ότι ο 81χρονος βασιλιάς της Σαου-
δικής Αραβίας «καρατόμησε» τον ανιψιό του 
Μοχάμεντ μπιν Νάγεφ προτιμώντας να ανα-
βαθμίσει τον 31χρονο γιο του σηματοδοτεί 
μία σειρά από αλλαγές που αφορούν πρωτί-
στως τον βασικό σύμμαχο του Ριάντ, τις ΗΠΑ, 
και γενικότερα την περιοχή της Μέσης Ανα-
τολής. 
Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN, 
μπορεί για πολλούς να ήταν μία αιφνιδιαστική 
κίνηση του βασιλιά Σαλμάν να βάλει στο περι-
θώριο του 57χρονο ανιψιό του, ωστόσο, πολι-
τικοί κύκλοι της χώρας υποστηρίζουν ότι ήταν 
απλώς θέμα χρόνου. Το γεγονός ότι ο βασιλιάς 
είχε παραχωρήσει  πολλές εξουσίες στον υιό 
του τα τελευταία χρόνια, ήταν μία πρόγευση 
του τι θα επακολουθήσει... 
Παραγκωνίζοντας τον 57χρονο ανιψιό του, 
Μοχάμεντ μπιν Νάγεφ, ο βασιλιάς έβαλε στο 
περιθώριο μία ολόκληρη γενιά, όπως σχολιά-
ζει το αμερικανικό δίκτυο.  
Πριν από την ευνοϊκή για τον ίδιο κίνηση του 
πατέρα του, ο Σαλμάν ήταν δεύτερος στη δια-
δοχή του θρόνου. Το γεγονός όμως τον επέ-
λεξε , δείχνει σαφέστατα την επιλογή του 
βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας να εκσυγχρο-
νίσει τη μοναρχία.
Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είναι ο «κύριος αντι-
τρομοκράτης» , που διατηρεί σκληροπυρη-
νική στάση απέναντι στο Κατάρ, το Ιράν και 
την Υεμένη, θα συνεχίσει να έχει τον έλεγχο 

του υπουργείου Άμυνας, το οποίο δίνει 
τον «τόνο» στον πόλεμο που μαίνεται στην 
Υεμένη, υπό το άγρυπνο μάτι της Σαουδικής 
Αραβίας.    
 Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εμπλακούν περισ-
σότερο στις πολιτικές εντάσεις που κλιμακώ-
νονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως 
εξηγεί το αμερικανικό δίκτυο CNN και προ-
σθέτει:
«Βασική προτεραιότητα της αμερικανικής 
κυβέρνησης στη Μέση Ανατολή είναι η στα-
θερότητα. Με την  ανάδειξη όμως του σχε-
τικά άπειρου Σαλμάν, οι ΗΠΑ θα αναγκα-
στούν να καλύψουν το κενό συμμετέχοντας 
πιο ενεργά. Κι επειδή ως υπουργός Άμυνας , ο 
Σαλμάν ακολουθούσε σκληρή γραμμή έναντι 
του Κατάρ, του Ιράν και της Υεμένης, ο ρόλος 
της Ουάσινγκτον στην περιοχή αναμένεται να 
ενισχυθεί.
     Η πρόσφατη διπλωματική κρίση μεταξύ 
Σαουδικής Αραβίας και Κατάρ - με το Ριάντ να 
προσπαθεί να απομονώσει τη Ντόχα με την 
κατηγορία ότι υποθάλπει την τρομοκρατία- 
είναι ένα παράδειγμα που δείχνει την ανάγκη 
λεπτών χειρισμών από πλευράς ΗΠΑ. Η Ουά-
σιγκτον στηρίζει απροκάλυπτα τους Σαουδά-
ραβες στη διένεξη αυτή την ώρα που οι Αμε-
ρικανοί στο Κατάρ διατηρούν την μεγαλύτερη 
στρατιωτική τους βάση.   
Ένα είναι σίγουρο. Η σκληρή γραμμή του 
Ριάντ έναντι της Ντόχα θα συνεχιστεί. Όπως 
επισημαίνει το CNN, ο Σαλμάν δεν πρόκει-
ται να λάβει υπόψη του άλλες πιο σοφές γνώ-
μες για το πως να χειριστεί την διπλωματική 
κρίση.  

Ποιος είναι ο σκληροπυρηνικός 
Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν που θα γίνει 
βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας
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Π
ολλοί γονείς έχουν στιγμές αβεβαιότη-
τας, ίσως και φόβου, να συμμεριστούν 
με τα παιδιά τους τα λάθη τους. Είναι οι 
στιγμές που διστάζεις να πεις στα παιδιά 

σου να κάνουν κάτι διαφορετικά απ’ό,τι το έκανες 
εσύ. Αν δεν έκανα κάτι όπως έπρεπε τον περασμέ-
νο μήνα και τους πω να μην κάνουν το ίδιο λάθος, 
θα με ακούσουν; Αν στην ηλικία τους έκανα χειρό-
τερα, πώς να τους πω να μην κάνουν τα ίδια; 
Παρακάτω δίνουμε μερικούς λόγους για τους 
οποίους δεν πρέπει να διστάζετε να λέτε τα λάθη 
σας στα παιδιά σας.  

Το παρελθόν είναι καλός δάσκαλος
Συνήθως υπάρχουν δύο τρόποι για να πάρουμε 
κάποιο μάθημα στη ζωή. Ο ένας είναι από τα 
λάθη μας και ο άλλος είναι από τα λάθη των 
άλλων. Θα έλεγα ότι ο δεύτερος τρόπος που 
μαθαίνουμε από τα λάθη των άλλων είναι καλύ-
τερος. Μπορούμε να αποφύγουμε πολύ πόνο 
και να υποφέρουμε λιγότερο. Οι κακές επιλο-
γές του παρελθόντος δε μας στερούν το δικαί-
ωμα να αναγνωρίσουμε τώρα τα  λάθη μας και να 
μετανιώσουμε για τις επιλογές του παρελθόντος. 
Ενώ μπορεί να μη νιώθουμε άνετα όταν ξεσκε-
πάζουμε το παρελθόν μας μπορεί όμως να ενι-
σχύσει τα επιχειρήματά μας. Διδαχτήκαμε από τα 
λάθη μας και πρέπει να μεταβιβάσουμε στα παι-
διά μας τα μαθήματα που πήραμε. . 

Αν δε θέλεις να θυμάσαι το παρελθόν 
σου δε σημαίνει ότι καταδικάζεις τον 
εαυτό σου 
Μερικές φορές μπορεί να σταθεί εμπόδιο ο 
φόβος μήπως μας κρίνουν για το παρελθόν μας. 
Αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε. Αν είμαστε παι-
διά  του Θεού και το εξομολογηθήκαμε σε Κεί-
νον, μας έχει συγχωρήσει. Συνεπώς πρέπει να 
νιώθουμε ελεύθεροι να καθοδηγήσουμε και να 
εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας όπως πρέπει. Μην 
ξεχνάτε ότι τα παιδιά μας παρακολουθούν συνέ-
χεια και μας αντιγράφουν. Αγαπάμε σωστά τα 
παιδιά μας όταν λέμε την αλήθεια με αγάπη και 
ζούμε τη ζωή μας έτσι που θα θέλαμε και τα παι-
διά μας να ζήσουν. 

Ποιος άλλος θα μπορούσε να πει, 
“Μην το κάνεις αυτό,» εκτός από εκεί-
νον που υπέστη τις συνέπειες;
Τα λάθη μας και οι κακές επιλογές στην πραγ-
ματικότητα μπορούν να προσφέρουν πολλά 
στα παιδιά μας χάρη στα μαθήματα που 
πήραμε. Η φυσική αντίδραση των παιδιών 
μας μπορεί να είναι, επειδή εσύ είχες πρό-
βλημα μ’ αυτό το θέμα δε σημαίνει ότι θάχω κι 
εγώ. Μπορούμε να τους πούμε ότι μπορεί να 
έχουν δίκιο. Αλλά παράλληλα μπορούμε να 
τους πούμε ότι όλοι μας υπάρχει περίπτωση 
να κάνουμε κακές επιλογές. Κανένας μας δεν 
είναι άτρωτος. Να τους ενθαρρύνετε να είναι 
πάντα προσεκτικοί.

Τα παιδιά μας θα ταυτιστούν καλύ-
τερα μαζί μας αν δείξουμε ταπεινό 
πνεύμα
Όταν συμμεριζόμαστε με τα παιδιά μας την ιστο-
ρία μας με ταπεινό πνεύμα είναι ευκολότερο να 
ταυτιστούν μαζί μας κι εμείς με αυτά. Και τότε 
είναι πολύ πιο πιθανό ότι θα μας ακούσουν. Ο 
γονιός πρέπει να δώσει στο παιδί του να κατα-
λάβει ότι συμμερίζεται κάποιο λάθος του, και τις 
επώδεινες συνέπειές του (ίσως συνέπειες που 
ακόμη πληρώνει), επειδή αγαπάει το παιδί του 
τόσο πολύ που δε θέλει να περάσει τα ίδια. 

 Χρησιμοποίησε τα λάθη σου για να 
εξασφαλίσεις ένα καλύτερο μέλλον 
για το παιδί σου
Δεν πρέπει να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι τα 
παιδιά μας πρέπει να μάθουν με το δύσκολο 
τρόπο κάνοντας τα δικά τους λάθη. Θα κάνουν 
λάθη; Ασφαλώς. Θέλουμε να μάθουν από τα 
λάθη τους; Φυσικά.  Αλλά αν τα αποφύγουν είναι 
ακόμα καλύτερα. Συνεπώς, δεν πρέπει να ντρε-
πόμαστε  να τους λέμε αυτό που κάναμε αλλά να 
τολμάμε.
Γιαυτό, αγαπητοί μου γονείς, ας μην ενδώσουμε 
στο φόβο. Θέλουμε το καλύτερο για τα παιδιά 
μας. Θέλουμε να κάνουν καλύτερες επιλογές, να 
ζήσουν μια καλύτερη ζωή, και να τιμούν το Θεό 
με τις επιλογές τους.

Ακλόνητη Οικογένεια
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.

Μη φοβάσαι: Τα παιδιά σου 
μπορούν να διδαχτούν

από τα λάθη σου

οικογένεια

• To παιδί μου και εγώ
7 λόγοι που «θαυμάζω» το 
γιο μου!

O 
μπαμπάς, δημοσιογράφος και 
blogger Mike Julianelle με μονα-
δικό χιούμορ, μας δίνει τους δι-
κούς του 10 λόγους που θαυμά-

ζει αλλά και... ζηλεύει λίγο το γιο του.  

1. Ο γιος μου κάνει να δείχνουν ό-
λα πιο σημαντικά  
Δουλειά, χρήματα, φαγητό, υγεία, ελεύθε-
ρος χρόνος, όλα από τη στιγμή της γέννησης 
του πήραν άλλη διάσταση σαφώς πιο σημα-
ντική. Τώρα χρειάζεται να δουλεύω περισ-
σότερο και να σκέφτομαι περισσότερο τον 
εαυτό μου. Επίσης τώρα πρέπει κι εγώ να 
τρώω πιο υγιεινά, να γυμνάζομαι περισσό-
τερο, για να μην πάθω έμφραγμα γιατί το 
παιδί μου είναι μικρό και με χρειάζεται. Όσο 
για τον ελεύθερο χρόνο…μόνο ελεύθερος 
δεν είναι πια! Είναι ο χρόνος που περνάω 
μαζί του, γιατί με χρειάζεται, και τον χρειά-
ζομαι κι εγώ, αλλά δε μπορώ να πάω μόνος 
μου ένα σινεμά, αλλά ούτε σε μπαρ, αλλά 
ούτε να δω αστυνομικές ταινίες σπίτι, γιατί 
είναι γύρω μου συνέχεια και απαγορεύεται 
να βλέπει βίαιες σκηνές αλλά από την άλλη 
δε μπορώ κι εγώ να παρακολουθώ συνέ-
χεια παιδικά και όλο αυτό τελικά μου προ-
καλεί τρομερό πονοκέφαλο. 

2. Ο γιος μου είναι πολύ πιο εμφα-
νίσιμος από μένα 
Και παρόλο που όλοι μου λένε πόσο μου 
μοιάζει, όλοι αυτόν αγκαλιάζουν και φιλάνε 
και λένε πόσο αστείος και όμορφος είναι! 
Εννοείται πως αρέσει περισσότερο από 
μένα, γιατί δεν έχει σακούλες στα μάτια, 
που έχω εγώ από την κούραση ούτε αρχές 
φαλάκρας. Ο γιος μου αρέσει σε όλες τις 
κυρίες, και όλες όταν σκύβουν και το φιλούν 
του λένε: «αχού τι χαριτωμένο αγόρι». Και 
η αλήθεια είναι πως έχω να ακούσω τόσα 
κομπλιμέντα από κυρίες χρόνια ολόκληρα. 
Αλλά και πάλι δεν έχει νόημα αφού και να  
έπαιρνα εγώ τα κομπλιμέντα, τι να τα κάνω 
παντρεμένος άνθρωπος; Είναι σα να έχεις 
μια σούπερ δύναμη και να μην έχεις το 
δικαίωμα να την χρησιμοποιήσεις ποτέ πια! 
Τι ατυχία! 

3. Η γυναίκα μου τον προτιμάει α-
πό μένα 
Και όλοι οι σύζυγοι το ξέρουν αυτό. Ρωτή-
στε και τον Οιδίποδα 

4. Οι γονείς μου τον προτιμούν α-
πό μένα 
Εννοείται! Δεν τον έχουν δει ακόμη γίνει 
τινέιτζερ…με την  την άχαρη τριχοφυία του, 
την εκνευριστική αντίδραση και τα μπιμπί-
κια του. Είναι μόλις δύο χρονών. Αντίθετα 
εμένα με αντιμετωπίζουν ακόμη σαν αντι-
παθητικό τινέιτζερ. Παππούδες, σου λένε 
μετά!   

5. Όλοι τον προτιμούν από μένα 
Εντάξει, το παιδί είναι ένας λιλιπούτειος 
γόης. Έχει περισσότερες κοινωνικές δεξι-
ότητες κι από επιτυχημένο πολιτικό. Όλοι 
θέλουν να τον φιλάνε, να τον αγκαλιάζουν 
και όλοι ενδιαφέρονται για την υγεία του. Για 
τη δική μου υγεία δεν ενδιαφέρεται κανέ-
νας! 

6. Ακόμη κι εγώ τον... προτιμώ α-
πό μένα
 Για να πούμε την αλήθεια είναι καλύτερο 
άτομο. Και λόγω συνθηκών να το δεις, 
έχει λιγότερες αμαρτίες και έχει κάνει λιγό-
τερο άσχημα πράγματα στη ζωή του. Είναι 
δηλαδή καλύτερο άτομο από μένα 

7. Κάνει ακόμη και τα πιο σημαντι-
κά να δείχνουν ασήμαντα
Ποιος ενδιαφέρεται για τον τελικό της 
Formula, όταν ένα δίχρονο κοιμάται στην 
αγκαλιά σου; Θα μπορούσα να ξαγρυ-
πνήσω με το γιο μου όλο το βράδυ και να 
περάσω πολύ καλύτερα απ’ όσο θα περ-
νούσα με τους φίλους μου στα μπαράκια. 
Ναι, ίσως να θεωρούσα την προηγούμενη 
μου ζωή σημαντική, αλλά τώρα μπροστά 
στη νέα φαίνεται ασήμαντη. Αυτός είναι 
«όλη η νέα μου ζωή». Και είναι η πρώτη 
φορά σε αυτήν τη νέα ζωή που ενδιαφέ-
ρομαι πολύ λιγότερο για τον εαυτό μου. 
Γιατί ο γιος μου είναι εγώ. Σε καλύτερη 
εκδοχή…πάντα!  
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της χριςτιανας κιεςκου

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούριοι
Μέσα από τις φωτογραφίες της στήλης αυτής κάθε εβδομάδα θα ταξιδεύουμε τον χρόνο 
πίσω, θυμίζοντας την κουλτούρα που μπορεί να χαρακτίρισε πολλούς από εμάς, με όρεξη 
και χιούμορ...

αυτήν την εβδομάδα: Η ελλαδα το 1950

Τραμ σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Από τις αρχές της δεκαετίας, όπου πολλές επαρχίες σιγά σιγά 
άρχιζαν να ερημώνουν, αφού πλέον τα μεγάλα αστικά κέντρα είχαν περισσότερες ευκαιρίες 

εργασίες. Μισό αιώνα μετά ο κόσμος γύριζε πίσω λόγο οικονομικής κρίσης…

Δρόμος στα βουνά της Ηπείρου ίσα ίσα που χωράει ένα λεωφορείο. Μάλιστα, σημειώθηκαν την 
δεκαετία εκείνη αρκετά δυστυχήματα από πτώσεις αυτοκινήτων και λεωφορείων στο κενό, με την 

χαράδρα στο Αραχθόν Ηπείρου να έχει τα πρωτεία…

Το 1958 ο Μάρλο Μπράντο ήρθε στην Ελλάδα!!!
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Α
νθρωποι με υψηλές αξίες και 
περισσότερο  κοινή  λογική  α-
πό τη δική μου θα έλεγαν ότι τό 
νά επιδιώκεις να μετράς την εμ-

φάνισή  σου σύμφωνα με των άλλων εί-
ναι ματαιοδοξία και ελαφρότητα και  εί-
ναι σημαντικότερο όχι πόσο χρονών εί-
σαι αλλά πόσο νέος αισθάνεσαι. Εχουν 
δίκιο, όμως υπάρχουν και αυτοί που θα 
ενδώσουν στον πειρασμό της δύναμης 
που έχει η αγέραστη ομορφιά και θα 
συμφωνήσουν με μία πιο διαστροφική 
άποψη της συμβατικής ηθικότητας. Οχι, 
δεν προσπαθώ να σας ...διαφθείρω  προ-
βάλλοντας  λανθασμένη  ιδέα  για  τον 
τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο. Ο συγ-
γραφέας Oscar Wilde μέσω του έργου το 
«Το Πορτραίτο του Dorian Gray» το 1890, 
προτείνει να  συμφωνήσουμε ότι το μόνο 
που έχει αξία είναι η ομορφιά και τονίζει 
τη ματαιότητα των πάντων στη ζωή.
Είναι αλήθεια ότι η τεράστια ενέργεια 
που κάποτε ξόδευα  ανησυχώντας να μην 
γίνω χοντρή τώρα έχει μεταφερθεί στο 
τμήμα  ανησυχίας αν φαίνομαι μεγάλη σε 
ηλικία. Δεν είμαι η μόνη  που  παρατηρώ 
τις άλλες γυναίκες. Ολες κοιτάζουμε και 
συγκρίνουμε με  τους εαυτους μας. Μάλ-
λον έχουμε  τήν  τάση  νά  επικεντρωνό-
μαστε  στά  μέρη  προσώπου και σώμα-
τος για τα οποία νιώθουμε καλύτερα  και  
χειρότερα. Μετά καταφεύγουμε σε κάθε 
είδους διανοητική  σ τρεψοδικία  που 
μπορεί να επινοήσουμε για να πείσουμε 
τούς εαυτούς μας ότι  φαινόμαστε νεό-
τερες. 
Δεν ξέρω πόσο χρονών είσαι και δεν 
είμαι βέβαιη ότ ι μπορώ να  σου πω 
ακόμη κι’αν σε κοιτάξω προσεκτικά. Στις 
μέρες  μας φαίνονται  όλες της ίδιας ηλι-
κίας: ίδια άσπρα δόντια, στητό στήθος, 
πλούσια  μαλλιά. Δεν μπορώ να πώ μέ 
βεβαιότητα αν κάποια είχε ενέσεις Botox,  
αν η προεξοχή γύρω από τη μέση οφεί-
λεται σε λίπος λόγω ηλικίας η σε  περιττό 
βάρος μετά από εγκυμοσύνη, αν μιλάμε 
για τράβηγμα προσώπου ή φυσικό ιδί-
ωμα των φρυδιών και της γραμμής των 
μαλλιών. Βέβαια δεν απευθύνομαι σε 
σένα. Είσαι απολύτως υπέροχη όποιας  
ηλικίας κι αν είσαι. Ομως όλες φαινόμα-
στε σα να έχουμε εγκατασταθεί  στό ίδιο 
δημογραφικό και κανονικά θα έπρεπε να 
έχουμε ξεπεράσει τις  συγκρίσεις, κάτι 
που δεν συμβαίνει.
Πριν μερικές μέρες παρατηρούσα μέσα 
στο τραίνο τα μάτια μιας  μικρής : Οι 
μαύροι κύκλοι ήταν πολύ έντονοι. Σκε-
πτόμουν ότι δέν  είχε  κοιμηθεί καλά ή 
ήταν κουρασμένη ή είναι κληρονομικό 
(θυμίστε  μου  να μην κοιμάμαι λιγότερο 
από οκτώ ώρες!). Ακριβώς την επόμενη 
μέρα,  ενώ ακόμη έδινα συγχαρητήρια 
στον εαυτό μου επειδή κέρδισα το  βρα-
βείο στη μάχη για την ηλικία, την είδα : Τό 
πρόσωπό της ήταν  εντελώς αρυτίδωτο. 
Δεν είχε ούτε τις «ρυτίδες του γέλιου» 
όπως τις  αποκαλούμε (δεν έχουν καμ-
μία σχέση με το χιούμορ), ούτε ακόμη και  
γραμμές πάνω στα χείλια της. Παρηγο-

ρήθηκα με τη σκέψη ότι έχω το  ίδιο απο-
τέλεσμα με ενέσεις από Restylane. Oλα 
αυτά τα συμπληρώματα σε υγρή κατά-
σταση που χρησιμοποιούνται να γεμί-
σουν όπου χρειάζεται,  είναι καλή λύση 
βελτίωσης όταν δεν είσαι έτοιμη για χει-
ρουργική ή  δερματολογική  επέμβαση. 
Βέβαια, όταν ρυτίδες ή χαλάρωση θα  
απαιτούν δραστικά μέτρα θα βρεθώ τρέ-
χοντας πάνω στο χειρουργικό  τραπέζι 
καί θα ονειρεύομαι ότι ξυπνάω νεότερη.
Συχνά αναρωτιέμαι αν προδίδεται η ηλι-
κία μου όταν είμαι  μαζι  με τους γιους 
μου, αν και μετά από μερικές  φορές που 
τους  αποκάλεσαν ψεύτες επειδή έλε-
γαν ότι είμαι μητέρα τους τώρα λένε ότι 
είμαι ...ξαδέλφη τους. Κατά βάθος αυτό 
με ευχαρισ τεί αλλά δεν είναι σωστό 
ούτε ...φυσικό. Ο τρόμος της γυναίκας 
κάθε ηλικίας, ο μεγεθυντικός καθρέ-
πτης, εμπνέει για σκληρή αυτοκριτική. 
Ισως τελικά  φαίνομαι όσο είναι η ηλι-
κία μου και θα πρέπει να πάψω να έχω 
αυταπάτες ή μήπως επειδή περιστασι-
ακά βγάζω ακόμη σπυράκια ακμής θα 
αργήσω να γεράσω όπως μου είπε ένας 
γιατρός. 
Βοηθάει να φαίνεσαι πιο μικρή όταν 
είσαι παντρεμένη μέ  μεγαλύτερο άνδρα 
ή αν κατοικείς  κάπου όπου δέν συνηθί-
ζουν να  φορούν μακιγιάζ ενώ εσύ φοράς 
ή αλλάζεις και το ονομά σου, αν αυτό  
βοηθάει!
Η ανθρώπινη  απασχόληση  με τη δια-
τήρηση της νεότητας  αρχίζει πριν 3.000 
χρόνια. Αρχαιολόγοι  ανακάλυψαν στόν 
τάφο του βασιλιά  Tutankhamen  ένα 
δοχείο με ενυδατικό  προϊόν  φτιαγ-
μένο    από λίπος ζώου καί αρωματισμένη  
ρητίνη. Η συνταγή ομορφιάς του εικο-
στού πρώτου αιώνα περιλαμβάνει κρέ-
μες με κυτταρικό σύμπλεγμα, νευροπε-
πτίδια με 24Κ  χρυσό, γυμναστική και 
διατροφή  βασισμένη στο DNA ή προ-

σεκτικές  εξετάσεις 50.000  δολλαρίων, 
για όποια θέλει να είναι υπερφυσική. 
  Αυτό πού  επιθυμώ, αν και ξέρω το 
τραγικό τέλος, είναι ένα  πορτραίτο σάν 
εκείνο  πού είχε ό Dorian Gray : Ο χρόνος 

άφηνε τα  σημάδια του μόνο πάνω στο 
ζωγραφισμένο πρόσωπο καί ο Dorian 
έμενε ανέπαφος. Είμαι υπερβολική ;  

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

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣκλΗ

το πορτραιτο τησ ηλικιασ    
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Τ
ο καλοκαίρι μπορεί να 
περιλαμβάνε ι κολύ-
μπι, ηλιοθεραπεία, χα-
λάρωση και υπέροχες 

βραδιές, αλλά συχνά κρύβει 
και ταλαιπωρίες για τις γυναί-
κες, που ίσως τους χαλάσουν 
τη διάθεση και τη γαλήνη των 
διακοπών. 
Μια από αυτές τ ις… απρό-
σκλητες ταλαιπωρίες είναι και 
οι κολπίτ ιδες με τα «θορυ-
βώδη» ή και με τα «σιωπηλά» 
συμπτώματα. Η ανάγκη αντι-
με τώπισής τους ε ίναι κάτ ι 
περισσότερο από επιτακτική, 
γ ιατί παρόλο που θεωρού-
νται «εύκολες» στη θεραπευ-
τική αντιμετώπιση, εντούτοις 
αν δεν προσεχθούν μπορεί 
να εξελιχθούν σε σαλ-
πιγ γ ίτ ιδα ή να δημι-
ουργήσουν συνθήκες 
υπογον ιμότητας, επι-
σημαίνει ο μαιευτή-
ρας - χειρουργός 
γυναικολόγος, κ. 
Νικόλαος Σκαρ-
τάδος, και εξηγεί 
στο protothema.gr 
όλα όσα αφορούν την 
καλοκαιρινή αυτη ασθέ-
νεια. 

Φαρμακευτική 
θεραπεία
Η τ ρ ι χομοναδική 
κολπίτ ιδα θεραπεύ-
ε ται με φάρμακα δρα-
στικά έναντι των τριχο-
μονάδων και κυρίως, 
με βάση τη μετρονι-
δαζόλη. Η θεραπεία 
απευθύνεται συνήθως 
και σ τους δύο σεξου-
αλικούς συν τρόφους, 
εφόσον βεβαίως αυτό 
είναι εφικτό. Οι μυκητια-
σ ικές κολπίτ ιδες θεραπεύ-
ονται με φάρμακα χορηγού-
μενα τοπικά (κολπικές κρέμες 
και κολπικά υπόθετα) ή από 
το στόμα. 
Η από του σ τόματος θερα-
πεία θεωρείται, γενικά, προ-

τιμότερη μια και το φάρμακο 
φτάνει, μέσω της κυκλοφο-
ρίας του αίματος, σε ιστούς 
που δεν φτάνουν τα τοπικώς 
χορηγούμενα. Για τη βακτηρι-
διακή κολπίτιδα υπάρχει επί-
σης τοπική θεραπεία, αλλά 
συνήθως χρησιμοποιούνται 
από του στόματος αντιβιοτικά 
και άλλα φάρμακα. 

 Η πρόληψη είναι η κα-
λύτερη θεραπεία
1. Ο καθημερινός καθαρισμός 
της περιοχής με ένα ειδικό 
προϊόν και άφθονο νερό είναι 
βασ ικής σημασίας γ ια την 
υγιεινή του κόλπου.
2. Φυσιολογικά το εσωτερικό 
του κόλπου αυτοκαθαρίζεται. 

Δεν χρε ιάζον ται ισχυρά 
αντισηπτικά και κολπικές 
εσωτερικές πλύσεις, χωρίς 
ιατρικό λόγο. Αυτό μπο-

ρεί να διαταράξει τη 
μικροβιακή ισορρο-
πία του κόλπου και να 

προκαλέσει κολπίτιδα.
3. Τα βακτήρια και οι 

μύκητ ε ς  α ναπ τ ύσ -
σονται ταχύτερα σε 
ζεστό και υγρό περι-
βάλλον. Να προτιμώ-

ν ται βαμβακερά και 
όχι συνθετικά εσώρουχα. 
Καλό είναι να αποφεύγε-

ται η συχνή χρήση στε-
νών παντελονιών.
4. Να περιορισ τε ί η 
χρήση του ταμπόν που 

σημειωτέον δεν πρέπει 
να υποκαθιστά τη σερβιέτα 

και να μη χρησιμοποι-
είται περισσότερο από 
οκτώ ώρες. Η χρήση του 

ας είναι επιλεκτική, π.χ. 
στο κολύμπι. 

