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Τσίπρας: «Δεν θα ξαναμιλήσω για τον Βαρουφάκη, 
καλές πωλήσεις στο βιβλίο του»

«
Βρέθηκε ένα παράθυρο ευκαιρίας να δοθεί ένα επιτόκιο 
της τάξης του 5%» είπε ο πρωθυπουργός στη συνέντευ-
ξη του στον Alpha, για την δοκιμαστική έξοδο στις αγο-
ρές από την κυβέρνηση Σαμαρά, «το οποίο όμως δεν 

είχε συνέχεια ήταν στο πλαίσιο του να στηθεί ένα succses story».
Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε πως «δεν χρειάζεται να πανηγυ-
ρίζουμε, αυτό που λέμε είναι ότι κάνουμε μια αρχή, ξέρουμε ότι 
τα πιο δύσκολα τα έχουμε αφήσει πίσω μας, αλλά δεν εφησυχά-
ζουμε».
Για το χρέος, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη ρήτρα ανάπτυξης 
που εξασφάλισε η κυβέρνηση στη συμφωνία του Eurogroup. 
«Το ΔΝΤ επιμένει στην περαιτέρω απομείωση του χρέους (...), 
δεν τελείωσε η διαδικασία, αλλά έχουν μπει τα θεμέλια για να 
μιλήσω και ως πολιτικός μηχανικός» δήλωσε ο πρωθυπουργός 
και τόνισε ότι μετά τις γερμανικές εκλογές θα ποσοτικοποιηθούν 
τα μέτρα για το χρέος.
Ο Αλέξης Τσίπρας επισήμανε πως βρισκόμαστε ακόμα σε αχαρ-
τογράφητα νερά, σημειώνοντας πως οι προηγούμενες εκτιμή-
σεις της κυβέρνησης ήταν πως για να επιτευχθούν τα χθεσινά 
επιτόκια, ήταν η ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση, φάνηκε τελικά 
πως μπορέσαμε να πιάσουμε αυτά τα επιτόκια χωρίς το πρό-
γραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης.
«Η αντιπολίτευση τζογάρει μονίμως στο μαύρο και ευτυχώς για 
τη χώρα, όχι για την κυβέρνηση- έρχονται άλλα χρώματα, ενώ 
παραλάβαμε μια χώρα στο χείλος της καταστροφής και με άδεια 
ταμεία-, ευτυχώς σήμερα τα πράγματα δεν είναι έτσι», είπε ο Αλέ-
ξης Τσίπρας και υπογράμμισε την ανάγκη να σχεδιαστεί το αύριο 
με καλύτερους όρους.
«Για τη φορολογία έρχονται αυτοί που μας επιβάλλουν τον στενό 
κορσέ και μας ζητούν να κάνουμε κάτι, μην τρελαθούμε», είπε 
ο πρωθυπουργός μιλώντας στον Alpha. «Η επόμενη μέρα δεν 
θα είναι χειρότερη, έχουμε την υποχρέωση να μειώσουμε το 
αφορολόγητο, αλλά όσα εισπράξουμε θα δοθούν σε φοροε-
λαφρύνσεις την ίδια στιγμή, ακριβώς όσα θα πάρουμε τόσα θα 
δώσουμε, είναι οξύμωρο», είπε και πρόσθεσε για τις επικρίσεις 
της αντιπολίτευσης: «Σας υπογράφω πως εάν δεν ήμασταν εμείς 
κυβέρνηση θα έπαιρναν αμάσητα όλα τα μέτρα που ζητούσαν οι 
δανειστές χωρίς αντίμετρα».
 Με την ανάπτυξη το 2017 να είναι κοντά στο 2% και το 2018 
πάνω από το 2% και υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης «δεν θα 
ενεργοποιηθούν κόφτες, αλλά δότες», είπε ο πρωθυπουργός 
στη συνέντευξή του στον «Alpha».
Για το ασφαλιστικό επέμεινε πως το 80% των ασφαλισμένων 
πληρώνει μικρότερες εισφορές και το 90% των αγροτών επί-

σης πληρώνει πολύ μικρότερες εισφορές. «Χτίζουμε ένα πλεο-
νασματικό ταμείο (ΕΦΚΑ), ωστόσο δεν υπάρχει αμφιβολία πως 
υπάρχει ένα ποσοστό εργαζομένων που με ασφαλιστικές εισφο-
ρές και φορολογία πιέζονται» τόνισε ο πρωθυπουργός και πρό-
σθεσε πως κάποιοι «δυνατοί» το προηγούμενο διάστημα ήταν 
στη λούφα.
Για τη φοροδιαφυγή, ο κ. Τσίπρας υπενθύμισε το νομοσχέδιο για 
την εθελοντική εμφάνιση εισοδημάτων, ενώ υπογράμμισε πως 
έχουν ενταθεί και οι έλεγχοι.
«Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για τη φοροδιαφυγή, για 
θέματα που αφορούσαν στο παρελθόν, το μεγάλο πάρτι, όπως 
αυτό στην υγεία, σταμάτησε» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας και επα-
νέλαβε πως υπάρχει η πολιτική βούληση να σταματήσει η φορο-
διαφυγή.
Για τη συνέντευξη του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, είπε 
πως δεν υπάρχει αμφιβολία πως αντιμετώπισε δυσκολίες η 
κυβέρνηση, που δεν αντιμετώπισαν άλλες κυβερνήσεις. «Δεν 

περίμενα ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί η μάχη ενός ολοκλήρου 
λαού με τέτοια κυνικότητα» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός ανα-
φερθείς στους Ευρωπαίους εταίρους.
Ερωτηθείς για το πρώτο 6μηνο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, 
«αυτό που θέλω να πω είναι ότι έδωσα αυτή τη μάχη με όλη μου 
τη δύναμη για να δικαιώσω την εντολή του λαού να διαπραγμα-
τευτώ. Η αντιπολίτευση μάς κατηγορεί για ψεύτες, εάν ήμασταν 
ψεύτες δεν θα φτιάχναμε μέχρι το τέλος να δούμε ότι δεν υπάρχει 
αύριο» υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας.
«Η μεγάλη αδυναμία της αντιπολίτευσης είναι ότι δεν μπορούν 
να πείσουν ούτε έναν ότι είμαστε ανέντιμοι, όταν εκείνοι έφτασαν 
τη χώρα εδώ πού την έφτασαν» είπε ο πρωθυπουργός. «Ο ελλη-
νικός λαός έχει κρίνει όλα αυτά (τις προεκλογικές εξαγγελίες), 
πήγαμε σε συμφωνία μετά τις εκλογές», σημείωσε.
«Είμαστε αυτοί που οδηγούμε τη χώρα έξω από την επιτροπεία 
και αυτό δεν το θέλουν πολλοί» επισήμανε.
«Πήγαμε σε μια εκλογική αναμέτρηση που οι 2 στις 3 ερωτήσεις 
που γίνονταν σε μένα ήταν για τον κ. Βαρουφάκη» είπε ο πρω-
θυπουργός ερωτηθείς για το βιβλίο του πρώην υπουργού Οικο-
νομικών. «Ο κ. Βαρουφάκης έχει γράψει ένα βιβλίο εδώ και τρεις 
μήνες, μου κάνει εντύπωση πως 3 εφημερίδες την ίδια Κυριακή 
αποφάσισαν να έχουν το ίδιο θέμα. Επιχειρείται από την αντι-
πολίτευση και τα μέσα που τη στηρίζουν για αλλαγή ατζέντας» 
τόνισε ο κ. Τσίπρας.
Ο πρωθυπουργός συμπλήρωσε πως «το πρώτο 6μηνο του 2015 
ήταν ένα 6μηνο μάχης του ελληνικού λαού και της κυβέρνησης, 
ήταν μια σημαντική μάχη που δεν αφορά πρόσωπα ούτε καν 
εμένα, δεν με αφορά που ήμουν επικεφαλής μιας κυβέρνησης, 
για τον κ. Βαρουφάκη θέλω να πω κάτι και δεν θα ξαναμιλήσω, 
θα του ευχηθώ καλές πωλήσεις στο βιβλίο του».
«Δεν υπάρχει σύγκρουση κυβέρνησης - δικαιοσύνης, υπάρ-
χουν προβλήματα στη δικαιοσύνη, τα οποία τα συζήτησα με 
τους δικαστικούς», ανέφερε ο πρωθυπουργούς, αλλά τόνισε 
πως δεν κατηγορεί συλλήβδην τους δικαστικούς, ούτε τους πολι-
τικούς, ούτε τους δημοσιογράφους. Η διάκριση των εξουσιών 
δεν αμφισβητείται από κανέναν, «άλλο όμως ανεξάρτητη δικαιο-
σύνη και άλλο ανεξέλεγκτη», τόνισε ο πρωθυπουργός. Καταλό-
γισε υποκρισία στις επικρίσεις της ΝΔ για τη θέση της κ. Θάνου, 
ως άμισθης συμβούλου του πρωθυπουργού, υπενθυμίζοντας 
πως ο κ. Πικραμμένος είναι σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη και 
πως ο κ. Αθανασίου παραιτήθηκε για να ενταχθεί στα ψηφοδέλ-
τια της ΝΔ.
«Άλλο η διάκριση των εξουσιών και άλλο η εξουσία των διακρί-
σεων» σημείωσε ο κ. Τσίπρας.

«Όλος ο διεθνής Τύπος μετά από 

πάρα πολλά χρόν ια μιλά γ ια 

δυναμική επιστροφή της Ελλάδας, 

να επαναληφθεί η πετυχημένη αυτή 

έξοδος, να έχουμε μια σταδιακή 

μείωση των επιτοκίων, ώστε σε ένα 

χρόνο από τώρα να μπορούμε να 

χρηματοδοτούμε τις ανάγκες μας» 
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Μ
ε μεγαλοπρέπεια και κάθε επίση-
μη τιμή υποδέχθηκε η Κίνα τον 
Αντώνη Σαμαρά, μια επίσκεψη 
που παρουσιάζει ενδιαφέρον, 

καθώς η πρόσκληση ενός εν ενεργεία πρω-
θυπουργού, και μάλιστα μιας μεγάλης χώρας 
όπως η Κίνα, σε έναν τέως πρωθυπουργό δεν 
είναι συνήθης και εκτός από προσωπική τιμή 
στον κύριο Σαμαρά δείχνει και τους ισχυρούς 
δεσμούς που συνδέουν τις δυο χώρες.     
Ως επίσημος προσκεκλημένος ο τέως πρωθυ-
πουργός έγινε δεκτός χθες στο Πεκίνο από τον 
πρωθυπουργό της Κίνας, κ.  Li Keqiang.
Στην συνάντηση  παρευρέθη και ο υπουργός 
Εξωτερικών της Κίνας κ.Wang Yi, καθώς και  
άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι.
Στο τραπέζι τέθηκαν ουσιαστικά και επίκαιρα 
ζητήματα, όπως: 

-Πρώτον, τα ζητήματα της νέας μεταρρυθμιστι-
κής πολιτικής της Κίνας η οποία δίνει έμφαση  
στον τομέα των υπηρεσιών, στον τομέα ICT 
(Information Communication Technology) 
καθώς και στην τόνωση της εσωτερικής κατα-
νάλωσης εντός της Κίνας.
-Δεύτερον, τις διμερείς σχέσεις Ελλάδος-Κίνας, 
με ιδιαίτερη έμφαση σε παλαιές και νέες επεν-
δύσεις, όπως της Cosco.
-Τρίτον, τα ζητήματα της πορείας της Ευρώπης  
και ιδιαίτερα της Ευρωζώνης.
-Τέταρτον, τις διεθνείς πολιτικές εξελίξεις στην 
ευρύτερη περιοχή της Ασίας.
Από το πλευρό του Αντώνη Σαμαρά δεν έλειπε 
η σύζυγός του, Γεωργία. Ο πρωθυπουργός της 
Κίνας και η σύζυγός του παρέθεσαν δείπνο 
στο ζεύγος, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε 
ειδική αίθουσα στην Απαγορευμένη Πόλη.