5. Ποτέ χρήση ξαπλώστρας 
στην παραλία χωρίς πετσέτα. 
Το ίδιο και για την ηλιοθερα-
πεία στην άμμο. 
6. Το βρεγμένο μαγιό μπορεί 
να κρύβει… μικρόβια. Μετά 
το κολύμπι πρέπει να αντικα-
θίσταται με στεγνό.

Έ
να εμβόλιο που θα χαρίζει ανοσία στους ανθρώπους ενάντια 
στην υψηλή χοληστερόλη και στη στένωση των αρτηρίων εξαι-
τίας της, διαγράφεται πλέον στον ορίζοντα - αν και όχι στον κο-
ντινό. Τα πρώτα αποτελέσματα του εμβολίου σε πειραματόζωα 

(ποντίκια) ήσαν επιτυχή, ενώ πρόσφατα ξεκίνησε και η πρώτη φάση μιας 
κλινικής δοκιμής σε ανθρώπους.
Οι έως τώρα μελέτες δείχνουν για πρώτη φορά ότι είναι δυνατό να ενερ-
γοποιηθεί μέσω ενός μορίου το ανοσοποιητικό σύστημα έτσι ώστε να 
παράγει αντισώματα ενάντια στο ένζυμο PCSK9, που εμποδίζει την απο-
μάκρυνση της «κακής» χοληστερίνης (LDL) από το αίμα.
Οι άνθρωποι με υψηλά επίπεδα LDL είτε για γενετικούς λόγους, είτε λόγω 
κακής διατροφής και τρόπου ζωής, κινδυνεύουν περισσότερο να ανα-
πτύξουν καρδιαγγειακή νόσο πρόωρα εξαιτίας της εναπόθεσης λιπιδίων 
και της προκαλούμενης αθηροσκλήρωσης.
Τα φάρμακα όπως οι στατίνες μειώνουν την «κακή» χοληστερίνη, αλλά 
πρέπει να λαμβάνονται καθημερινά και μπορεί να επιφέρουν παρενέρ-
γειες σε μερικούς ανθρώπους. Μια νέα κατηγορία φαρμάκων, τα μονο-
κλωνικά αντισώματα που στοχεύουν στο ένζυμο PCSK9, είναι αποτελε-
σματικά, αλλά και δαπανηρά, ενώ η δράση τους είναι βραχύβια.
   Γι’ αυτό αναζητούνται και άλλες λύσεις όπως ένα εμβόλιο. Οι δοκιμές 
του ΑΤ04Α στα ποντίκια έδειξαν ότι το εμβόλιο, που χορηγήθηκε υπο-
δόρια, μείωσε την ολική χοληστερίνη κατά 53%, την «κακή» (LDL) κατά 
50%, τις αθηρωματικές βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία κατά 64% και τη 
φλεγμονή στα αγγεία έως κατά 28%, σε σχέση με τα πειραματόζωα που 
δεν είχαν εμβολιασθεί.

Τ
ο ουρικό οξύ είναι μια ουσία η 
οποία παράγεται από τον ορ-
γανισμό μας κατά την αποδό-
μηση των πουρινών και απο-

βάλλεται από αυτόν μέσω των ούρων. 
Αυξημένα επίπεδα ουρικού οξέος στο 
αίμα μπορεί να συνδέονται με την εμ-
φάνιση ουρικής αρθρίτιδας (ποδά-
γρας), νεφρολιθιάσεων ακόμη και με 
νεφροπάθειες, υπέρταση και καρδι-
οπάθειες. 
Για να μειώσετε τα επίπεδα του ουρι-
κού οξέος, ακολουθείστε τις παρα-
κάτω συμβουλές : 
• Aν έχετε αυξημένο σωματικό βάρος, 
θα ήταν καλό να προσπαθήσετε να 
χάσετε βάρος. Μελέτες δείχνουν πως 
η μείωση της ενεργειακής πρόσληψης 
(θερμίδων) και η απώλεια βάρους έχει 
ως αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών 
του ουρικού οξέος. Επίσης, η απώ-
λεια κιλών βοηθάει σημαντικά και τα 
άτομα με ουρική αρθρίτιδα καθώς 
μειώνεται το φορτίο στις αρθρώσεις.
• Καταναλώστε με μέτρο πρωτεϊνού-
χες τροφές και επιλέξτε άπαχη πρωτε-
ΐνη. Περιορίστε το κρέας, το ψάρι και 
τα πουλερικά σε 110-170 γραμμάρια 
ημερησίως. Βάλτε πρωτεΐνη στη δια-
τροφή με άπαχα γαλακτοκομικά προ-
ϊόντα.
• Μειώστε την πρόσληψη λίπους και 
περιορίστε την κατανάλωση κορεσμέ-
νων λιπαρών οξέων από το κόκκινο 
κρέας, την πέτσα των πουλερικών, τα 
ολόπαχα γαλακτοκομικά προϊόντα 
καθώς και τα επεξεργασμένα τρόφιμα 
π.χ. αλλαντικά.
• Καταναλώστε σύνθετους υδατάν-
θρακες. Δώστε έμφαση στα φρούτα, 
τα λαχανικά και στα προϊόντα σιτηρών 
ολικής άλεσης. Σχετικά με τα φρούτα, 
μελέτες δείχνουν πως η κατανάλωση 
κερασιών βοηθάει στις περιπτώσεις 
ατόμων που υποφέρουν από ουρική 
αρθρίτιδα. Καλό θα ήταν να αποφύ-
γετε τη μεγάλη κατανάλωση επεξερ-
γασμένων υδατανθράκων και απλών 
σακχάρων π.χ. λευκού ψωμιού, κεικ, 
καραμελών, αναψυκτικών, φρουτο-
χυμών. 
•Αποφύγετε τρόφιμα πλούσια σε που-
ρίνες, όπως: συκώτι, νεφρά, μυαλό, 
κυνήγι, αντζούγιες, μύδια, πέστροφα, 
τόνος, χτένια, ζωμοί.
Kαταναλώστε με μέτρο: σπαράγ-
για, κουνουπίδι, μανιτάρια, σπανάκι, 
φακές, φασόλια, αρακά.
• Περιορίστε την κατανάλωση αλκοόλ, 
ειδικά τη μπύρα και τα λικέρ.

Τι να φάτε για να 
ρίξετε το ουρικό 
οξύ

«Πλησιάζει» το πρώτο εμβόλιο 
που θα μειώνει την χοληστερίνη

Κολπίτιδα: Η... απρόσκλητη 
ταλαιπωρία του 
καλοκαιριού

υγεία

Αν και έχουμε εκπαιδευ-
τεί να αποφεύγουμε τον 
ήλιο για τις βλάβες που 

προκαλεί η ηλιακή ακτινοβολία 
στο δέρμα μας, ήρθε η ώρα να 
βάλουμε μέτρο στην αποφυγή 
του, γιατί ο ήλιος δεν χαρακτηρί-
ζεται τυχαία «πηγή ζωής».
O καθαρός αέρας και το φως της 
ημέρας σας δίνουν μια καλή δόση 
βιταμίνης D.
Ενώ πολλές βιταμίνες μπορούν 
να ληφθούν μέσω τροφίμων και 
ποτών, η βιταμίνη D απορροφά-
ται από το δέρμα σας από τον 
ήλιο.
Ίσως να αναρωτιέστε γιατί χρει-
αζόμαστε τόσο πολύ βιταμίνη D;
Η βιταμίνη D σας βοηθάει να κρα-
τήσετε τα οστά σας ισχυρά και 
μπορεί να σας βοηθήσει να προ-

στατευθείτε από το διαβήτη και 
τις καρδιαγγειακές παθήσεις.
Οι μικρές ποσότητες της βιταμί-
νης στο σύστημά σας, μπορεί να 
οδηγήσουν σε κακή υγεία των 
οστών.
Πέρα από τα θρεπτικά συστατικά, 
ο ήλιος μπορεί να βελτιώσει τη 
συνολική σας διάθεση και μπορεί 
ακόμη και να μειώσει την αρτηρι-
ακή πίεση καθώς μεταβάλλει το 
νιτρικό οξείδιο στο αίμα σας.
Η μείωση της αρτηριακής πίε-
σης σημαίνει λιγότερες πιθανότη-
τες εμφάνισης καρδιακών παθή-
σεων.
Όμως, ως γνωστόν, η υπερέκ-
θεση στον ήλιο μπορεί να προκα-
λέσει ηλιακά εγκαύματα και μπο-
ρεί να βλάψει το ανοσοποιητικό 
σύστημα του δέρματος.

Τι συμβαίνει στο σώμα σας 
όταν δεν σας βλέπει ο ήλιος
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Περήφανα γηρατειά! Περί γήρατος ο λόγος!
(Μέρος πρώτο)

Ν
α ‘σαν τα νιάτα δυο φόρες τα γηρατειά καμία» ! Τα  λέει 
όλα ο στίχος του δημοτικού τραγουδιού αλλά μονό οι 
κάποιας ηλικίας άτομα  το καταλαβαίνουν αυτό για τους 
νέους ώσπου να γεράσουν και αυτοί, πέρα βρέχει!

Ὁ γέρος φθονερὸς
καὶ τῶν ἔργων ἐχθρός 

καὶ πάσης μνήμης, ἔρχεται.
Περιτρέχει την θάλασσαν 

καὶ την γῆν ὅλην.
Ἀπὸ τὴν στάμναν χύνει 
τὰ ρεύματα τῆς λήθης,
καὶ τὰ πάντα ἀφανίζει.

Ανδρέας Κάλβος

Διά μέσου των αιώνων, οι κοινωνίες που διακρίνονται για τα 
υψηλά πολιτιστικά τους στοιχεία, απένεμαν σεβασμό, εκτίμηση, 
αγάπη, και στοργή προς  τους γέροντας. Οι γέροντες  θεωρούνται  
ιδιαιτέρα πολύτιμα πρόσωπα σε πολλές κοινωνίες, στον άμεσο 
οικογενειακό αλλά και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο . Παρα-
δείγματος χάριν η γερουσία και οι προεστοί στην Αρχαία Ελλάδα  
ήταν ένα είδος μη εκλεγόμενης αρχής . Η τιμή όμως και ο σεβα-
σμός προς τους γέροντας δεν αποτελεί συνάρτηση μόνον της ηλι-
κίας, αλλά εμπνέεται  από την συμπεριφορά, σύνεση, σοφία, προ-
σωπικότητα και τον ανεπίληπτη ζωή του γέροντα.
Ας δούμε πως είδαμε  τους γέρους και τα γηρατειά στο πέρασμα 
των αιώνων 
Στην Ιλιάδα εκθειάζεται η σύνεση και η σοφία του γέροντος, στο 
πρόσωπο του βασιλια της Πύλου, Νέστωρα, του οποίου ο λόγος 
ήτο «γλυκύτερος Μέλητος». 
Στην Αρχαία Ελλάδα το γήρας ήταν ιδιαιτέρως σεβαστό και άξιο 
τιμών. Ο γέροντας  διατηρούσε αμετάβλητο το κύρος και την θέση 
του στη κοινωνία και συχνά περιβάλλετο από σεβασμό που σπα-
νία θα είχε στα νιάτα του .
Τα γηρατειά στην αρχαία κοινωνία σπάνια οριοθετείτε χρονικά, 
οριοθετείται όμως κοινωνικά. Γέρος  ήταν το πρόσωπο, το οποίο 
χαρακτηρίζετε από σοφία και σύνεση  εις το οποίον η πολιτεία θα 
μπορούσε να ανάθεση υψηλά καθήκοντα, αναμένουσα την ανά-
λογη  λειτουργική αποτελεσματικότητα.
Ο Ιπποκράτης εκφράζει την λύπη του, όταν οι γέροντες μεταφέρο-
νται από το λειτουργικό κέντρο της κοινωνίας στο περιθώριο. Επί-
σης περιγράφει τα ιατρικά προβλήματα του γήρατος με ιδιαίτερη 
παρατηρητικότητα και αίσθημα ευθύνης . τη μεταβολή της φυσι-
κής κατάστασης του γέροντος, τη σταδιακή ελάττωση της δύνα-
μης του, και τη μείωσης της μυϊκής μάζας αλλά και τη δύσπνοια, 
καταρροή,  βήχα, δυσουρία, νεφρίτιδα, ίλιγγο, καχεξία, ξυστός 
του σώματος όλου, πόνος αρθρώσεων, αγρύπνια, αμβλυωπία, 
γλαύκωμα, βαριακοη κλπ.
Τα γηρατειά  κατά τον Γαληνό δεν αποτελούν νόσο αλλά ένα ιδι-
άζον στάδιο της ανθρώπινης ζωής, το οποίον απαιτεί ιδιαίτερη 
ιατρική φροντίδα, κατάλληλη σωματική άσκηση, λουτροθερα-
πεία, φυσικοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, επαρκή ύπνο, 
και κατάλληλη διαιτητική αγωγή. Στα γηρατειά το σώμα του 
ανθρώπου πέφτει σταδιακά, με  άμεση επίπτωση  στη ψυχή με 
νοσηρές εκδηλώσεις.  Ο Γαληνός υπογραμμίζει τη διατήρηση της 
καλής φυσικής και νοητικής καταστάσεως του γέροντος. Επίσης  τη 
αγχολυτική και αντικαταθλιπτική δράση του κρασιού στα άτομα 
της γεροντικής ηλικίας. Παράλληλα πιστεύει ότι το κρασι σε μικρή  
ποσότητα, συμβάλει στη μακροβιότητα . 

Η αυτοχειρία γερόντων καταδικάζεται τόσον από τους Πυθαγορεί-
ους όσον και από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Παρ όλα αυτά 
, αποτελούσε όχι σπάνιο φαινόμενο στην αρχαία κοινωνία, ιδίως 
τους οπαδούς της στωικής φιλοσοφίας  στις περιπτώσεις μείωσης 
της αξιοπρεπείας και του αισθήματος της ελευθερίας και της αυτε-
ξουσιότητας του ατόμου. Μελέτες επί του θέματος της γεροντικής 
αυτοχειρίας στην αρχαιότητα διαπίστωσαν  ότι γέροντες προέβη-
σαν σε αυτοχειρία  πρώτα σαν συνεπεία της ταπεινωτικής συμπε-
ριφοράς προς αυτούς των συμπολιτών τους και κατόπιν λήγω 
επώδυνου παθήσεως! Ο συχνότερος τρόπος αυτοχειρίας ήταν 
αυτό-υποβολή σε  στέρηση τροφής! 

Κατά τους Πυθαγορείους, οι τέσσαρες εποχές της ανθρώπινης 
ηλικίας αντιστοιχούσαν στις τέσσαρες βασικούς «χυμούς» του 
ανθρωπίνου σώματος (αίμα, φλέγμα, ξανθή χολή, μαύρη χολή), 
οι οποίοι εκκρίνονται από τα τέσσερα βασικά όργανα, ήτοι καρ-
διά, εγκέφαλος, ήπαρ και σπλήνα αντίστοιχα. Ο χειμώνας (γήρας) 
συμβολίζει τον μαύρο χυμό.  ουσιαστικά οι «χυμοί» αποτελούν 
τα βασικά αξιώματα της σύγχρονης ενδοκρινολογίας. Χαρακτη-
ριστικό είναι ότι οι τέσσερις χυμοί ευρίσκονται σε αντιστοιχία με 
τα τέσσερα στοιχεία (πυρ, αήρ, ύδωρ, γη) τα οποία αποτελούν τον 
κόσμο.
Ορισμένα παραδείγματα γερόντων, οι οποίοι είχαν αυξημένες 
αρμοδιότητες, και λειτουργικότητες στην αρχαία Ελλάδα είναι :
ο Αγησίλαος Βασιλεύς της Σπάρτης ετών 84, 
ο Περικλής ετών 66, 
ο Σοφοκλής ετών 90 
 ο Ευριπίδης ετών 74, 
ο Σωκράτης ετών 70, 
ο Πλάτων 81 , 
ο Καρνεάδης ετών 77, 
o Αντίγονος ετών 81, 
o Πτολεμαίος ετών 65, 
o Σέλευκος ετών 75.
Κατά τη  Ρωμαϊκή αντίληψη  στα γηρατειά το σώμα σταδιακά 
«ψύχεται», γεγονός το οποίο ενδεχομένως συνδέεται με την κατά-
θλιψη και την αυξημένη νοσηρότητα. Κατά το  Κικέρωνα , η μέγι-
στη αξία για το γέρο, είναι η διατήρηση της αξιοπρεπείας του, 
η αυτοκυριαρχία, και η μετά ευψυχίας αποδοχή του τέλους της 
ζωής, όπως κανείς αποδέχεται το φυσιολογικό ύπνο. Στην αρχαία 
Ρώμη, η ηλικία, στην οποία θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει 
ως γέροντα ένα άνδρα, συνήθως ήταν πανω από  εξήντα ετών . 
Το Βυζάντιο, επέδειξε  ιδιαίτερη μέριμνα για τα γερατειά.  Στη Κων-

σταντινούπολη και τας άλλες πόλεις της Βυζαντινής Αυτοκρατο-
ρίας ιδρύθηκαν πολυάριθμα γηροκομεία κατά τη διάρκεια της 
χιλιετίας της αυτοκρατορίας .  Το πρώτον Γηροκομείο ιδρυθεί από 
την  Αγία Ελένη στη  Κωνσταντινούπολη και διατηρήθηκε μέχρι 
τον 14ον αιώνα. Το μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα γερόντων 
της Κωνσταντινουπόλεως, ήταν ο Ξενώνας της Ιεράς Μονής του 
Παντοκράτορος. 
Ο Μέγας Βασίλειος εις την Καππαδοκία ίδρυσε, στα πλαίσια του 
ευρύτατου κοινωνικού του έργου γηροκομεία και νοσοκομεία 
εντός του συγκροτήματος των ευαγών ιδρυμάτων, γνωστόν ως 
«Βασιλεία». 
Στα γηροκομεία αυτά ασκείτο ψυχοθεραπεία, εργασιοθεραπεία, 
λουτροθεραπεία, φυσικοθεραπεία και πνευματική υποστήριξη 
παράλληλα με τη κατάλληλη φαρμακευτική και διαιτητική αγωγή.
Για τους Εβραίους  ο Μαϊμονίδης ή (Rabbi Moshe Bar Maimon 
(1135-1204) υπογραμμίζει την αξία της προσφοράς των   γερόντων  
και την αναγκαιότητα της παροχής σ αυτούς ιατρικής, κοινωνικής 
και ψυχοθεραπευτικής υποστηρίξεως.  Ο Μαιμονιδης υπήρξε  ο 
μεγαλύτερος Ραβίνος εις την Ιουδαϊκή Ιστορία. Ήτο φιλόσοφος, 
νομομαθής, φιλόλογος και ιατρός (ήταν προσωπικός ιατρός του 
Saladin, Σουλτάνου της Αιγύπτου).
Στην αρχαία Αίγυπτο το γήρας ήταν σεβαστό. Η Ιατρική ασκείτο 
κυρίως από τους ιερείς οι οποίοι απέδιδαν  ιδιαιτέρα αξία και 
βαρύτητα εις την υγεία του γέροντος.
Στον  Αραβικό κόσμο, ο Ιμπν Σίνα  υπογραμμίζει την αφοσίωση 
και την αγάπη, την οποίαν ο ιατρός και οι οικείοι θα πρέπει να επι-
δεικνύουν  στο γέρο, που χαρακτηρίζεται ως το πολυτιμότερο 
πρόσωπο, εντός του οικογενειακού και του ευρύτερου κοινωνι-
κού χώρου. 
Στη Κίνα μέσου της λογοτεχνίας προβάλλεται ο πόνος των γερό-
ντων, η έλλειψη κοινωνικής προνοίας, η φτώχεια, οι ασθένειες, και 
η σκληρότητα των νέων ανθρώπων στους γέροντες . 
Στην Αναγέννηση, o Leonardo (1452-1519) διετύπωσεv εύστοχες 
υπoθέσεις για το γεροντικό σώμα, πρoσπαθωίvτας  vα ερμηvεύση 
τηv φυσιoλoγική λειτουργική κάμψη τωv ζωτικώv oργάvωv με 
βάση τωv αρχώv της μηχαvικής και της υδρoδυvαμικής! 
Στο χώρο της ζωγραφικής ο Rembrandt van Rijn (1606-1669), εφι-
λοτέχνησε με ιδιαίτερη ευαισθησία  γεροντικές μορφές, δίδοντας 
τους  την έκφραση της θλίψης,  του πόνου, αλλά συγχρόνως και 
των προσδοκιών τους για κατανόηση και στοργή.
Στην Αγία Γραφή, το γήρας εξυμνείται και προβάλλεται, θεωρού-
μενο, ως ιδιαιτέρα ευλογία και έκφραση ελέους και αγάπης του 
Κυρίου. 
Οι Πατριάρχες αποδήμησαν εις Κυριον σε προχωρημένη ηλικία 
. Ο Αβραάμ έζησαν έως τα βαθειά γεράματα με σωματική και 
ψυχική υγεία . Ο Ισαάκ και αυτός έφυγε πλήρης ημερών . Ο Ιωσήφ 
παρ’ όλες τις ταλαιπωρίες του απέθανε υπεραιωνόβιος.  Ο Μωυ-
σής πέθανε στην  ηλικία των εκατόν είκοσι. Ο Ιώβ έζησαν υπεραι-
ωνόβιος και ευτυχής.
Ο  Αποστόλος Παύλος σκιαγραφεί τους γέροντες  «Πρεσβύτας 
νηφαλίους είναι, σεμνούς, σώφρονας, υγιαίνοντας τη πίστει, τη 
αγάπη, τη υπομονή» 
Ο μεγας Βασίλειος  γραφεί ότι Το γήρας ως χυμών επέρχεται, ο 
θάνατος ως ναυάγιων εφίσταται... Κυβέρνησαν σου τον χειμώνα... 
μη υπέραντλον ποιήσης το σεαυτού σκάφος...
Εις την επόμενη εβδομάδα τα σπουδαία
Γιώργος Γκέκας

Απόψεις και σχόλια ευπρόσδεκτα στο
greek4all2017@gmail.com

απόψεις
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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ

HELLAS NEWS
148 O’Connor Dr., Toronto ON M4J 2S4  -  Tel: 416-421-5562 - Cell: 647-718-8012 Fax: 647-340-7426

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες και αναγνώστριες, Γεια 

σας και χαρά σας. Καλό ταξιδάκι σε όσους φεύ-

γουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές και με το 

καλό να επιστρέψουν ασφαλείς και ακμαίοι πάλι 

κοντά μας. Σ’ αυτό το γράμμα θέλω να πω δυο κουβέντες και να 

επαινέσω έναν συνάδελφο για το φοβερό έργο που κάνει και 

που έχει συγκεντρώσει την αγάπη και το σεβασμό δεκάδων 

συναδέλφων εκδοτών από όλες τις μειονότητες που ζουν και 

συνυπάρχουν στην μεγάλη αυτή δεύτερη πατρίδα μας, τον δη-

μοκρατικό Καναδά !

   www.hellasnews-radio.com | email: info@hellasnews-radio.com

NATIONAL ETHNIC PRESS AND 
MEDIA COUNCIL OF CANADA

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Κος ΘΩΜΑΣ ΣΑΡΑΣ

Τ
ην περασμένη εβδομάδα σε μια από τις 

μεγάλες αίθουσες συνεδριάσεων στο Δη-

μαρχείο του Τορόντο για άλλη μια φορά ο 

πρόεδρος και το Συμβούλιο του NATIONAL 

ETHNIC PRESS AND MEDIA COUNCIL OF CANADA συ-

γκέντρωσαν τα μέλη τους για να προχωρήσουν σε νέ-

ες καινοτόμες ιδέες, που θα βοηθήσουν τα ethnic μέσα 

ενημέρωσης του Καναδά να προχωρήσουν, ώστε να 

μπορεί το μωσαϊκό των εθνών που απαρτίζουν αυτήν 

την υπέροχη χώρα που μας φιλοξενεί να ενημερώνο-

νται στην δική τους εθνική γλώσσα.

Δεν θέλω να πω άλλες λεπτομέρειες προς το παρόν, 

θέλω όμως να σταθώ στην ατμόσφαιρα και τον σεβα-

σμό 60 και άνω εφημερίδων από όλα τα μέρη του 

κόσμου, που δείχνουν στην οργάνωση και στον πρόε-

δρο, κ. Θωμά Σάρα, που αγωνίζεται για αυτό πάνω από 

20 χρόνια.

Ξέρετε στην παροικία μας δεν φημιζόμαστε να λέμε 

«πολλές καλές κουβέντες» για τους συναδέλφους μας 

«εκδότες». ΚΡΙΜΑ, γιατί ο κάθε ένας από εμάς προ-

σπαθεί να επιζήσει και να σταθεί με τα προσωπικά του 

όπλα, εργασία, εκτίμηση και σεβασμό στον αναγνώστη, 

στον πελάτη, στην κοινωνία, στον διαφημιζόμενο κλπ, 

και όχι  προσπαθώντας να υπάρξει (;;) ξεστομίζοντας 

ύβρεις και αλαλαγμούς εναντίων «συναδέλφων τους», 

οι οποίοι πασχίζουν για τον ίδιο σκοπό.

Φυσικά, για αυτό ΒΑΣΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ είναι κάποιοι 

ψευτοπαράγοντες δήθεν επώνυμοι οι οποίοι δίνουν 

κάποια αργύρια για να κατηγορήσουν και να λοιδορή-

σουν  άξιους συμπατριώτες μας… ΝΤΡΟΠΗ, ΤΙΠΟΤΑ 

ΑΛΛΟ… Ο κόσμος που ζει σ’ αυτήν την παροικία ξέρει 

πλέον και κρίνει… και υποστηρίζει ανάλογα. 

ΜΠΡΑΒΟ στον συνάδελφο ΘΩΜΑ ΣΑΡΑ, εκδότη της 

εφημερίδας ΠΑΤΡΙΔΕΣ, που κατόρθωσε και μάζεψε το 

σύνολο των εκδοτών ξενόγλωσσων μειονοτήτων και 

δημιούργησε έναν ισχυρό πόλο δημοσιογραφίας και 

ενημέρωσης που χαίρει άκρας εμπιστοσύνης και υπο-

στήριξης από όλα τα κόμματα του Καναδικού Κοινο-

βουλίου. Μπράβο στον Θωμά, αλλά και στην αεικίνητη 

κόρη του, Μαρία, που είναι πανταχού παρών να εξυ-

πηρετεί και να λύνει απορίες. Είμαι τυχερός που είμαι 

μέλος αυτής της οργάνωσης.
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κειμενο/φωτογραφιες: χριςτιανα κιεςκου

Η 
βροχή δεν σταμά-
τησε τον κόσμο 
την Τρίτη 20 Ιουνί-
ου από το να δώ-

σει το παρών στο τουρνουά 
γκολφ προς τιμήν του Τομ Αν-
δρικόπουλου που έφυγε από 
την ζωή πριν από τρία χρό-
νια. Ο πρόεδρος της φιλαν-
θρωπικής οργάνωσης Tom 
Andrikopoulos Memorial 
Foundation, Τζιμ Αναστασιά-
δης, μαζί με πολύ καλούς φί-
λους του Τομ και φυσικά την 
οικογένεια του, Ανδρέα, Τί-
να, Πίτερ και Μπέσι Ανδρι-
κόπουλος διοργάνωσαν με 

επιτυχία το τουρνουά γκολφ 
στο Richmond Hill Golf Club 
με σκοπό να μαζέψουν χρή-
ματα για καλό σκοπό για να τι-
μήσουν την μνήμη ενός αξιό-
λογου ανθρώπου που έφυγε 
πολύ νωρίς από κοντά τους.
Γεμίζοντας περηφάνια τον 
Τομ, κατάφερε να μαζευ-
τεί το ποσό των 34.000$ 
δολαρίων όπου θα μοιρα-
στεί στο Diabetes Canada, 
Toronto Rotary Club, Hellenic 
Heritage Foundation και 
Elpida Autism Foundation. 
Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν 
για αυτήν την προσπάθεια 

στον Τζιμ Αναστασιάδη, στην 
οικογένεια του Τομ Ανδρικό-
πουλου, σε όλους τους συντε-
λεστές του συμβουλίου, 
στους εθελοντές και στους 
sponsors που με οποιοδή-
ποτε τρόπο βοηθούν τέτοιες 
εκδηλώσεις στην μνήμη αξι-
όλογων συμπατριωτών μας 
και με τα χρήματα που μαζεύ-
ουν βοηθούν όσους έχουν 
ανάγκη, αλλά και για την 
δύναμη και το κουράγιο τους, 
που μέσα από τον πόνο ενός 
τέτοιου χαμού καταφέρνουν 
να προσφέρουν ότι καλύτερο 
μπορούν στην κοινωνία.