Στην Κίνα ο Σαμαράς: Διμερείς σχέσεις 
Ελλάδας - Κίνας και Ευρωζώνη στην 
ατζέντα

Πάτρα: Προφυλακίστηκαν οι γονείς που 
κατηγορούνται για την κακοποίηση του 
επτά μηνών παιδιού τους

Με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα - Οι συγκεντρωμένοι 
συγγενείς του πατέρα, μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης άρχισαν να 
φωνάζουν υπέρ της αθωότητας του κατηγορουμένου

Π
ροφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώ-
μη Ανακριτή και Εισαγγελέα κρίθη-
καν μετά την απολογία τους στα Δι-
καστήρια της Πάτρας, ο 19χρονος 

πατέρας και η 27χρονη μητέρα, οι οποίοι κα-
τηγορούνται για την κακοποίηση του επτά μη-
νών παιδιού τους. Σύμφωνα με πληροφορίες 
οι δυο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατη-
γορίες και δήλωσαν ότι τους μώλωπες και κα-
ψίματα στο βρέφος, προκάλεσε άλλο άτομο.
Η απολογία τους κράτησε για αρκετή ώρα και 
ολοκληρώθηκε μετά 4.00 το απόγευμα της 
Πέμπτης.
Να σημειωθεί ότι έξω από Δικαστήρια επι-
κράτησε ένταση όταν οι 
συγκεντρωμένοι συγγε-
νείς του πατέρα, μετά τη 
γνωστοποίηση της από-
φασης προφυλάκισης 
άρχισαν να φωνάζουν 
υπέρ της αθωότητας του 
κατηγορουμένου. Μάλι-
στα, στη συνέχεια μετέ-
βησαν έξω από το Τμήμα 
Μεταγωγών στη Γούναρη 
και Ιωαν. Βλάχου, όπου κρατούνται οι δυο 
κατηγορούμενοι προκειμένου να μεταφερ-
θούν στη φυλακή.
Στο μεταξύ το βρέφος παραμένει νοσηλευό-
μενο από το περασμένο Σάββατο, στο «Καρα-
μανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Το κοριτσάκι έχει κατάγματα και ε-
γκαύματα, λέει η διοικήτρια του νο-
σοκομείου
Όχι μόνο εγκαύματα, αλλά και κατάγματα 
στα πόδια, έχει το επτά μηνών αγγελούδι που 
μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκο-
μείο Παίδων, όπως είπε στο protothema.gr, η 
διοικήτρια του νοσοκομείου, Βασιλική Γεωρ-
γιοπούλου. 
Ο εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Πατρών έχει 
ήδη ασκήσει βαριές κατηγορίες για επικίν-
δυνη σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή 
βία στους τσιγγάνους γονείς που κατηγορού-
νται ότι κακοποιούσαν το μόλις επτά μηνών 
κοριτσάκι τους. 
Ευτυχώς, παρόλο τις κακώσεις και τα εγκαύ-
ματα, η κατάσταση της υγείας του παιδιού 
είναι καλή, διαβεβαιώνει η διοικήτρια του 

νοσοκομείου. «Είναι ένα πολύ χαριτωμένο 
κοριτσάκι, φέρει κάποιες κακώσεις με κατάγ-
ματα στα πόδια, βλέπουμε ότι έχει εγκαύματα 
στο ποδαράκι του και στη μυτούλα του, αλλά 
ευτυχώς τα κατάγματα αντιμετωπίζονται. Το 
μωράκι τις επόμενες δύο εβδομάδες που θα 
είναι σε καλύτερη κατάσταση θα δοθεί σε 
κάποιο ίδρυμα και στη συνέχεια για υιοθεσία, 
όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις».
Και συνεχίζει τη διήγησή της στο protothema.
gr για το πως ήρθε ο παιδί στο νοσοκομείο και 
για την μητέρα του: «Η μητέρα, μας έφερε το 
μωράκι χτες το βράδυ στο νοσοκομείο φοβι-
σμένη, ενώ ο πατέρας δεν εμφανίστηκε ποτέ. 

Η μητέρα βέβαια δεν δέχε-
ται με τίποτα ότι το μωράκι 
το κακοποίησε η ίδια και το 
μόνο που μας είπε είναι ότι το 
2 ετών αδερφάκι του το χτύ-
πησε, επειδή το ζηλεύει. Αυτό 
ισχυρίστηκε η μητέρα, όταν 
μας το παρέδωσε σε αυτή την 
άσχημη κατάσταση. Εμείς που 
το εξετάσαμε το παιδί, είδαμε 
ότι έχει στο δερματάκι του 

καψίματα και πολύ πιθανόν να είναι από τσι-
γάρο». 
Και όλοι αναρωτήθηκαν στο νοσοκομείο για 
το «πώς είναι δυνατόν ένα άλλο μωράκι 2 ετών 
να κάψει και να χτυπήσει το αδερφάκι του, 
προκαλώντας του κατάγματα; Που να βρει τη 
δύναμη να το κάνει αυτό; Αμέσως καταλάβαμε 
ότι όλα αυτά είναι δικαιολογίες των γονιών και 
ευτυχώς δεν τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του παι-
διού με τόση κακοποίηση», καταλήγει η διοι-
κήτρια του Καραμανδάνειου νοσοκομείου 
που από την πρώτη στιγμή παρακολουθεί την 
κατάσταση της υγείας του βρέφους.
Ο Γιάννης Αποστολόπουλος, δικηγόρος του 
ζευγαριού μιλά στο protothema.gr για τις 
κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς του 
βρέφους. «Οι γονείς του ζευγαριού κατηγο-
ρούνται για βαριά σκοπούμενη σωματική 
βλάβη σε βάρος ενός παιδιού και συγκε-
κριμένα του παιδιού τους. Περιμένουμε την 
ιατροδικαστική έκθεση, προκειμένου να 
πιστοποιηθεί αν τελικά οι σωματικές αυτές 
βλάβες προέρχονται όπως ισχυρίζεται το ζευ-
γάρι από το άλλο ανήλικο τέκνο ή αν δεν είναι 
δυνατό να ευσταθεί ο ισχυρισμός αυτός.
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Οι Έλληνες να μη δοκιμάζουν την υπομονή μας είπε ο ηγέτης των Γκρίζων Λύκων της Τουρκίας και ισχυρίσθηκε 
ότι η στάση της Ελλάδας δεν συμβαδίζει με το δίκαιο της καλής γειτονίας

Α
πειλές προς την Ελλάδα εκτό-
ξευσε ο ηγέτης του Κόμματος 
Εθνικιστικής Δράσης- δηλα-
δή των Γκρίζων Λύκων - υπο-

στηρίζοντας αφενός ότι η χώρα μας πα-
ραβιάζει το δίκαιο της καλής γειτονίας 
και αφετέρου ότι η κυριαρχία της Ελλά-
δας επί δεκαπέντε νησιών του Αιγαίου 
είναι παράνομη.
Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώ-
ρησε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί απευθύν-
θηκε στην Ελλάδα, έχοντας ως σημείο 
αναφοράς την καταστροφή της Σμύρ-
νης, αλλά και τη Συνθήκη της Λωζάν-
νης. 
Ο ίδιος αναφέρεται στα νησιά και στις 
νησίδες που διεκδικεί η Τουρκία. Ο κ. 
Μπαχτσελί αναλυτικά ανέφερε: «Χθες 
εορτάσαμε την 94η επέτειο την Συνθή-
κης της Λωζάνης. Η Λωζάνη είναι ένας 
πολιτικός και διπλωματικός θρίαμ-
βος. Σκίστηκε η Συνθήκη των Σεβρών 
και πετάχτηκε από το τραπέζι (των δια-
πραγματεύσεων). Η Τουρκική Δημο-
κρατία δημιουργήθηκε σε συνθήκες 
ανέχειας. Η επίσκεψη του Προέδρου 
της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου 
η οποία συμπίπτει με την επέτειο της 
Λωζάνης είναι προκλητική. Δεκαπέντε 
νησιά του Αιγαίου τέθηκαν υπό κατοχή 
με παράνομο και άδικο τρόπο. Κατα-
κρίνω την στάση της Ελλάδας, η οποία 
δεν συμβαδίζει με το δίκαιο της καλής 
γειτονιάς».
Στην συνέχεια, ο κ. Μπαχτσελί είπε: 
«Ας μην δοκιμάσουν την υπομονή μας. 
Σε περίπτωση που υπάρχουν κάποιοι 
οι οποίοι επιθυμούν να πεταχτούν στην 
θάλασσα και να κυνηγηθούν, τότε θα 
τους εντοπίσουμε όπου και αν κρύβο-
νται και θα τους πετάξουμε».

Ερντογάν: Η Ελλάδα, μέλος 
του ΝΑΤΟ, επί χρόνια χρησι-
μοποιεί τους S-300
Την ίδια στιγμή, ο Τούρκος πρόεδρος 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απειλεί θεούς 
και δαίμονες, αφήνοντας αιχμές για τα 
οπλικά συστήματα και τους πυραύλους 
S-300 που έχει προμηθευτεί η Ελλάδα.

Ο Τούρκος πρόεδρος ανακοίνωσε την 
υπογραφή της συμφωνίας με τη Ρωσία 
για τα συστήματα αντιπυραυλικής προ-
στασίας S-400, μιλώντας στο τουρκικό 
κοινοβούλιο.«Έγιναν βήματα με την 
Ρωσία στο ζήτημα αυτό. Έχουν μπει οι 
υπογραφές και ελπίζω ότι θα δούμε 
τους πυραύλους S-400 στην χώρα μας, 
τους οποίους θα ζητήσουμε να κατα-
σκευάζουμε από κοινού», δήλωσε ο 
Τούρκος πρόεδρος απευθυνόμενος στο 
σώμα της τουρκικής βουλής.
Ο Ερντογάν είπε ακόμη ότι «επί χρόνια 
η Τουρκία δεν μπορούσε να πάρει από 
τις ΗΠΑ αυτό που ήθελε» και «αναγκά-
στηκε να το αναζητήσει αλλού». «Και 

αυτές οι συμφωνίες είναι αποτέλεσμα 
αυτών των αναζητήσεων. Η Ελλάδα, 
μέλος του ΝΑΤΟ, επί χρόνια χρησιμο-
ποιεί τους S-300. Για ποιό λόγο λοιπόν 
(οι ΗΠΑ -σ.σ.) ανησυχούν;», δήλωσε ο 
Τούρκος πρόεδρος.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι 
Πεσκόφ πάντως αρνήθηκε να σχολιά-
σει τις δηλώσεις αυτές του Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν. «Δεν σχολιάζουμε » ήταν η 
απάντηση του σε σχετικό ερώτημα που 
του τέθηκε.

«Οι μουσουλμάνοι να προστα-
τέψουν την Ιερουσαλήμ»
Νωρίτερα, ο Ερντογάν κάλεσε τους 
μουσουλμάνους από όλο τον κόσμο 
να «επισκεφτούν» και να «προστατέ-
ψουν» την Ιερουσαλήμ έπειτα από τις 
αιματηρές συγκρούσεις που ξέσπα-
σαν τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα σε 
Παλαιστίνιους διαδηλωτές και τις ισρα-
ηλινές δυνάμεις ασφαλείας μετά την 
απόφαση του Ισραήλ να τοποθετήσει 

συσκευές ανίχνευσης μετάλλων στις 
εισόδους της Πλατείας Τεμενών.
«Θα ήθελα να καλέσω όλους τους 
συμπολίτες μου και τους μουσουλμά-
νους όλου του κόσμου που έχουν την 
δυνατότητα. . . να επισκεφτούν την 
Ιερουσαλήμ και το τέμενος αλ Άκσα», 
τόνισε ο Ερντογάν, απευθυνόμενος σε 
βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος 
Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AK) στο 
κοινοβούλιο... «Ελάτε να προστατέ-
ψουμε όλοι μαζί την Ιερουσαλήμ», είπε 
χαρακτηριστικά.
«Το Ισραήλ, που δεν δείχνει κανένα 
σεβασμό για το τέμενος αλ Άκσα και 
το Θόλο του Βράχου, θα υποστεί την 
μεγαλύτερη ζημιά», σημείωσε ο Τούρ-
κος πρόεδρος.
Νωρίτερα σήμερα το πρωί, σύμφωνα 
με ανακοίνωση του γραφείου του 
ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενια-
μίν Νετανιάχου, οι αρχές αποφάσι-
σαν την αφαίρεση των ανιχνευτών και 
την αντικατάστασή τους με «έξυπνες» 
συσκευές παρακολούθησης. «Αναμέ-
νουμε το Ισραήλ να κάνει βήματα για 
την ειρήνη στην περιοχή», τόνισε ο 
Ερντογάν, σχολιάζοντας την απόφαση 
αυτή των ισραηλινών αρχών.
Παράλληλα επισήμανε ότι επικοινώ-
νησε με τον Ισραηλινό ομόλογό του 
Ρέουβεν Ρίβλιν και του δήλωσε ότι οι 
μουσουλμάνοι που επισκέπτονται το 
τέμενος αλ Άκσα δεν μπορεί να αντι-
μετωπίζονται σαν τρομοκράτες. «Δεν 
μπορούμε να δεχτούμε επίσης Εβραί-
ους να πηγαίνουν σε συναγωγές και να 
αντιμετωπίζονται σαν τρομοκράτες» 
δήλωσε.
Από το στόχαστρο του Τούρκου προ-
έδρου δεν ξέφυγε ούτε η Γερμανία. Ο 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έριξε σήμερα κι 
άλλο λάδι στη φωτιά στη διαμάχη της 
Άγκυρας με τη Γερμανία, προειδοποι-
ώντας ότι πράκτορες της Δύσης «τρι-
γυρνούν ελεύθερα» στη χώρα του και 
δηλώνοντας ότι όσοι απειλούν την 
Άγκυρα με επιβολή εμπάργκο θα πρέ-
πει να είναι έτοιμοι να υποστούν τις 
συνέπειες.

Πρόκληση από τους Γκρίζους Λύκους: Η 
Ελλάδα κατέχει παράνομα 15 νησιά Πάγκαλος: «Τσογλάνι» 

ο Τσίπρας και 
«χουνταίοι» η 
κυβέρνησή του

Όσον αφορά τις δηλώσεις του 
πρωθυπουργού για τη δικαιοσύνη, ο 
πρώην υπουργός τόνισε ότι «πρέπει να 
έρθει μια τιμωρία, εδώ υπάρχει παραβίαση 
του Συντάγματος, υπάρχει εσχάτη 
προδοσία»

Μ
ε τον χαρακτηρισμό «τσογλάνι» επι-
τέθηκε στον πρωθυπουργό ο πρώην 
υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Θόδωρος Πά-
γκαλος, σε συνέντευξή του στο ραδι-

όφωνο του ΣΚΑΪ, ενώ χαρακτήρισε τη σημερινή 
κυβέρνηση «χουνταίους που κυβερνάνε σήμερα»

Συγκεκριμένα, σχολιάζοντας τη σφοδρή αντιπαρά-
θεση των τελευταίων ημερών μεταξύ κυβέρνησης 
και δικαιοσύνης, ο Θόδωρος Πάγκαλος αναρω-
τήθηκε «Στον κύριο Τσίπρα ποιος του ανέθεσε το 
δικαίωμα να εκφράζει το περί δικαίου αίσθημα;». 

Και συνέχισε, λέγοντας: «Λοιπόν αυτό και μόνο 
δε ίχ νε ι  ότ ι  το τσογλάν ι  αυτό, που μου ε ίναι 
σήμερα πρωθυπουργός, όχι τσογλάνι είπα, δεν 
ανακαλώ, γιατί το τσογλάνι αυτό έλεγε στη Βουλή, 
δεν θα βγείτε ποτέ από τις πόρτες των σπιτιών σας, 
όταν μας απειλούσε. Εγώ έχω ανοιχτό λογαριασμό 
με τους χουν ταίους που κυβερνάνε σήμερα και 
δεν είμαι άνθρωπος των άκρων, είμαι άνθρωπος 
μετριοπαθής».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κ. Πάγκαλος πρόσθεσε: 
«Δύο φορές δημιούργησα ε χθρούς σ τη χώρα 
αυτή, η μία είναι της χούντας, δεν συγχωρώ τους 
χουνταίους και δεν θα συγχωρήσω αυτούς που 
συνεργάζονται με τον Τσίπρα σήμερα. Και θέλω να 
το ξέρουν όλοι οι συνεργάτες του».

Σχετικά με τ ις δηλώσεις του πρωθυπουργού ότι 
«άλλο ανεξάρτητη δικαιοσύνη, άλλο ανεξέλεγκτη 
δικαιοσύνη» και «άλλο η διάκριση των εξουσιών, 
άλλη η εξουσία των διακρίσεων», ο πρώην υπουρ-
γός ήταν κατηγορηματικός: «Νομίζω ότι πρέπει να 
έρθει μια τ ιμωρία, εδώ υπάρχει παραβίαση του 
Συντάγματος, υπάρχει εσχάτη προδοσία» και επα-
νέλαβε «ποιος του ανέθεσε το ρόλο, στον κύριο 
Τσίπρα να ασκεί συστηματική κριτική σε δικαστι-
κές αποφάσεις;».

Ο Θόδωρος Πάγκαλος καταλόγισε στον Αλέξη Τσί-
πρα ότι «επιδιώκει το δικαίωμα να μην του κάνει 
κανείς κριτική, να μην τον κρίνει η δικαιοσύνη, να 
αλλοιώσει όλες τις δομές του κράτους».
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Μικρότερο κατά 0,3% το 
σημερινό επιτόκιο από 
του «ομολόγου Σαμαρά» 
- Οι προσφορές για τη 
νέα έκδοση ομολόγων 
του ελληνικού δημοσίου 
πενταετούς διάρκειας, 
αλλά και για την πρόταση 
επαναγοράς των ομολόγων 
που λήγουν το 2019 
ξεπέρασαν τα 6,5 δισ

Μ
ε κουπόνι (τοκομε-
ρίδιο) 4,375%   και 
την απόδοση (συ-
νολικό επιτόκ ιο) 

για τους αγοραστές να κινείται 
στο 4,625%, έκλεισε στις 16.00 
το βιβλίο προσφορών για το πε-
νταετές ομόλογο που εξέδωσε η 
Ελληνική Δημοκρατία.
Αν και οι συγκρίσεις δεν είναι 
εύκολες με το ομόλογο που 
εξέδωσε η χώρα το 2014 («για 
πρώτη φορά» μετά τον απο-
κλεισμό της Ελλάδας το 2010 
και δύο χρόνια μετά το «κού-
ρεμα» των ομολόγων με το 
PSI) το ετήσιο κουπόνι σ την 
έκδοση του 5ετούς ομολόγου 
«Σαμαρά» είχε διαμορφωθεί 
τότε στο 4,75% και η απόδοση 
στο 4,95%.
Μετά από τρία χαμένα χρό-

νια και πάνω από  15 δισ. ευρώ 
νέα μέτρα λιτότητας που μεσο-
λάβησαν, η κυβέρνηση πετυ-
χαίνει εξοικονόμηση 0,375% 
για τα ομόλογα που λήγουν το 
2019. Και αυτό επιτυγχάνεται 
σε συνθήκες μεγάλης ρευστό-
τητας στην ευρωπαϊκή οικονο-
μίας (λόγω ποσοτικής χαλάρω-
σης κλπ) και ενώ άλλες ευρω-
παϊκές χώρες δανείζονται πολύ 
φθηνότερα από τότε. Για παρά-
δειγμα, σήμερα πλέον η Πορ-
τογαλία δανείζεται για το 5ετες 
ομόλογό της με 1,4%, η Ιταλία 
και η Μάλτα κάτω από 1%, ενώ 
χώρες εκτός της Ευρωζωνης 
όπως η Πολωνία με 2,8% και η 
Ρουμανία με 2,7%.
 Στην πραγματικότητα, το «νέο 
χρήμα» που προσέλκυσε η 
έκδοση είναι το μισό σε σχέση 
με το 2014 καθώς, σύμφωνα 
με πηγές μεταξύ των αναδό-
χων, αναμένεται να υπάρχει ίση 
κατανομή μεταξύ επενδυτών 
που διατήρησαν («ρολάρανε») 
τις θέσεις τους στα 5ετή ελλη-
νικά ομόλογα για άλλα δύο χρό-
νια και εκείνων που έβαλαν για 
πρώτη φορά χρήματα. 
Μετά την ολοκλήρωση της πρώ-
της εξόδου της Ελλάδας στις 
διεθνείς αγορές, το Μαξίμου 
έσπευσε να πανηγυρίσει γ ια 

το επιτόκιο του 4,625% για το 
πενταετές ομόλογο.  Σε άτυπη 
ενημέρωση η κυβέρνηση κάνει 
σύγκριση με το επιτόκιο που 
είχε επιτευχθεί προ τριετίας επί 
κυβερνήσεως Σαμαρά, καθώς 
το «στοίχημα» που είχε η ίδια 
θέσει ήταν να επιτύχει επιτόκιο 
σήμερα χαμηλότερο από εκείνο 
του Απριλίου του 2014. 
Όπως αναφέρε ται σ το non 
paper του Μαξίμου το ύψος 
του επιτοκίου διαμορφώθηκε 
στο 4,625%, «σε τιμές σαφώς 
χαμηλότερες από την προη-
γούμενη έξοδο της χώρας στις 

αγορές χρήματος, τον Απρίλιο 
του 2014, που είχε διαμορφω-
θεί στο  4,95%». Η κυβέρνηση 
μιλά παράλληλα για «απόλυτη 
επιτυχία» που «επιβεβαιώνει 
τη θετική πορεία της ελληνικής 
οικονομίας».
Είχε προηγηθεί του κυβερ-
νητικού non paper η δήλωση 
του υπουργού Οικονομικών 
Ευκλείδη Τσακαλώτου, ο οποίος 
με φόντο το Μέγαρο Μαξίμου 
και προφανή σκοπό να στείλει 
στους πολίτες το μήνυμα ότι η 
δοκιμαστική έξοδος της Ελλά-
δας στις αγορές είναι υλοποί-

ηση πρωθυπουργικού σχεδίου, 
ενημέρωσε σε απ’ ευθείας μετά-
δοση μέσω της κρατικής ΕΡΤ για 
τους όρους με τους οποίους η 
χώρα δανείστηκε το ποσό των 3 
δισ. με επιτόκιο 4,625%. 
«Με αγγλικούς όρους ήταν μια 
ικανοποιητική έξοδος. Με ελλη-
νικούς όρους ήταν κάτι παρα-
πάνω απ’ αυτό που περιμέναμε» 
είπε ο κ. Τσακαλώτος εξηγώντας 
ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 
πέτυχε να βελτιώσει κατά 0,3% 
το επιτόκιο με το οποίο είχε 
δανειστεί η Ελλάδα το 2014 επί 
κυβερνήσεων Αντώνη Σαμαρά. 

Με επιτόκιο 4,625% η Ελλάδα άντλησε 3 δισ.ευρώ
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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”

Ω
ς προσεκτικοί και υπεύθυνοι οδηγοί, κάνουμε ότι περνά από τα 

χέρια μας για να σιγουρέψουμε τις ασφαλείς και μη προβλημα-

τικές μετακινήσεις μας, όπως και την ασφάλεια του εαυτού μας, 

των επιβατών μας και των άλλων οδηγών και πεζών.

Δυστυχώς, σε κάποια στιγμή ή θα πέσουμε θύμα ατυχήματος ή θα παρατηρή-

σουμε ατύχημα τρίτων. Σε αυτές τις στιγμές χρειάζεται να κινηθούμε με προ-

σοχή και αποτελεσματικότητα για να σιγουρέψουμε και την σωματική ακε-

ραιότητα των εμπλεκόμενων και την μικρότερη πιθανή επίπτωση στα ασφά-

λιστρά μας.

Εάν εμπλακείτε σε ατύχημα
Διατήρησε την ψυχραιμία σου.

Εκτίμησε την έκταση της ζημιάς ή τυχών τραυματισμών.

Καλέστε την αστυνομία ή τις πρώτες βοήθειες.

Μην μετακινήσετε τραυματίες εκτός αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος από άλλα 

οχήματα, φωτιά ή διαρροή καυσίμων.

Διατηρήστε τη θερμοκρασία σώματος τραυματιών με παλτά ή κουβέρτες 

μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο.

Ανταλλάξτε πληροφορίες με τους άλλους οδηγούς ή μάρτυρες.

Καταγράψτε όλες τις σημαντικές πληροφορίες:

 ª Ημερομηνία και ώρα, τοποθεσία, καιρό, κατάσταση του οδοστρώματος, 

κυκλοφοριακές συνθήκες, όριο ταχύτητος και αριθμός εμπλεκομένων οχη-

μάτων.

 ª Μοντέλο, αριθμός πινακίδας, όνομα οδηγού, αριθμός επιβατών, ασφαλι-

στική εταιρεία, αριθμός ασφάλισης, ζημιές και τραυματισμοί για κάθε εμπλε-

κόμενο όχημα.

 ª Στοιχεία των μαρτύρων και των αστυνομικών που εμπλέκονται.

 ª Φτιάξτε ένα σχεδιάγραμμα του ατυχήματος, με λεπτομέρειες όπως κατευ-

θύνσεις κυκλοφορίας, φώτα και πινακίδες σήμανσης και αριθμό λωρίδων στο 

οδόστρωμα.

Επικοινωνήστε με την ασφαλιστική σας εταιρεία για να συζητήσετε τα επό-

μενα βήματα.

Εάν δείτε ένα ατύχημα
Εκτίμησε την κατάσταση: Υπάρχουν τραυματίες; Έχουν ειδοποιηθεί οι κατάλ-

ληλες αρχές;

Εάν δεν έχουν ενημερωθεί, καλέστε την αστυνομία.

Εάν ήσασταν μάρτυρας του ατυχήματος, παραμείνετε στο σημείο μέχρι να σας 

μιλήσει η αστυνομία.
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχτηκε 
τους νέους από τις ΗΠΑ στο Προεδρικό 
Μέγαρο

Ο 
ελληνικός λαός παρά τα τεράστια 
προβλήματα, κοινωνικά και οικο-
νομικά, που αντιμετωπίζει ακόμα, 
αντέχει και θα αντέξει, υπογράμ-

μισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης 
Παυλόπουλος, μιλώντας σε ομογενείς φοι-
τητές από τις ΗΠΑ που συμμετέχουν σε πρό-
γραμμα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου 
Ελληνισμού, τους οποίους δέχθηκε νωρίτερα 
σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο.
 Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
«η Ελλάδα αποφάσισε ορι-
στικά και αμετάκλητα, με 
όλες τις δημοκρατικές πολιτι-
κές δυνάμεις ενωμένες προς 
αυτή την κατεύθυνση, να 
βαδίσει τον ευρωπαϊκό της 
δρόμο ως χώρα της ΕΕ και 
του σκληρού πυρήνα της, της 
ευρωζώνης».
 Ωστόσο, σημείωσε ότι η 
Ελλάδα περιμένει και από τους εταίρους της 
στην ΕΕ, αλλά και από τη διεθνή κοινότητα 
και εκείνες να πράξουν αυτό που τους ανα-
λογεί έναντι της Ελλάδας. «Παραδείγματος 
χάριν, στο θέμα της Ευρώπης περιμένουμε την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ευρώπης 
σχετικά με το ελληνικό χρέος και όποιες άλλες 
υποχρεώσεις έχει αναλάβει η Ευρώπη απένα-
ντι στην Ελλάδα» σημείωσε.
 Παράλληλα, ο κ. Παυλόπουλος τόνισε ότι «σ΄ 
αυτόν τον ταραγμένο κόσμο που ζούμε, και 
ιδίως εδώ στην περιοχή, με όσα συμβαίνουν 
στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα αποδεικνύει 
ακόμα και στο θέμα των προσφύγων, και θα το 
αποδείξει και στο μέλλον εφόσον χρειασθεί, 
ότι είναι μία χώρα η οποία τιμά τον Πολιτισμό 
μας, τον δυτικό και τον ευρωπαϊκό Πολιτισμό». 
Και προσέθεσε: «Η Ελλάδα θα υπηρετήσει τον 
Άνθρωπο, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του Πολι-
τισμού μας. Πέραν τούτου όμως, η Ελλάδα 
είναι μία χώρα υπόδειγμα σταθερότητας, υπό-
δειγμα ασφάλειας, υπόδειγμα δημοκρατικής 
οργάνωσης και λειτουργίας. Σ΄ αυτά τα θέματα 
δεν έχει τόση σημασία, όπως συμβαίνει άλλω-
στε στις περισσότερες χώρες του κόσμου, ότι 
σε μια δημοκρατική χώρα υπάρχουν οι διαφο-
ρές μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων».