3ο Ετήσιο Golf Tournament στη μνήμη του αείμνηστου Τομ Ανδρικόπουλου

ΟΤΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ 
ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ Η ΛΕΞΙΣ                    ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ: «ΕΠΙΤΥΧΙΑ»

Η βροχή δεν σταμάτησε τον κόσμο από το να δώσει το παρών στο τουρνουά γκολ για την μνήμη του 
Τομ Ανδρικόπουλου.

Ο Ανδρέας Ανδρικόπουλος χτυπά την 
πρώτη μπαλιά για να ξεκινήσει το 

τουρνουά.

Οι κ. Γιάννης Πετρής και Τζιμ Αναστασιάδης με τον Jim Cremidas, πρόεδρος του 
Toronto East Rotary Clu, Jeff Harrison και τον κ. Κώστα Αλεξίου.

Ο Τζιμ Αναστασιάδης με τον πολύ καλό του 
φίλο, John Karatsu.

Oι Θανάσης Κουρτέσης, Ανδρέας Ανδρικόπουλος, John Petris και Τζιμ 
Αναστασιάδης.

Ο πρόεδρος της φιλανθρωπικής οργάνωσης Τομ Ανδρικόπουλος, Τζιμ 
Αναστασιάδης με τις κυρίες Eugenia Rahozina, Bessie Andrikopoulos, Stella 

Anastasiadis και Toula Anastasiadis, περιμένοντας τους συμμετέχοντες.
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3ο Ετήσιο Golf Tournament στη μνήμη του αείμνηστου Τομ Ανδρικόπουλου

ΟΤΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ 
ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ Η ΛΕΞΙΣ                    ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ: «ΕΠΙΤΥΧΙΑ»

Οι κύριοι Νικ Χατζιγιάννης και Γιώργος Βλαχάκης.

Ο Νικ Σκρέντζος, ο Γιώργος Κερογλίδης και ο Τζιμ Κουμαρέλας βρέθηκαν 
στο τουρνουά δείχνοντας την υποστήριξη τους.

Ο Γιώργος Κερογλίδης με τον Θανάση 
Κουρτέση. Ακόμη κάποιοι από τους υποστηρικτές στο τουρνουά.

Οι πολύ καλοί φίλοι του Τομ Ανδρικόπουλου που 
ήρθαν να τιμήσουν την μνήμη του. Ο κ. Ιγνάτιος και οι 

κυρίες Άντζελα και Χριστίνα.Μερικοί από τους εθελοντές που βοήθησαν να στεφθεί με επιτυχία το τουρνουά.

Υποστηρικτές της οραγάνωσης από το Toronto East Rotary Club.
Οι κ. Κουτράκος και Ζαραφονίτης με τους φιλούς και υποστηρικτές της 

φιλανθρωπικής ιργάνωσης.

Ο εκδότης της εφημερίδας HELLAS NEWS, 
Αθανάσιος Κουρτέσης, με τον φίλο και 

γνωστό δικηγόρο Τζιμ Κουμαρέλα.

Ο Ανδρέας Ανδρικόπουλος, με την σύζυγο τους Τίνα και την 
κόρη τους Bessie.

Μερικές από τις εθελόντριες που βοήθησαν για το πολύ καλό φαγητό, 
ποτό κι άλλες δραστηριότητες.

Πριν ξεκινήσει το τουρνουά του γκολ, υπήρχε λίγος χρόνος για το 
καθιερωμένο παιχνίδι στο τάβλι.

Oι John Petris, Τζιμ Αναστασιάδης, Θανάσης Κουρτέσης και Peter 
Deliogiorgidis.
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ΜΕΓΑΛΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ 3ο GOLF 
TOURNAMENT ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΜ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ$34,000
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EΛΛΗΝΕΣ – ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 

ΑπΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕργΑΤΕΣ μΑΣ ΦΟρΟΤΕχΝΗ –λΟγιΣΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣιΟ ΕΥΣΤρΑΤιΟΥ κΑι ΤΗΝ ΔικΗγΟρΟ ρΕγγιΝΑ γΑΒριΗλ 

Συνέχεια από τη προηγούμενη έκδοση

Ο
ι Φορολογικοί Κάτοικοι Εξωτερι-
κού είναι υπόχρεοι για υποβολή 
δήλωσης φορολογίας εισοδήμα-
τος (Ε1) όταν αποκτούν πραγμα-

τικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιον-
δήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτε-
λώς) ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας.
Αντιθέτως, ένας φορολογικός κάτοικος εξω-
τερικού που διαθέτει π.χ. δευτερεύουσα 
κατοικία/επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα 
ή προβαίνει σε αγορά ακινήτου/αυτοκινή-
του στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτά πραγ-

ματικό εισόδημα στη χώρα μας, δεν υπο-
χρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος 
Θεωρείται πραγματικό εισόδημα  ακόμη και 
το ποσό των  0,01 τόκων.
Οι Φορολογικοί Κάτοικοι Εξωτερικού δεν 
προσκομίζουν αποδείξεις δαπανών, δεδο-
μένου ότι δεν δικαιούνται τη μείωση φόρου 
που προκύπτει από την κλίμακα των μισθω-
τών και συνταξιούχων (δηλαδή δεν έχουν 
αφορολόγητο). Έτσι και αλλιώς και για 
φέτος (φ.ε.2016) ουδείς φορολογούμενος 
θα συμπληρώσει τον σχετικό κωδ. 049, ο 
οποίος είναι απενεργοποιημένος.

 Τα «τεκμήρια» στους Φορολογικούς Κατοί-
κους Εξωτερικού: Δεν εφαρμόζονται οι 
αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες 
(π.χ. τεκμήριο για δευτερεύουσα κατοικία 
ή για αυτοκίνητο ή η ελάχιστη αντικειμε-
νική δαπάνη, κ.λπ.) προκειμένου για φυσικά 
πρόσωπα που έχουν τη φορολογική τους 
κατοικία στην αλλοδαπή και
Δεν εφαρμόζονται οι δαπάνες απόκτησης 
περιουσιακών στοιχείων (π.χ. δαπάνη αγο-
ράς ακινήτου, αυτοκινήτου, σκάφους, από-
σβεση δανείων, κ.λπ.), προκειμένου για 
φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική 
τους κατοικία στην αλλοδαπή εφόσον δεν 
αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα
Το αντίθετο ισχύει στην περίπτωση που ο 
κάτοικος εξωτερικού αποκτά πραγματικό 
εισόδημα (ανεξαρτήτως κατηγορίας εισο-
δήματος) στην Ελλάδα, οπότε εμπίπτει στην 
εφαρμογή των τεκμηρίων της παραπάνω 
παραγραφου . 
Οι φορολογικοί κάτοικοι Εξωτερικού υπό-
κεινται σε καταβολή της Ειδικής Εισφοράς 
Αλληλεγγύης, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.Η ειδική 
εισφορά αλληλεγγύης από φέτος υπολογί-
ζεται κλιμακωτά και όχι με ένα συντελεστή 
επί του συνολικού εισοδήματος.  Ακόμη από 
φέτος το τεκμαρτό εισόδημα για την επι-
βολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη μετά 
τις μειώσεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του 
ΚΦΕ (π.χ. ανάλωση κεφαλαίου), κάτι που δεν 
ίσχυε μέχρι το φ.ε.2015. Προκειμένου για 
συνταξιούχους άνω των 65 ετών η ειδική 
εισφορά αλληλεγγύης μειώνεται κατά 30%.
Φόρος πολυτελούς διαβίωσης των Φορολο-
γικών Κατοίκων Εξωτερικού: Για τα φυσικά 
πρόσωπα που έχουν την φορολογική κατοι-
κία ή τη συνήθη διαμονή τους στην αλλο-
δαπή,  εφόσον δεν αποκτούν εισόδημα στην 
Ελλάδα, ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη οι αντικει-
μενικές δαπάνες διαβίωσης και επομένως 
ΔΕΝ επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβί-
ωσης.
Δίδεται η δυνατότητα σε κάθε σύζυγο ή 
«μέρος συμφώνου συμβίωσης» να δηλώ-
σει το δικό του αριθμό ΙΒΑΝ τραπεζικού 
λογαριασμού, ακόμη κι αν το αποτέλεσμα 

της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό. Η δυνα-
τότητα αυτή παρέχεται στο κάτω μέρος της 
4ηςσελίδας του ηλεκτρονικού εντύπου Ε1. 
Σκοπός της δυνατότητας αυτής είναι να κατα-
στεί δυνατή στο μέλλον η αυτόματη διενέρ-
γεια συμψηφισμών επιστροφών φόρου με 
φορολογικές οφειλές.
Ημερομηνία υποβολής των φορολογικών 
δηλώσεων εισοδήματος, των Φορολογικών 
Κατοίκων Εξωτερικού:Καταρχήν οι δηλώ-
σεις υποβάλλονται φέτος έως 30/06/. Ειδικά 
όσοι μετέβαλαν ή μεταβάλουν την φορολο-
γική τους κατοικία για το φορολογικό έτος 
2016, μπορούν να υποβάλουν την δήλωση 
τους, έως 31/12/2017 .
Υπάρχουν εισοδήματα που φορολογού-
νται αυτοτελώς;Ορισμένα εισοδήματα που 
προκύπτουν στην Ελλάδα φορολογούνται 
αυτοτελώς , ως εξής: α) μερίσματα (10%), β) 
τόκοι (15% -απαλλαγή για τόκους ομολογι-
ακών δανείων και εντόκων γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου και για τόκους ομο-
λόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματο-
πιστωτικής Σταθερότητας), γ) δικαιώματα 
(20%) και δ) υπεραξία μεταβίβασης τίτλων 
(15% -απαλλαγή για φορολογικούς κατοί-
κους σε κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει 
συνάψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορο-
λογίας Εισοδήματος εφόσον προσκομίσουν 
πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας).Τα 
ανωτέρω εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη 
των διατάξεων των Συμβάσεων Αποφυγής 
Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος που έχει 
συνάψει η Ελλάδα.
Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής αλλων 
δικαιολογητικών [τα οποία ζητούσαν οι 
ελληνικές φορολογικές αρχές παλαιότερα ] 
: Eιδικότερα από το φορολογικό έτος 2014 
και εφεξής οι κάτοικοι εξωτερικού που απο-
κτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα 
δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν δικαι-
ολογητικά στη Δ.Ο.Υ. όπου υποβάλλουν 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως κάτοι-
κοι αλλοδαπής, προκειμένου να αποδείξουν 
ότι είναι όντως κάτοικοι εξωτερικού, εφό-
σον εχουν τηρήσει τα παραπάνω.

 [ η συνεχεια στο επόμενο ..] 
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Σχολιαστής
του γιώργου τσαντήλα

Η Ασπασία στα χρό-
νια του Περικλή
Ένα γυναικείο σύμβολο 
που κατόρθωσε να υπερ-
βεί τα στεγανά της εποχής 
της και κάθε εποχής, απο-

δεικνύοντας πως το ασθενές φύλλο, ουδόλως αδύναμο 
είναι όταν αποφασίσει να ξεδιπλώσει τις αρετές του. Η 
Ασπασία, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο που της αφιέρωσε 
ο συγγραφέας Ντανιέλ Κάλβο Πλατέρο , καταγόταν από την 
Μίλητο όπου και μεγάλωσε δίπλα στον πατέρα της φιλό-
σοφο Αξίοχο και μορφώθηκε στη σχολή του , αφού έχασε 
την μητέρα της από πολύ μικρή. Δεν ήταν συνηθισμένο 
-και μάλλον χωρίς προηγούμενο- ένα θηλυκό,  να συμμε-
τέχει στα μαθήματα φιλοσοφικής σχολής , ένα προνόμιο 
, όπως και πλείστα άλλα που ήταν μόνο ανδρικό. Η πανέ-
μορφη και επιβλητική Μιλήσια,  κατέχοντας τις γνώσεις 
περί των ριζοσπαστικών κοσμοθεωρειών που είχαν ανα-
πτυχθεί στην μεγάλη Ελλάδα της ανατολής από τον Θαλή , 
τον Αναξίμανδρο και άλλους πρωτοπόρους Έλληνες φιλό-
σοφους της εποχής , μυήθηκε και στην τέχνη της ρητορι-
κής και στα 20 της χρόνια,  αποφάσισε να κάνει το μεγάλο 
ταξίδι , για την πόλη της σοφίας και της δημοκρατίας , την 
πόλη του Περικλή.  
Όταν έφτασε στην Αθήνα την υποδέχθηκε η πρώτη της 
αγάπη , ο άνθρωπος που την μύησε στα μυστικά και τις 
ηδονές του έρωτα όταν ήταν 15 χρονών , ο Ιππόδαμος , ο 
πλέον ξακουστός πολεοδόμος της εποχής , που έφτειαξε 
το οδικό δίκτυο Αθήνας Πειραιά. Ο Ιππόδαμος την βοή-
θησε τα μέγιστα ώστε να προσαρμοσθεί στην Αθηναική 
κοινωνία και μαζί του γνώρισε και έγινε φίλη του Φειδία 
και του Αναξίμανδρου , ενώ πολύ σύντομα είχε ιδρύσει 
την δική της ρητορική σχολή , γεγονός ανήκουστο ακόμη 
και για τα Αθηναικά δεδομένα , μια γυναίκα όχι μόνο να 
ασκεί τη ρητορική τέχνη αλλά και να διευθύνει δική της 
σχολή με αρσενικούς μαθητές. Στην παγκόσμια πόλη γνώ-
ρισε και τον ατίθασο Σωκράτη , που ήταν μικρώτερός της , 
τον οποίο και δέχθηκε ως μαθητή της χωρίς αμοιβή ένεκα 
της κακής οικονομικής του κατάστασης . Ο Σωκράτης ήταν 
μάλιστα ο πρώτος εραστής της στην Αθήνα , μια σχέση που 
δεν κράτησε πολύ. 
Η Ασπασία δεν άργησε να γνωρίσει και να πορευτεί με την 

μεγαλύτερη προσωπικότητα της εποχής –και ίσως όλων 
των εποχών –τον στρατηγό Περικλή τον δημιουργό του 
δημοκρατικού πολιτεύματος που χάρισε στην Αθήνα –
αλλά και σε όλο τον κόσμο- τον Χρυσό  Αιώνα ! Τους ένωσε 
μια ακαταμάχητη έλξη από την πρώτη στιγμή που συναντή-
θηκαν και ο άμοιρος Φειδίας σφόδρα ερωτευμένος με την 
μούσα από την Μίλητο αναφώνησε «πεπρωμένον φυγείν 
αδύνατον»!
Η ζωή και το έργο της Ασπασίας μάλλον αποδεικνύει περί-
τρανα πως η συγγραφή της ιστορίας ήταν –αν δεν είναι 
ακόμη –ανδρική υπόθεση. Δυστυχώς , στα σχολικά μας 
βιβλία δεν θυμάμαι καμμία ιδιαίτερη μνεία για το σπου-
δαίο έργο και την μόρφωση της παρά μόνο πως ήταν ή 
τρίτη σύζυγος του Περικλή με λίγα λόγια για την θετική της 
παρουσία.  
Είναι γεγονός πως η Ασπασία με τη δυναμική παρουσία 
της αλλά και το πρωτοποριακό σκεπτικό της έκανε πολλούς 
εχθρούς και μάλλον αυτό συντέλεσε στο να προσπαθή-
σουν να την αποψιλώσουν στο διηνεκές του χρόνου , κάτι 
το οποίο κατάφεραν εν μέρει. Ευτυχώς τα στοιχεία που 
παρέμειναν ζωντανά γι αυτή τη σπουδαία προσωπικότητα 
είναι αρκετά για να μας πείσουν για το μεγαλείο της γυναι-
κός ! Η ιστορία είναι γεμάτη από αδικίες , οι συντριπτικά 
περισσότερες εις βάρος των γυναικών. Μία από αυτές είναι 
και η επί τούτου παράληψη αναφοράς στην Μιλήσια που 
κατόρθωσε να κατακτήσει την ως τότε απόρθητη Αθήνα, 
όχι με τα κάλλη της αλλά με την προσωπικότητά της. 
«Η Ασπασία στα χρόνια του Περικλή» είναι ο τίτλος του 
βιβλίου του Ντανιέλ Κάλβο Πλατέρο και αξίζει να το διαβά-
σετε . Ανεπιφύλακτα το προτείνουμε.

Η “ Ασπασία”  σήμερα ... καμμία σχέση.
Δεν υπάρχει. Δεν συγκρίνεται. Εξαιρέσεις σίγουρα υπάρ-
χουν αλλά και που να τις βρείς. Η σημερινή εποχή κατα-
κλύζεται από Ασπασίες  που σαν απόγειο της επιτυχίας 
στη ζωή θεωρούν το να καλοπαντρευτούν και να εξασφα-
λισθούν με κάθε τίμημα . Η υποκριτική τέχνη στην καθη-
μερινότητα είναι το δίπλωμά τους. Η Ασπασία σήμερα δεν 
ενδιαφέρεται για κοσμοθεωρίες και πράσσινα άλογα αλλά 
για το πως συνωμοτικά θα αναρριχηθεί στο επαγγελματικό 
της περιβάλλον , προσφέροντας ότι κι αν χρειαστεί , χωρίς 
ηθικούς φραγμούς και τα τοιαύτα. Η Ασπασία σήμερα θα 

απαρνηθεί και το ίδιο της το παιδί για να πετύχει το στόχο 
της . Είναι αδίστακτη , μίζερη και καταθλιπτική . Η Ασπα-
σία έχει στην εποχή μας ένα σκοπό , να βγάλει το απωθη-
μένο της . Και το κάνει σε κάθε ευκαιρία. Ασπασία άλλωστε 
σημαίνει «ποθητή»! Έχετε το νου σας ρεμάλιαααα ! 

Aπορίας άξιον !  Η Μετεωρολογική Υπηρεσία 
του Καναδά μας έχει τρελλάνει !
Είναι εντυπωσιακό πως,  τα δελτία καιρού στο Οντάριο,  
ενώ προειδοποιούν για τυφώνες , βροχές , καταιγίδες και 
το άνοιγμα των ασκών του Αιόλου, τίποτε από όλα αυτά 
δεν συμβαίνει , για τη συγκεκριμμένη χρονική περίοδο 
που αφορά η πρόβλεψη, ενώ παράλληλα έχουν , όπως έχω 
πληροφορηθεί σχολιαστή μου,  ξοδευτεί τρελλά ποσά για 
εξοπλισμό . ΕΜΥ και ξερό ψωμί λέμε !

Γκρεκοπίθηκος
Το περιοδικό National Geographic παρουσιάζει ένα ανα-
τρεπτικό ρεπορτάζ σαν αυτά που θα δούμε και στο μέλλον 
σχετικά με την ανθρώπινη πρώτη παρουσία στον πλανήτη 
που μεταφέρει την έδρα ύπαρξης από την Αφρική στην 
Ελλάδα περί τα 7,2 εκ. χρόνια πριν. Γκρεκοπίθηκο έχουν 
μετονομάσει αυτόν τον πρώτο άνθρωπο . Αυτό είναι σαν 
να το γνωρίζαμε , δηλαδή που εμφανίστηκαν οι πρώτοι 
άνθρωποι στον πλανήτη, αλλά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί 
συνεχίζουν να πιθηκίζουν οι σημερινοί ουκ ολίγοι Δαρβι-
νιστές πιθηκάνθρωποι ; Τόσο πολύ υποτιμούν την νοημο-
σύνη μας; Μάλλον !

Η ρουφιανιά είναι επάγγελμα ;
Γιατί δεν ρωτάτε τους Ελληναράδες όπου γης ; Αυτοί 
ξέρουν , όπως οι 29 κατασκευαστές πλυντηρίων ! Όταν ο 
θάνατός σου είναι η ζωή μου τότε ναι !  Είναι επάγγελμα 
και μάλιστα καλοπληρωμένο. Ακούω και βιώνω ιστορίες 
, πράγματα και θαύματα που συμβαίνουν εδώ στην άλλη 
άκρη του Ατλαντικού και μου έχει σηκωθεί η τρίχα από την 
ανατριχίλα. Αιδώς Αργείοι θα έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρό-
γονοι , αλλά έχασε κανείς το φιλότιμο για να το βρούν οι 
γκρεκορουφιάνοι; Είπα να τους βρώ σχολιαστή μου και να 
τους απομονώσω και να τους αποβάλλω από τη ζωή μου 
, αλλά αυτοί που μείναμε δεν γεμίζουμε ούτε ταξί . Καλύ-
τερα , λίγοι και καλοί , τί λες κι εσύ;
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Ζητείται κυρία
για ολιγόωρη καθημερινή φρο-

ντίδα ενός ηλικιωμένου ζευγαριού. 
Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν 

ελαφρές οικιακές εργασίες, μαγεί-
ρεμα και πλύση, καθώς και, την 

προσωπική περιποίηση υγιεινής 
της κυρίας.

Το σπίτι βρίσκεται στην περιοχή
Midland και Eglinton.

Προσφέρεται πλήρες διαμέρι-
σμα στο ημιυπόγειο του σπιτιού, 

με πληρωμένο νερό, ηλεκτρικό και 
θέρμανση.

Τηλέφωνο επικοινωνίας

(κα Ναταλί)
647-880-9681

ΖΗΤETAI 
ΔΩΜΑΤΙΟ

Ζητείται Δωμάτιο
κατά προτίμηση

με ιδιωτική κουζίνα 
& μπάνιο

στη ευρύτερη 
περιοχή

του East York.
Tηλ: Βαγγέλης  

647.537.3116

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία από Ελλάδα

με πείρα & καλή φροντίδα
για να προσέχει

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
και να μαγειρεύει.

Επίσης αναλαμβάνει 
καθαρισμό σπιτιών

Ζητήστε την κα Τζούλια
416.671.7339

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξιόλογος Κύριος
αναζητά σύντροφο έως 55 ετών

ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟ ΔΕΣΜΟ

Παρακαλώ μόνο πραγματικά
σοβαρές προτάσεις
438.933.3059

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ

Ζητείται κυρία να ξέρει να μαγειρεύει 
και να οδηγεί (χωρίς να χρειάζεται να έχει αυτοκίνητο) 

για να φροντίζει ηλικιωμένο ζευγάρι 
της παροικία μας.

Παρακαλούμε μόνο σοβαρές προτάσεις
Τηλεφωνείστε: 647-230-7960 (οποιαδήποτε ώρα) 

και ζητείστε τον κο Κώστα.
Πολύ καλός μισθός
ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΗ ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 
ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΤΟΙΧΙΖΕΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΟΛΛΑ

Θέλετε υπάλληλο ή θέλετε εσείς εργασία;
Θέλετε να πουλήσετε ή να αγοράσετε

οτιδήποτε σκεύη, έπιπλα κλπ
Θέλετε σύντροφο ή συντρόφισσα

Θέλετε… ότι και να θέλετε με ένα τηλέφωνο 
στο 416-421-5562
…. Θα το βρείτε!!!

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ… 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ!

Ζητείται κοπέλα
υπεύθυνη και συνεπής για να αναλάβει τη φρο-

ντίδα και φύλαξη ενός παιδιού ηλικιας 12 μηνών. 

Απαραίτητη προϋπόθεση να μιλάει αγγλικά. 

Περιοχή Richmond Hill.
Βιογραφικό στο email. kayetina@gmail.com

Τηλ επικοινωνίας Tina.  416-356-0058
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Α
γαπητέ κ. Διευθυντή!
Θα θέλαμε να μας επιτρέψεις 
να υποβάλουμε, μέσα από 
την εφημερίδα ELLAS  NEWS,  

δύο απλές ερωτήσεις και αν γνωρίζει 
κάποιος υπεύθυνος, ή ακόμη και μη 
υπεύθυνος,  ας μας απαντήσει.
Ξεκαθαρίζουμε από την αρχή, για να 
μη δώσουμε τροφή στους γνωστούς 
λασπολόγους  και μας κατηγορήσουν 
για ρατσιστές,  πως δεν  τρέφουμε 
καμιά εμπάθεια προς την μερίδα των 
συνανθρώπων μας που κάποιοι τους 
αποκαλούν ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΦΥΛΛΟ. Αντίθετα 
τους βλέπουμε  και  τους δεχόμαστε 
όπως όλους τους άλλους, χωρίς καμιά 
εξαίρεση.
Αυτό που γεννά τις ερωτήσεις που 
θέλουμε να υποβάλουμε,  δεν οφείλε-
ται σ’  αυτούς τους  συνανθρώπους μας 
αλλά  στις ενέργειες των κρατικών λει-
τουργών.
Εμείς γνωρίζουμε πως στον ιστό της 
Δημαρχίας και του Κυβερνείου, δίπλα 
από την Καναδική σημαία, γίνεται 
έπαρση σημαιών των διαφόρων εθνο-
τήτων όταν έχουν τις εθνικές τους γιορ-
τές και παρελάσεις. Τώρα βλέπουμε το 

χαρακτηριστικό έμβλημα με τα χρώ-
ματα της Ίριδας να κυματίζει δίπλα από 
την Καναδική σημαία και ρωτάμε τους 
υπεύθυνος δημοτικούς και κυβερνητι-
κούς άρχοντες:
Α) Το έμβλημα αυτό με τα χρώματα 
της Ίριδας θεωρείται  από τις αρχές ότι 
έχει την ιερότητα επίσημης σημαίας 
κάποιου κράτους και δικαιούται να 
κυματίζει δίπλα από το Καναδικό σύμ-
βολο; και  
Β) Αν θεωρείται σημαία, τότε  ποια 
εθνότητα και ποιο κράτος εκπροσωπεί;
Αν οι δημοτικοί μας άρχοντες αποφά-
σισαν να βάζουν δίπλα από το σύμ-
βολο του Καναδικού κράτους να κυμα-
τίζουν και διάφορα εμβλήματα, τότε 
να κάνουμε μια προσπάθεια να σηκώ-
σουμε και το έμβλημα του Ολυμπιακού 
που έχει εκατομμύρια οπαδούς…
Χωρίς καμιά υστεροβουλία και με την 
ελπίδα πως θα πάρουμε κάποια απά-
ντηση από κάπου ώστε να λυθεί η απο-
ρία μας, ευχαριστούμε για την φιλοξε-
νία.