 Επισήμανε, επίσης, ότι «εν όψει όσων συμβαί-
νουν στη «γειτονιά μας», η Ελλάδα είναι πραγ-
ματικός πυλώνας του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ, ιδίως σ΄ 
αυτήν την περιοχή έχει έναν κρίσιμο ρόλο να 
διαδραματίσει που μπορεί ν’ αποδειχθεί και 
κρισιμότερος στο μέλλον. Η Ελλάδα απέδειξε 
ότι είναι σύμμαχος μέσα στο ΝΑΤΟ, η οποία 
ξέρει να επιτελεί την αποστολή της όσο λίγοι. 
Κι αυτό θα συνεχίσουμε να το πράττουμε γιατί 
πιστεύουμε στην αποστολή του ΝΑΤΟ. Που 
μπορεί να μην είναι η αρχική, εκείνη από την 
οποία ξεκίνησε, γιατί οι καιροί άλλαξαν, αλλά 
παραμένει ο νέος του ρόλος κρισιμότατος».
 Συνεχίζοντας, υπογράμμισε ότι «περιμένουμε 
επίσης από την Ευρώπη και από την διεθνή 
κοινότητα να σταθεί στο ύψος των περιστά-

σεων σε ένα μείζον ζήτημα 
που δεν είναι ελληνικό ή 
κυπριακό, αλλά είναι διεθνές 
και ευρωπαϊκό, το Κυπρι-
ακό».
 Όπως ανέφερε, «δεν μπορεί 
να ανέχεται ούτε η Ευρώπη 
ούτε η διεθνής κοινότητα 
αυτό το όνειδος της τουρκι-
κής εισβολής και κατοχής. 

Στην Κύπρο πρέπει να υπάρξει άμεσα λύση 
δίκαιη και βιώσιμη. Και επειδή η Κύπρος είναι 
κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
σκληρού πυρήνα της, της ευρωζώνης, πρέπει 
να έχει την κυριαρχία την οποία προσδιορίζει 
το ίδιο το ευρωπαϊκό δίκαιο».
 Μάλιστα, ο κ. Παυλόπουλος τόνισε ότι 
«κάποιοι νομίζουν ότι το Κυπριακό είναι ένα 
ζήτημα που μας αγγίζει βαθιά, γιατί ο Ελλη-
νισμός έχει πληγωθεί από όλη αυτή την κατά-
σταση, της τουρκικής εισβολής κατοχής. Δεν 
είναι μόνο ελληνικό και κυπριακό. Είναι ευρω-
παϊκό και διεθνές. Δίνουμε ένα παράδειγμα 
στην Ευρώπη και στην Ανθρωπότητα τού πώς 
εννοούμε την κυριαρχία ενός κράτους και τα 
δικαιώματα ενός λαού. Και έτσι πορευόμα-
στε».
 Τέλος, υπενθύμισε ότι «η Ελλάδα ποτέ δεν 
ξεχνά ότι ξεπερνά τα σύνορά της, και μάλιστα 
κατά πολύ, χάρις σ΄ όλους τους ομογενείς, οι 
οποίοι διαπρέπουν στο εξωτερικό και ιδίως 
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και δεν ξεχνάμε, 
επίσης, τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλά-
βει απέναντί τους, τις οποίες θα τις εκπληρώ-
σουμε. Και αυτό είναι μια αποστολή την οποία 
επωμίζομαι κι εγώ, όπως άλλωστε μου ανή-
κει».

επικαιρότητα

Μ
ία απειλητική επιστολή χω-
ρίς στοιχεία αποστολέα έ-
φτασε το πρωί της 18ης Ι-
ουλίου στο σπίτι του Προ-

έδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
συμφωνα με τον ιστότοπο bloko.gr.
Όπως αναφέρει ο ιστότοπος, ο φάκε-
λος κρίθηκε ύποπτος από τον αστυνο-
μικό φρουρό, ο οποίος ενημέρωσε -ως 
όφειλε- την αρμόδια υπηρεσία. Η διαδι-
κασία, που ακολουθήθηκε, ήταν η γνω-
στή και η προβλεπόμενη.
Αστυνομικός της Προστασίας Ευπαθών 
Στόχων πήγε στο σπίτι, πήρε τον φάκελο 
και τον πέρασε από το ειδικό μηχάνημα 
x-ray του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
Στο μηχάνημα δεν εμφανίστηκε η παρα-
μικρή απειλή στον φάκελο και ο αστυνο-
μικός τον επέστρεψε στην κατοικία του 
προέδρου του ΣτΕ, αλλά τον ενημέρωσε 
τηλεφωνικά, καθώς ο Νίκος Σακελλαρίου 
απουσίαζε εκτός Αθηνών.
Έξι ημέρες αργότερα, ο Πρόεδρος άνοιξε 
τον φάκελο, είδε το απειλητικό μήνυμα 
και με τη σειρά του ενημέρωσε τον αστυ-
νομικό. 

Έντονη ανησυχία εκφράζει η 
ΝΔ
Την έντονη ανησυχία της εκφράζει η ΝΔ 
σχετικά με τις πληροφορίες για απειλη-
τική επιστολή αγνώστων προς τον Πρόε-
δρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Ν. 
Σακελλαρίου. 

Σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου 
του κόμματος καταδικάζει απερίφρα-
στα την ενέργεια τονίζοντας πως οι επι-
θέσεις της Κυβέρνησης στη Δικαιοσύνη 
αποθρασύνουν τους εκφραστές της βίας 
και της ανομίας, όπως αποθρασύνουν, 
όπως τονίζεται στην ανακοίνωση «και 
τους κάθε είδους μπαχαλάκηδες η ανοχή 
και η προστασία που παρέχουν η Κυβέρ-
νηση και ο Πρόεδρος της Βουλής σε μέλη 
του «Ρουβίκωνα», που εισβάλλουν στο 
Κοινοβούλιο».

 Απάντηση ΣΥΡΙΖΑ σε ΝΔ
Σκληρή απάντηση έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στη 
ΝΔ με αφορμή την ανακοίνωση που εξέ-
δωσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης σχετικά με τις πληροφορίες για 
απειλητική επιστολή αγνώστων προς τον 
πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας Νίκο Σακελλαρίου.
«Είναι αδιανόητο, ακόμα για το επίπεδο 
της ΝΔ, να συνδέεται η πολιτική κριτική 
αποφάσεων της Δικαιοσύνης, με την, 
απολύτως καταδικαστέα, απειλητική επι-
στολή αγνώστων εναντίον του προέδρου 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, Ν. 
Σακελλαρίου» σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. «Στη 
δίψα τους για εξουσία, πέφτουν κάθε 
μέρα όλο και πιο χαμηλά. […] Η ΝΔ και ο 
κ. Μητσοτάκης προσωπικά, μόνο ντροπή 
θα πρέπει να αισθάνονται για την κατά-
ντια τους» σημείωσε το κυβερνών κόμμα 
στην ανακοίνωσή του.

Απειλητική επιστολή προς τον 
πρόεδρο του Συμβουλίου της 
Επικρατείας

Παυλόπουλος σε ομογενείς 
φοιτητές: Ο ελληνικός λαός 
αντέχει παρά τα προβλήματα

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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Ο
μόφωνη αναμένεται να είναι σήμερα η υιοθέ-
τηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνω-
μένων Εθνών του ψηφίσματος, με το οποίο θα 
ανανεώνεται για ακόμη έξιμε μήνες, μέχρι δη-

λαδή τις 31 Ιανουαρίου 2018, η θητεία της ειρηνευτικής 
δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ).
Σύμφωνα με το τελικό σχέδιο του ψηφίσματος, το Συμ-
βούλιο Ασφαλείας “καλωσορίζει την πρόοδο στην υπό 
την καθοδήγηση των ηγετών διαδικασία από την 11η 
Φεβρουαρίου 2014 και τις προσπάθειες των ηγετών και 
των διαπραγματευτών τους για να επιτευχθεί μια συνο-
λική και διαρκής διευθέτηση, σημειώνει το αποτέλεσμα 
της Διάσκεψης για την Κύπρο και παροτρύνει τις πλευρές 
και όλους τους εμπλεκόμενους συμμετέχοντες να δια-
τηρήσουν τη δέσμευσή τους σε μία διευθέτηση υπό την 
αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών”.
Επίσης καλεί, μεταξύ άλλων, τους δύο ηγέτες “να κατα-
βάλουν προσπάθειες για περαιτέρω εργασία για την επί-
τευξη συγκλίσεων στα βασικά θέματα” και “να βελτιώ-
σουν τη δημόσια ατμόσφαιρα για τις διαπραγματεύσεις 
προς διασφάλιση μιας διευθέτησης, συμπεριλαμβανο-
μένης της επικέντρωσης των δημοσίων μηνυμάτων πάνω 

στις συγκλίσεις και στην πορεία προς τα μπρος, και της 
μεταφοράς πιο εποικοδομητικών και εναρμονισμένων 
μηνυμάτων”.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας ζητά από τον Γενικό Γραμματέα 
των Ηνωμένων Εθνών “να διατηρήσει τον προγραμματι-
σμό για τη μετάβαση σε σχέση με μία διευθέτηση, καθο-
δηγούμενος από την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, και 
ενθαρρύνει τις πλευρές να εμπλακούν μεταξύ τους, καθώς 
και με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ και την αποστολή καλών υπηρε-
σιών των Ηνωμένων Εθνών σε ότι αφορά το θέμα αυτό” 
και προτρέπει την εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπι-
στοσύνης.
Ακόμη ζητά από τον Γενικό Γραμματέα “να διεξαγάγει μια 
στρατηγική αναθεώρηση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, επικεντρωμέ-
νης σε συμπεράσματα και συστάσεις για το πώς η ΟΥΝΦΙ-
ΚΥΠ θα πρέπει να διαμορφωθεί κατά τον βέλτιστο τρόπο, 
για την εφαρμογή της υφιστάμενης εντολής της, που θα 
βασίζεται αποκλειστικά σε αυστηρά τεκμηριωμένη εκτί-
μηση της επίπτωσης των δραστηριοτήτων της” καθώς και 
να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της επα-
νεξέτασης αυτής όταν κρίνει κατάλληλο, εντός τεσσάρων 
μηνών από την έγκριση του παρόντος ψηφίσματος.

Αναμένεται έγκριση ανανέωσης της 
θητείας ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Σκόπιμες παραλείψεις στη στελέχωση 
της ΑΗΚ

Γ
ια σκόπιμες παραλείψεις του Υπουργείου Ε-
νέργειας σε ό,τι αφορά τη στελέχωση της Αρ-
χής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), προκειμέ-
νου να την καταστήσει αναποτελεσματική 

στην υλοποίηση της αποστολής της, κάνουν λόγο 
οι συντεχνίες.
Σε επιστολή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Αρχής, οι επικεφαλής των συντεχνιών ΕΠΟ-
ΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ – ΑΗΚ, ΣΕΠΑΗΚ και ΣΥΒΑΗΚ, ανα-
φέρουν ότι το Υπουργείο δεν εγκατέλειψε ποτέ τη 
θέση και την πρόθεσή του για τον κατακερματισμό 
της Αρχής Ηλεκτρισμού και ότι «φροντίζει να ενι-
σχύει το στόχο του με τις σκόπιμες παραλείψεις του 
για τη σωστή στελέχωση της Αρχής, ούτως ώστε 
αποδυναμωμένη να καταστεί αναποτελεσματική 
στην υλοποίηση του αναπτυξιακού της προγράμ-
ματος, στις υποχρεώσεις και στην αποστολή της».
Οι συντεχνίες αναφέρουν επίσης πως η απελευ-
θέρωση θέσεων εργασίας έπρεπε έγκαιρα να είχε 
απασχολήσει το ΔΣ και το Υπουργείο Ενέργειας και 

να είχαν κατατεθεί στη Βουλή για έγκριση, προτού 
αναστείλει τις εργασίες της για τις θερινές διακο-
πές.
«Είναι σχήμα οξύμωρο να παραχωρούνται απλό-
χερα και αβασάνιστα θέσεις προσωπικού για αμφι-
βόλου επιτυχίας, ψηλού ρίσκου και κόστους εγχεί-
ρημα λειτουργίας της αγοράς, που στηρίζεται σε 
θεωρητικές και υποθετικές προσεγγίσεις, ενώ 
περιθωριοποιούνται συστηματικά οι πραγματικές 
ανάγκες στελέχωσης της Αρχής» τονίζουν.
Εισηγούνται δε όπως μέχρι την έναρξη των εργα-
σιών της Βουλής το ΔΣ προβεί στις αναγκαίες ενέρ-
γειες σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία 
ούτως ώστε να επιδιωχθεί η διατήρηση της εφαρ-
μογής των εξαιρέσεων που η Ευρωπαϊκή Ένωση 
παραχώρησε στην Κύπρο για την ενέργεια και να 
προωθηθούν για εφαρμογή οι ομόφωνες αποφά-
σεις της Αρχής Ηλεκτρισμού που στόχο έχουν την 
ασφαλέστερη, ταχύτερη και οικονομικότερη λύση 
για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού.

Η 
Τράπεζα Κύπρου θα χρειαστεί να πωλήσει Μη Εξυπηρετούμενα 
Δάνεια (ΜΕΔ) για να επιτύχει τον στόχο της για μείωση των ΜΕΔ 
στο 20% μέχρι το 2019, αναφέρει ο διεθνής οίκος αξιολόγησης 
Moody’s.

Ειδικότερα, ο διεθνής οίκος σε ειδική έκθεσή του για την Τράπεζα Κύπρου, 
με τίτλο «Η μείωση των ‘κακών’ δανείων το κλειδί για συνέχιση της ανά-
καμψης», υπογραμμίζει ότι ο φιλόδοξος στόχος που έχει θέσει η διοίκηση 
της Τράπεζας Κύπρου για μείωση μέχρι το 2019 κατά το ήμισυ, στο 20%, 
των ΜΕΔ, από 40% που είναι σήμερα, μπορεί να επιτευχθεί «μόνο αν η 
τράπεζα συμπεριλάβει και την πώληση ΜΕΔ» στα εργαλεία που έχει στη 
διάθεση της.
Η συνεχιζόμενη ανάκαμψη της Τράπεζας Κύπρου μετά την οικονομική στή-
ριξή της πριν από τέσσερα χρόνια θα εξαρτηθεί από την ικανότητα της τρά-
πεζας να καθαρίσει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο δανείων της από τα επι-
σφαλή δάνεια, σημειώνει.
Προβαίνοντας σε μια υπόθεση ότι οι νέες δανειοδοτήσεις ανέρχονται περί-
που στο 1,5 δισ. ευρώ ετησίως, ότι οι διαγραφές πλησιάζουν στα 300 εκα-
τομμύρια ευρώ ετησίως και ότι όλα τα σημερινά αναδιαρθρωμένα δάνεια 
γίνονται εξυπηρετούμενα, ο Moody’s εκτιμά ότι ο δείκτης των ΜΕΔ προς 
τα ακαθάριστα δάνεια της τράπεζας θα μειωθεί περίπου στο 22% μέχρι το 
2019, και σημειώνει την ανάγκη για επιπλέον πωλήσεις ΜΕΔ για να επιτευ-
χθεί ο στόχος της τράπεζας για μείωση των ΜΕΔ στο 20%.
Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, τα ΜΕΔ υποχώρησαν στο 40% του 
δανειακού χαρτοφυλακίου τον Μάρτιο του 2017 (στα 8 δισεκατομμύρια 
ευρώ) από το ανώτατο σημείο του 53% που είχαν ανέλθει τον Δεκέμβριο 
του 2014, λόγω της αναδιάρθρωσης δανείων, της ανταλλαγής χρέους ένα-
ντι περιουσιακών στοιχείων και των διαγραφών δανείων.
Αναφέροντας ότι η βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων 
της τράπεζας οφείλεται κυρίως στις αναδιαρθρώσεις δανείων, ο διε-
θνής οίκος σημειώνει ότι η πρόοδος στις αναδιαρθρώσεις έχει οδηγήσει 
μεγάλο όγκο ΜΕΔ στο να καταστούν εξυπηρετούμενα.
Αναφέρει ότι η διοίκηση της τράπεζας αναμένει ότι επιπλέον δάνεια συνο-
λικού ποσού περίπου €1,6 δισ. θα καταστούν εξυπηρετούμενα μέχρι το 
2019 και σημειώνει ότι περίπου το 91% των αναδιαρθρωμένων δανείων 
που αφορούν εταιρείες δεν παρουσιάζουν καθυστερήσεις.
Ο οίκος υπογραμμίζει ότι η τράπεζα, παρόλο που αρχικά ήταν απρόθυμη 
να διαγράψει επισφαλή δάνεια, εντούτοις αυτό είναι ένα μέτρο που χρη-
σιμοποιεί όλο και περισσότερο και σημειώνει ότι έχουν διαγραφεί ΜΕΔ 
ύψους 1,6 δισ. ευρώ από το 2014.
Προσθέτει ότι η διοίκηση της τράπεζας αναμένει πως περίπου το ένα τρίτο 
του στόχου της για μείωση των ΜΕΔ θα προέλθει από διαγραφές.
Αναφέρει ότι περίπου το 77% των αναδιαρθρωμένων δανείων δεν παρου-
σιάζουν καθυστερήσεις και σημειώνει ότι το ποσοστό αυτό δεν περιλαμ-
βάνει δάνεια ύψους 420 εκ. ευρώ τα οποία αναδιαρθρώθηκαν το πρώτο 
τρίμηνο του 2017 και «είναι πολύ νωρίς» για να κριθεί η απόδοσή τους.
Σύμφωνα με τον οίκο, τα εταιρικά δάνεια έχουν την καλύτερη απόδοση, 
με το 91% αυτών που έχουν αναδιαρθρωθεί να λειτουργούν σύμφωνα με 
τους όρους της αναθεωρημένης σύμβασής τους.
Επιπλέον, ο Moody`s αναφέρει ότι τα δάνεια λιανικής παρουσιάζουν την 
πιο αδύναμη απόδοση με το 65% των αναδιαρθρωμένων δανείων αυτής 
της κατηγορίας να μην έχουν καθυστερήσεις, ενώ τα δάνεια των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων λειτουργούν ελαφρώς καλύτερα, σύμφωνα με τον 
οίκο, με το 67% αυτών των δανείων να μην καταγράφουν καθυστερήσεις.

Moody’s: Αναγκαία 
η πώληση ΜΕΔ από 
Τράπεζα Κύπρου

εδώ Κύπρος
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Σ
τα 70,2 εκατομμύ-
ρια ευρώ ανέρχε-
ται το κόσ τος των 
έργων που εξήγγειλε 

σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, Νίκος Ανα-
στασιάδης, κατά τη διάρ-
κεια σύσκεψης στο δημο-
τικό μέγαρο Λεμεσού, στην 
παρουσία σχεδόν σύσσω-
μου του Υπουργικού Συμ-
βουλίου και των τοπικών 
αρχών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας ανέφερε πως η παρου-
σία του σκοπό έχει την εξέ-
ταση της  προόδου των 
έργων που είχαν εξαγγελθεί 
τον Ιούλιο του 2015, προκει-
μένου να ληφθούν οι ανα-
γκαίες αποφάσεις, έτσι ώστε 
όσα δεν έχουν υλοποιηθεί 
να προωθηθούν για άμεση 
εκτέλεση, και να εξαγγείλει 
αποφάσεις της Κυβέρνησης 
που θα συμβάλουν σημα-
ντικά στη βελτίωση της ποιό-
τητας ζωής των κατοίκων της 
επαρχίας Λεμεσού.

Λέγοντας πως το κόστος των 
νέων έργων για τη Λεμεσό 
ανέρχεται στα 70,2 εκατομ-
μύρια ευρώ, σημείωσε πως 
σε αυτά δεν υπολογίζονται 
τα 22 εκατομμύρια ευρώ από 
το πρόγραμμα Στρατηγικής 
Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ιδιαίτερα για το φλέγον θέμα 
του νέου γηπέδου που η 
Λεμεσός αναμένει, ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας είπε 
πως, μετά τα πολλαπλά προ-
βλήματα που παρουσιάστη-
καν, το Υπουργικό Συμβού-
λιο αποφάσισε στις 19 Ιου-
λίου, όπως αναθέσει την 
εκτέλεση του έργου σ τον 
ΚΟΑ, με δαπάνη 28,2 εκα-
τομμυρίων ευρώ, ενώ η προ-
κήρυξη των προσφορών 
αναμένεται να γίνει μέχρι το 
τέλος του προσεχούς Σεπτεμ-
βρίου.

Εξαγγελία νέων 
έργων ύψους 
€70,2 εκ. για τη 
Λεμεσό

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Νίκος Αναστασιάδης θα 
πρέπει να συγκαλέσει άμεσα 
Εθνικό Συμβούλιο με ένα και 
μοναδικό θέμα: τη μελέτη 
των σεναρίων της Τουρκίας 
που συνιστούν το πλάνο 
Β ή το πλάνο Γ το οποίο 
εξήγγειλε ο κ. Ερντογάν, είπε 
ο Πρόεδρος της Συμμαχίας 
Πολιτών και υποψήφιος 
Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας Γιώργος 
Λιλλήκας, σε δηλώσεις του 
μετά από συνάντηση με 
την Πρέσβειρα των ΗΠΑ Αν 
Ντόχερτι.

Ο 
κ. Λιλλήκας ανέφερε ό-
τι κατά τη συνάντηση 
επεξήγησε στην Πρέ-
σβειρα των ΗΠΑ  τις θέ-

σεις της Συμμαχίας και παρουσί-
ασε τα δικά τους δεδομένα όσον 
αφορά το αποτέλεσμα και τις ευ-
θύνες της Τουρκίας στη Διάσκεψη 
στο Κραν Μοντάνα.
«Ταυτόχρονα, εξέφρασα τις ανη-
συχίες της ελληνοκυπριακής 
πλευράς όσον αφορά κυρίως το 
πλάνο Β’ της Τουρκίας, του οποίου 
την εφαρμογή φαίνεται να ξεκινά 
η Τουρκία. Επεσήμανα ότι η διε-
θνής κοινότητα και ασφαλώς οι 
μεγάλες δυνάμεις και τα μόνιμα 
μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας 
έχουν ευθύνες να παρέμβουν και 
να μην επιτρέψουν στην Τουρκία 
να δημιουργήσει νέα δεδομένα ή 
νέα τετελεσμένα στο Κυπριακό», 
πρόσθεσε.
Ο κ. Λιλλήκας είπε, επίσης, ότι 
εξέφρασε τις ανησυχίες τους όσον 
αφορά την πρόνοια που υπάρ-
χει στο προσχέδιο του ψηφίσμα-
τος, στο οποίο θα κληθεί αύριο το 
Συμβούλιο Ασφαλείας να εγκρίνει 

την πρόνοια που αφορά την ανα-
θεώρηση των όρων εντολής και 
τη στρατηγική μελέτη αναφορικά 
με την ειρηνευτική δύναμη της 
UNFICYP.
«Επιμένω ότι η κυπριακή Κυβέρ-
νηση θα έπρεπε να αποσύρει ή 
να επιμένει να αποσυρθεί αυτή 
η συγκεκριμένη πρόνοια από το 
ψήφισμα. Δεν μπορεί να προκύ-
ψει τίποτε καλό από μια στρατη-
γική μελέτη για το κατά πόσο είναι 
χρήσιμη ή όχι η UNFICYP στην 
Κύπρο. Το πιο πιθανό είναι ότι θα 
μας προκύψουν αρνητικές εκπλή-
ξεις, δυσάρεστες εκπλήξεις και η 
Κυβέρνηση έχει μόνο λίγα εικοσι-
τετράωρα για να αντιδράσει. Ταυ-
τόχρονα, θεωρώ ότι ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας θα πρέπει να 
συγκαλέσει άμεσα 
Εθνικό Συμβούλιο 
με ένα και μοναδικό 
θέμα: τη μελέτη 
των σεναρίων της 
Τουρκίας που συνι-
σ τούν το πλάνο 
Β ή το πλάνο Γ το 
οποίο εξήγγειλε ο 
κ. Ερντογάν», συμπλήρωσε.
Ήδη, συνέχισε ο κ. Λιλλήκας, με 
τις κινήσεις της και τις προτάσεις 
της αναφορικά με τους Μαρωνί-
τες δείχνει ότι αρχίζει να κινεί-
ται προς μια διαφορετική κατεύ-
θυνση ενώ η Κυβέρνηση παραμέ-
νει παθητικός θεατής.
«Θα πρέπει να μελετηθούν όλα τα 
ενδεχόμενα, όλα τα σενάρια και 
για κάθε σενάριο θα πρέπει να 
υπάρξουν συγκεκριμένες δράσεις 
κυρίως προληπτικού χαρακτήρα, 
για να αποτρέψουμε τη δημιουρ-
γία νέων τετελεσμένων από πλευ-
ράς της Τουρκίας. Είναι καιρός 
επιτέλους, η Κυβέρνηση να πάψει 
να είναι παθητικός θεατής και να 
πάψει να επενδύει σε πυροσβε-

στικά μέτρα τα οποία δεν θα είναι 
και αποτελεσματικά. Αναμένω λοι-
πόν, από τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας να συγκαλέσει το Εθνικό 
Συμβούλιο για να μπορέσουμε 
όλοι να συμβάλουμε στην απο-
τροπή των νέων τουρκικών σχεδι-
ασμών», κατέληξε.

ΓΓ ΑΚΕΛ: Να γίνουν ενέρ-
γειες για να διατηρήσουν 
ζωντανή την ελπίδα για 
λύση
Η πλευρά μας έχει υποχρέωση να 
προβεί σε συγκεκριμένες ενέρ-
γειες οι οποίες  θα διατηρήσουν 
την ελπίδα ζωντανή και από την 
άλλη θα αναθερμάνουν την προ-
σπάθεια για επίτευξη λύσης στο 
Κυπριακό, δήλωσε ο Γενικός Γραμ-

ματέας του ΑΚΕΛ 
Άντρος Κυπριανού, 
ύστερα από συνά-
ντηση με την Αρι-
στερή Πτέρυγα.
Στη συνάν τηση, 
ανέφερε, εκφρά-
στηκε η κοινή ανη-
συχία για το πώς 

έχουν εξελιχθεί τα πράγματα 
πρώτα στο ίδιο το Κραν Μοντάνα 
και το πώς εξελίσσονται στη συνέ-
χεια.
«Εκείνο στο οποίο επιμένουμε», 
ανέφερε, «είναι ότι θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί ότι θα παραμείνει 
ζωντανή η ελπίδα για τη λύση στο 
Κυπριακό και η δική μας πλευρά 
έχει την υποχρέωση να προ-
βεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, 
οι οποίες από τη μια θα διατη-
ρήσουν την ελπίδα ζωντανή και 
από την άλλη θα αναθερμάνουν 
την προσπάθεια, με στόχο την 
ανάπτυξη μιας νέας προσπάθειας 
με στόχο την επίτευξη λύσης του 
Κυπριακού στο συμφωνημένο 
πλαίσιο», ανέφερε.