Κυριάκος Γεωργίου
Αντώνης Μιχαηλίδης

Επίκαιρη ερώτηση 
δύο αναγνωστών που 
περιμένουν απάντηση
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Οι Διεθνείς Συνθήκες δημιουργούν έ-
να περιβάλλον, το οποίο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΦΥΣΙΚΟ. Αυτό είναι λογικό. Αν το πε-
ριβάλλον ήταν φυσικό, δεν θα χρεια-

ζόταν μια Συνθήκη, για να το κάνει λειτουργικό. 
Ακριβώς λοιπόν, επειδή το περιβάλλον δεν είναι 
φυσικό, δεν είναι ασφαλές για έναν άσχετο. Α-
παιτούνται γνώσεις από αυτούς, οι οποίοι «κι-
νούνται» μέσα σ’ αυτό, για να μην προκαλούνται 
«ατυχήματα».
Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα ξεκίνησε η ανταλ-
λαγή των πληθυσμών. Με βάση αυτά τα δεδο-
μένα οι «ανταλλασσόμενοι» Έλληνες και οι Τούρ-
κοι ήταν αναγκασμένοι να υπακούσουν στις εντολές 
των ηγεσιών τους. Με βάση αυτά τα δεδομένα απο-
κλείστηκαν σχεδόν όλες οι εξαιρέσεις. Δεν υπήρχε 
το «όποιος θέλει», υπήρχε το «υποχρεωτικά όλοι» 
ή διαφορετικά δεν υπήρχε κανένα κατοχυρωμένο 
εθνικό ή πολιτικό δικαίωμα. Σκότωσαν και μερικούς 
αντιδραστικούς, για να δείξουν τα χρήσιμα «παρα-
δείγματα» και οι λαοί υποτάχθηκαν.
Έλληνες και Τούρκοι βρέθηκαν στιγμιαία στο «κενό». 
Χωρίς συγκεκριμένη πατρίδα, αλλά με συγκεκρι-
μένο και απόλυτα καταμετρημένο κεφάλαιο εκατέ-
ρωθεν του Αιγαίου. Είχαν κεφάλαιο να μοιράσουν 
και από αυτά που θα συμφωνούσαν θα προέκυπταν 
οι πατρίδες τους. Οι νέες τους πατρίδες. Πριν τη συμ-
φωνία ήταν «απάτριδες» λαοί και μετά τη συμφω-
νία είχαν πατρίδες, τις οποίες μπορούσαν να τις απο-
τυπώσουν στον χάρτη. Ούτε καν η τότε ελεύθερη 
Ελλάδα δεν εξαιρέθηκε ως κεφάλαιο από αυτήν τη 
γενική καταμέτρηση, που εξυπηρετούσε αυτήν την 
εφ’ όλης της ύλης ελληνοτουρκική συμφωνία. Από τη 
συμφωνία, που τους επέτρεπε να γνωρίζουν αν ένα 
ποτάμι ή ένα νησί θα ήταν πλέον ελληνικό ή τούρ-
κικο. 
Τα πάντα σχεδιάστηκαν σε λευκό «χαρτί». Θεωρη-
τικά θα μπορούσαν να συμβούν όλα τα ενδεχόμενα. 
Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να πάνε οι Έλλη-
νες από την πλευρά της Ασιατικής Μικράς Ασίας και 
οι Τούρκοι από την πλευρά της Ευρώπης. Θεωρη-
τικά θα μπορούσε να γίνει καί αυτό. Χωράφια μοίρα-
ζαν μεταξύ τους και τα χωράφια είναι όμοια παντού. 
Απλά, για πρακτικούς λόγους, οι οποίοι άπτονται της 
λογικής, οι σχεδιαστές της κατάστασης σεβάστηκαν 
τα δεδομένα της ιστορικής πορείας των λαών και ο 
καθένας από αυτούς έπιασε τη δική του «γωνιά» …
Τη «γωνία», η οποία ήταν πιο φιλική προς την ιστο-
ρία του.
Από τη στιγμή που έγινε μοιρασιά της άψυχης ιδιο-
κτησίας, θα έπρεπε οι άνθρωποι να μετακινηθούν 
στις νέες πατρίδες τους, όπως είχε συμφωνηθεί από 
τις ηγεσίες τους. Γι’ αυτόν τον λόγο έχουμε μερικά 
δεδομένα, τα οποία με βάση την απλή λογική δεν 
στέκουν και φαίνονται παράδοξα. Δεν υπάρχουν 
«αυτόχθονες» στη Θράκη, είτε Έλληνες είτε Τούρκοι. 
Απλοί «κάτοικοι» της Ελληνικής Θράκης είναι όλοι 
αυτοί και άρα υποχρεωτικά Έλληνες με βάση τη Συν-
θήκη της Λωζάννης. Γιατί; Γιατί η Θράκη παραδόθηκε 
στην Ελλάδα θεωρητικά «ακατοίκητη».
Το αντίστοιχο συνέβαινε και από την άλλη πλευρά. 
«Ακατοίκητη» πήραν τη Μικρά Ασία οι Τούρκοι. 
Δεν υπάρχουν (σύμφωνα με την Συνθήκη) «αυτό-
χθονες» στη Μικρά Ασία, είτε Έλληνες είτε Τούρκοι. 
Απλοί «κάτοικοι» της τουρκικής Μικράς Ασίας είναι 
όλοι όσοι βρίσκονται σε αυτήν και άρα με βάση τον 
νόμο είναι όλοι Τούρκοι. Όλοι εμείς δηλαδή οι ντό-
πιοι Θράκες δεν κάνουμε τη Θράκη Ελληνική, επειδή 
είμαστε Έλληνες. Το αντίθετο συμβαίνει. Επειδή 
κατοικούμε την εκ των Διεθνών Συνθηκών Ελληνική 

Θράκη, είμαστε εκτός των άλλων και εκ του νόμου 
της Συνθήκης Έλληνες.
Με βάση λοιπόν την «παράδοξη» λογική αυτής της 
συμφωνίας, η Ελληνική Θράκη στην πραγματικό-
τητα δεν βρίσκεται πάνω σε θρακικό έδαφος. Είναι 
ένα άθροισμα εδαφών Ελληνικής ιδιοκτησίας από 
τον Πόντο, τη Σμύρνη ή την Ανατολική Θράκη και 
βεβαίως από τη Θράκη. Η Μικρά Ασία δεν βρίσκεται 
πάνω σε μικρασιατικό έδαφος. Είναι ένα άθροισμα 
εδαφών τουρκικής ιδιοκτησίας από τα Ιωάννινα, τη 
Θεσσαλονίκη ή την Αλεξανδρούπολη και βεβαίως 
από τη Μικρά Ασία. Ο καθένας, δηλαδή, θεωρητικά 
πήρε ό,τι του ανήκε και έφτιαξε έναν νέο κόσμο, απλά 
χρησιμοποιώντας τα παλιά ονόματα. Κανένας «αυτό-
χθων» πουθενά και όλοι κάτοικοι με εθνικότητα την 
εθνικότητα της ιδιοκτησίας. Αντί δηλαδή να ισχύει το 
φυσιολογικό και οι λαοί να δίνουν εθνικότητα στον 
χώρο όπου κατοικούν, γίνεται το αντίθετο. Παίρνουν 
την εθνικότητα του χώρου όπου κατοικούν, γιατί 
αυτή έχει προσδιοριστεί με απόλυτη ακρίβεια.
Πάνω σ’ αυτήν τη λογική έχουν χτιστεί τα δύο αυτά 
κράτη εκατέρωθεν του Αιγαίου. Όσοι ήθελαν να 
διατηρήσουν την αυθεντική εθνική τους ιδιότητα, 
μετακινήθηκαν προς τη μεριά της νέας τους πατρί-
δας. Όσοι αισθάνονταν Τούρκοι και βρίσκονταν στα 
Βαλκάνια, μετακινήθηκαν στη Μικρά Ασία και όσοι 
Τούρκοι βρίσκονταν ήδη στη Μικρά Ασία, παρέ-
μειναν εκεί με τα ίδια δικαιώματα και όχι με πλεονέ-
κτημα εντοπιότητας. Το ίδιο «Τούρκοι» ήταν με τους 
«εισαγόμενους», οι οποίοι απλά δεν «περπάτησαν». 
Το ίδιο «Τούρκοι» …αν σκεφτεί κάποιος ότι και ο 
ίδιος ο Κεμάλ Ατατούρκ ήταν «εισαγόμενος». 
Το ίδιο έγινε και με τους Έλληνες σε ένα «είδωλο» 
της κατάστασης. Όσοι ήταν στα Βαλκάνια παρέμει-
ναν στις εστίες τους, ενώ όσοι βρίσκονταν στη Μικρά 
Ασία ξεκίνησαν την πορεία τους προς τη νέα πατρίδα. 
Στη νομικά «κενή» και «ακατοίκητη» πατρίδα, την 
οποία θα την κατοικούσαν υπό τους ίδιους όρους 
όλοι οι Έλληνες …άσχετα με την προέλευσή τους. 
Οι ντόπιοι θα διατηρούσαν τις προηγούμενες περι-
ουσίες τους και οι πρόσφυγες θα έπαιρναν κλήρους 
αποζημίωσης για τις περιουσίες που άφησαν πίσω 
τους. Με αυτόν τον τρόπο «συντέθηκε» με «ευρω-
ασιατικά» χωράφια η σύγχρονη Ελλάδα. Οι πάντες 
ξεκίνησαν τη ζωή τους από μηδενική βάση. Οι ντό-
πιοι, στεκόμενοι πάνω στην ιδιοκτησία τους και οι 
πρόσφυγες, «κουβαλώντας» τη δική τους από εκεί 
που έρχονταν.
Αυτό συμφώνησαν στην Λωζάννη και αυτό έκα-
ναν οι Έλληνες και οι Τούρκοι. Παρέδωσαν τις περι-
ουσίες τους στη γη που τους γέννησε και απέκτη-
σαν νέες στην περιοχή που αναγνώριζαν ως εθνική 

τους πατρίδα. Όσοι παρέμειναν για τον οποιονδή-
ποτε λόγο στην «ξένη» περιοχή, «απαρνήθηκαν» την 
εθνική τους ταυτότητα. Την «απαρνήθηκαν» …όχι 
βεβαίως δωρεάν. Διατήρησαν τις περιουσίες τους. 
Στην πραγματικότητα δηλαδή αυτήν την ιδιότητα την 
«πούλησαν». Αυτοί, λοιπόν, που έμειναν στη Θράκη, 
ήταν πλέον δια νόμου «Έλληνες», ακόμα και αν λόγω 
αίματος ήταν πρώτα ξαδέρφια του Κεμάλ. Δια νόμου 
«Τούρκοι» έγιναν όσοι παρέμειναν στη Μικρά Ασία, 
ακόμα κι αν ήταν φυσικοί απόγονοι του ίδιου του 
Σέλευκου.
Αυτό αποφάσισαν τα δύο έθνη, γιατί αυτό έκριναν 
εκείνη την εποχή ότι τα συνέφερε. Το γιατί έγιναν όλα 
αυτά και ποιοι ξένοι ιμπεριαλιστές κρύβονταν πίσω 
από αυτήν τη μεθόδευση, αυτό είναι θέμα άλλης 
συζήτησης. Τον ρόλο των Άγγλων, των Γάλλων και 
των Γερμανών μπορούμε να τον αποκαλύψουμε σε 
άλλο κείμενο. Αυτό, το οποίο εδώ έχει σημασία, είναι 
το τι συμφωνήθηκε μεταξύ τους και όχι το ποιός τους 
εξώθησε σ’ αυτήν τη συμφωνία. Εξαιτίας λοιπόν εκεί-
νης της συμφωνίας οι Έλληνες πήραν τη μισή Θράκη 
και τα φτωχά εκείνη την εποχή νησιά του Αιγαίου. 
Οι Τούρκοι πήραν την άλλη μισή Θράκη μαζί με τη 
μυθική Πόλη και την τερατώδη Μικρά Ασία.
Όμως, το μεγάλο κέρδος του Κεμάλ ήταν αλλού. Πού 
ήταν; Με την «αποζημίωση» των Ελλήνων κατάφερε 
και πήρε κεφάλαιο και από άλλους λαούς, τους οποί-
ους δεν αποζημίωσε με έναν ίδιο και δίκαιο τρόπο. 
Με τη συμφωνία του με τους Έλληνες -να μην ανα-
γνωρίζονται εθνικές μειονότητες εντός των συνό-
ρων των νέων χωρών- στέρησε αυτό το δικαίωμα 
και από τις άλλες εθνικότητες, οι οποίες βρίσκονταν 
ως γηγενείς στη Μικρά Ασία. Κατάλαβε ο αναγνώ-
στης τι λέμε; Επειδή δέχθηκαν οι Έλληνες ν’ απαρ-
νηθούν συνειδητά την εθνική τους ταυτότητα στη 
Μικρά Ασία, την απαρνήθηκαν υποχρεωτικά και 
παρά τη θέλησή τους καί οι Κούρδοι καί οι Αρμένιοι 
καί πολλοί άλλοι. Όμως, οι Έλληνες είχαν αποζημιω-
θεί (κατάφωρα αδικιμένοι εδαφικώς) …ενώ οι υπό-
λοιποι όχι!
Αυτό ήταν το μεγάλο «κόλπο» των Τούρκων 
στη Μικρά Ασία. Ο Κεμάλ εκμεταλλεύτηκε τη 
σύγκρουσή του με τους Έλληνες και έστησε την 
«παράσταση» της σύγκρουσης του «βάλτου». 
Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Ότι Τούρκοι και Έλλη-
νες, ως οι πιο ισχυροί παράγοντες της καταρρέου-
σας αυτοκρατορίας, θα παρίσταναν τα συγκρουό-
μενα «βόδια», αλλά κάποιοι θα είχαν επιπλέον κέρ-
δος, τσαλαπατώντας τα «βατράχια» στη δική τους 
πλευρά του «βάλτου». Ο Κεμάλ, δηλαδή, με τη νομι-
μοποίηση της Συνθήκης της Λωζάννης και άρα με τη 
νομιμότητα που του πρόσφεραν οι Έλληνες, έκανε το 

σύνολο των παρανομιών εις βάρος όλων των υπο-
λοίπων εθνοτήτων της Μικράς Ασίας.
Με τον «μανδύα» της νομιμότητας σ’ ό,τι αφορά τις 
πρακτικές των ανταλλαγών κεφαλαίου και πληθυ-
σμών, ο Κεμάλ και το κράτος του αδίκησαν όλες τις 
άλλες μειονότητες της Μικράς Ασίας. Ήταν τόσο θολά 
τα πράγματα και εμπλέκονταν τόσα πολλά δεδο-
μένα, που κανένας δεν μπορούσε να διακρίνει πότε 
οι στρατιωτικές δυνάμεις του Κεμάλ «συνόδευαν» 
ανταλλάξιμους πληθυσμούς και πότε «ξήλωναν» 
μη ανταλλάξιμους. Πότε ήταν νόμιμοι και πότε ήταν 
παράνομοι. Όποτε τους βόλευε ξήλωναν «αλλόθρη-
σκους» και όποτε τους βόλευε μετακινούσαν «αλλο-
εθνείς». Η ασάφεια της εποχής τους επέτρεπε να 
κάνουν εγκλήματα, ενώ η σαφήνεια της Συνθήκης 
τους προστάτευε, εφόσον μιλούσε για ανταλλαγή 
εθνικών ομάδων, η οποία απλά γινόταν με τη «βοή-
θεια» θρησκευτικών κριτηρίων.
Επειδή δήθεν οι Έλληνες διέφεραν από τους Τούρ-
κους στο θρήσκευμα, θεωρήθηκε ότι αυτό ήταν ένα 
ασφαλές κριτήριο διαχωρισμού των πληθυσμών, 
αλλά κανένας δεν γνώριζε πότε αυτό το κριτήριο 
χρησιμοποιούνταν όχι ως κριτήριο αλλά ως «εργα-
λείο» διακρίσεων. Απλά πράγματα. «Πλήρωσε» 
ο Κεμάλ έναν αναλογικά φθηνό αφελληνισμό της 
Μικράς Ασίας με θρησκευτικά κριτήρια, αλλά αυτό 
που απόλαυσε στο τέλος ήταν ο αποχριστιανισμός 
της Μικράς Ασίας, τη στιγμή που δεν ήταν όλοι οι 
χριστιανοί Έλληνες. Μιλάμε δηλαδή για μια κατά-
σταση, που μοιάζει με «ξέπλυμα» βρόμικου χρή-
ματος. Νόμιμα και παράνομα μπαίνουν σε μια κοινή 
διαδικασία και το αποτέλεσμα «βαπτίζεται» νόμιμο.
Ο Κεμάλ και οι Νεότουρκοι των Βαλκανίων -που τον 
ακολούθησαν στην ελντοραντική ανταλλαγή- μπή-
καν στη Μικρά Ασία και στην κυριολεξία θησαύρι-
σαν. Αρκεί να δει κάποιος τις αναλογίες και θα κατα-
λάβει τι λέμε. 1.650.000 Τούρκοι υπήκοοι, χριστιανι-
κού θρησκεύματος μοιράστηκαν ως Έλληνες μεταξύ 
τους το μέρος που τους αντιστοιχούσε στην αντι-
κειμενικά μικρή Ελλάδα, ενώ στην Τουρκία πήγαν 
670.000 Έλληνες υπήκοοι, μουσουλμανικού θρη-
σκεύματος, που, ως Τούρκοι, τη μοιράστηκαν σχε-
δόν μόνοι τους. Τη μοιράστηκαν σχεδόν εις βάρος 
των πάντων και όχι μόνον στον βαθμό που αφο-
ρούσε την περιουσία της σχεδόν τριπλάσιας από 
αυτούς πληθυσμιακής ομάδας των χριστιανών Ελλή-
νων. Εις βάρος όχι μόνον των χριστιανών όλων των 
εθνικοτήτων, αλλά ακόμα και εις βάρος των γηγενών 
μουσουλμάνων. Ακόμα δηλαδή και ο ίδιος Κεμάλ 
την προσωπική του περιουσία στην Τουρκία την απέ-
κτησε με την ανταλλαγή. Ο φτωχός αστός της Θεσσα-
λονίκης Κεμάλ έγινε μέσα σε μια νύχτα μεγαλοφεου-
δάρχης της Μικράς Ασίας.
Όλα αυτά έγιναν και νομιμοποιήθηκαν εξαιτίας της 
Συνθήκης της Λωζάννης. Αυτή η Συνθήκη είναι 
εκείνη, που απαλλάσσει την Τουρκία -και άρα και 
τους κυρίαρχους κεμαλιστές Νεότουρκους- από τις 
κατηγορίες και άρα και από τις υποχρεώσεις για απο-
ζημιώσεις απέναντι σε Κούρδους, Αρμένιους κλπ.. 
Εξαιτίας αυτής της Συνθήκης δεν κατηγορείται επισή-
μως το κράτος της Τουρκίας για εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας και απόπειρα εθνοκάθαρσης απέ-
ναντι στους Κούρδους ή τους Αρμένιους. Το κράτος 
της Τουρκίας, το οποίο μπορεί να «αποζημίωσε» 
τους Έλληνες, για ν’ «αγοράσει» φτηνά τη νομιμότητά 
του, αλλά ταυτόχρονα άρπαξε κεφάλαιο από τους 
Κούρδους και τους Αρμένιους μέχρι τους Ασσύρι-
ους και τους Συροχαλδαίους …και ένας θεός ξέρει 
από ποιους άλλους.

H συνέχεια στην επόμενη έκδοση.

ΑπόσπΑσμΑ κειμενόυ τόυ πΑνΑγιώτη τρΑϊΑνόυ
επιλόγη, επιμελειΑ, ευθυνη: Δημητριόσ Δ. γκεκόπόυλόσ

η.Δ.: dimitriosgkp@yahoo.com - 416.875.2757
3ο μερόσ

Η ελληνικότητα της Θράκης και του 
Αιγαίου είναι η εγγύηση για την 
τουρκικότητα της Μικράς Ασίας
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Ο ΧΡΙΣΤΟΣ  στο εργο του ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
μιΑ ΕργΑΣιΑ ΤΟΥ ΝικΟΥ ΤΣΕκΑ

Ή
μουν τελειόφοιτος στο Πανεπιστήμιο 
του Μόντρεαλ όταν τον Σεπτέμβριο 
του 1980 είχα επισκεφθεί την Γενεύη 
της Ελβετίας. Εκεί έμαθα ότι ζούσε η 

γυναίκα του, Ελένη Καζαντζάκη. Αναζήτησα την 
διεύθυνση της και όταν επέστρεψα στον Καναδά 
της έγραψα ένα  γράμμα εκφράζοντας τον θαυ-
μασμό και την ευγνωμοσύνη μου για τον σύζυγο 
της. Επιπλέον , με τον ενθουσιασμό της νιότης 
που είχα , ζήτησα την άδεια της ώστε αν χρειασθεί 
στο μέλλον να χρησιμοποιούσα μέρος του πολύ-
τιμου  έργου του με σκοπό την ανάδειξη και την 
προσφορά του στον πνευματικό κόσμο. Εκείνη 
μου το επέτρεψε.
Στις αρχές της δεκαετίας του  ‘90 ο Νίκος Καζαντζά-
κης υπήρξε ο πιο Μόνιμος συνεργάτης της στή-
λης «Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΜΑΣ» στην εφη-
μερίδα  «ΣΚΥΤΑΛΗ» που συνέβη τότε να εκδίδω 
για την Ελληνική παροικία του Τορόντο. Ο Καζα-
ντζάκης υπήρξε για ‘μένα ένα μέγιστο Πνευμα-
τικό Εμφαλτήριο της προσωπικής μου πορείας 
για την αναζήτηση του Θείου. Ήταν ένας Αληθι-
νός Αγωνιστής  και όχι ένας   «Μισθοφόρος» του 
Πνεύματος. Η παγκόσμια Πνευματική Κοινότητα 
οφείλει ένα ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ    και ΕΥΓΝΩ-
ΜΟΣΥΝΗ στον Νίκο Καζαντζάκη για την μεγαλει-
ώδη προσφορά του προς το πνευματικό γίγνε-
σθαι του κόσμου.
«Σε όλη μου τη ζωή, απελπισμένα μάχομαι να 
μετουσιώσω τα σκοτάδια και να τα κάμω φως. 
Ένιωθα πως αυτό ήταν το χρέος μου. Αυτή δεν 
είναι η μέθοδος του Θεού; Αυτή δεν έχουμε κι 
εμείς χρέος να εφαρμόζουμε  ακολουθώντας τα 
χνάρια Του;
Μικρή αστραπή η ζωή μας ,μα προφταίνουμε.» 
Ν.Κ

Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ
«Από μικρό  παιδί, από την εποχή που διάβαζα 
στην αυλή του πατρικού μου σπιτιού, αναφέρει 
ο Καζαντζάκης στο έργο του ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ 
ΓΚΡΕΚΟ, τα συναξάρια των Αγίων μ’ έκαιγε η 
λαχτάρα να πατήσω τα χώματα ετούτα που τώρα 
πατώ και τις πέτρες που πάτησε ο Χριστός και 
ν’ ακούσω την φωνή Του. Είχα πάντα ένα Λόγο 
να Του πω , δε θα με λυπηθεί; Θα απαντήσει! Ο 
Κόσμος κυλάει και μεταλλάζει ρωτήματα, αγω-
νίες, δαιμόνους , μπορεί λοιπόν ν’ αχεί ο Χριστός 
έναν ΝΕΟ ΘΕΙΟ ΛΟΓΟ να πει να γειάνει τις και-
νούργιες πληγές, να δώσει ένα καινούργιο πρό-
σωπο ,πιο αντρίκειο στην ΑΓΑΠΗ». Τον παρακο-
λουθούσα στα κονίσματα  να γεννιέται, να γίνεται 
Δώδεκα χρονών ,να στέκεται σε μια βάρκα ,να 
σηκώνει το χέρι του και θάλασσα να γαληνεύει, 
κι ύστερα να τον δέρνουν, να τον σταυρώνουν 

,να φωνάζει πάνω στον Σταυρό «Πατέρα, Πατέρα 
γιατί με παράτησες;» Κι ύστερα  ένα καλό πρωί να 
τινάζεται από το μνήμα και να ανεβαίνει κρατώ-
ντας μια άσπρη σημαία στον Ουρανό. Τον έβλεπα 
και δερνόμουν ,και ανασταινούμουν μαζί Του... 
Η ψυχή του ανθρώπου μου φαινόταν ένα άγριο 
θεριό που κοιμόταν και μούγκριζε στον ύπνο του, 
κι άξαφνα ανοίγονταν οι ουρανοί και κατέβαινε ο 
Χριστός ,τη φιλούσε κι αυτή αναστέναζε γλυκά…
«Άδικα, άδικα Χριστέ μου ,μουρμούρισε , 
κοντεύουν δυο  χιλιάδες χρόνια κι ακόμα σε 
σταυρώνουν! Πότε θα γεννηθείς Χριστέ μου 
να μη σταυρωθείς πια, να ζεις μαζί μας αιώνια;  
έγραφε με πόνο ψυχής στο έργο του ο ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ.
Η Υπόσταση του Χριστού , ο Θεάνθρωπος τον  
απασχόλησε περισσότερο απ’ όλους, περισσό-
τερο ακόμη και από τον άλλον Μεγάλο αγωνιστή 
του Πνεύματος τον Σκιαθίτη, Αλέξανδρο Παπα-
διαμάντη, τον Καζαντζάκη και συνεπήρε ολάκερη 
την ύπαρξη του οδηγώντας τον  σε μια  αέναη και 
επίπονη αναζήτηση Του. Η φλόγα του για τον Χρι-
στό κατακαίει ολόκληρη την ύπαρξη του. Η ανή-
συχη ,ανυπότακτη και ασυμβίβαστη  σκέψη αλλά 
και ψυχή του Μεγάλου Κρητικού συνάντησε στην 
Θεία Μορφή του Χριστού το λιμάνι και το κατα-
φύγιο καθώς επίσης και την αιωνία αγωνία που 
χαρακτηρίζει τον άνθρωπο που ζητά και διψά  την 
ένωση του με τον Ύψιστο Θεό.
Ο Χριστός είναι Ζωντανός μέσα στην καρδιά του, 
κυρίαρχος στην σκέψη του, πάντα μέσα στο έργο 
του. Η μορφή του Χριστού άσκησε επάνω του 
τεράστια επίδραση και σαν Ηγετική Φυσιογνω-
μία αλλά και στο συγγραφικό του έργο. Γράφει 
την τραγωδία με ήρωα τον Χριστό, του αφιερώνει 
ένα καντο στις Τερτσίνες και δυο μυθιστορήματα, 
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ και ο ΤΕΛΕΥ-
ΤΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ λίγο πριν το τέλος της ζωής 
του.
Στο βιβλίο του Γιάννη Γουδέλη,  «Ο Καζαντζάκης 
Ξανασταυρώνεται» αναφέρει:
«Τον Χριστό ο Καζαντζάκης δεν θα τον δει μόνο 
σαν Πνεύμα μα και σαν Σώμα ,θα επιχειρήσει να 
το περάσει από τις δικές του ακτίνες Χ . Η Τρα-
γωδία «ΧΡΙΣΤΟΣ» αρχίζει με τα πάθη και την 
Ανάσταση της καινής Διαθήκης. Τότε τον βλέπαν  
«Νους ορά και Νους βλέπει» οι Μαθητές Του και 
ο περίγυρος του Τον θεωρούν με την ματιά του 
Κρητικού.
  Αγναντεύοντας την θάλασσα της αιωνιότητας 
αναζητούσε με αβάσταχτη αγωνία την συνά-
ντηση και την ένωση με το Θείο Φως και την Θεία 
Ζωή που μόνο ο Χριστός χάρη ζει. Άραγες να 
δικαιώθηκε  από τον Ύψιστο Θεό  ο δύσκολος και 
ανηφορικός αγώνας του; Ευχή και δέηση!
Το έργο του στέκεται ως Φάρος φωτεινότα-
τος μέσα στο πνευματικό σκοτάδι που ενυπάρ-
χει στον κόσμο και προσανατολίζει τα πνεύματα  
των ελευθέρων αγωνιζόμενων συνανθρώπων 
του. Εκείνων που ψάχνουν να βρουν το αληθινό 
νόημα της ύπαρξης τους παλεύοντας σε ένα αγρι-
εμένο πέλαγος με θεούς και δαίμονες μόνοι  τους 
αναζητώντας εκείνο το μοναδικό λιμάνι όπου θα 
αράξουν  και θα δέσουν  για πάντα κάβους οι 
κουρασμένες ψυχές. Μια ανήλεη και ακατάπαυ-
στη προσπάθεια . Ο Καζαντζάκης από τότε που 
άρχισε την αναζητά την απάντηση στα υπαρξιακά 
του ζητήματα πάλευε ασταμάτητα να συναντήσει 
τον Χριστό ,όχι από έρευνα της ιστορικής Αλή-
θειας αλλά από βαθιά Αγάπη που έτρεφε για Εκεί-

νον. Αγωνιζόταν σε «πεδία» μακριά από εκείνα 
του φονταμενταλιστικού  χριστιανισμού. Για να 
καταλάβει κάποιος την αγωνία του σε αυτή την 
αναζήτηση προς το Θείο απαραίτητη προϋπό-
θεση είναι μέσα στα σωθικά του να καίει η ίδια 
φλόγα που έκαιγε άσβηστη σ’ εκείνον. Ασυμβί-
βαστος με κάθε πεπατημένη οδό που εγνώρισε 
και ανακάλυπτε μελετώντας και ερευνώντας επί-
πονα άλλους μεγάλους πνευματικούς γίγαντες 
και παγκόσμια θρησκευτικά συστήματα  ήθελε 
να χαράξει μια δική του ματωμένη πορεία ακο-
λουθώντας τα ματωμένα βήματα του Χριστού 
ανεβαίνοντας τον προσωπικό του Γολγοθά αψη-
φώντας  γενναία τους κακόβουλους  πολέμιους 
του. Η ματιά του ήταν πάντα στραμμένη προς την 
κορυφή του Θείου ‘Ορους . 
«της άνω οδού αεί εξόμεθα»
Στο βιβλίο, του καλύτερου του φίλου τον Παντελή 
Πρεβελάκη, ΤΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΡΕΒΕ-
ΛΑΚΗ, έγραφε:
«Με θεωρούν λόγιο, διανοούμενο, γραφιά 
και δεν είμαι τίποτε απ’ αυτά .Τα δάχτυλα μου 
όταν γραφω δεν μελανώνονται, αιματώνονται! 
Θαρρώ δεν είμαι παρά τούτο:
Μια απροσκύνητη Ψυχή!
Φαντάζομαι τον γενναίο συγγραφέα  να στέκεται 
σ’ ένα ακροθαλάσιο βράχο της Αίγινας, εκεί που 
έγραψε την Οδύσσεια, αγναντεύοντας την απερα-
ντοσύνη του Ορίζοντα με την ξεχωριστή κρητική 

του Ματιά να αναφωνεί με μια κραυγή Ελευθε-
ρίας και Αλήθειας!
«Το μοναδικό χρέος του ανθρώπου είναι να κάνει 
την Σάρκα Πνεύμα»
Και αυτό το μεγάλο του μήνυμα να το παίρνουν 
τα κύματα και να το αρμενίζουν σ’ όλη την οικου-
μένη.
Ο Γεώργιος Παναγιωτάκης στο έργο του «Η 
μορφή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη» 
συμπληρώνει:
«Τα δυο θεριά ,Σάρκα και Πνεύμα παλεύουν 
συνεχώς. Ο Καζαντζάκης προσπαθεί να ανεβά-
σει και να μετουσιώσει τη Σάρκα σε Πνεύμα και 
να απαλλάξει από τον υπερφυσικό αισθησια-
σμό που οδηγεί το πνεύμα προς τον μηδενισμό 
και την ταπείνωση. Αν όντως, όπως υποστηρί-
ζουν κάποιοι ότι ο Νίκος Καζαντζάκης θεωρείται 
άθεος, τότε προφανώς στο έργο του δεν θα ανα-
φερόταν πουθενά το Θείο Πρόσωπο του Χρι-
στού! Ο μεγάλος βαθμός ελευθερίας που τον δια-
κατείχε στην μακρόχρονη αναζήτηση του Θείου 
τον καθιστά εχθρό κάθε συστήματος θρησκο-
πολιτικής φύσεως. Η εκκοσμίκευση της χριστιανι-
κής θρησκείας τον ενοχλεί και από νωρίς αποδε-
σμεύεται και «καταργεί»  τα σύνορα της τα οποία 
έχουν στηθεί για την εκμετάλλευση των πιστών 
και των μαυροφορεμένων θυμάτων της ένεκα 
του φόβου, της αγωνίας του αύριο και της μετα-
θανάτιας ζωής.

Συνέχεια στην επόμενη έκδοση
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Απάντηση αναγνώστριας στο άρθρο

του Δρ. Γεώργιου Γκέκα «Οι Θεούσες»

Δημοσιεύτηκε στην έκδοση της 2 Ιουνίου 2017

K
. Γκέκα χαίρετε εν Κυρίω,

Μετά λύπης μου διάβασα 

στην εφημερίδα HELLAS 

NEWS το άρθρο που έχετε 

γράψει με τόσο μίσος, ίσως να έχετε 

κάποιο προσωπικό ζήτημα για τις 

λεγόμενες «Θεούσες». Μια από αυτές 

είμαι κι εγώ. Εσείς βλέπετε πολλά ελατ-

τώματα στις Θεούσες και δεν ξέρω 

ποιο είναι προτέρημα.

Βεβαίως ο φανατισμός είναι αμαρτία κι 

ελάττωμα , αλλά φανατισμός σημαίνει 

εγωισμός, δηλαδή κάνω το δικό μου κι 

όχι αυτό που θέλει ο Θεός. Και το να 

κάνω αυτό που λέει ο Θεός είναι προ-

τέρημα κι ευλογία. Σας ενοχλεί γιατί 

εκκλησιάζονται, δεν φοράνε «make 

up», κάνουν οργανωμένες εκδρο-

μές και δεν ντύνονται μοντέρνα. Στην 

ορθόδοξη εκκλησία δεν έχουμε Αγί-

ους μοντέρνους , έχουμε Ασκητές με 

σχισμένα ρούχα και Σαλούς.

Οι εκκλησίες μας έχουν αδειάσει γιατί 

έχουν γεμίσει τα Tim Hortons και τα 

καζίνα που διοργανώνονται ομαδικά 

προσκυνήματα στο Μαμονά και αυτά 

είναι από μοντέρνες γυναίκες με βαμ-

μένα νύχια και make up καθώς και από 

ξεκουτιαμένους άνδρες που παντρεύ-

ονται στα γεράματα και βάζουν και τις 

φωτογραφίες τους στις εφημερίδες 

για να βλέπει ο κόσμος ότι παίρνουν 

μικρές γυναίκες και μοντέρνες.

Θέλω να ξέρετε ότι τις εκκλησίες 

ακόμη τις κρατάνε οι «Θεούσες» με 

το δολαριάκι τους που είναι εκεί κάθε 

Κυριακή και γιορτή. Όσο για τις μετά-

νοιες είναι το περίσσευμα της καρδιάς 

για την θεότητα του Κυρίου μας, της 

Παναγίας μας και των Αγίων μας.

Τουλάχιστον, ξέρουν να κάνουν τον 

σταυρό τους σωστά κι όχι να παίζουν 

μπουζούκι, που κάνουν οι πιο πολλοί 

σήμερα που εκκλησιάζονται όταν είναι 

κανένα μνημόσυνο και πάνε όχι για να 

προσευχηθούν για την ψυχή του κεκοι-

μημένου, γιατί δεν ξέρουν σε ποιο 

σημείο προσεύχονται για τους κεκοι-

μημένους, αλλά γιατί τους έχουν τιμή-

σει με την παρουσία τους.

Όσοι σηκώνονται πρώτοι πριν κτυ-

πήσει το κουδούνι ο παπάς, ναι γιατί 

ξέρουν πότε πρέπει να σηκωθούν και 

πότε πρέπει να κάθονται, που κι αυτό 

δεν επιτρέπεται στις ορθόδοξες εκκλη-

σίες. Στην Ελλάδα στα παλιά τα χρόνια 

κάθονταν δεξιά οι άνδρες κι αριστερά 

οι γυναίκες με λιγοστά στασίδια για 

κανέναν ηλικιωμένο, καθώς και τώρα 

οι εκκλησίες τις Ρωσίας και Ουκρανίας 

δεν έχουν ακόμη καθίσματα.

Αυτά όλα υποδεικνύουν βίωμα της 

κάθε Θεούσας που εσείς θεωρείτε 

ελαττώματα, ή πιο σωστό είναι πηγαί-

νουμε στην εκκλησία όπως θα πηγαί-

ναμε στο πάρκο, ξεγυμνωμένες και 

μασώντας τσίχλα, που πολλές φορές 

την κολλάνε και κάτω από τα καθί-

σματα. Ή μπαίνοντας στην εκκλησία 

βλέποντας κανένα γνωστό πιάνουμε 

την συζήτηση λες και δεν υπάρχουν 

τηλέφωνα ή να τα πούμε όταν τελειώ-

σει η εκκλησία.  Ή κοιτάμε γύρω μας 

να δούμε πως συμπεριφέρεται η κάθε 

«θεούσα» που συμμετάσχει στην Θεία 

Λειτουργία και στην πορεία προς τον 

Γολγοθά, γιατί αλίμονο μας αν πηγαί-

νουμε στην εκκλησία και δεν ξέρουμε 

γιατί πηγαίνουμε.

Εσείς μπήκατε και στις κρεβατοκά-

μερες των Θεουσών και ξέρετε πότε 

κάνουν σεξ και πότε όχι. Όσο ακόμα 

λέτε ότι σπρώχνουν να πάνε πρώτες 

να κοινωνήσουν. Εδώ τις αδικείτε γιατί 

πρώτες πάνε αυτές που πάνε να κοινω-

νήσουν μια φορά τον χρόνο και αυτό 

για το καλό γιατί συχαίνονται και δεν 

ξέρουν ότι η Θεία Κοιωνία είναι το 

πραγματικό σώμα και αίμα του Κυρίου 

και Θεού μας.

Οι Θεούσες αν προσέξετε καλά πάνε 

με ταπείνωση και προσπαθούν να 

πάνε τελευταίες κι αν κάποιος σας 

αγριοκοίταξε που λέτε, εσείς αναρω-

τηθήκατε ίσως γιατί; Μήπως καθώσα-

στε με το ένα πόδι επάνω στο άλλο; 

Μήπως μιλούσατε και αποσπούσατε 

την προσοχή της «θεούσας» ή του 

«θεούσου» ή μήπως κάνατε κάτι που 

δεν αρμώζει μέσα στην εκκλησία την 

ώρα της Θείας Λειτουργίας;

Ευτυχώς που δεν μείνατε πολύ στην 

διοίκηση της Κοινώτητος γιατί ίσως 

είχαμε μοντέρνους ιερείς και μοντέρνο 

εκκλησίασμα. Εμείς δεν έχουμε τίποτα 

με κανέναν και καμία. Ο άνθρωπος 

είναι ελεύθερος να κάνει ότι του αρέ-

σει. Εσάς αν σας πειράζουν οι θεούσες 

είναι δικό σας θέμα.

Σας εύχομαι σωματική και πνευμα-

τική υγεία και να μην χρειαστείτε καμία 

θεούσα να προσευχηθεί για εσάς και 

την οικογένεια σας, διότι συνήθως 

αυτό γίνετε μια και οι θεούσες έχουν 

μέσον στον Θεό και αυτό είναι ειρω-

νεία.

Καλή μετάνοια και θα βλέπετε τα πράγ-

ματα διαφορετικά.

Μια θεούσα.

Γραμματα, κρισεισ & συνερΓασιεσ αναΓνωστων
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 Eva Czarnocka : 
σε στέλνει στον… παράδεισο!

Απαγορευμένες… 
σκέψεις κάναμε 
μόλις αντικρίσαμε 
την συγκεκριμένη 
Εύα και σε μερικές 
περιπτώσεις 
φτάσαμε κοντά 
ακόμα και στην… 
αμαρτία. Βλέπετε, 
η εκρηκτική 
μελαχρινή δεν 
είναι σαν τις άλλες, 
καθώς διαθέτει 
απίστευτα προσόντα, 
που μπορούν να σε 
στείλουν ακόμα και 
στον… παράδεισο.

Η Εύα Τσαρνόκα 
δηλώνει… τρελή 
με την γυμναστική 
και αυτός είναι ο 
λόγος που το κορμί 
της μπορεί να… 
αναστήσει ακόμα και 
πεθαμένο. Ακόμα, η 
μελαχρινή καλλονή 
είναι και μοντέλο για 
καυτά μαγιό, κάτι 
που μας αρέσει πολύ 
περισσότερο.
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Ε
ίναι νέα, ω-
ραία και δι-
αθέτει έναν 
α π ό  τ ο υ ς 

πιο καυτούς λο -
γαριασμούς σ το 
Instagram. Η 24χρο-
νη καλλονή είναι α-
πό τις γυναίκες που 
δεν μπορείς να μην 
τις παρατηρήσεις, σε 
κάθε της βήμα, ειδι-
κά όταν μιλάμε για 
τις φωτογραφίες που 
ανεβάζει στα social 
media.

Η Μέγκι Λίτα σπου-
δάζει διεθνείς σχέ-
σεις και τη φετινή 
χρονιά τελειώνει με 
το Master της. Όμως, 
η ομορφιά της δεν 
θα μπορούσε να μεί-
νει κρυφή και για τον 
λόγο αυτό, εργάζεται 
και ως μοντέλο.

H Έβελυν καζαντζόγλου 

φέρνει το καλοκαίρι με 

την κορμάρα της

Η Ελληνίδα καλλονή είναι ιδι-
αίτερα εκδηλωτική στον προ-
σωπικό της λογαριασμό στο 
Instagram και το τελευταίο 
διάστημα, οι καυτές πόζες της 
με μαγιό έχουν κατακλύσει τα 
social media.

Άλλωστε, δεν είναι δύσκολο 
να μας τραβήξει την προσοχή, 
καθώς πρόκειται για μία γυναι-
κάρα με τέλειες αναλογίες.

μοιράζει… πόνο η 

μάρτα με μαγιό

Η πρώην σύντροφος του 
Ρομπέρτο, μας… συστήθηκε 
πριν από μερικά καλοκαίρια, 
όταν ο Ισπανός τερματοφύ-
λακας ήρθε στην Ελλάδα για 
λογαριασμό του Ολυμπια-
κού. Έκτοτε, η καυτή Μάρτα 
έχει μπει στις καρδιές μας 
και δεν θέλουμε να την ξεχά-
σουμε ποτέ. Άλλωστε και η 
ίδια δεν δείχνει… διάθεση 
να την λησμονήσουμε καθώς 
διατηρεί έναν από τους πιο 
καυτούς λογαριασμούς στο 
Instagram.

Η 26χρονη κουκλάρα είναι 
λογίστρια, αλλά η αλήθεια 
είναι πως το τελευταίο διά-
στημα δεν ασχολείται μ’ 
αυτό. Εργάζεται σε πασίγνω-
στό μαγαζί της Χαλκιδικής ως 
υποδοχή, αλλά και σε κατά-
στημα με ρούχα της περιο-
χής. Ναι, καταλάβατε σωστά, 
η Σίσσυ Ζουρνατζή, περί ης 
ο λόγος, είναι από την Θεσ-
σαλονίκη. Από πού θα μπο-
ρούσε να είναι άλλωστε;

Η γυναικάρα με τα 
κόκκινα!

Οι καυτές εμφανίσεις 
στην παραλία της Σίσσυς 
Χρηστίδου!

σίσσυ σε ευχαριστούμε 

που υπάρχεις...

Ο 
καιρός τώρα έχει τρελαθεί, αλλά η 
Ελληνίδα τραγουδίστρια είναι το… 
φάρμακο για την κακοκαιρία.
Η αλήθεια είναι πως ο Ιούνιος δεν 

μας έχει… μπει καλά. Εκεί που λέμε πως θα 
στρώσει το πράγμα και θα κάνουμε επιτέλους 
καμιά βουτιά στην παραλία, αλλάζουν άμεσα τα 

δεδομένα και η κακοκαιρία δεν μας αφήνει να 
χαρούμε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού.
Όμως, δεν… σκάμε. Έχουμε την απάντηση και 
σ’ αυτό το… πρόβλημα. Ναι, καλά καταλά-
βατε. Το… φάρμακό μας στην κακοκαιρία είναι 
η Κατερίνα Στικούδη ή για να το πούμε σωστά 
«Στικούδαρος».

Ποια κακοκαιρία; Η Στικούδη!

Α
ν και μανούλα 
εμείς την λα-
τρεύουμε, εί-
ναι γυναίκα με 

τα όλα της.Η Σίσσυ Χρη-
στίδου είναι κόλαση!

Η σύζυγος του Θοδωρή 
Μαραν τ ίνη δηλώνε ι 
περήφανη για τις καμπύ-
λες της και δε διστάζει 
να τολμήσει τα γεμάτα 
κοψίματα μαγιό, κατα-
φέρνοντας να εντυπω-
σιάσει. Αν και τα ολό-
σωμα με αποκαλυπτική 
πλάτη είναι η μεγάλη της 
αδυναμία, η σέξι Σίσσυ 
εμφανίζεται και με μπι-
κίνι κερδίζοντας τις εντυ-
πώσεις κάθε φορά που 
ο φωτογραφικός φακός 
την απαθανατίζει να 
απολαμβάνει τα μπάνια 
της στην παραλία.



LIFE 4523 Iουνίου 2017
www.hellasnews-radio.com GOSSIP

Δ
εν υπάρχουν λέμε οι καμπύ-
λε ς που θα δε ίτ ε ,  μέγεθος 
large όπως και να το δείτε…
γεμίζει η οθόνη σας!!

Η 25χρονη Analicia Chaves, όπως είναι 
το πραγματικό της όνομα, έχει μεγάλη 

λατρεία για τους ποδοσφαιριστές, και 
σίγουρα και εκείνοι γ ια αυτή…
Η εξωτ ική της ομορφιά σε συνδια-
σμό με τ ις  εκρητ ικέ ς της καμπύλε ς, 
την καθισ τούν μια από τ ις πιο καυτές 
WAGS.

Η 
αλήθεια είναι 
πως δεν την έ-
χουμε ακούσει 
να παίζει. Ό-

μως, βλέποντας τις καυ-
τές φωτογραφίες που α-
νεβάζει στον προσωπι-
κό της λογαριασμό στο 
Instagram, μετανιώνου-
με σε μεγάλο βαθμό και 
θα ψάξουμε άμεσα να 
μάθουμε που θα δώσει 
το επόμενο… κονσέρτο 
της.

Μιλάμε, η Κρισ τ ίνα 
Μπασάμ, είναι μία από 
τις πιο καυτές μουσι-
κούς που υπάρχουν 
στον κόσμο και αυτό 
δεν το λέμε εμείς, αλλά 
οι περισσότεροι από 3,8 
εκατομμύρια ακόλου-
θοί της στο γνωστό μέσο 
κοινωνικής δικτύωσης, 
καθώς κάθε πόζα της, 
προκαλεί… σεισμό από 
τα likes και τα σχόλια.

Αυτή είναι η πιο καυτή 
πιανίστρια στο Instagram!

Σ
φριγηλά ο-
πίσθια, σέξι 
βλέμμα και 
πόζ ε ς  όλο 

νόημα. Τι άλλο χρει-
άζεται η Avalon Dawn 
για να εντυπωσιάσει 
τον ανδρικό πληθυ-
σμό και να αποκτήσει 
το δικό της φανατικό 
κοινό.

Το μοντέλο με τα υπέ-
ροχα  μά τ ια  ε ί να ι 
λάτρης του καλοκαι-
ριού κι αυτό είναι προ-
φανές αρκεί να δει 
κανείς τον λογαριασμό 
της στο Instagram που 
είναι γεμάτος φωτογρα-
φίες με μαγιό

Ana Montana: Μια καυτή, καυτή 
WAG Nina Agdal:  θυμήθηκε τον 

σέξι εαυτό της

Ό
π ω ς  α ν α φ έ ρ ο υ ν  τ α 
lifestyle περιοδικά του ε-
ξωτερικού ο Leonardo Di 
Caprio εδώ και δύο μήνες 

χώρισε με το πανέμορφο μοντέλο, 
Nina Agdal. Η αιτία φαίνεται πως ή-
ταν το γεγονός ότι ο ηθοποιός είναι 
ένας αμετανόητος εργένης και δεν ή-
θελε να κάνει το επόμενο βήμα στη 
σχέση τους. Η 25χρονη καλλονή ήταν 

από τις ελάχιστες αιθέριες υπάρξεις 
της ζωής του, που κυκλοφορούσε 
μαζί της δημόσια. Μάλιστα έκαναν 
και μαζί διακοπές στη Μύκονο και σε 
άλλους προορισμούς.
Το μοντέλο, μετά το χωρισμό του 
δεν τα έβαψε μαύρα και συνέχισε 
να τροφοδοτεί το instagram με σέξι 
πόζες της, φορώντας μόνο τα απα-
ραίτητα.

Με διαφορά η πιο δροσερή του 
καλοκαιριού
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Η Καλαμάτα αναδεικνύεται 
σε πόλη του καλοκαιριού. Τα 
τελευταία χρόνια βιώνει μια 
τεράστια Τουριστική Ανάπτυξη με 
δημιουργία νέων ξενοδοχειακών 
μονάδων, νέων μονάδων εστίασης 
και ανακαίνιση - ανακατασκευή 
παλαιότερων.

Σ
ε απόσταση μόνο 2,5 ωρών από 
την Αθήνα, απολαύστε ένα ονει-
ρικό weekend στο νέο ανερχό-
μενο Τουριστικό προορισμό της 

χώρας με προδιαγραφές κοσμοπολίτι-
κης ατμόσφαιρας. 
Η Καλαμάτα είναι η πόλη που προσφέ-
ρει τον πολιτισμό και την ασφάλεια μιας 
Πρωτεύουσας συνοδευόμενη από τη 
μαγεία και την ομορφιά που αναβλύ-
ζουν τα νησιά μας. Είναι η πόλη όπου 
συνυπάρχουν αρμονικά  13 χιλιόμε-
τρα παραλίας σε όλες τις εκδοχές : από 
βότσαλο, άμμο μέχρι απόκρημνους κόλ-
πους με εξωτικά σ τοιχεία. Υπάρχουν 
άπειρες αποδράσεις κοντινές με διαφο-
ρετικά στοιχεία.

Τι θα δούμε
Η Καλαμάτα είναι «Πολις Πολυτροπος» 
και έχει έναν μοναδικό τρόπο να σε γοη-
τεύει…διαθέτει πληθώρα αξιοθέατων, 
ισ τορία,  πολιτ ισμό και κουλτούρα . 
Μην ξεχνάμε ότι  το Διεθνές Φεστιβάλ 
χορού Καλαμάτας  είναι πλέον θεσμός 
με ιδιαίτερη απήχηση στο εξωτερικό.
Για τους λάτρεις της ισ τορίας και της 
τέχνης, η Καλαμάτα διαθέτει το Ενε-
τ ικό Κάσ τρο, την Δημόσια Κεν τρική 
Βιβλιοθήκη τη Δημοτική Πινακοθήκη, 
τη Φιλαρμονική και τέσσερα μουσεία, 
το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο 
Καλαμάτας, το Αρχαιολογικό Μουσείο, 
το Μπενάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο 
και το Στρατιωτικό μουσείο καθώς και 
την μοναδική Συλλογή Ελληνικών Ενδυ-
μασιών «Βικτωρία Γ. Καρέλια».
Μην ξ ε χάσε τ ε  να επισκεφθε ίτ ε  το 
«μ ικρό μουσ ε ίο»,  μοναδικό σ τ ην 
Ελλάδα, που βρίσκεται σ το ξενοδο-
χείο Elite City Resort. Πρόκειται γ ια  
την έκθεση «Κειμήλια Συγχρόνων Ολυ-
μπιακών Αγώνων» που φιλοξενείται σε 
ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες, και 
δίνει  την ευκαιρία σε εσάς και τα παιδιά 
σας να δείτε συγκεντρωμένα συλλεκτικά 
κομμάτια από τους σύγχρονους Ολυ-
μπιακούς αγώνες τελευταίες προσθήκες 
είναι η Ολυμπιακή δάδα του Ρίο, και η 
εμφάνιση του Πρωταθλητή μας Λευτέρη 
Πετρούνια στου κρίκους. 
Για όσους θέλουν να γνωρίσουν το τοπι-
κές ομορφιές της Καλαμάτας καθώς και 
τις πολυάριθμες και ξεχωριστές εκκλη-
σ ίες, δεν έχουν παρά να τ ις επισκε-
φθούν. Η Καλαμάτα διαθέτει 4 κεντρι-
κές πλατείες: Πλατεία της Υπαπαντής, 
όπου βρίσκεται και η ομώνυμη μητρο-
πολιτ ική εκκλησία ,την Κεν τρική και 
Ισ τορική Πλατεία της 23ης Μαρτίου  
με τον ιερό ναό Αγίων Αποστόλων από  

όπου ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση 
το 1821, την Πλατε ία Φραγκόλιμνας 
όπου έγιναν οι δοκιμές για τους πρώ-
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896. 
Φυλάσσετε η πρώτη διαδρομή το λεγό-
μενο σήμερα στα στάδια και κουλουάρ.  
Η πλατεία Μαυρομιχάλη όπου φέρει 
το όνομα του Οπλαρχηγού Μαυρομι-
χάλη με καταγωγή από τη Μάνη και τα 
νεοκλασικά κτήρια που την περιβάλ-
λουν. Αξίζει  κάποιος να επισκεφθεί την  
Μονή Καλογραίων, που φιλοξενεί περί-
που 23 μοναχές, θα σας εντυπωσιάσουν 
με την ευλαβικότατα τους και τα παρα-
δοσιακά υφαντά τους.

Πού θα κάνουμε μπάνιο
Η Καλαμάτα έχει το μοναδικό προνό-
μιο να διαθέτει καθαρά νερά λίγα μέτρα 
μετά το λιμάν ι όπου απλώνον ται σε 
απόσταση 13 χιλιομέτρων. Σε όλο το 
μήκος της παραλιακής υπάρχει οργα-
νωμένη παραλία και πολύ καλό σέρβις 
από τα μαγαζιά, είτε πρόκειται για  νεα-
νικά καφέ μπαρ είτε για παραδοσιακά 
ταβερνάκια. 
Ξεχωρίσαμε το Beach Bar του ξενοδο-
χείου Elite City Resort,  όπου έχουμε 
ασφαλή πρόσβαση μέσω της υπόγειας 
διάβασης  για την παραλία, το σέρβις 
είναι φιλικό και γρήγορο και επιπλέον 
είχαμε την επιλογή για καφέ, κοκτέιλ 
αλλά και ψαρομεζέδες και μεγάλη ποι-
κιλία αποσταγμάτων από την ATHERINA 
που σερβίρε ι σ το deck. Η Ather ina 
είναι το νέο εστιατόριο του Elite City 
Resort με μεζέδες ψαρικών. Επίσης δια-
θέτει μαγειρευτό σπιτικό φαγητό. Στα 
συν είναι ότι αν τα κέφια αλλάξουν από 
την  θάλασσα , σε λίγα μέτρα βρίσκε-

σ τε σε μια Ολυμπιακών διασ τάσεων 
πισίνα που  διαθέτει το ξενοδοχείο, το 
Aqua club, που αποτελεί το Hot spot 
Της πόλης. Εδώ μπορείς να νιώσεις τους 
ήχους της μουσικής αλλά και να γευ-
τείς cocktails και snacks από έμπειρους 
επαγγελματίες.
Νεανικό και In στέκι επίσης είναι το  DA 
LUZ με μουσικές και φοβερή διάθεση 
από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα θα βρείτε το 
«Αλμύρα», ένα beach bar με ιδιαίτερο 
χώρο, προσεγμένη κουζίνα, απολαυ-
στικά cocktails, καλή μουσική και εντυ-
πωσιακή θέα στο Μεσσηνιακό Κόλπο 
και την Καλαμάτα. 

Πού θα φάμε 
Για ψάρι και αστακομακαρονάδα όλοι οι 
δρόμοι οδηγούν στο εστιατόριο «Fish 
and Pasta Καννάς» σ την μαρίνα της 
Καλαμάτας. Μεσογειακός αέρας σε συν-
δυασμό με άψογο σέρβις. Απόλαυση η 
θέα προς τη μαρίνα της Καλαμάτας με τα 
σκάφη να σε αγκαλιάζουν. 
Αν συνδυάσετε και βόλτα, στην περιοχή 
Κιτριές η ταβέρνα «Γαϊτανάρος» σερβί-
ρει φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς 
μεζέδες δίπλα στο βότσαλο στο παλιό 
τελωνείο των Μαυρομηχαλέων ακριβώς 
και στη κυριολεξία πάνω στη θάλασσα.
Για πιο ψαγμένες καταστάσεις το  βρα-
βευμένο ουκ ολίγε ς φορές, Yiamas 
Gastro Bar, έρχεται να κάνει την δια-
φορά με δημιουργική κουζίνα,  μονα-
δικά πιάτα και ξε χωρισ τό σέρβις σ 
έναν χώρο που δεν μοιάζει με κανέναν 
άλλον. Tips τα live με γνωστούς  καλλιτέ-
χνες που μετατρέπουν τον χώρο σε μου-
σική σκηνή.

Πού θα διασκεδάσουμε
Αν κινηθείτε στο κέντρο της πόλης το 
«Bistroteca»είναι το bar που αποτελεί 
την πιο safe επιλογή για καθαρά ποτά σε 
μια ατμοσφαιρική  μπάρα!
Για πιο,…vintage και καλοκαιρινές κατα-
στάσεις προτείνουμε το «Bocca» που 
ξεχωρίζει γ ια την αισθητ ική και τον 
πολύ ιδιαίτερο χώρο του, έναν κήπο, 
την μουσ ική άλ λα και τα μοναδικά 
κοκτέιλ του.

Αποδράσεις
Η κομβική θέση της πόλης σας προσφέ-
ρει μοναδικές ευκαιρίες για εξορμήσεις 
στη γύρω περιοχή από την Αρχαία Μεσ-
σήνη έως τα Σπήλαια του Δυρού και την 
Μεσσηνιακή Μάνη και την πετρόχτιστη 
Καρδαμύλη , την Πύλο, την καστροπολι-
τεία του Μυστρά και τα μονοπάτια του 
Ταϋγέτου.
Για τους φυσ ιολάτρε ις, απαραίτητη 
ε ίναι η εξόρμηση σ το Φαράγγ ι του 
Βυρού και σ την Παραλία της Βοϊδο-
κοιλιάς, όπου μπορείτε να απολαύ-
σετε όλες τις ομορφιές της φύσης και 
συνδυάζονται αρμονικά το καφέ και 
πράσινο χρώμα της γης με το γαλάζιο 
του ουρανού και της θάλασσας. Προς 
τα σύνορα με την Ηλεία, βρίσκεται η 
Νέδα, το μοναδικό ποτάμι στην Ελλάδα 
με θηλυκό όνομα και τους μοναδικούς 
καταρράκτες. 
Παγκοσμίως γνωστό, το Πολυλίμν ιο 
Μεσσηνίας, ένας μικρός καταπράσινος 
παράδεισος, διάσπαρτος από λιμνού-
λε ς και καταρράκτε ς σας περιμένε ι  
Σε μικρή απόσταση βρίσκεστε  σ τον 
μυθικό Ταΰγετο με ύψος 2404 μ. και την 
μοναδική χλωρίδα.