Είπε επίσης ότι αντάλλαξαν από-
ψεις για τις προεδρικές εκλογές 
και ανέλυσαν το σκεπτικό της κατ’ 
αρχήν πρότασης στις κομματικές 
ομάδες βάσης του ΑΚΕΛ για υπο-
ψηφιότητα του Σταύρου Μαλά.
Πρόσθεσε ότι η προσπάθεια του 
ΑΚΕΛ είναι να δημιουργηθεί μια 
δυναμική υπέρ της υποψηφιότη-
τας Σταύρου Μαλά γιατί, όπως 
είπε, είναι η υποψηφιότητα η 
οποία μπορεί να εγγυηθεί συνε-
πείς και σωστούς χειρισμούς στο 
Κυπριακό, μπορεί να επαναρχί-
σει  την προσπάθεια και το διά-
λογο για τη λύση στο Κυπριακό 
από εκεί που έμεινε στο Κραν 
Μοντάνα.
«Ταυτόχρονα, είναι υποψηφιότητα 
η οποία μπορεί να οδηγήσει σε 
προοδευτική μεταρρύθμιση την 
κυπριακή κοινωνία, να συγκρου-
στεί με τα φαινόμενα διαπλοκής 
και διαφθοράς, που το τελευταίο 
διάστημα φυτρώνουν όπως τα 
μανιτάρια στην Κύπρο και να ακο-
λουθήσει μια διαφορετική φιλο-
σοφία όσον αφορά τα κοινωνικο-
οικονομικά ζητήματα, δηλαδή να 
εξασφαλίσει ότι θα υπάρξει δικαι-
ότερη ανακατανομή του εθνικού 
πλούτου και μια κοινωνική δικαι-
οσύνη», συμπλήρωσε ο κ. Κυπρι-
ανού.
Όπως δήλωσε, με την Αριστερή 
Πτέρυγα έχουν πολύ μεγάλη ταυ-
τότητα απόψεων σε όλα τα ζητή-
ματα.
Εκ μέρους της Αριστερής Πτέρυ-
γας, ο Θέμος Δημητρίου ανέφερε 
ότι έχει κορυφωθεί η ανησυχία 
τους για τις τελευταίες εξελίξεις 
και τις τελευταίες συμπεριφορές 
του Προέδρου της Δημοκρατίας, 
ενώ εξέφρασε την άποψη ότι πρέ-
πει να γίνει ό,τι είναι δυνατό για να 
αντιστραφεί αυτή η πορεία και να 
μην παγιωθεί η διχοτόμηση.

Συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου για τα σενάρια 
της Τουρκίας ζητά ο Γ. Λιλλήκας
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«Οι περισσότεροι δεν 
γνωρίζουν ότι ο Λίνκολν ήταν 
ρεπουμπλικανός. Το ξέρουν; Όχι. 
Ίσως πρέπει να κτίσουμε λίγο 
περισσότερο πάνω σε αυτό», 
πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος

Μ
ία ακόμη δήλωση που θα 
σηκώσει θύελλες σχολίων 
και αντιπαραθέσεων σε πα-
γκόσμιο επίπεδο και όχι μό-

νο στις ΗΠΑ, πραγματοποίησε ο Ντόναλντ 
Τραμπ, λέγοντας πως ο μόνος πρόεδρος 
που τον ξεπέρασε σε... προεδρικότητα, ή-
ταν ο Αβραάμ Λίνκολν!
Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο 

Οχάιο, απάντησε σε εκείνους που ισχυρί-
ζονται ότι δεν συμπεριφέρεται ως πρόε-
δρος των ΗΠΑ. «Είναι πιο εύκολο να προ-
σποιείσαι τον πρόεδρο, από αυτό που 
κάνουμε εμείς σήμερα, εδώ. Πιστέψτε με. 
Με εξαίρεση τον Αβραάμ Λίνκολν, εγώ 
είμαι πιο προεδρικό απ’ όλους τους προ-
έδρους που πέρασαν από το οβάλ γρα-
φείο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ρεπου-
μπλικανός ηγέτης.
«Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ότι 
ο Λίνκολν ήταν ρεπουμπλικανός. Το 
ξέρουν; Όχι. Ίσως πρέπει να κτίσουμε 
λίγο περισσότερο πάνω σε αυτό», πρό-
σθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, θέλοντας να 
στείλει ένα μήνυμα στους Αμερικανούς 
πολίτες.

Ε
κτός ελέγχου η κατάσταση στη 
Βενεζουέλα με άλλα δύο άτομα, 
ένας 16χρονος κι ένας 30χρονος, 
να προστίθενται στη λίστα θανά-

του των αντικυβερνητικών διαδηλώσε-
ων που έχουν ξεσπάσει στη χώρα τους 
τελευταίους τέσσερις μήνες. 
Λίγα 24ωρα πριν τις εκλογές της Κυρια-
κής για τη σύσταση νέας συνέλευσης 
που θα αναλάβει την επιθεώρηση του 
Συντάγματος, η αντιπολίτευση καλεί τους 
πολίτες να ξεχυθούν αύριο στους δρό-
μους χώρας υψώνοντας τη γροθιά τους 
στον Μαδούρο.
Τους τελευταίες μήνες, περισσότεροι 
από 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή 
τους στις αντικυβερνητικές κινητοποι-
ήσεις, όπως υποστηρίζουν ο αρχές της 
χώρας. Ωστόσο, μέλη της 
αν τ ιπολίτευσης καταγ-
γέλλουν ότι στην πραγ-
ματ ικότητα τα θύματα 
ξεπερνούν τα 120. 
Η  αν τ ιπολ ί τ ευσ η τ ης 
χώρας που σηκώνει τα 
μανίκια για την αυριανή 
διαδήλωση, έχει δημι-
ουργήσει ή τουλάχιστον 
προσπαθεί να δημιουργήσει «παράλλη-
λες» κυβερνητικές δομές και θεσμούς. 
Η Βουλή της Βενεζουέλας που ελέγχεται 
από την αντιπολίτευση, όρισε τα 33 μέλη 
του Ανώτατου Δικαστηρίου, κίνηση που 
κρίθηκε παράνομη από την κυβέρνηση. 
Από την πλευρά του, ο Μαδούρο είχε 
δηλώσει: «Θα τους πιάσω έναν-έναν και 
θα τους βάλω φυλακή».
Παρά τις διεθνείς πιέσεις, αλλά και τις 
προειδοποιήσεις των ΗΠΑ για επιβολή 
κυρώσεων, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας 
δηλώνει αποφασισμένος να προχωρήσει 
στην ψηφοφορία της Κυριακής από την 
οποία θα προκύψει ένα νέο σώμα 545 
μελών που θα «γράψει» το νέο Σύνταγμα 
και θα αναδείξει τη «Βουλή του λαού». 
Για την αντιπολίτευση, η κίνηση αυτή 
έχει έναν και μόνο σκοπό: να αναλά-
βει μόνιμα την προεδρία ο Μαδούρο 
φιμώνοντας την οποιαδήποτε αντίθετη 
«φωνή» στη Βενεζουέλα. 

Ο 16χρονος έχασε τη ζωή του στη διάρ-
κεια ταραχών στην πολιτεία Μιράνδα και 
ο 30χρονος σε διαδήλωση στην ορεινή 
πολιτεία Μερίδα. Χθες η αντιπολίτευση 
της χώρας κάλεσε σε 48ωρη γεν ική 
απεργία, κλιμακώνοντας τις πιέσεις σε 
βάρος του καθεσ τώς του προέδρου 
Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο κατηγορεί 
ότι προσπαθεί να έχει υπό τον έλεγχό 
του τους δημοκρατικούς θεσμούς και να 
παγιώσει την παραμονή του στην εξου-
σία.
Οι πολέμιοι του Μαδούρο στο εσωτε-
ρικό και το εξωτερικό προσπαθούν να 
τον πιέσουν ώστε να παγώσει τα σχέδιά 
του για την αναθεώρηση του Συντάγμα-
τος  με τις εκλογές για ανάδειξη μελών 
Συνταγματικής Συνέλευσης που θα πραγ-

ματοποιηθούν την ερχό-
μενη Κυριακή.
Οι αντικυβερνητικοί δια-
δηλωτ έ ς  έ χουν με  το 
μέρος τους τα συνδι -
κάτα, ωστόσο, η κυβέρ-
νηση Μαδούρο ε λέ γ -
χ ε ι  τ ο ν  σ τ ρ α τ ηγ ικ ή ς 
σ ημασ ίας  πε τ ρε λα ικό 
και δημόσιο τομέα, που 

απαριθμεί τρία 3 εκατομμύρια εργαζο-
μένους. Ο Μαδούρο, έχει στυλώσει τα 
πόδια και ζητά από την αντιπολίτευση 
να «σεβαστεί το δικαίωμα των ανθρώ-
πων να ψηφίσουν ελεύθερα και χωρίς 
βία». Άμεση ήταν η απάντηση του Λεο-
πόλντο Λόπεζ, μια εμβληματική προσω-
πικότητα της αντιπολίτευσης, καλώντας 
τους στρατιωτικούς να αποκηρύξουν τα 
σχέδια του Μαδούρο για τη συντακτική 
συνέλευση.
Οι δραματικές εξελίξεις εκτυλίσσονται 
ενώ ο πρόεδρος της Βενεζουέλας χαρα-
κτήρισε τις κυρώσεις των ΗΠΑ που επι-
βλήθηκαν χθες στο καθεστώς του ως 
«αυθάδεις», καθώς αυξάνονται οι πιέ-
σεις γ ια το αμφιλεγόμενο σχέδιο του 
σχετικά με το Σύνταγμα. Χθες, Τετάρτη, 
η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέβαλε στοχευ-
μένες κυρώσεις εναντίον 13 εν ενεργεία 
και πρώην ανώτερων κρατικών αξιωμα-
τούχων της Βενεζουέλας.

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη 
Βενεζουέλα - Η λίστα θανάτου 
μεγαλώνει
Λίγα 24ωρα πριν τις εκλογές της Κυριακής, η αντιπολίτευση καλεί τους πολίτες να 
ξεχυθούν αύριο στους δρόμους, υψώνοντας τη γροθιά τους στον Μαδούρο

Τραμπ: Μόνο ο Αβραάμ Λίνκολν 
ήταν πιο... πρόεδρος από εμένα
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Α
νέβασε τους τόνους Εξωτερικών 
του Ισραήλ που καταφέρθηκε 
κατά της τουρκικής κυβέρνησης 
μετά τις δηλώσεις του προέδρου 

της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχε-
τικά με τα μέτρα που εφαρμόζονται στην 
Πλατεία των Τεμενών. Η ισραηλινή κυβέρ-
νηση απάντησε χωρίς περιστροφές επιση-
μαίνοντας ότι το Ισραήλ δεν έχει να πάρει 
κανένα «μάθημα ηθικής» από την Τουρκία.
«Οι ημέρες της οθωμανικής αυτοκρατο-
ρίας πέρασαν. Είναι γελοίο να ακούμε την 
τουρκική κυβέρνηση που εισέβαλε στη 
βόρεια Κύπρο, καταστέλλει με τη βία την 
κουρδική μειονότητα και φυλακίζει τους 
δημοσιογράφους, να παραδίδει μαθήματα 
ηθικής στο Ισραήλ, τη μόνη πραγματική 
δημοκρατία στην περιοχή» επεσήμανε 
συγκεκριμένα το υπουργείο σε μια ανακοί-
νωσή του.
Χθες, ο Τούρκος ηγέτης έκρινε «καλή», 
αλλά όχι αρκετή την απόφαση του Ισραήλ 
να καταργήσει τους ανιχνευτές μετάλλων 
στις εισόδου της Πλατείας των Τεμενών, 
στην κατεχόμενη ανατολική Ιερουσαλήμ, 
ένα γεγονός που πυροδότησε βίαιες δια-
δηλώσεις.
Η απομάκρυνση των μηχανημάτων «είναι 
ένα καλό μέτρο» δήλωσε ο Ερντογάν.
«Αλλά είναι επαρκές για εμάς; Όχι» 
συμπλήρωσε ο επικεφαλής του τουρκικού 
κράτους, επικρίνοντας με σφοδρότητα τους 
περιορισμούς που επέβαλαν οι ισραηλι-
νές αρχές και εμποδίζουν, σύμφωνα με τον 
ίδιο, την πρόσβαση των μουσουλμάνων 
στην Πλατεία, ιδίως για την προσευχή της 
Παρασκευής.
«Καθημερινά, η ισραηλινή κυβέρνηση επι-
χειρεί με νέα μέτρα να καταστρέψει τον 
ισλαμικό χαρακτήρα της Ιερουσαλήμ» 
τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.
Χθες, ο Ερντογάν προέτρεψε τους μου-
σουλμάνους σε ολόκληρο τον κόσμο να 
«επισκεφθούν» και να «προστατεύσουν» 
την Ιερουσαλήμ, μετά τα επεισόδια βίας 
που προκάλεσε η εγκατάσταση των ανι-
χνευτών μετάλλων.
Από την πλευρά του υπουργείο Εξωτε-
ρικών του Ισραήλ, το χαρτοφυλάκιο του 
οποίου είναι στην αρμοδιότητα του πρω-

θυπουργού της χώρας Μπενιαμίν Νετανιά-
χου, χαρακτήρισε αυτές τις δηλώσεις «αδι-
ανόητες, ψευδείς και διαστρεβλωμένες».