Καλαμάτα: ο προορισμός του φετινού καλοκαιριού
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Α
πό μελωδικούς ήχους «πλημμυ-
ρίζει» και πάλι ο καθεδρικός να-
ός του Αγίου Γεωργίου στην Άνω 
Σύρο, καθώς ήχησε -μετά από σι-

γή δεκαετιών- το αρχαιότερο εκκλησιαστι-
κό όργανο στην Ελλάδα, με έτος κατασκευ-
ής το 1888.
Το συγκεκριμένο εκκλησιαστικό όργανο 
κατασκευάστηκε από τον διάσημο, για την 
εποχή του, Zeno Fedeli και δωρήθηκε από 
τον Πάπα Λέοντα ΙΓ’ στον καθεδρικό ναό του 
Αγίου Διονυσίου των Αθηνών. Εκεί ανήκε 
έως το 1951, όταν ο επίσκοπος Γεώργιος 
Ξενόπουλος το μετέφερε στη Σύρο.
Είναι το αρχαιότερο εκκλησιαστικό όργανο 
που λειτουργεί σήμερα στη χώρα μας, κατα-
σκευασμένο τη ρομαντική εποχή. Διαθέτει 
αυτούσιο τον ήχο των οργάνων της εποχής, 
ενώ η ξυλόγλυπτη κατασκευή στο μπροστινό 
μέρος του το καθιστά έργο τέχνης.
«Είναι το αρχαιότερο εκκλησιαστικό όργανο 
και δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, για πολ-
λούς λόγους, δεν ήταν σε χρήση. Χρειαζόταν 
γενική επισκευή και έπρεπε να βρούμε τον 

κατάλληλο τεχνικό από την Ιταλία όπως επί-
σης να καλύψουμε το κόστος επισκευής του 
που ήταν αρκετά υψηλό» δήλωσε στο ΑΠΕ - 
ΜΠΕ ο επίσκοπος.
Για τις ανάγκες της επισκευής επιστρατεύτηκε 
ο Ιταλός τεχνίτης Saverio Tamburini, της 4ης 
γενιάς κατασκευαστών του ομώνυμου οίκου, 
που έχει κατασκευάσει σημαντικά εκκλη-
σιαστικά όργανα σε ολόκληρο τον κόσμο 

(Μιλάνο, Βατικανό, Μεσσηνία, Μεξικό, Μπο-
λόνια).
«Έπρεπε να αλλάξουν κάποιοι αυλοί. Είναι 
ιδιαίτερο όργανο και δεν υπάρχουν πολλοί 
τεχνικοί που να μπορούν να το επισκευά-
σουν, ενώ και η συντήρηση του θέλει ιδιαί-
τερη προσοχή για να αποδίδει σωστά τους 
ήχους» πρόσθεσε ο καθολικός επίσκοπος 
Σύρου.

Πλήθος κόσμου πλημμύρισε 
το βράδυ της Δευτέρας 
το Καλλιμάρμαρο, όπου 
πραγματοποιήθηκε μια 
από τις σημαντικότερες 
συναυλίες των τελευταίων 
ετών: Η ιστορική 
παράσταση–αφιέρωμα στον 
Μίκη Θεοδωράκη, με τίτλο 
«Όλη η Ελλάδα για τον Μίκη 
– 1.000 Φωνές», η οποία 
έφερε κοντά για πρώτη φορά 
1.000 χορωδούς από 30 
πόλεις της Ελλάδας.

Ε
κείνο όμως που έδωσε α-
κόμα μεγαλύτερο παλμό 
και συγκίνηση στη βραδιά 
ήταν η παρουσία του ίδιου 

του Μίκη Θεοδωράκη, όπως ήταν 
και η επιθυμία του, ο οποίος διεύ-
θυνε και δυο τραγούδια: Το «Βρέ-
χει στη Φτωχογειτονιά» και «Στο 
περιγιάλι το κρυφό», το δεύτερο 
μάλιστα πάνω στη σκηνή, προκα-
λώντας ρίγη συγκίνησης στο κοινό 
που τον καταχειροκρότησε.
Ο συνθέτης, που κατέφθασε μέσα 
στο στάδιο με αυτοκίνητο, παρα-
κολούθησε τη συναυλία σε αναπη-
ρική καρέκλα λόγω των προβλη-
μάτων υγείας που αντιμετωπίζει, 
τα οποία όμως δεν τον πτόησαν. 
Μάλιστα σηκώθηκε δυο φορές 
για να χαιρετίσει τους αμέτρητους 
θεατές που τον αποθέωσαν, στους 
οποίους κάποια στιγμή, όπως 

έγινε γνωστό από τα μεγάφωνα, 
θέλησε να πει μόνο δυο λέξεις 
(«Σας αγαπώ»), δημιουργώντας τη 
μεγαλύτερη συγκινησιακή κορύ-
φωση της βραδιάς.
Αριστουργήματα, όπως «Νύχτα 
μαγικιά», «Μαρίνα», «Του Μικρού 
Βοριά», «Αστέρι μου, φεγγάρι 
μου», «Όμορφη πόλη», «Χάθηκα», 
«Μέρα μαγιού μου μίσεψες», 
«Δρόμοι παλιοί», «Ανοίγω το 
στόμα μου», «Της Δικαιοσύνης 
Ήλιε Νοητέ», «Μυρτιά», «Μαρ-
γαρίτα Μαγιοπούλα», «‘Ανοιξε 
λίγο το παράθυρο», «Την πόρτα 
ανοίγω το βράδυ», «‘Ασμα ασμά-

των», «Βραδιάζει», «Φεγγάρι 
μάγια μου ΄κανες», «Ποιος τη ζωή 
μου», «Λίγο ακόμα», «Στρώσε το 
στρώμα σου», «Δόξα τω Θεώ», 
«Βάρκα στο γυαλό», «Χρυσοπρά-
σινο φύλλο», αποδόθηκαν μονα-
δικά από τη Συμφωνική Μαντολι-
νάτα, την τεράστια χορωδία που 
σχηματίστηκε πίσω από τη σκηνή, 
αλλά και από τους σπουδαίους 
ερμηνευτές της παράστασης, 
τους λυρικούς καλλιτέχνες Τζίνα 
Φωτεινοπούλου, Ελένη Βουδου-
ράκη, Αντώνη Κορωναίο, Μπά-
μπη Βελισσάριο, Παντελή Κοντό 
και τον λαϊκό τραγουδιστή Γερά-

σιμο Ανδρεάτο.
Άνθρωποι όλων των ηλικιών, 
μεταξύ των οποίων πάρα πολ-
λοί νέοι, έδωσαν το παρόν για να 
τιμήσουν τον σπουδαίο συνθέτη 
και να τραγουδήσουν, άλλοτε πιο 
σιγά κι άλλοτε πιο δυνατά, άσματα 
που έχουν αφήσει ανεξίτηλα το 
ίχνος τους στην ιστορία του τόπου. 
Αίσθηση δημιούργησαν κάποια 
συνθήματα … αγάπης, όπως «Σε 
αγαπάμε, Μίκη» και «Σε ευχαρι-
στούμε», που ακούστηκαν σε κενά 
μεταξύ τραγουδιών, ενώ τα χειρο-
κροτήματα δεν έπαψαν να κατα-
κλύζουν κάθε τέλος τραγουδιού.

«Ο άνθρωπος 
φωτιά»: Το 
νέο βιβλίο του 
Κωνσταντίνου 
Πατσαρού

«Ε
ίδα την πόλη σας 
να καίγεται. Είδα 
τα σπίτ ια σας 
να μαυρίζουν. 

Είδα τα δέντρα σας να γίνονται 
κάρβουνο και εσάς να τρέχετε 
μακριά. Πέταξα από θάμνο σε 
θάμνο, από ελιά σε ρείκι, από 
χωράφι σε χωράφι, από αυλή 
σε σπίτι και τα έκαψα όλα».
Φωτιά ξέσπασε στο νησί, το 
καλοκαίρι απέκτησε διαφορε-
τικό χρώμα, άλλη μυρωδιά. Οι 
υποσχέσεις που δόθηκαν από 
τον προηγούμενο Αύγουστο 
κάηκαν μαζί με τις πρώτες ελιές, 
θάφτηκαν στη στάχτη.
Η Άρτεμη όμως δεν τις ξέχασε. 
Είχαν ορκιστεί ότι θα δημιουρ-
γήσουν μια ιστορία, μαζί και οι 
τρεις. Το μυαλό της ήταν αφοσι-
ωμένο εκεί, την τράβαγε μακριά 
από την καταστροφή, από το 
μυστήριο της φωτιάς. Η ιστορία 
όμως είχε ήδη αλλάξει, έκαιγε 
πια τα χέρια, όπως εκείνο το 
βράδυ που χίμηξε η πυρκαγιά 
στο δωμάτιό της. Ο άνθρωπος 
φωτιά ήταν δίπλα της και σκό-
πευε να παραμείνει.
Τρεις χαρακτήρες που αφηγού-
νται τα γεγονότα: ο γιος, ο πατέ-
ρας και ο παππούς.
Τρεις νέοι που ωριμάζουν μέσα 
από τη σύγκρουση με το παρελ-
θόν και το μέλλον.
Το τέλος της αθωότητας μέσα σ’ 
ένα καλοκαίρι που θα σημαδέ-
ψει τη ζωή τους…
Ένα μυθιστόρημα ενηλικίω-
σης, για νεαρούς αναγνώστες 
που θέλουν να προβληματι-
στούν και να σκεφτούν πέρα 
από τις βασικές γραμμές της 
ιστορίας. Τρία παιδιά (δύο αγό-
ρια και ένα κορίτσι) συναντιού-
νται κάθε καλοκαίρι στο νησί 
των παππούδων. Κάνουν σχέ-
δια να φτιάξουν ένα κόμικ, παί-
ζουν, ερωτεύονται. Και κάθε 
χειμώνα τρέφονται με τις ανα-
μνήσεις και τις «φωτογραφίες» 
του καλοκαιριού. Αυτό το καλο-
καίρι όμως είναι διαφορετικό 
– μια μεγάλη πυρκαγιά κατα-
στρέφει ένα μεγάλο τμήμα του 
νησιού και απειλεί τα σπίτια και 
τις ζωές τους. 

αποθέωση για τον μίκη θεοδωράκη στο 
καλλιμάρμαρο

Άνω Σύρος: Παίζει ξανά στον Σαν Τζώρτζη το 
παλαιότερο εκκλησιαστικό όργανο στην Ελλάδα
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ΥλικΑ (γιΑ 4 meριΔΕΣ)
 ª 12 μανιτάρια άσπρα, μεγάλα
 ª 200γρ. ανθότυρο
 ª 1 φλιτζάνι κεφαλογραβιέρα Αμφιλοχίας τριμμένη
 ª ξύσμα από 1 λεμόνι
 ª 1 πιπερίτσα καυτερή, ψιλοκομμένη
 ª 2 σκελίδες σκόρδο λιωμένο
 ª 50γρ. βούτυρο φρέσκο
 ª ρίγανη ή μαντζουράνα ή μαϊντανό ψιλοκομμένο
 ª ελαιόλαδο
 ª λίγη ρόκα
 ª λίγη παρμεζάνα κομμένη σε φλούδες ή κεφαλογραβιέρα Αμφιλοχίας
 ª αλάτι, πιπέρι

ΔιΑΔικΑΣιΑ
 ª Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 200οC. Σκουπίζετε καλά τα μανιτάρια και τα 

χωρίζετε από τα ποδαράκια τους. Ψιλοκόβετε τα ποδαράκια και τα σοτάρετε σε λίγο 
ελαιόλαδο μαζί με την καυτερή πιπερίτσα.

 ª Βάζετε σε μπολ το ανθότυρο μαζί με το ξύσμα λεμονιού, το μίγμα των ψιλοκομμέ-
νων και σοταρισμένων μανιταριών, το σκόρδο, το φρέσκο βούτυρο και το τριμμένο τυρί. 
Αλατοπιπερώνετε, αρωματίζετε τη γέμιση με τη ρίγανη και ανακατεύετε καλά.

 ª Γεμίζετε τα μανιτάρια με το μίγμα και τα αραδιάζετε σε ρηχό ταψί. Τα ψήνετε στον 
φούρνο για 20 λεπτά, μέχρι δηλαδή να λιώσουν τα τυριά και να ροδίσει η επιφάνειά 
τους.

 ª Τα σερβίρετε σε πιατέλα πάνω από φυλλαράκια ρόκας και, αν θέλετε, γαρνίρετε 
μερικές φλούδες παρμεζάνας πάνω από κάθε γεμιστό μανιτάρι. 

Άρωμα Κουζίνας
Μανιτάρια γεμιστά με 
ανθότυρο και κεφαλογραβιέρα

SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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Χρειάζομαι άλλη μια μέρα ανάμεσα στην 
Κυριακή κ τη Δευτέρα. 
Της έχω βρει κ όνομα, ας την πούμε 
Πρώτη.

Στα 20 τον ζηλεύεις παράφορα και ψάχνεις 
κινητά, στα 30 τον  ελέγχεις διακριτικά και 
στα 40 αναρωτιέσαι αν έχεις κιμά στην 
κατάψυξη.

Δυο πράγματα με νευριάζουν στο μετρό, 
όταν δεν παίρνουν τις τσάντες τους να 
κάτσω κ όταν μου ζητάνε να πάρω τις τσά-
ντες μου για να κάτσουν

Ο μπαμπάς πηγαίνει στο σχολείο να ρωτή-
σει πώς πάει ο γιος του στα μαθήματα. 
- Κύριε Φωτιάδη, του λέει η καθηγήτρια, 
έχω ευχάριστα και δυσάρεστα νέα για το 
γιο σας. 
- Ποια είναι τα δυσάρεστα; ρωτά τρομαγ-
μένος ο μπαμπάς. 
- Ε...ξέρετε, ο Κώστας έρχεται στο σχολείο 
με μέικ-απ, κραγιόν και ρουζ! 
- Και ποια είναι τα ευχάριστα; ρωτά κατά-

πληκτος. 
- Στα καλλιστεία της τάξης βγήκε ΜΙΣ 
ΑΝΟΙΞΗ!

Ένας άνδρας πήγε στις πρώτες βοήθειες με 
μαύρα μάτια και αίματα στο κεφάλι. 
«πως έγινες έτσι?» ρωτάει ο γιατρός 
«Λοιπόν» λέει ο άνδρας «πήγα για γκολφ 
με τη γυναίκα μου και ένα μπαλάκι 
χάθηκε, καθώς παίζαμε με τα άλλα μπα-
λάκια κοντά στο φράχτη ήταν μια αγελάδα 
και είδα κάτι άσπρο κάτω από την ουρά 
της αγελάδας ,την πλησίασα σήκωσα την 
ουρά και εκεί ήταν της γυναίκας μου το 
μπαλάκι και εκεί έκανα το τραγικό λάθος» 
-«τι έκανες ?» ρωτάει ο γιατρός . 
-« καθώς σήκωσα την ουρά της αγελάδας, 
είπα στη γυναίκα μου αυτό μοιάζει με το 
δικό σου»

Η κυρία στο φούρναρη: 
- «Είμαι τόσο νευριασμένη μαζί σας, το 
ψωμί που μου δώσατε χθες ήταν μπαγιά-
τικο.» 
- «Μα, τι λέτε κυρία μου, εμείς φτιάχνουμε 
ψωμί εδώ και 20 χρόνια!» 
Και η κυρία: 
- «Ναι, αλλά το πουλάτε τώρα!»

κριΟΣ
Αυτή την εποχή ενδέχεται να ανήκετε 
σε αυτούς που ταλαιπωρούνται εξαι-
τίας κάποιων οικονομικών εκκρεμοτή-
των. Όμως θα πρέπει να ξέρετε ότι ότι 
έγινε έγινε. Για αυτό καλό θα ήταν να 
μην χρησιμοποιήσετε διαφορετικούς 
τρόπους, προκειμένου να διατηρήσετε 
τα πράγματα όπως εσείς θα επιθυμού-
σατε, καθώς έχουν πάρει το δρόμο τους.

ΤΑΥρΟΣ
Οι μέρες αυτές φέρνουν επανάσταση σε 
σχέσεις και ιδέες. Σας δίνουν μοναδικές 
ευκαιρίες για να βοηθήσετε, να διακρι-
θείτε, να κερδίσετε σε αντιπαλότητες, 
να φύγετε από το πατρικό σας, να βρείτε 
νέους συντρόφους ή συνεργάτες και να 
γίνετε πιο λογικοί στην οικονομική σας 
διαχείριση. Στον επαγγελματικό τομέα 
θ’ αλλάξουν τα πράγματα προς όφελός 
σας.

ΔιΔΥμΟι
Θα έχετε μία μεγάλη επιτυχία σε ένα 
πνευματ ικό ή εμπορικό έργο και θα 
σας ενθουσιάσει υπερβολικά, αλλά η 
συμπεριφορά σας δικαιολογείται. Κατα-
κτάτε ένα σημαντικό στόχο, που επιθυ-
μείτε, αλλά και το αξίζετε. Μην μένετε 
όμως αδρανείς γιατί θα ζημι-
ωθείτε και δείξτε ότι όλα 
τα αποκτάτε με την αξία 
σας.

κΑρκιΝΟΣ
Τις επόμενε ς μέρες 
ένα άτομο από τον 
επαγ γε λματ ικό σας 
χώρο θα σας πλησιά-
σει με σκοπό να μοιρα-
στεί μαζί σας τα μελλο-
ντικά του σχέδια και στό-
χους. Η εκμυστήρευση αυτή 
θα είναι πέρα για πέρα αληθινή. Βλέ-
πει σε εσάς κάποια χαρακτηριστικά που 
σας κάνουν τον ιδανικό σύμμαχο για την 
επίτευξη του στόχου του. 

λΕΩΝ
Αυτή την περίοδο ε ίναι απαραίτητο 
να μάθετε να ελέγχετε όλες τις ηθικές 
σας αδυναμίες. Τώρα, αντί να βασίζε-
στε στην εξωτερική σας εμφάνιση για 
να προσελκύσετε τους γύρω σας, χρησι-
μοποιήσετε περισσότερο τη σοφία σας. 
Μάθατε πλέον να μπαίνετε στη θέση του 
άλλου και η εξαιρετική γενναιόδωρη 
διάθεσή σας σας κάνει ιδιαίτερα αγα-
πητούς. 

πΑρΘΕΝΟΣ
Κανείς δεν έχασε ποτέ ακούγοντας δια-
φορετικές γνώμες. Αυτό δεν σημαίνει 
ότι πρέπει να περιμένετε μόνος σας στη 
γωνία. Το αντίθετο μάλιστα. Εσείς θα 
έχετε την πρωτοβουλία των κινήσεων. 
Οι κόποι σας ανταμείβονται και οι προ-
σπάθειές σας αναγνωρίζονται. Θα κερ-
δίσετε τη συμπάθεια όχι μόνο των εργο-
δοτών αλλά και των συναδέλφων σας

ΖΥγΟΣ
Το ξεκίνημα αυτής της περιόδου σας βρί-
σκει μοιρασμένους σε δύο διαφορετικούς 
προσανατολισμούς. Ο ένας σχετίζεται με 
τις καθημερινές συναλλαγές σας, ο άλλος 
όμως συνδέεται με πολύ ιδιαίτερα ζητή-
ματά σας, που μπορεί να αφορούν την ιδι-
ωτική σας ζωή, την οικογενειακή σας ή και 
τις περιουσιακές υποθέσεις σας. 

ΣκΟρπιΟΣ
Αφήστε τον εαυτό σας ελεύθερο και μην 
καταπιέζετε τα συναισθήματά σας. Ασχο-
ληθείτε και λίγο με την οικογένειά σας, που 
σας έχει ανάγκη τον τελευταίο καιρό. Αν 
θέλετε να νιώσετε καλύτερα, αλλάξτε το 
καθεστώς που υπάρχει μέχρι τώρα. Στα 
σημαντικά προβλήματα που υπάρχουν στη 
ζωή σας, διαθέστε και τον ανάλογο χρόνο. 
Έτσι θα βρείτε και τη χρυσή τομή.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αυτό το διάστημα θα δημιουργηθούν οι 
κατάλληλες συνθήκες για να αναδείξετε τα 
προσόντα σας και να τραβήξετε την προ-
σοχή των ανωτέρων σας, αυξάνοντας τις 
πιθανότητες για προαγωγή ή για κάποιες 
αξιόλογες συνεργασίες. Τα ταξίδια, οι 
δικαστικές υποθέσεις, οι σπουδές, είναι οι 

τομείς που έχουν τις περισσότερες πιθα-
νότητες να πάνε καλά στη διάρ-

κεια αυτού του μήνα. 

ΑιγΟκΕρΩΣ
Καιρός να ασχοληθείτε 
σοβαρά με τα οικονο-
μικά σας. Θα παρου-
σ ιασ τούν κάποιε ς 
δυσκολίες. Είναι θέμα 

δικού σας χειρισμού 
αν θα επωφεληθείτε 

από ευκαιρίες που έρχο-
νται. Καιρός να επανορθώ-

σετε τα λάθη του παρελθόντος. 
Πάντως πολλά έχουν αλλάξει στις συν-

θήκες εργασίας σας και μάλιστα οριστικά. 
Από το πόσο έχετε προετοιμαστεί, εξαρτά-
ται και η επιτυχία σας. 

ΥΔρΟχΟΟΣ
Πρέπει να φανείτε προσεκτικοί στις επι-
λογές και στις αποφάσεις σας γιατί αυτές 
είναι που καθορίζουν και την πορεία της 
ζωής σας. Κοιτάξτε πίσω στο παρελθόν και 
προσπαθήστε να διορθώσετε το μέλλον. 
Στο χώρο της εργασίας σας, η στάση σας 
και η θετικότητά σας, σας κάνει να απολαμ-
βάνετε την εμπιστοσύνη και την αναγνώ-
ριση από άτομα κύρους. 

ιχΘΕιΣ
Φανείτε συντηρητικοί στα οικονομικά σας, 
που φαίνονται να περνάνε σε καλύτερη 
φάση και μη ριψοκινδυνεύετε. Εξωτερικά 
τουλάχιστον δείχνετε πολύ κοινωνικοί, 
πολύ ανοιχτοί και φιλικοί με τους άλλους 
και πολύ πρόθυμοι στο σπίτι. Υπάρχουν 
όμως δύσκολες επιρροές που μπορεί να 
τονίσουν τυχόν ανασφάλειές σας, φοβίες 
σας ή ευθιξίες τις οποίες είναι δύσκολο να 
ξεπεράσετε. 

FUN
ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις
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Τ
ριάντα πλέον οι παίκτες που βρίσκονται στο Ζέ-
εφελντ για προετοιμασία. Ας τους θυμηθούμε 
ξανά ανά θέση αλλά στο πόσοι πρέπει να μεί-
νουν: 

 ΚΙΠΕΡ: Καπίνο, Γιαννιώτης, Χουτεσιώτης και Σκαφίδας 
(μένουν 3).
ΣΕΝΤΕΡ ΜΠΑΚ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ: Ρέτσος, 
Νικολάου, Ρισβάνης, Σισέ, Βιάνα, Κούτρης, Φιγκέϊρας, 
Μποτία, Ντε Λα Μπέγια και Τόλι (από τους 6 στόπερ 
που είναι διαθέσιμοι μπορεί να κοπούν 2 ή και 3 με 
δεδομένο ότι θα κλείσει σίγουρα ένας σέντερ μπακ και 
ίσως και 2 / από τους ακραίους δεν υπάρχουν πολλά 
περιθώρια για... κοψίματα και ενώ θα αποκτηθεί και 
άλλος αρ. μπακ).
ΜΕΣΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΟΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ: Ανδρούτσος, Φορτού-
νης, Γιαννιώτας, Σιώπης, Μανθάτης, Ζντιέλαρ, Ρομαό, 
Μάριν, Μάρτινς, Κασάμι, Μεγαρίτης, Ντουμάνης, 
Βρουσάι, Σεμπά και Μπουχαλάκης (για τον άξονα θα 
αποκτηθούν ακόμα δύο παίκτες οπότε Κασάμι, 
Μπουχαλάκης, Σιώπης, Ζντιέλαρ και ίσως και 
Ανδρούτσος δίνουν... μάχη για τις εναπομείνα-
σες θέσεις / για τους εξτρέμ ουσιαστικά είναι 
μόνο οι Σεμπά και Γιαννιώτας και... τραβηγμένα 
και ο Μάριν ενώ θα αποκτηθούν παίκτης ή παί-
κτες για εκεί).
ΦΟΡ: Βέργος (θα παλέψει για 3ος πίσω από Ανσα-
ριφάρντ και τον φορ που θα κλείσει).
 Με αυτά και με αυτά οι κίπερ που θα συνεχίσουν όπως 
όλα δείχνουν είναι οι Καπίνο, Γιαννιώτης και Χουτε-
σιώτης εκτός εάν ο Χάσι θελήσει έναν ακόμα κίπερ 
και αλλάξει τα δεδομένα. Ως προς τους σέντερ μπακ 
οι Μποτία, Ρέτσος, Νικολάου συν τη νέα προσθήκη 
είναι 4 επιλογές συν έναν ή δύο εκ των Ρισβάνη, Σισέ, 
Βιάνα και Ντα Κόστα (σ.σ. που δεν είναι στο Ζέεφελντ 
αλλά δεν έχει φύγει, τουλάχιστον όχι ακόμα). Στα δεξιά 
μπακ ο Φιγκέϊρας προφανώς και είναι... σιγουράκι, 
όμως ο Ομάρ δεν είναι και τόσο σίγουρος για του χρό-
νου καθώς η μεταγραφή παραμένει ένα ενδεχόμενο. 
Για αριστερά υπάρχουν οι Ντε Λα Μπέγια και ο πολύ 
καλός έως τώρα Κούτρης αλλά θα αποκτηθεί και έξτρα 
παίκτης. Μπορεί να την... πληρώσει σε αυτήν την περί-
πτωση ο Ισπανός.
 Για τον άξονα και την μεσοεπιθετική γραμμή οι Ρομαό, 

Μάριν, Φορτούνης, Μάρτινς και Σεμπά δεν... κουνιού-
νται. Κατά τα άλλα οι Σιώπης και Ζντιέλαρ είναι δύο παί-
κτες που μπορούν να βοηθήσουν αισθητά ενώ ένας 
πολύ καλός Κασάμι παραμένει απαραίτητος. Όσοι 
απομένουν θα παλέψουν για τις θέσεις που υπολεί-
πονται ενώ ας μην ξεχνάμε πως όπως αναφέραμε και 
πιο πάνω θα αποκτηθεί ένας εξτρέμ και δεδομένα δύο 
παίκτες του άξονα. Τουλάχιστον αυτό είναι το πλάνο. 
Εκτός αυτού μεσοεπιθετικά υπάρχουν και άλλες επι-
λογές όπως οι Ελιουνούσι και Μπεν και μένει να απο-
σαφηνιστεί το τι θα γίνει και με αυτές τις περιπτώσεις.
 Για την επίθεση δεν μπορεί να γραφτεί κάτι με από-
λυτη σιγουριά για τον Βέργο που έχει δείξει κάποια 
καλά στοιχεία και ότι έχει παρουσιάσει βελτίωση τα 
τελευταία χρόνια, παρότι έως τώρα είναι μόνος στρά-
ικερ της προετοιμασίας. Θα επιδιώξει να μείνει ως 
3ος πίσω από τον Ανσαριφάρντ και τον φορ που θα 

αποκτηθεί για βασικός. Ο Χάσι λοι-
πόν έχει δύσκολο έργο μπροστά 

του και άμεσο. Καλείται μέσα σε 
λίγα 24ωρα να αναδείξει αυτούς 
που θέλει μιά και καλή αλλά και 
όσους δεν συνεχίζουν για το Βέλ-
γιο. Κάτι που θα αρχίζει να φαί-
νεται στις προθέσεις του από τις 

προπονήσεις της Τετάρτης και μετά.

Και Τζόρτζεβιτς και Καρσελά και 
Οφόε
Εφτασε πολύ κοντά στην απόκτηση του Μποκανί. 
Ωστόσο τα ιατρικά του Κονγκολέζου επιθετικού ήταν 
τέτοια που η μεταγραφή έπρεπε να κοπεί. Ετσι ο Ολυ-
μπιακός φορτσάρει για τις επόμενες κινήσεις του και 
για όλες τις θέσεις.
Μάλιστα από τον Ολυμπιακό επιβεβαιωνόταν πως 
τόσο ο Φιλίπ Τζόρτζεβιτς όσο και οι Καρσελά, Οφόε 
είναι στην λίστα των «ερυθρολεύκων» και προσπα-
θούν να προχωρήσουν τις συγκεκριμένες υποθέσεις.
Ο Καρσελά δεν θέλει να συνεχίσει την καριέρα του 
στην Γρανάδα και έχει προταθεί και εξετάζεται εδώ και 
μέρες από τον Ολυμπιακό ενώ η περίπτωση του Οφόε 
της Λέγκια έχει «σκάσει» από την στιγμή που ο Μπέ-
σνικ Χάσι ανέλαβε τον Ολυμπιακό.

SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο Χάσι καλείται να πάρει πλέον άμεσα τις τελικές του αποφάσεις για τους διαθέσιμους του 
Ζέεφελντ. Ποιοι είναι οι... σίγουροι για του χρόνου.

Οι... σίγουροι του Χάσι και 
οι επόμενες αποφάσεις

αθλητικά

Ο Σέρβος τεχνικός παρουσιάστηκε και επίσημα από την ασπρόμαυρη 
ΠΑΕ το μεσημέρι της Πέμπτης (22/6). «Θέλω έναν πιο επιθετικό ΠΑΟΚ», 
υποστήριξε και ανέλυσε τη φιλοσοφία του.

Ο Λούμπος Μίχελ παρουσίασε στον κόσμο του ΠΑΟΚ, μέσω της σημερινής 
συνέντευξης Τύπου, τον Σάσα Στανόγεβιτς, που για πρώτη φορά μίλησε για τα 
όνειρα, τους στόχους και τις φιλοδοξίες που έχει αναλαμβάνοντας την τεχνική 
ηγεσία του «Δικεφάλου».
«Είχαμε 15 ονόματα στη λίστα και σε αυτή ήταν μέσα από την πρώτη στιγμή 
και ο κύριος Στανόγεβιτς. Αναλύσαμε τα πάντα για αυτόν και η τελική απόφαση 
πάρθηκε έπειτα από έρευνα και ο Αλεξάνταρ Στανόγεβιτς έγινε ο προπονητής 
μας. Είναι νεαρός με πολύ μεγάλη εμπειρία. Δεν τον επιλέξαμε την τελευταία 
στιγμή, προκρίθηκε στην τελευταία τετράδα», εξήγησε στην αρχική του τοπο-
θέτηση ο Σλοβάκος αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ.
Τα κριτήρια της επιλογής του ήταν όπως τόνισε ο κ. Μίχελ «όλα εκείνα που θα 
μας οδηγήσουμε σε μια ομαλή μετάβαση», καθώς όπως είπε «ο κ. Στανόγεβιτς 
έχει την ίδια αντίληψη με τον προηγούμενο προπονητή, έχει πάνω από 200 παι-
χνίδια στην πλάτη του, ελπίζουμε να είναι το ίδιο επιτυχημένος, όσο και στην 
Παρτιζάν».
Από την πλευρά του ο Σάσα Στανόγεβιτς αναφέρθηκε περισσότερο στο στυλ 
ποδοσφαίρου που θέλει να παίξει ο ΠΑΟΚ υπό την καθοδήγηση του και γύρω 
από τον τρόπο δουλειάς που θα κάνει στη νέα του ομάδα.
«Το να μιλήσω για συστήματα είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν. Θα παίξω 
με δύο επιθετικούς, αυτό είναι το στυλ μου, αυτό είναι που θέλω να κάνω στον 
ΠΑΟΚ. Να φτιάξουμε μια ομάδα που θα παίζει επιθετικά. Θα είναι περισσότερη 
ώρα στην επίθεση», ξεκαθάρισε ο Σέρβος τεχνικός.
Σ’ ότι αφορά τους στόχους που έχει θέσει ως προπονητής του ΠΑΟΚ; «Η περα-
σμένη σεζόν ήταν επιτυχημένη για τον ΠΑΟΚ. Ήρθα εδώ για να ανεβάσουμε 
το επίπεδο του ΠΑΟΚ. Έχουμε τα πάντα μας λείπουν ελάχιστα πράγματα, Δεν 
μπορώ και δεν πρέπει να υπόσχομαι πράγματα, δεν είναι σωστό. Θέλω να δείτε 
τον τρόπο δουλειάς, το στυλ ποδοσφαίρου που θα παίξουμε, πως θα δουλέ-
ψουμε για να μπορείτε να μας κρίνετε. Θα δείτε το δικό μου ΠΑΟΚ, αυτόν που 
θέλω να δημιουργήσω», τόνισε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα ο Σέρβος τεχνικός εξήγησε και πως θα επιδιώξει να κάνει πιο επιθε-
τική την ομάδα του:
«Θέλω να τελειώνουμε τις φάσεις σε 12-13, ενώ πριν ο ΠΑΟΚ έκανε περίπου 20 
δευτερόλεπτα. Να είμαστε πιο επιθετικοί και να μην υπάρχουν στατικοί παίκτες 
όταν βρισκόμαστε στην επίθεση, όπως επίσης και να τελειώνουμε καλύτερα τις 
φάσεις. Να πρεσάρουμε τον αντίπαλο ψηλά. Σε δέκα μέρες θα μπορείτε να δείτε 
τι θέλω να κάνω στην ομάδα και να αντιληφθείτε τη δουλειά μου».
Ένα από τα πολλά ερωτήματα που δέχθηκε ο νέος προπονητής του «Δικεφά-
λου» αφορούσε και την απόφαση του να εργαστεί για ένα μεγάλο χρονικό διά-
στημα στην Κίνα.
«Ήμουν στην Παρτιζάν σε μία εξαιρετική περίοδο για εμένα. Πήγα στην Κίνα 
γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν μία χώρα που μπορούσες να δουλέψεις για ένα πολύ 
καλό συμβόλαιο και να αντιμετωπίσεις άλλους γνωστούς μεγάλους προπονη-
τές και παίκτες εκεί. Το ποδόσφαιρο εκεί ήταν σε διαρκή ανάπτυξη. Το κίνητρο 
μου είναι στην Ευρώπη και για αυτό είμαι εδώ. Να κάνω κάτι για το κλαμπ και 
για εμένα, να είμαστε επιτυχημένοι με τον ΠΑΟΚ», υποστήριξε.

Στανόγεβιτς: «Ο δικός μου 
ΠΑΟΚ»
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Π
οδοσφαιριστής της Α-
ΕΚ είναι και με την βού-
λα o Έλντερ Λόπες. Ο 
Πορτογάλος μπακ, του 

οποίου την μεταγραφή διαβάσα-
τε αποκλειστικά από το gazzetta.
gr,βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 
στα γραφεία της ΑΕΚ συνοδεία 
του ατζέντη του και του τεχνικού 
διευθυντή της Ένωσης, Ντάνιελ 
Μαϊστόροβιτς για να ολοκληρώ-
σει και τις τελευταίες λεπτομέρει-
ες της συμφωνίας του με τους «κι-
τρινόμαυρους».
Αυτό που απέμενε, για να πάρει η 
συμφωνία επίσημη μορφή, ήταν 
να φτάσουν στα γραφεία της ΑΕΚ 
τα έγγραφα που επιβεβαιώνουν 
ότι ο ποδοσφαιριστής έμεινε 
ελεύθερος από την Λας Πάλμας. 
Αυτό έγινε λίγο αργότερα με την 
ισπανική ομάδα να ανακοινώνει 
το τέλος της συνεργασίας με τον 
Λόπες.
Έτσι,λίγα λεπτά αργότερα η Ένωση 
με επίσημη ανακοίνωση γνωστο-
ποίησε την συμφωνία για τα επό-
μενα δύο χρόνια με τον 29χρονο 
άσο ο οποίος ήδη αναχώρησε με 
προορισμό την πατρίδα του για 
να μαζέψει τα πράγματα του και 
να επιστρέψει μια και καλή στην 
Αθήνα.  
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:
Ελντερ, καλώς όρισες στην οικο-
γένεια της ΑΕΚ!
H ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει τη συμ-
φωνία της με τον Πορτογάλο 
ποδοσφαιριστή, Ελντερ Φιλίπε 
Ολιβέιρα Λόπες, ο οποίος υπέ-
γραψε διετές συμβόλαιο συνερ-
γασίας με την ομάδα μας. 
O Ελντερ Λόπες, ο οποίος αγω-
νίζεται σε θέση αριστερού μπακ, 
είναι γεννημένος στις 4 Ιουνίου 
1989 (28 ετών) στη Βίλα Νόβα ντε 
Γκάια στην περιοχή του Πόρτο και 
έκανε το πρώτο βήμα της επαγ-
γελματικής του καριέρας στα 19 
του χρόνια με μεταγραφή στην 
ιταλική Πάρμα το καλοκαίρι του 
2008. 
 Το καλοκαίρι του 2012 επέστρεψε 
στην πορτογαλική Πριμέιρα Λίγκα 
με τη φανέλα της Μπέιρα Μαρ και 

ένα χρόνο αργότερα τον αγόρασε 
η Πάσος Φερέιρας με την οποία 
αγωνίστηκε για τρία χρόνια, πριν 
μετακινηθεί το περσινό καλοκαίρι 
στην ισπανική Πριμέρα Ντιβισιόν 
με τη φανέλα της Λας Πάλμας.

Σίγουροι για Ντίντακ-Ε-
σπανιόλ
Την τελευταία εβδομάδα οι Ισπα-
νοί ασχολούνται καθημερινά με 
τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ και 
το μέλλον του, για το οποίο είναι 
σίγουροι ότι θα είναι στη Βαρκε-
λώνη. Η Εσπανιόλ ενδιαφέρεται 
για τον Ντίντακ και στην Ισπανία 
θεωρούν ότι το deal είναι δεδο-
μένο, με τον δημοσιογράφο Κίκε 
Ιγκλέσιας να γράφει στο twitter 
ότι Ντίντακ και Εσπανιόλ έχουν 
συμφωνήσει ως το 2020.

ΑΕΚ για Ροντρίγκο Ρίος!
Η «El Dia Cordoba» εμπλέκει την 
«Ένωση» με τον 27χρονο φορ, 
ο οποίος πέτυχε 12 γκολ σε 40 
εμφανίσεις την περασμένη αγω-
νιστική περίοδο και έμεινε πλέον 
ελεύθερος από την ομάδα του.
Ο Μανόλο Χιμένεθ συνεργά-
στηκε με τον ποδοσφαιριστή στη 
Σεβίλλη, πριν από μια εφταετία 
και δεν αποκλείεται ο Ισπανός 
κόουτς να τον θέλει μαζί του και 
στην Ελλάδα...

«Θέλει Πατίτο η Τζού-
νιορ»
Ο Αργεντίνος δεν είναι και τόσο 
σίγουρος για το μέλλον του στην 
ΑΕΚ και τα σενάρια για το μέλλον 
του είναι αρκετά. Πριν λίγο καιρό, 
για παράδειγμα, δημοσιεύματα 
στο Μεξικό ήθελαν τον Πατίτο να 
είναι στο στόχαστρο της Μοντερέι 
αλλά τελικά δεν έγινε κάτι. Τώρα 
είναι οι Κολομβιανοί αυτοί που 
ασχολούνται με τον Αργεντίνο 
της Ενωσης και υποστηρίζουν ότι 
είναι ένας από τους στόχους της 
Τζούνιορ. Ομάδα που τερμάτισε 
στη 12η θέση του πρωταθλήματος 
ενώ τον Ιούλιο αντιμετωπίζει την 
Ντεπορτίβο Κάλι για τους «16» 
του Copa Sudamericana.

Κι επίσημα στην ΑΕΚ ο 
Λόπες!

Τιτιβίσματα με... έδρα τα ΗΑΕ αναφέρουν πως 
η Αλ Αϊν πιέζει τον Μάρκους Μπεργκ να βρει 
λύση με τον Παναθηναϊκό αλλιώς θα στραφεί 
σε άλλες περιπτώσεις. Καμία επαφή κατά 
την διάρκεια της Πέμπτης ανάμεσα στις δύο 
πλευρές.

 

Μ
ετά τις καταιγιστικές εξελίξεις την Τετάρτη, 
η Πέμπτη προς το παρόν δεν έχει φέρει 
νέα επεισόδια στο σίριαλ του Μάρκους 
Μπεργκ και τις επικείμενης μεταγραφής 

του στην Αλ Αϊν. Παρά την ξεκάθαρη θέληση και των 
δύο πλευρών να βρεθεί συμβιβαστική λύση, κατά την 
διάρκεια της ημέρας δεν έχει γίνει η παραμικρή επα-
φή, χωρίς να μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα για 
την συνέχεια.
Πάντως, αναφορές στο twitter για τα νέα της Αλ Αϊν 
αναφέρουν πως ο σύλλογος έχει ζητήσει από τον Σου-
ηδό επιθετικό να βρει άμεσα λύση με τον «τρι-
φύλλι» αλλιώς θα προχωρήσει σε άλλες 
περιπτώσεις παικτών για την ενίσχυση 
στην επιθετική γραμμή και θα αποσύ-
ρει την πρότασή της! Βέβαια, σε καμία 
περίπτωση οι Άραβες δεν φαίνεται να 
είναι διατεθειμένοι να ανεβάσουν την 
προσφορά τους προς τον Παναθηναϊκό!
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό και αν 
ισχύουν αυτά τα σενάρια, ο Μπεργκ βρί-
σκεται σε δύσκολη θέση ενώ από τον Παναθη-
ναϊκό επιμένουν πως η προσφυγή του δεν έχει καμία 
βάση, καθώς έχει πληρωθεί.

«Συμφωνία για Μολέντο με 1,4 εκατομ-
μύρια»
Παράλληλα με το... σίριαλ του Μάρκους Μπεργκ, τρέ-
χει ακόμη ένα για τον Παναθηναϊκό, αυτό του Ροντρί-
γκο Μολέντο, τον οποίο έχει βάλει στο μάτι η Μπεσί-
κτας.
Η τουρκική ομάδα προσπαθεί εδώ και μέρες να εξα-
σφαλίσει το ΟΚ των «πράσινων», όμως οι προτάσεις 
της απορρίφθηκαν από τους ανθρώπους του «τριφυλ-
λιού» που ζητούσαν 3 εκατομμύρια ευρώ για να αφή-
σουν τον Βραζιλιάνο να μετακομίσει στην γειτονική 
χώρα.
Σύμφωνα όμως νέα δημοσιεύματα που άρχισαν να 
κυκλοφορούν το μεσημέρι της Πέμπτης, όπως αυτό 
του «Ajan Besiktas», οι δύο πλευρές φαίνεται να βρή-
καν την χρυσή τομή για να πραγματοποιηθεί η μετα-
γραφή αντί 1,4 εκατομμυρίων.

Κάτι ωστόσο που μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνεται 
από τον Παναθηναϊκό.

Δυσκολεύει ακόμα περισσότερο του Κλω-
ναρίδη
Πολλά είναι τα ανοικτά μέτωπα στον Παναθηναϊκό 
με ένα από αυτά να είναι του Βίκτωρα Κλωναρίδη. 
Ο επιθετικός των... πρασίνων που ανήκει στην Λανς 
δύσκολα θα μείνει στην Λεωφόρο και στο «τριφύλλι» 
θα πρέπει να κινηθούν προκειμένου να βρουν άλλες 
λύσεις για την θέση αυτή. Μια θέση στην οποία το 
πρόβλημα είναι μεγάλο αν σκεφτούμε και την σχεδόν 
σίγουρη αποχώρηση του Μάρκους Μπεργκ.

Το ξανασκέφτεται ο Χουλτ
Ντόμινο εξελίξεων μπορεί να φέρει στον Παναθηναϊκό 
το θέμα που έχει προκύψει με τον Μάρκους Μπεργκ. 
Δίπλα στον Σουηδό επιθετικό είναι ο συμπατριώτης 
του Νίκλας Χουλτ, ο οποίος σύμφωνα με σημερινά 

δημοσιεύματα έχει αρχίσει να κάνει δεύτερες 
σκέψεις αναφορικά με την παραμονή του 

και μπορεί όταν είχε γίνει η πρόταση από 
την Σταντάρ Λιέγης να είχε τονίσει στους 
ανθρώπους του... τριφυλλιού πως δεν 
θέλει να φύγει, ωστόσο πλέον έχει 
αρχίσει να κοιτάζει και προς την πόρτα 

της εξόδου.

Όλα στον αέρα αν δεν υπάρξουν 
άμεσα πληρωμές!

Το θέμα του Μάρκους Μπεργκ δεσπόζει στην πανα-
θηναϊκή επικαιρότητα, ωστόσο, δεν είναι το μονα-
δικό σημαντικό ζήτημα που απασχολεί το «τριφύλλι», 
καθώς η κατάσταση είναι οριακή εξαιτίας της έλλειψης 
ρευστότητας που έχει οδηγήσει την κατάσταση στα 
άκρα, με την ευθύνη να βαραίνει αποκλειστικά τον 
μεγαλομέτοχο Γιάννη Αλαφούζο που αφήνει το καράβι 
να πηγαίνει με φόρα προς τα βράχια!
Την Δευτέρα ο Παναθηναϊκός ξεκινά προετοιμασία για 
την νέα αγωνιστική περίοδο και ως γνωστόν υπάρ-
χουν οφειλές προς το ποδοσφαιρικό τμήμα και τους 
υπαλλήλους. Οφειλές για τις οποίες έχουν γίνει αρκε-
τές συζητήσεις στο εσωτερικό της ΠΑΕ και τα «μηνύ-
ματα» των Λυμπερόπουλου-Ουζουνίδη αλλά και των 
ποδοσφαιριστών είναι ξεκάθαρα ενόψει της σεζόν που 
έρχεται.
Το κλίμα έχει ήδη διαταραχθεί από τα όσα συμβαίνουν 
με τον Μπεργκ και πιθανές νέες καθυστερήσεις στην 
καταβολή των οφειλομένων είναι πιθανό να φέρουν 
αλυσιδωτές αντιδράσεις.

«Βρες τα άμεσα με τον 
Παναθηναϊκό»!

αθλητικά
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Με ανακοίνωσή της η Παναχαϊκή 
Συμμαχία αναφέρεται στο τεράστιο 
θέμα που έχει προκύψει με τα παλιά 
χρέη, όπου αν δεν βρεθεί λύση η 
ομάδα δεν θα μπορεί να κατέβει στο 
πρωτάθλημα της Football League.

 

Α
ναλυτικά η ανακοίνωση-κραυγή 
απόγνωσης έχει ως εξής: «Όταν 
τον περασμένο Αύγουστο πήραμε 
την πρωτοβουλία για τη διάσω-

ση της αγαπημένης μας Παναχαϊκής, είχα-
με αποσαφηνίσει ότι η συμμετοχή μας στην 
ΠΑΕ εφόσον η Παναχαϊκή στεφθεί Πρωτα-
θλήτρια και ανέβει στη football league, ή-
ταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διευθέτη-
ση των χρεών της παλιάς ΠΑΕ, ξεκαθαρίζο-
ντας ότι δεν ζητάμε διαγραφή χρεών, αλλά 
το ηθικό και δίκαιο που είναι ο καταλογι-
σμός των οφειλών σε αυτούς που τις δημι-
ούργησαν.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, παράλ-
ληλα με την υποστήριξη της Ομάδας ώστε 
να κατακτήσει την άνοδο, είχαμε συνεχείς 
συναντήσεις και συζητήσεις με κυβερνη-
τικούς παράγοντες για τη διευθέτηση του 
θέματος και από τον Ιανουάριο λάβαμε τη 
διαβεβαίωση ότι πολύ σύντομα θα αναλαμ-
βάνονταν οι αναγκαίες νομοθετικές πρω-
τοβουλίες και το όλο θέμα θα είχε αίσιο 
τέλος, αφού δέχθηκαν ως ηθικό και δίκαιο 
το αίτημά μας.
Φτάνοντας στον Μάιο, η Παναχαϊκή Συμμα-
χία έλαβε τη διαβεβαίωση από τον αρμό-
διο Υφυπουργό Αθλητισμού ότι εντός του 
μήνα το θέμα θα είχε λήξει, προσδιορίζο-
ντας μάλιστα ως επικρατέστερες ημερομη-
νίες ψήφισης της τροπολογίας την 19η ή την 
22α Μαΐου.
Το Πρωτάθλημα τελείωσε, η Παναχαϊκή 
βρίσκεται ήδη στην football league, αλλά 
ενώ βρισκόμαστε στις 20 Ιουνίου, δεν έχει 
υπάρξει ακόμα, η υπεσχημένη νομοθετική 
διευθέτηση με αποτέλεσμα να μην μπορεί 
να συσταθεί ΠΑΕ και να μην μπορεί να υλο-
ποιηθεί εξ ολοκλήρου ο προγραμματισμός 
της νέας χρονιάς.
Η Ομάδα πλήρης, πρέπει να ξεκινήσει 
προετοιμασία στις 20 Ιουλίου, αλλά η μη 
σύσταση ΠΑΕ μας αποστερεί τη δυνατό-
τητα να ολοκληρώσουμε το σχεδιασμό 
που έχουμε ήδη ξεκινήσει δεδομένου ότι ο 
Τεχνικός Διευθυντής βρίσκεται προ πολλού 

σε αναζητήσεις και διαπραγματεύσεις για 
τη συμπλήρωση του ρόστερ, ενώ έχει κλει-
στεί προπονητικό κέντρο για την προετοι-
μασία της Ομάδας και έχουν ολοκληρωθεί 
οι εργασίες αναβάθμισης του βοηθητικού 
Γηπέδου που θα χρησιμοποιεί η Παναχαϊκή 
για προπονήσεις.
Ωστόσο, η ολοκλήρωση αυτού του σχε-
διασμού απαιτεί την ύπαρξη ΠΑΕ και για 
να συσταθεί νέα ΠΑΕ είναι απαραίτητο να 
υπάρξει η νομοθετική ρύθμιση που θα 
δίνει μια καθαρή λύση στο θέμα των παλιών 
χρεών.
Πλέον τα χρονικά πλαίσια έχουν ξεπερα-
στεί κατά πολύ και ο κίνδυνος ακύρωσης 
της προσπάθειας που ξεκινήσαμε τον περα-
σμένο Αύγουστο, είναι ορατός.
Αισθανόμαστε την ανάγκη να ενημερώσουμε 
τους φιλάθλους της ιστορικής μας ομάδας για 
το κρίσιμο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε 
και να ξεκαθαρίσουμε ότι πλέον είμαστε υπο-
χρεωμένοι να εξετάσουμε αν στον υπολειπό-
μενο χρόνο είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί ο 
σχεδιασμός για τη σύσταση και τη λειτουργία 
της νέας ΠΑΕ.
Ο καθένας πλέον ας αναλάβει τις ευθύνες του.
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»

Παπαδόπουλος: «Να ανέβουν Ο-
ΦΗ και Αρης»
Ο νεαρός τεχνικός αναφέρθηκε στην πρό-
ταση των «κίτρινων» και στην απόφασή του 
να μείνει τελικά στους κρητικούς 
Για τους λόγους που τελικά έμεινε στον ΟΦΗ 
παρά την πρόταση που του έκανε ο Αρης, 
μίλησε ο Νίκος Παπαδόπουλος στον «Arena 
FM». «Συνεχίζω στον ΟΦΗ. Ένα μήνα πριν 
μου είπαν τι σκέφτονται. Ήθελα κάποιες 
εγγυήσεις που έχουν να κάνουν με το οικο-
νομικό, να είναι όλοι πληρωμένοι και που 
αφορούν στην οργάνωση και μου έδωσαν 
εν λευκώ την ομάδα για τα επόμενα τρία 
χρόνια. Να δημιουργήσω μια ομάδα από 
την αρχή. Στις 30/6 τελείωνε το συμβόλαιό 
μου, άργησε η απάντηση του ΟΦΗ σε αυτά 
που είχα ζητήσει, συζητούσα και με άλλες 
ομάδες. Συμφώνησα σχεδόν με μια ομάδα 
της Σούπερ Λιγκ, την Κέρκυρα, αλλά δεν 
πήγα. Συζήτησα και με τον Άρη. Ο κύριος 
Καρυπίδης μου έκανε μια πολύ καλή πρό-
ταση, καλύτερη από αυτήν του ΟΦΗ, αλλά 
για οικογενειακούς λόγους έμεινα στην 
Κρήτη. Ευχαριστώ τον κύριο Καρυπίδη. Δεν 
υπάρχει κάτι, άλλο. Άκουσα να λένε ότι εγώ 

εκμεταλλεύτηκα την πρόταση του Άρη για 
να πάρω καλύτερη πρόταση από τον ΟΦΗ 
κάτι που δεν ισχύει. Είναι καθαρά οικογε-
νειακοί οι λόγοι που έμεινα στον ΟΦΗ», 
είπε αρχικά.
Και συνέχισε.  «Η πρόταση του Άρη ήταν 
κοντά στην πρόταση της Σούπερ Λιγκ, 
αλλά πάνω από όλα είναι η οικογένεια. Δεν 
μπορώ να είμαι μακριά από τα παιδιά μου. 
Έχω άριστη σχέση με τον Μυροφορίδη. 
Εύχομαι στην επόμενη σεζόν που θα είμα-
στε αντίπαλοι να βγούνε στη Σούπερ Λιγκ ο 
ΟΦΗ και ο Άρης Είναι αποφασισμένος να 
ανεβάσει την ομάδα ο Καρυπίδης. Εμπι-
στεύεται απόλυτα τον Μυροφορίδη».

Μπαϊκαρά: «Το ιδανικό να μεί-
νουμε όλοι μαζί στα Τρίκαλα»
Ο Ντενίζ Μπαϊκαρά μίλησε στο liganews.
gr για τα όσα δεν πήγαν καλά φέτος στους 
«κυανέρυθρους», αλλά και για το πώς θα 
πρέπει να διαμορφωθεί η επόμενη μέρα, 
για να επιτευχθεί ο στόχος. Ο 33χρονος 
Τούρκος μεσοεπιθετικός έκανε μια εξαιρε-
τική σεζόν στον ΑΟΤ, μετρώντας 28 συμμε-
τοχές και δύο γκολ στο πρωτάθλημα.
Ντενίζ, τι δεν πήγε καλά φέτος στον ΑΟΤ;
«Δεν αρχίσαμε καλά στο πρωτάθλημα. 
Κάναμε έναν καταπληκτικό δεύτερο γύρο, 
αλλά δεν έφτανε. Ήταν τελικά μια χαμένη 
χρονιά. Είναι κρίμα, γιατί είχαμε καλή 
ομάδα και η πόλη ήταν μαζί μας».
Τι ήταν αυτό που έκανε ο Περικλής Αμανατί-

δης και σας… μεταμόρφωσε;
«Δεν προσπάθησε να αλλάξει πολλά πράγ-
ματα. Έριξε το βάρος στην ψυχολογία και 
δεν μας έδινε συνεχώς οδηγίες. Μας άφηνε 
να παίξουμε ελεύθερα και μπορέσαμε να 
βγάλουμε τον καλό μας εαυτό το γήπεδο. 
Εξάλλου, είχαμε το καλύτερο ρόστερ στην 
κατηγορία, αλλά πληρώσαμε τα λάθη στην 
αρχή. Οι Απόλλων και Λαμία είχαν κερδίσει 
μια διαφορά από τους υπόλοιπους και δεν 
είχαν πολύ άγχος στη συνέχεια και δεν έχα-
ναν βαθμούς. Γι’ αυτό κι εμείς δεν μπορέ-
σαμε να πλησιάσουμε στις πρώτες θέσεις, 
παρά τον εξαιρετικό δεύτερο γύρο που 
κάναμε».
Η επόμενη μέρα παραμένει κάπως αβέβαιη 
στον ΑΟ Τρίκαλα. Θα περιμένεις τις εξελίξεις;
«Το συμβόλαιό μου είχε διάρκεια έναν 
χρόνο και έχει ολοκληρωθεί. Είμαι επαγ-
γελματίας και περιμένω να δω τι προτάσεις 
θα έχω στα χέρια μου. Όμως περιμένω 1-2 
εβδομάδες να δω τι θα γίνει στην ομάδα και 
τι θέλει να κάνει ο επόμενος μεγαλομέτο-
χος. Όλοι οι παίκτες περιμένουμε να δούμε 
τι θα γίνει, αν και πιστεύω πως κανένας δεν 
θα δυσκολευτεί να βρει ομάδα. Όμως και 
μεταξύ μας λέγαμε πως θέλουμε να μεί-
νουμε. Το ιδανικό σενάριο θα ήταν, ο νέος 
ιδιοκτήτης να κρατήσει όλους τους παίκτες 
και τον προπονητή και να παλέψουμε τη νέα 
σεζόν για την άνοδο. Πλέον ξέρουμε τι πρέ-
πει να κάνουμε, η χρονιά που τέλειωσε ήταν 
μεγάλη εμπειρία για εμάς».

τα νεα τησ FOOTBALL LEAGUE

παναχαϊκή συμμαχία: «ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του»
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Με σκόρερ τον Κριστιάνο Ρονάλντο 
η Πορτογαλία νίκησε 1-0 την Ρωσία 
(1-0) και βρίσκεται με το ένα πόδι 
στα ημιτελικά του Confederations 
Cup.