Το Τελ Αβίβ «ξηλώνει» τους ανι-
χνευτές μετάλλων στο Όρος του 
Ναού της Ιερουσαλήμ
Η κυβέρνηση του Τελ Αβίβ αποφάσισε 
να «ξηλώσει» τους ανιχνευτές μετάλλων 
στο Όρος του Ναού της Ιερουσαλήμ, μία 
κίνηση που έχει προκαλέσει «θύελλα» 
αντιδράσεων από την πλευρά των Παλαι-
στινίων, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν 
αιματηρές συγκρούσεις.
Το Ισραήλ είχε αποφασίσει να τοποθετήσει 
ανιχνευτές μετάλλων στο Όρος του Ναού 
(η Πλατεία των Τεμενών για τους Μουσουλ-
μάνους) με το επιχείρημα ότι γινόταν διακί-
νηση όπλων από διάφορες ομάδες.
Τελικά το υπουργικό συμβούλιο του Τελ 
Αβίβ αποφάσισε να χρησιμοποιήσει άλλα 
σύγχρονα μέσα για την ασφάλεια των πολι-
τών, όπως αναφέρει το BBC.
Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουρ-
γού,ΜπέντζαμινΝετανιάχου,ανακοίνωσε 
ότι,το υπουργικό συμβούλιο αποδέχθηκε 
τη σύσταση όλων των αρχών ασφαλείας να 
αλλάξει ο τρόπος επιθεώρησης της περι-
οχής και στη θέση των ανιχνευτών μετάλ-
λων,να χρησιμοποιηθούν μέσα προηγμέ-
νης τεχνολογίας.
Η ισραηλινή κυβέρνηση είναι έτοιμη να 
δαπανήσει το ποσό των 28 εκατομμυρίων 
δολαρίων για το νέο εξοπλισμό ασφαλείας, 
ο οποίος θα τεθεί σε λειτουργία τους επό-
μενους έξι μήνες. Στην περιοχή θα ενισχυ-
θεί επίσης η αστυνομική παρουσία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι,οι Παλαιστίνιοι 
είχαν καταγγείλει την τοποθέτηση ανιχνευ-
τών μετάλλου στις εισόδους της πλατείας 
και σε ένδειξη διαμαρτυρίας είχαν αποφα-
σίσει να μην πηγαίνουν να προσεύχονται 
στην πλατεία των Τεμενών αλλά στην παλιά 
πόλη.
 Η ένταση στις διμερείς σχέσεις ενισχύ-
θηκε μετά την ρουκέτα που εκτοξεύτηκε 
από τη Λωρίδα της Γάζας πριν από δύο 
24ωρα προς το Ισραήλ και τους Ισραηλι-
νούς να απαντούν με πυρά κατά θέσεων 
της Χαμάς.

διεθνή νέα

Ισραήλ προς Ερντογάν: Δεν 
δεχόμαστε μαθήματα ηθικής 
από αυτούς που εισέβαλαν 
στην Κύπρο

Θ
ύελλα αντιδράσεων έχουν προκαλέσει 
οι δηλώσεις ενός Μαλαισιανού βου-
λευτή, ο οποίος ισχυρίστηκε κατά τη 
διάρκεια μιας συζήτησης στη Βουλή 

της χώρας του ότι η άρνηση μιας γυναίκας να κάνει 
σεξ με τον σύζυγό της ισοδυναμεί με «ψυχολογική 
και συναισθηματική κακοποίηση».
Χρήστες των social media αλλά και ακτιβιστές 
στη Μαλαισία χαρακτηρίζουν τις δηλώσεις του 
βουλευτή «γελοίες» και ταυτόχρονα «θλιβερές», 
αφού αντανακλούν βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις 
στην ασιατική χώρα, όπου η θέση της γυναίκας 
βρίσκεται ακόμα πολλές δεκαετίες πίσω.
Ο Che Mohamad Zulkifly Jusoh, ένας μουσουλ-
μάνος βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος 
Barisan Nasional (BN) δήλωσε εχθές τα εξής κατά 
τη διάρκεια συζήτησης στο κοινοβούλιο σχετικά 
με προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις στη νομοθε-
σία κατά της ενδοοικογενειακής βίας: «Αν και οι 
άνδρες είναι κατά κοινή ομολογία πιο δυνατοί 

σωματικά από τις γυναίκες, υπάρχουν περιπτώ-
σεις όπου γυναίκες ασκούν ακραία βία ή κακο-
ποιούν τους συζύγους τους. Συνήθως, αυτές οι 
περιπτώσεις περιλαμβάνουν λεκτικές επιθέσεις 
- τότε μιλάμε για συναισθηματική κακοποίηση. 
Προσβάλουν τον άνδρα τους και αρνούνται να 
ικανοποιήσουν τις σεξουαλικές τους ανάγκες. Όλα 
τα παραπάνω είναι τύποι ψυχολογικής και συναι-
σθηματικής κακοποίησης», ανέφερε ο βουλευτής.
Τα σχόλιά του προκάλεσαν την οργή της ακτι-
βίστριας Marina Mahathir που χαρακτήρισε 
τον πολιτικό τελείως αδαή. «Οι γυναίκες έχουν 
δικαίωμα να πουν όχι στο σεξ. Πρόκειται για μια 
παλιά αντίληψη που έχουν οι άνδρες εδώ ότι όταν 
παντρεύεσαι μια γυναίκα σου ανήκει το κορμί της, 
όμως τα πράγματα δεν λειτουργούν έτσι. Είναι 
γελοίο να λες ότι οι άνδρες κακοποιούνται όταν 
οι γυναίκες τους λένε όχι στο σεξ», δήλωσε στο 
Γαλλικό Πρακτορεί η Mahathir, η οποία είναι κόρη 
του πρώην πρωθυπουργου της χώρας.

Μαλαισιανός βουλευτής: Η άρνηση 
μιας συζύγου για σεξ ισοδυναμεί 
με... κακοποίηση του άνδρα της

Χάνεται το ανδρικό σπέρμα - 60% 
μείωση τα τελευταία 40 χρόνια

Ο
ι αλλαγές στο περιβάλλον, το 
στρες από τον φρενήρη ρυθμό 
ζωής, η μόλυνση του αέρα, οι 
«πλαστικές» τροφές και η φυσι-

κή φθορά του DNA, αποτελούν μόνο μερι-
κούς από τους λόγους που έχουν ως επα-
κόλουθο μία τραγική -σε βάθος χρόνου- ε-
ξέλιξη για το ανθρώπινο είδος. Την ολοέ-
να και αυξανόμενη μείωση του ανδρικού 
σπέρματος. Σύμφωνα με επιστημονική έ-
ρευνα, η ποσότητα του ανδρικού σπέρμα-
τος έχει μειωθεί κατά 60% τα τελευταία 40 
χρόνια, γεγονός που όχι απλώς προκαλεί 
ανησυχία για το μέλλον, αλλά αν δεν υπάρ-
ξει μία εντυπωσιακή ανατροπή, τότε κα-
θίσταται αμφίβολη ακόμη και αυτή καθ’ 
αυτή η επιβίωση του ανθρώπινου είδους, 
καθώς θα μειωθούν αισθητά τα επίπεδα α-
ναπαραγωγής.
Η έρευνα αφορά τους άνδρες που διαβιώ-
νουν σε χώρες της Δύσης και, όπως απο-
δεικνύεται, η μείωση σχετίζεται άμεσα 
με τον τρόπο ζωής και τον ρυθμό της. Οι 
ορμόνες, τα στεροειδή, τα αναβολικά, οι 
δίαιτες, το αλκοόλ, το κάπνισμα και βέβαια 
το άγχος, είναι παράγοντες που «σκοτώ-

νουν» το σπέρμα και το καθιστούν λιγό-
τερο σε όγκο και σαφώς πιο αδύναμο, σε 
συνδυασμό με τις περιβαλλοντικές αλλα-
γές.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επιστήμο-
νες δεν διαπίστωσαν μειώσεις άξιες ανα-
φοράς σε ελέγχους που έκαναν σε Ασία, 
Νότια Αμερική και Αφρική, όπου ο τρόπος 
και ο ρυθμός ζωής είναι σαφώς διαφορε-
τικός, αν και οι τοπικές κοινωνίες στερού-
νται βασικών αγαθών, τα οποία οι δυτικές 
κοινωνίες θεωρούν απαραίτητα για τη δια-
βίωσή τους.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι ομάδες 
των οποίων προέρχονταν από το Ισραήλ, 
τις ΗΠΑ, τη Δανία, τη Βραζιλία και την 
Ισπανία, η συνολική ποσότητα του ανδρι-
κού σπέρματος μειώθηκε κατά 59,3% 
από το 1971 έως και το 2011, οπότε έγι-
ναν οι καταγραφές και τα πειράματα στην 
Ευρώπη.
Λίγο χαμηλότερα, αλλά σαφώς εξίσου 
ανησυχητικά, είναι τατ αποτελέσματα και 
από Βόρεια Αμερική, Αυστραλία και Νέα 
Ζηλανδία, όπου το σπέρμα μειώθηκε κατά 
52,4%. 
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Το ανώτατο όργανο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σκοπεύει να επιβάλλει 
κυρώσεις στην Πολωνία, αν 
προχωρήσει στην αμφιλεγόμενη 
δικαστική μεταρρύθμιση

Ο
ι αλλαγές στο δικαστικό σύστημα 
της Πολωνίας έχουν φέρει σφο-
δρή σύγκρουση, όχι μόνο στο ε-
σωτερικό της χώρας μεταξύ κυ-

βέρνησης και προεδρίας, αλλά και στο διε-
θνές στερέωμα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και της κυβέρνησης αυτής της ανατο-
λικής χώρας.
   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προειδοποίησε σήμερα την 
Πολωνία ότι είναι «έτοιμη 
να κινήσει αμέσως τη δια-
δικασία του άρθρου 7» σε 
βάρος της, η οποία μπο-
ρεί να οδηγήσει στην ανα-
στολή των δικαιωμάτων 
ψήφου της στην ΕΕ, σε περί-
πτωση ανάκλησης των 
δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου της 
χώρας.
«Η Επιτροπή απαιτεί από τις πολωνικές 
αρχές να μην λάβουν κανένα μέτρο για την 
ανάκληση ή αναγκαστική συνταξιοδό-
τηση των δικαστών του Ανώτατου Δικαστη-
ρίου», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Επιτρο-
πής Φρανς Τίμερμανς. «Αν ληφθεί ένα τέτοιο 
μέτρο, η Επιτροπή είναι έτοιμη να κινήσει 
αμέσως τη διαδικασία του άρθρου 7», πρό-

σθεσε ο Τίμερμανς.
Η Επιτροπή ανακοίνωσε εξάλλου ότι θα 
κινήσει διαδικασία επί παραβάσει -ένα πιο 
συνηθισμένο μέτρο που μπορεί να οδηγή-
σει σε οικονομικές κυρώσεις- κατά της Βαρ-
σοβίας, μετά τη δημοσίευση στην επίσημη 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης του νέου νόμου 
για την οργάνωση των δικαστηρίων του κοι-
νού δικαίου.
Πρόκειται για μία από τις μεταρρυθμίσεις 
στο πολωνικό δικαστικό σύστημα, στις 
οποίες ο πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντού-
ντα δεν έθεσε βέτο τη Δευτέρα, αντίθετα με 
ό,τι συνέβη για δύο άλλα κείμενα. Σύμφωνα 

με τις Βρυξέλλες, η μεταρ-
ρύθμιση αυτή των κοινών 
δικαστηρίων περιλαμβά-
νει μέτρα που εισάγουν 
διακρίσεις, με διαφορετι-
κές ηλικίες συνταξιοδότη-
σης για τους άνδρες και τις 
γυναίκες. Η Επιτροπή έχει 
ασκήσει κριτική επίσης σε 
ένα μέτρο που δίνει στον 
υπουργό Δικαιοσύνης την 

εξουσία να παρατείνει τη θητεία δικαστών 
που έχουν φθάσει την ηλικία συνταξιοδό-
τησης.
Πριν από λίγο ο Κόνραντ Σιμάνσκι, αναπλη-
ρωτής υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για 
Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, δήλωσε στο πρα-
κτορείο ειδήσεων PAP πως οι αμφιβολίες 
που εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον 
αφορά τη μεταρρύθμιση του πολωνικού 
δικαστικού συστήματος είναι αβάσιμες.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 
Προειδοποιεί την Πολωνία ότι θα 
της «κόψει» το δικαίωμα ψήφου

Ο
ι νέες κυρώσεις κατά του Ιράν 
που ψήφισε η κάτω βουλή του 
Κογκρέσου στις ΗΠΑ είναι «ένα 
εχθρικό μέτρο», δήλωσε σήμερα 

ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του 
Ιράν Αμπάς Αρακτσί, σύμφωνα με το ιρανι-
κό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.
«Οι ενέργειες του αμερικανικού Κογκρέ-
σου (…) είναι ξεκάθαρα ένα εχθρικό μέτρο 
κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», 
δήλωσε ο Αρακτσί την επομένη της από-
φασης της Βουλής των Αντιπροσώπων να 
ταχθεί υπέρ των κυρώσεων σε βάρος των 
Φρουρών της Επανάστασης, του επίλεκτου 
στρατού στο καθεστώτος.
Αν και εκτίμησε πως τα μέτρα τα οποία ενέ-
κριναν οι βουλευτές χθες είναι «ένα συμπί-
λημα κυρώσεων που ισχύουν ήδη στον μη 
πυρηνικό τομέα», είπε ότι μπορεί να επηρε-
άσουν αρνητικά την εφαρμογή της ιστορικής 
συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του 
Ιράν που επιτεύχθηκε τον Ιούλιο του 2015.
Η συμφωνία αυτή προβλέπει πως το Ιράν 
θα περιορίσει το πυρηνικό πρόγραμμά του 
σε ειρηνικές χρήσεις με αντάλλαγμα την 
άρση των κυρώσεων που έχουν ληφθεί σε 
βάρος του από τις Ηνωμένες Πολιτείες και 
την Ευρώπη.
Όμως οι νέες αμερικανικές κυρώσεις μπο-
ρεί να «μειώσουν τα οφέλη για το Ιράν» 
[από τη συμφωνία], δήλωσε ο αναπληρωτής 
υπουργός Εξωτερικών ο οποίος ήταν επίσης 
επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας 
του Ιράν για την πυρηνική συμφωνία.
Χαρακτήρισε τις κυρώσεις που ενέκρινε η 
Βουλή των Αντιπροσώπων «ασύμβατες» με 
τις δεσμεύσεις της Ουάσινγκτον στον τομέα 
αυτό.
«Αυτό που κάνει το Κογκρέσο αντιβαί-
νει στις δεσμεύσεις αυτές και θα υπάρξει 
σίγουρα μια αντίδραση του Ιράν», πρό-
σθεσε.
Η επιτροπή του ιρανικού κοινοβουλίου για 
την Ασφάλεια και τις Εξωτερικές Υποθέσεις 
ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει έκτα-
κτη σύνοδο το Σάββατο προκειμένου να 
εξετάσει την απάντηση που θα δοθεί στις 
Ηνωμένες Πολιτείες.
Το ιρανικό κοινοβούλιο ξεκίνησε αυτό τον 