 

Η 
ομάδα του Φερνάντο Σάντος νί-
κησε για πρώτη φορά στην ιστο-
ρία της σε ρωσικό έδαφος και 
με την επικράτηση σε βάρος της 

διοργανώτριας του Confederations Cup 
βρίσκεται ουσιαστικά στη φάση των νοκ-
άουτ της διοργάνωσης. Η Σελεσάο πήρε το 
πρώτο τρίποντο στον όμιλο, μετά το 2-2 
της πρεμιέρας με το Μεξικό, έφτασε τους 
4 βαθμούς και με δεδομένο ότι αντιμετω-
πίζει την Νέα Ζηλανδία στο τελευταίο ματς 
του group, η λογική λέει ότι θα παίξει στα 
ημιτελικά με αντίπαλο μία εκ των Χιλής/
Γερμανίας.
Μόλις στο 8’ σημειώθηκε το μοναδικό 
γκολ της συνάντησης. Ο Μπερνάρντο 
Σίλβα, που πρόσφατα αποκτήθηκε από 
την Μάντσεστερ Σίτι, έδωσε στον Ραφαέλ 
Γκερέιρο, εκείνος έκανε εξαιρετική σέντρα 
από αριστερά για τον Κριστιάνο Ρονάλ-
ντο, ο οποίος με κεφαλιά έγραψε το 0-1 
φτάνοντας τα 72 γκολ με το Εθνσόσημο. 
Η Πορτογαλία ήταν ανώτερη, κόντρα σε 
μια Ρωσία που έχει πολλές αλλαγές στο 
ρόστερ σε σχέση με το Euro 2016, όμως 
στο 32’ ο CR7 δεν μπόρεσε να σκοράρει 
με νέα κεφαλιά καθώς νικήθηκε από τον 
Ακινφέεβ.
Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Σάντος 
συνέχισε να έχει την πρωτοβουλία, αλλά 
ο Ακινφέεβ έκανε εξαιρετικές επεμβάσεις 
στην κεφαλιά του Αντρέ Σίλβα (51’) και στο 
δυνατό μακρινό σουτ του Σεντρίκ Σοάρες 
(59’). Στη συνέχεια ο Ρονάλντο με κεφαλιά 
δεν έστειλε την μπάλα εκεί που συνηθίζει 
και όσο η ώρα περνούσε η Πορτογαλία... 
μαζευόταν για να κρατήσει τη νίκη. Ετσι η 
Ρωσία πήρε μέτρα και έκανε την προσπά-
θεια για τον βαθμό, όμως στις καθυστερή-
σεις η κεφαλιά Τζίκια πέρασε έξω και το 
0-1 παρέμεινε.

Αυστραλία - Γερμανία 2-3
Οι νέοι του Λεβ παρουσίασαν πολύ καλά 
δείγματα και η Γερμανία επικράτησε της 

Αυστραλίας 3-2 στην πρεμιέρα της στο 
Confederations Cup!
«Ακόμη και σε μία παγκόσμια πρωταθλή-
τρια πρέπει να υπάρξουν αλλαγές. Στό-
χος μας είναι το Μουντιάλ» είπε ο Λεβ 
πριν την έναρξη της διοργάνωσης και η 
Γερμανία παρουσιάστηκε στα γήπεδα 
της Ρωσίας με ομάδα που... θύμιζε U21! 
Aκόμα κι έτσι όμως, έπαιξε ως Παγκόσμια 
Πρωταθλήτρια και στην πρεμιέρα της, επι-
κράτησε 3-2 της Αυστραλίας. Πολλά νέα 
πρόσωπα για τον Λεβ, ωστόσο είδε στο 
γήπεδο ταχύτητα, πάθος και εμπνεύσεις! 
Τύχη κι ένα δώρο του Λένο έδωσαν την 
ευκαιρία στους Αυστραλούς να μείνουν 
στο παιχνίδι!
Μόλις στο 5ο λεπτό η Γερμανία άνοιξε το 
σκορ! Ωραία ενέργεια του Μπραντ, εξαι-
ρετική ασίστ και ο Στιντλ πέτυχε το πρώτο 
του γκολ με τη φανέλα της χώρας του! 
Οι παίκτες του Λεβ ήταν καλύτεροι, πίε-
ζαν ψηλά και στο 16’ έχασαν νέα μεγάλη 
ευκαιρία, αλλά από τη σέντρα του Γκορέ-
τσκα ο Βάγκνερ δε μπόρεσε με κεφαλιά 
να σκοράρει. Οι Γερμανοί είχαν τον από-
λυτο έλεγχο και μέχρι το ημίωρο είχαν 
ακόμα δυο καλές βάσεις, αλλά Βάγκνερ 
και Μπραντ ασ τόχησαν! Χρειάσ τηκε 
να φτάσουμε στο 37’ για να κάνουν τα 
«Καγκουρό» την πρώτη τους φάση, αλλά 
η κεφαλιά του Σένσμπουρι κατέληξε άουτ! 
Ωστόσο, στη δεύτερη φάση τους πέτυ-
χαν γκολ. Ο Ρόγκιτς έκανε το σουτ, αυτό 
πήγαινε άουτ όμως βρήκε στην πλάτη του 
Μουστάφι και στην επαναφορά με ωραίο 
σουτ πέτυχε το 1-1. Οι Γερμανοί πήγαν στα 
αποδυτήρια με γκολ! Ο Γκορέτσκα ανα-
τράπηκε από τον Λουόνγκο και ο Ντράξ-
λερ πέτυχε το 2-1!
Γκολ με το... καλημέρα στην επανάληψη 
για τη Γερμανία! Στο 48ο ο Κίμιχ έκανε 
ωραία ασίστ, ιδανικό πλασέ του Γκορέ-
τσκα που δεν άφησε περιθώρια αντίδρα-
σης στον Ράιαν! Ωστόσο, η Αυστραλία 
απάντησε στο 56’, με τον Λένο να κάνει... 
δώρο και ο Τζούριτς να πετυχαίνει το 
3-2. Μάλιστα, για πρώτη φορά από την 
ήττα από τη Γαλλία στο Euro η Γερμανία 
δέχθηκε δυο γκολ! Οι Γερμανοί θα μπο-
ρούσαν να πετύχουν κι άλλα γκολ, αλλά 
στην καλύτερή τους φάση το σουτ του 
Βέρνερ βρήκε στο δοκάρι!

Η 
εταιρεία ένδυσης του Ζλάταν 
Ιμπραΐμοβιτς τον καλωσόρισε 
στο Λος Άντζελες με μήνυμα 
«το ταξίδι συνεχίζεται».

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς θα είναι και επί-
σημα ελεύθερος από την Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ σε λίγες ημέρες και οι φήμες 
δίνουν και παίρνουν για τον επόμενο 
σταθμό της καριέρας του, με το Λος 
Άντζελες να έχει την τιμητική του (τον 
θέλουν τόσο οι Γκάλαξι όσο και η νέα 
ομάδα, που θα συμμετάσχει για πρώτη 
φορά στο πρωτάθλημα από τη νέα 
σεζόν).
Η εταιρεία ένδυσης του Σου-
ηδού ήρθε να ρίξει λάδι στη 
φωτιά, καθώς τουίταρε μία 
φωτογραφία του με δύο 
μηνύματα. «Καλωσόρισες 
στο Λος Άντζελες» είναι το 
πρώτο, «το ταξίδι συνεχίζε-
ται» το δεύτερο. Τώρα, φυσικά, 
μένει να δούμε αν ο Ζλάταν απλά... 
τρολάρει τον κόσμο και θα βρεθεί στις 
ΗΠΑ για κάποια εκδήλωση της εται-
ρείας.

Πρωταθλήτρια Αργεντινής η 
Μπόκα Τζούνιορς
Η Μπόκα Τζούνιορς κατέκτησε το πρω-
τάθλημα Αργεντινής για 32η φορά στην 
ιστορία της μετά τη νίκη της Σαν Λορέ-
ντζο επί της Μπάνφιλντ με 1-0.
Δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της Πρι-
μέρα Ντιβισιόν και η Μπόκα είχε αγκα-
λιάσει τον τίτλο. Οι «χενέισες» ήξεραν 
ότι μπορεί να αναδειχθούν πρωταθλητές 
χωρίς να χρειαστεί να αγωνιστούν, αρκεί 
η δεύτερη στην βαθμολογία Μπάνφιλντ 
να μην κέρδιζε στην έδρα της Σαν Λορέ-
ντζο.
Κάτι τέτοιο έγινε τα ξημερώματα της 
Τετάρτης με την Σαν Λορέντζο να επικρα-
τεί με 1-0 με γκολ του Φερνάντο Μπε-
λούτσι κι έτσι παρέμεινε η διαφορά των 
πέντων βαθμών της δεύτερης από την 
πρώτη με μια αγωνιστική να απομένει.
Έτσι, με το τελευταίο σφύριγμα του διαι-
τητή παίκτες και κόσμος έγιναν ένα στο 
ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει η απο-
στολή της Μπόκα ενόψει του αγώνα με 
την Ολίμπο με το ραντεβού για την φιέ-

στα να δίνεται την επόμενη και τελευ-
ταία αγωνιστική στο Μπομπονέρα και 
στο ματς με την Ουνιόν. 

«Μπλόκο» στους Ρώσους χού-
λιγκαν με ακύρωση καρτών
Τον τρόπο να απαγορεύσουν σε δεκάδες 
οπαδούς, την είσοδο στο γήπεδο στα 
παιχνίδια του Κυπέλλου Συνομοσπον-
διών βρήκε η Κυβέρνηση της χώρας, 
ακυρώνοντας τ ις ειδικές κάρτες που 

είχαν εξασφαλίσει.
Οι Ρώσοι οπαδοί, για να παρα-

κολουθήσουν τα παιχνίδια 
του Confederations Cup, 
όπως ακριβώς θα γ ίνει 
και το επόμενο καλοκαίρι 
με το Μουντιάλ, δεν χρει-
άζονται μονάχα εισ ιτή-

ριο, αλλά και μια ειδική 
κάρτα που εξασφαλίζουν 

μέσω αίτησης, η οποία εγκρί-
νεται από την Κυβέρνηση και χρει-

άζεται διαδικασία για να την εξασφαλί-
σει οποιοσδήποτε.
Οι Αρχές της χώρας έχουν μπλοκάρει 
δεκάδες τέτοιες κάρτες, προκειμένου 
να αποτρέψουν οτιδήποτε αρνητικό θα 
μπορούσε να έχει συμβεί στα γήπεδα 
της χώρας στο Κύπελλο Συνομοσπον-
διών που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από 
το Σάββατο.
Μάλιστα, οι οπαδοί φέρονται να μην 
είχαν λάβει ενημέρωση για το «μπλόκο», 
με αποτέλεσμα να δεχθεί πολλά τηλε-
φωνήματα το Κέντρο Εξυπηρέτησης και 
Υποστήριξης φιλάθλων για να δεχθεί 
παράπονα. 

Ο Λουτσέσκου είπε «όχι» στο 
Κατάρ
Αποφασισμένος να μείνει στην Ευρώπη 
δείχνει να είναι ο Ράζβαν Λουτσέσκου. Ο 
πρώην τεχνικός της Ξάνθης το όνομα του 
οποίου «έπαιξε» για πολλές ελληνικές 
ομάδες, φέρεται να απέρριψε πρόταση 
ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ από ομάδα 
του Κατάρ, όπως μετέδωσαν σήμερα 
ΜΜΕ της Ρουμανίας. Τα οποία σχολία-
ζαν ότι προχώρησε σε αυτή τη κίνηση 
επειδή θέλει να συνεχίσει στην «Γηραιά 
Ηπειρο».

Confederations Cup

μισή πρόκριση με κριστιάνο
το λος Άντζελες 
καλωσορίζει τον Ζλάταν 

αθλητικά
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Σε «κακός δαίμονας» εξελίσσεται για την 
Ανόρθωση το στήσιμο της αμυντικής 
της γραμμής, καθώς μετά το ναυάγιο της 
μεταγραφής του Βραζιλιάνου Φαμπρίτσιο, ο 
Έκτορ Ρόδας λίγο πριν υπογράψει και φορέσει 
τα κυανόλευκα ζήτησε περισσότερα χρήματα, 
με την Κυρία να αποσύρει το ενδιαφέρον της.

Ο 
Ρόνι Λέβι πλέον καλείται να στρέψει το εν-
διαφέρον του σε άλλες περιπτώσεις ποδο-
σφαιριστών για το κέντρο της άμυνας, ού-
τως ώστε να έχει από νωρίς ολοκληρωμέ-

νο το ρόστερ της ομάδας του.
Ήδη για την αμυντική γραμμή ο Ισραηλινός θέλει να 
χτίσει ένα σταθερό σύνολο και αυτό φαίνεται με τις 
προσθήκες των Μπανταλόφσκι, Κβέσιτς και Αρτυ-
ματά, με την θέση κάτω από τα δοκάρια να παραμένει 
κενή, με τον Αριέλ Χαρούς να είναι όμως ο νούμερο 
ένα υποψήφιος.
Πέραν από την αμυντική γραμμή ο Ρόνι Λέβι προσπα-
θεί να σουλουπώσει και την μεσαία γραμμή, καθώς 
θέλει να φέρει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές.
Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να 
αποκτηθούν τρεις ποδοσφαιριστές για 
το κέντρο, με τον Αντρέ Σάντος που 
ενδιαφέρει την Ομόνοια να βρίσκεται 
στα υπόψη της «Κυρίας».

Νέο σενάριο για Χάμπο
Για ενδιαφέρον του Ατρόμητου για τον 
Χαράλαμπο Κυριάκου κάνει λόγο ελλαδικό 
δημοσίευμα.
Αναλυτικά το δημοσίευμα του contra.gr:
Την περίπτωση του Κύπριου ποδοσφαιριστή, Χαρά-
λαμπου Κυριακού εξετάζουν στο Περιστέρι. Ο παί-
κτης πάντως δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Απόλ-
λωνα Λεμεσού.
Μανατζερικές πληροφορίες θέλουν τον Ατρόμητο να 
έχει βολιδοσκοπήσει την περίπτωση του 22χρονου 
μέσου του Απόλλωνα Λεμεσού Χαράλαμπο Κυρια-
κού.
Ο Κύπριος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται ως 6αρι-8αρι 
και στο Περιστέρι, που έχουν ακούσει τα καλύτερα 
για τις ικανότητές του, σκέφτονται πολύ σοβαρά το 
ενδεχόμενο να προχωρήσουν την υπόθεσή του.
Ο Απόλλων Λεμεσού δεσμεύει τον παίκτη με συμβό-
λαιο έως το 2019, αλλά στον Ατρόμητο δεν αποκλείε-
ται να κάνουν την υπέρβαση και να δαπανήσουν χρή-
ματα, πείθοντας την κυπριακή ομάδα να του δώσει το 

“ok” της μετακόμισης στην Ελλάδα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Περιστεριώτες, κυρίως, 
κοιτούν ελεύθερους παίκτες, αλλά για τον Κυριακού 
θέλουν να κάνουν την υπέρβαση αφού πιστεύουν στο 
ταλέντο του και την προοπτική να τον πουλήσουν στο 
μέλλον έχοντας όσο το δυνατό μεγαλύτερο κέρδος.

Προς ναυάγιο του Μορένο
Εδώ και λίγες μέρες βγήκε στο φως της δημοσιότη-
τας το όνομα του Άμπελ Μορένο για την ΑΕΛ, με τον 
22χρονο Ισπανό αριστερό μπακ να συζητάει για την 
ένταξη του στην ομάδα του Μπρούνο Μπαλταζάρ.
Όπως όλα δείχνουν όμως η περίπτωση του δύσκολα 
θα προχωρήσει, καθώς ο ποδοσφαιριστής ζήτησε 
περισσότερα χρήματα από αυτά που είχαν συμφωνη-
θεί και σε περίπτωση που δεν αλλάξει στάση η περί-
πτωση του θα οδηγηθεί απευθείας σε ναυάγιο.
Σε περίπτωση που η συμφωνία ακυρωθεί, τότε οι 
”Λέοντες” θα πρέπει να κινηθούν άμεσα για από-
κτηση άλλου ποδοσφαιριστή για να καλύψουν το 
κενό της άμυνας, που ουσιαστικά είναι η μόνη εκκρε-
μότητα που υπάρχει στο ρόστερ.

Ο Μπρούνο Μπαλταζάρ έχει έτοιμη ήδη την 
λίστα του για αριστερούς μπακ για να είναι 

σε ετοιμότητα, καθώς ο Πορτογάλος θα 
θέλει ο ποδοσφαιριστής που θα απο-
κτηθεί να αγωνιστεί τουλάχιστον στον 
δεύτερο αγώνα με την Σέντ Τζιόζεφ.

Ο Κρίστιανσεν για ΑΕΚ, Ρόκα 
και ΑΠΟΕΛ

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο προ-
πονητής της Λιντς Τόμας Κρίστιανσεν αναφέρ-

θηκε μεταξύ άλλων στην παρουσία του στην Κύπρο.
Σε μεγάλο αφιέρωμα-συνέντευξη στην καταλανική 
εφημερίδα Sport ο Δανός τεχνικός μίλησε και για την 
παρουσία του στην Κύπρο.
Ο πρώην τεχνικός των ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ, ο οποίος 
μίλησε από το Miniestadi, γήπεδο της ακαδημίας της 
Μπαρτσελόνα από όπου ξεκίνησε και ο ίδιος, δήλωσε 
ότι «έγινα ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο 
με την πρόταση που μου έκανε η Λιντς», επισήμανε 
ξανά πως είναι οπαδός της φιλοσοφίας του Γιόχαν 
Κρόιφ, ενώ για την παρουσία του στην Κύπρο είπε: 
«Ο Τσάβι Ρόκα μου έδωσε τη δυνατότητα να γίνω 
πρώτος προπονητής στην ΑΕΚ, με ψήφισαν καλύτερο 
προπονητή στην Κύπρο και μετά πήγα στον ΑΠΟΕΛ. 
Εκεί ήταν διαφορετικά, πολύ μεγαλύτερη πίεση αλλά 
πήγαμε καλά κυρίως στην Ευρώπη όπου αποκλεί-
σαμε την Μπιλμπάο».

ανόρθωση: κακό αγκάθι η άμυνα

Ο Απόλλωνας εδώ και μερικά χρόνια έχει… εγκατασταθεί στο 
βάθρο του πρωταθλήματος ενώ την τελευταία πενταετία έχει συμμε-
τάσχει δύο φορές σε ομίλους του Europa League και κατέκτησε τρεις 
φορές το κύπελλο.
Κάθε καλοκαίρι γίνεται λόγος για μια σημαντική ή μεταβατική σεζόν 
όμως στην περίπτωση του φετινού Απόλλωνα η προοπτική είναι ένα… 
βήμα πιο πάνω. Οι Γαλάζιοι της Λεμεσού έχοντας την εμπειρία των 
τελευταίων ετών ως προίκα θέλουν να εξαργυρώσουν την προσπά-
θεια που γίνεται σε όλα τα επίπεδα στο Κολόσσι και να ενισχύσουν την 
ομάδα με σκοπό η επικείμενη σεζόν να συνδυαστεί με την κατάκτηση 
του πρωταθλήματος.
12 χρόνια είναι πολλά και οι διοικούντες σε συνεργασία με την ομάδα 
προγραμματισμού και τον προπονητή εργάζονται με σκοπό την ποι-
οτική ενίσχυση που θα προσδώσει τα έξτρα στοιχεία στους Γαλά-
ζιους για να αποκτήσουν ποδοσφαιριστές… διαφοράς και βάθος στο 
έμψυχο δυναμικό.
Το μοντάρισμα στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Αυστρία θα 
έχει μεγάλη σημασία καθώς εκεί ο προπονητής θα διαβάσει καλύτερα 
το ρόστερ τις δυνατότητες και κυρίως τις ανάγκες που έχει η ομάδα 
του.
Ο Απόλλωνας θα δώσει δυνατά φιλικά και θα τεστάρει δυνάμεις ενόψει 
των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων ενώ τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα 
καλούνται να προσαρμοστούν άμεσα και να ανταποκριθούν στις ιδιαί-
τερα υψηλές απαιτήσεις.
Ο μεγάλος στόχος είναι αυτή η σεζόν να γίνει… ορόσημο για τους 
κυπελλούχους που θέλουν να γίνουν πρωταθλητές και να πιστοποιή-
σουν με τον καλύτερο τρόπο την «γεωμετρική πρόοδο» που παρατη-
ρείται την τελευταία πενταετία με τον Νίκο Κίρζη στην κορυφή της διοι-
κητικής πυραμίδας.

Απόλλωνας: Χρονιά… 
ορόσημο
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ελλάδα-τουρκία 84-55

Ιστορικός θρίαμβος και 
πρόκριση στους «4»

Ακόμια μια υπέρβαση, ακόμα μια κατάθεση ψυχής από την Εθνική Γυναικών 
που έκανε... θρύψαλα την Τουρκία με 55-84, πέρασε στα ημιτελικά του 
EuroBasket και προκρίθηκε αυτόματα στο Παγκόσμιο! 

Ό
νειρο ζουν μην τις ξυπνάτε! Η Εθνική 
ομάδα μπάσκετ των γυναικών γρά-
φει ιστορία στην Πράγα (όπου πήγε 
χωρίς να το πάρουν χαμπάρι και ι-

διαίτερα πολλοί), καθώς διέσυρε με 84-55 την 
Τουρκία και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Ευ-
ρωπαϊκού πρωταθλήματος (όπου θα αντιμετω-
πίσει το νικητή του αγώνα Σλοβακία - Γαλλία)!
Τα κορίτσια του Κώστα Κεραμίδα με μία ακόμη 
μυθική εμφάνιση έκαναν όλη την Ευρώπη να 
παραμιλά καθώς ισοπέδωσαν το μεγάλο τους 
αντίπαλο που ήταν το φαβορί, αλλά το έδειξε 
μόνο για 9 λεπτά.
Όσα χρειάστηκε δηλαδή για να αποβάλλει το 
άγχος της και να πάρει μπροστά η γαλανόλευκη 
μηχανή.
Το 3-0 (τρίποντο Καλτσίδου) έγινε 3-11 με την 
Τουρκία να φτάνει στο 6-15 και την Ελλάδα να 
αδυνατεί να σκοράρει εντός πεδιάς… 
Το πρώτο μας καλάθι ήρθε στο 9’ 
από την Σπανού (8-15) η Τουρ-
κία ξέφυγε 12-22 (στο 12’) και 
όσοι πίστεψαν ότι το ελλη-
νικό όνειρο είχε σβήσει απο-
δείχθηκαν γελασμένοι…
Η αλλαγή της άμυνας σε ζώνη 
και η είσοδος της Λύμουρα 
έφερε ηρεμία στην ομάδα, η 
επίθεση μας «ξεμπλοκαρίστηκε» 
και εμφανίστηκε στο γήπεδο η ομάδα 
που βλέπαμε από την αρχή του τουρνουά. Με 
καλάθι και φάουλ της Σπανού στο 13’20’’ πλη-
σιάσαμε σε 19-22, με την Τουρκία να ξεφεύγει 
για τελευταία φορά με 22-27 στα μισά της 2ης 
περιόδου.
Αυτό ήταν το τελευταίο προβάδισμα της Τουρ-
κίας, καθώς από το 28-28 και μετά οι Τουρ-
κάλες απλά την έβλεπαν να ευστοχεί με κάθε 
πιθανό και απίθανο τρόπο χωρίς να μπορούν να 
κάνουν κάτι για να την σταματήσουν.
Με δικό της καλάθι το ημίχρονο έκλεισε στο 
36-30, με δικό της τρίποντο και καλάθι στον 
αιφνιδιασμό ξεφύγαμε με 41-30 στις αρχές 
της 3ης περιόδου και δεν κοιτάξαμε ποτέ ξανά 
πίσω. 
Η Τουρκία μείωσε σε 48-39 στο 26’, αλλά η 
Μάλτση (ποια άλλη) με τρίποντο έκανε το 51-39 
και η 3η περίοδος έκλεισε στο 57-39!
Όλοι περίμεναν ότι στην τελευταία περίοδο η 
Τουρκία θα έκανε την ύστατη προσπάθεια για 

την ανατροπή, αλλά η Καλτσίδου στο 33’ εκτό-
ξευσε τη διαφορά στους 20 πόντους και το 
πάρτι στον ελληνικό πάγκο είχε αρχίσει!
Η Τουρκία τα είχε χαμένα, η Ελλάδα «ζωγρά-
φιζε» στο παρκέ και με 2/2 τρίποντα της Σταμο-
λάμπρου φτάσαμε στο +30 (84-54) με το τελικό 
σκορ να είναι 84-55!

Μάλτση: «Να πεθάνω στο γήπεδο με 
το εθνόσημο στο στήθος»! 
Το πάρτι είχε αρχίσει πολύ πριν το τελευταίο 
σφύριγμα των διαιτητών, αλλά όταν ακούστηκε 
η κόρνα της λήξης, όλος ο ελληνικός πάγκος 
βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο και άρχισε ο 
χορός!
«Και τώρα… τιρινίνι», φώναζαν, τραγουδού-
σαν και χόρευαν απολαμβάνοντας τον ανεπα-
νάληπτο θρίαμβο τους αν και η αλήθεια είναι ότι 

θα τους χρειαστούν κάμποσες ώρες για 
να συνειδητοποιήσουν αυτό που 

πέτυχαν.
«Είναι μεγάλες στιγμές, αλλά 
πρέπει να διαχειριστούμε 
την χαρά μας. Πετύχαμε μια 
πολύ μεγάλη νίκη…», είπε 
μιλώντας στην κάμερα της 

ΕΡΤ ο Κώστας Κεραμιδάς με 
τον Ομοσπονδιακό τεχνικό να 

συμπληρώνει: «Είχαμε στην αρχή 
πολλή νευρικότητα στην επίθεση, αλλά 

η ματς απ ζώνη άλλαξε όλο το παιχνίδι. Ήταν 
ιστορικός προημιτελικός και είναι μια τρομερή 
επιτυχία». 
Όσον αφορά τις μεγάλες πρωταγωνίστριες; Τα 
πρόσωπα τους έλαμπαν από χαρά και ικανοποί-
ηση, αλλά αυτές που έκλεψαν την παράσταση 
με τα όσα είπαν ήταν οι Μάλτση, Καλτσίδου.
«Έχουμε πάρει εισιτήριο για το παγκόσμιο, το 
καταλαβαίνετε; Στα 40 μου! Πρώτα ο Θεός κι 
αν είμαστε υγιής θα παίξω κι εκεί κι ας είμαι 
40 χρονών», είπε η Εβίνα Μάλτση η οποία στη 
δήλωση της χρονιάς παραδέχθηκε Αν, κούφια 
να είναι η ώρα, τύχαινε να αφήσω την τελευταία 
μου πνοή, θα ήθελα να είναι μέσα στο γήπεδο, 
με αυτή την εμφάνιση, με αυτό το εθνόσημο!
Δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει, έχουμε γράψει 
ιστορία. Είναι ανεπανάληπτο. Συγχαρητήρια στο 
προπονητικό τιμ, σε όλα τα κορίτσια. Είμαστε 
ομάδα, δεν είναι ψέμα. Είμαστε όλες μαζί. Αυτό 
μας έφερε εδώ».

οι πειραιωτεσ θελουν τον αμερικανο Γκαρντ

Τεράστια πρόταση του Ολυμπιακού 
στον Λάρκιν!

Ο 
Ολυμπιακός σύμφωνα με πλη-
ροφορίες του gazzetta.gr κα-
τέθεσε επίσημη πρόταση στον 
Σέιν Λάρκιν για συμβόλαιο δύο 

ετών με υψηλές αποδοχές. 
Στον Ολυμπιακό είναι φανερό πως η απώ-
λεια του πρωταθλήματος πείσμωσε τους 
Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο οι 
οποίοι είναι αποφασισμένοι να φτιάξουν 
μία εντυπωσιακή ομάδα.
Οι Πειραιώτες δε μπορούν να περιμένουν 
τον Άαρον Τζάκσον και έτσι σύμφωνα με 
αποκλειστικές πληροφορίες του gazzetta.
gr κατέθεσαν επίσημη πρόταση στον Σέιν 
Λάρκιν. Ο Αμερικανός γκαρντ πραγμα-

τοποίησε εκπληκτική σεζόν πέρυσι με 
τη φανέλα της Μπασκόνια έχοντας 12.7 
πόντους και 5.3 ασίστ.
Η πρόταση του Ολυμπιακού είναι για διε-
τές συμβόλαιο με αρκετά υψηλές αποδο-
χές. Ο Λάρκιν είναι ελεύθερος στην αγορά 
και ο Σίτο Αλόνσο έχει εκφράσει την επι-
θυμία να τον πάρει μαζί του στη Μπαρ-
τσελόνα.
Ξεκάθαρα πρόκειται για μία ακόμη κίνηση 
η οποία επιβεβαιώνει πως οι Πειραιώτες 
θέλουν να αποκτήσουν παίκτες από το 
«πάνω ράφι» της αγοράς αυξάνοντας το 
μπάτζετ της ομάδας σε σχέση με τα προη-
γούμενα χρόνια.
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