μήνα τη διαδικασία ψήφισης ενός νόμου για 
την ενίσχυση του βαλλιστικού προγράμμα-
τος και της δύναμης Κοντς των Φρουρών της 
Επανάστασης, ώστε να αντισταθεί στις ενέρ-
γειες της Ουάσινγκτον.
Τα Ηνωμένα Έθνη και οι μεγάλες δυνάμεις 
εκτίμησαν πως το Ιράν συμμορφώνεται με 
τις υποχρεώσεις του βάσει της συμφωνίας 
για τα πυρηνικά, όμως ο αμερικανός πρό-
εδρος Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί τις επιφυ-
λάξεις του.
«Η νέα αμερικανική κυβέρνηση αναγκά-
στηκε να παραδεχθεί πως το Ιράν ήταν 
πιστό στη συμφωνία (…) και δεν έχει άλλη 
επιλογή επειδή η IAEA (Διεθνής Επιτροπή 
Ατομικής Ενέργειας) αποφάνθηκε πως το 
Ιράν τηρεί τις δεσμεύσεις του», συνέχισε 
ο Αρακτσί.
Οι σχέσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνω-
μένες Πολιτείες έχουν σαφώς επιδεινωθεί 
μετά την άνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στην 
εξουσία.
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχα-
μάντ Τζαβάντ Ζαρίφ δήλωσε σήμερα ότι 
η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου 
Ντόναλντ Τραμπ θα καταλήξει να τηρήσει 
κατά γράμμα την συμφωνία για το πυρηνικό 
πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του 
2015, παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις 
της, καθώς η συμφωνία αυτή είναι προς το 
εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ.
Κατά την προεκλογική εκστρατεία ο πρόε-
δρος Τραμπ είχε χαρακτηρίσει «καταστρο-
φική» την συμφωνία της Τεχεράνης με την 
Ομάδα χωρών 5+1 για τον περιορισμό του 
πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, δηλώ-
νοντας ότι θα την «σκίσει», κάνοντας παράλ-
ληλα λόγο για μια από τις χειρότερες» συμ-
φωνίες που έχει δει ποτέ.
«Δυστυχώς, η συμπεριφορά που επιδει-
κνύει η νέα κυβέρνηση στην Ουάσιγκτον 
δεν επιτρέπει αισιοδοξία», τόνισε ο Ζαρίφ 
σε δημοσιογράφους στο Όσλο, μετά την 
συνάντησή του με τον Νορβηγό ομόλογό 
του.
«Πιστεύουμε στο τέλος ότι θα κρίνουν πως 
είναι απαραίτητο να τηρήσουν τους όρους 
της συμφωνίας», είπε χαρακτηριστικά ο επι-
κεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Ιράν: «Εχθρικό μέτρο» οι νέες 
κυρώσεις που ενέκρινε η Βουλή 
των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ
Σύμφωνα με τον Ιρανό ΥΠΕΞ, μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την 
εφαρμογή της ιστορικής συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν 
που επιτεύχθηκε τον Ιούλιο του 2015
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Κ
άθε γονιός αναρωτιέται, αργά ή γρήγορα, 
αν αυτά που δίδαξε στο παιδί του είχαν α-
πήχηση επάνω του. Η Μαρία κι εγώ συνα-
ντήσαμε πρόσφατα μία νεαρή κυρία σ’ ένα 

γάμο. Συμμερίστηκε μαζί μας μία συζήτηση που εί-
χε με τη μητέρα της. Μεταξύ άλλων η μητέρα της τη 
ρώτησε, “Ποιες νομίζεις ότι είναι οι πιο σημαντικές 
αξίες που σου διδάξαμε καθώς μεγάλωνες κι εξα-
κολουθούν να είναι σημαντικές για σένα;» Εκείνο 
που ήθελε η μητέρα της να ξέρει ήταν αν η κόρη της 
ενστερνίστηκε όλα εκείνα που η οικογένειά τους θε-
ωρούσε σημαντικά και η μητέρα της της τα είχε διδά-
ξει. Και ίσως να ήθελε ένα είδος επιβεβαίωσης ότι ως 
γονιός έκανε καλά τη δουλειά της.
Αυτό με έβαλε σε σκέψεις. Ως γονείς για ποια πράγ-
ματα είμαστε υπεύθυνοι; Πόσο υπεύθυνοι είμαστε 
αν θα ενστερνιστούν ή όχι αυτά που θα τους διδά-
ξουμε; Δεν είναι εύκολη η απάντηση. Ας εξετάσουμε 
αυτήν την ερώτηση συσχετίζοντάς την με την κηπου-
ρική. 
Η μητέρα μου που τώρα ζει με την οικογένεια του 
αδελφού μου της αρέσει να ασχολείται με τον κήπο. 
Στην πίσω αυλή του αδελφού μου έκαναν μερικά 
παρτέρια για φυτά. Εκεί σπέρνουν  ντομάτες, παντζά-
ρια, φασολάκια, αγγουράκια και άλλα. Τα περισσό-
τερα μεγαλώνουν αρκετά καλά αλλά πάντοτε υπάρ-
χει μία ποικιλία που δεν πάει καλά. Ο αδελφός μου 
κι η μητέρα μου είναι υπεύθυνοι να σπείρουν τους 
σπόρους, να τους ποτίζουν, να τους ρίχνουν λίπα-
σμα, και να βγάζουν τα αγριόχορτα που φυτρώνουν 
γύρω τους.  Αλλά, τελικά, δεν τα κάνουν να μεγαλώ-
νουν. Ασκούν μεγάλη επίδραση για τον καρπό που 
θα βγει, αλλά δεν μπορούν να ασκήσουν κάποιον 
έλεγχο και στον τρόπο που θα βγει.
Στην ανατροφή των παιδιών μπορούμε και πρέπει 
να σπείρουμε καλούς σπόρους στην καρδιά και στο 
μυαλό τους. Ακόμα πρέπει να “ποτίζουμε» αυτούς 
τους σπόρους και να τους φροντίζουμε συστημα-
τικά.
Ασκούμε τεράστια επίδραση επάνω στα παιδιά μας. 
Αλλά, καθώς μεγαλώνουν και γίνονται έφηβοι και 
στη συνέχεια ενηλικιώνονται, δεν μπορούμε να 
ασκήσουμε έλεγχο αν εκείνοι οι σπόροι θα μεγα-
λώσουν όπως περιμέναμε και να φέρουν τον καρπό 
που εμείς θέλουμε. Οπωσδήποτε μπορούμε  να τα 
επηρεάσουμε αισθητά, αλλά δεν μπορούμε να ελέγ-
ξουμε αυτά που θα πιστέψουν, αυτά που θα εκτιμή-
σουν, ή τον τρόπο που θα συμπεριφερθούν.
 Αφού  λοιπόν ως γονείς μπορούμε και πρέπει να 
ασκήσουμε κάποια επίδραση, έχουμε παρακάτω 
μερικούς τρόπους που έχουν τεράστια θετική επιρ-
ροή στη ζωή των παιδιών μας:  
Να δημιουργήσουμε αναμνήσεις: Όταν δημι-

ουργούμε  καλές αναμνήσεις ασκούμε επάνω στα 
παιδιά μας μία επίδραση που διαρκεί. Φέρνοντας 
στο μυαλό τους τα παιδικά τους χρόνια, ο καρπός 
των σπόρων που σπείραμε θα φανεί από τις ιστο-
ρίες που θα διηγούνται. Ακόμη με τις ιστορίες αυτές 
θα περιγράφουν την οικογένειά σας στις επόμενες 
γενιές.
Να διδάσκουμε μαθήματα πρακτικά: Να έχεις τα 
μάτια σου ανοιχτά για την “ευκαιρία να διδάξεις” για 
να πάρουν τα παιδιά σου κάποιο μάθημα για τη ζωή. 
Θυμάμαι όταν κάποια φορά μία από τις κόρες μας 
μου τηλεφώνησε για να παραπονεθεί ότι το αφε-
ντικό της την ανάγκαζε να κάνει υπερωρίες χωρίς 
προειδοποίηση ή να τη ρωτήσει. Τη δουλειά  αυτή 
την ήθελε πάρα πολύ και ήταν ενθουσιασμένη όταν 
την προσέλαβαν. Τη ρώτησα, “αν στη συνέντευξη 
για τη δουλειά αυτή σε ρωτούσαν αν θα ήσουν πρό-
θυμη να δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα ή να κάνεις  
υπερωρίες, θα έλεγες ναι;” “Ναι, σίγουρα,”  μου 
είπε. Μετά από λίγη σιωπή άλλαξε η στάση της και 
είπε,  “ Σ’ ευχαριστώ, μπαμπά, γιατί έβαλες τα πράγ-
ματα στη θέση τους.”
Να έχεις καλές σχέσεις με τους άλλους: Ο τρό-
πος που συναλλάσσεσαι με τους ανθρώπους γύρω 
σου σπέρνει σπόρους στην καρδιά του παιδιού 
σου για το πώς εκείνο πρέπει να συναλλάσσεται με 
τους άλλους. Τα παιδιά παρακολουθούν περισσό-
τερο αυτά που κάνεις παρά αυτά που λες. Οι επι-
λογές τους στο μέλλον θα αντικατοπτρίζουν, κατά 
ένα μεγάλο μέρος, τις αξίες σου και τη σχέση σου με 
τους άλλους. 
Να γίνουμε πρότυπο αξιών: Τα παιδιά σου δεν τα 
ενδιαφέρει τόσο τι ιδιότητες του χαρακτήρα τους 
λες ότι είναι σημαντικοί. Εκείνο που τους ενδιαφέ-
ρει πιο πολύ είναι τι ιδιότητες τους δείχνεις καθημε-
ρινά... ειλικρίνεια, ακεραιότητα, θάρρος, εντιμότητα, 
πιστότητα.
Να ανατρέφουμε τα παιδιά μας με αλήθεια: Όταν 
σπέρνουμε σπόρους αλήθειας έχει μεγάλη σημα-
σία για το μέλλον τους. Στη ζωή τους θα χρειαστεί 
να ξεχωρίζουν από εκατομμύρια συγκρουόμενες 
αλήθειες και σε χρειάζονται τώρα να εμφυτεύσεις 
μέσα τους τις απόλυτες αλήθειες. Ο καρπός της αλή-
θειας του Θεού στο μυαλό τους και στην καρδιά τους 
θα τους βοηθήσει να απορρίπτουν τα ψέμματα του 
κόσμου που θα τους περικυκλώνουν.
Να αγαπάμε τα παιδιά μας σωστά:  Στο μέλλον, οι 
αποφάσεις του παιδιού σου να αγαπήσει ό,τι αγαπάς 
και να εκτιμήσει ό,τι εκτιμάς θα εξαρτάται από τους 
σπόρους της αγάπης που σπέρνεις μέσα του τώρα. 
Το παιδί σου πρέπει να ξέρει, με απόλυτη βεβαιό-
τητα, ότι το αγαπάς πάντοτε ο,τιδήποτε κι αν συμβεί 
και ότι  ενδιαφέρεσαι πάντοτε για το καλό του.

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.

Έξι τρόποι που επηρεάζουν 
θετικά το παιδί σου

οικογένεια

• To παιδί μου και εγώ
Τα 10 χαρακτηριστικά των 
προικισμένων παιδιών

Α
ναμφισβήτητα, όλα τα παιδιά 
έχουν μοναδικά χαρακτηρι-
στικά, κλίσεις και ταλέντα. Κά-
ποια παιδιά όμως, χαρακτηρί-

ζονται ως προικισμένα ή ταλαντούχα, 
γιατί έχουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένες δε-
ξιότητες ή ικανότητες σε έναν ή περισ-
σότερους τομείς. 
Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για τα προι-
κισμένα παιδιά μια που τα παιδιά αυτά 
δεν αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα. 
Παρατηρείται ωστόσο σύγκλιση σε ένα 
σημείο: το χαρισματικό παιδί είναι αυτό 
που δείχνει και μπορεί να επιτύχει εξαι-
ρετικές επιδόσεις. 
Σύμφωνα πάντως με το Κέντρο Αναπτυ-
ξιακής και Κοινωνικής Παιδιατρικής, οι 
πιο σημαντικές ενδείξεις ότι το παιδί 
είναι προικισμένο είναι οι ακόλουθες.   
Τα προικισμένα παιδιά είναι όλα πολύ 
διαφορετικά, αλλά έχουν κάποια κοινά 
χαρακτηριστικά που μπορείτε να τα 
δείτε αν υποπτεύεστε ότι το παιδί σας 
έχει ξεχωριστά ταλέντα. 
1. Το διάβασμα: Πολλά ταλαντούχα παι-
διά μαθαίνουν να διαβάζουν εύκολα. 
Παρόλα αυτά, το διάβασμα από μικρή 
ηλικία δεν είναι κάποιο σημάδι από 
μόνο του – μερικά έξυπνα παιδιά παλεύ-
ουν για να μάθουν να διαβάζουν και 
πολλά παιδιά που διαβάζουν από νωρίς 
δεν είναι και τόσο έξυπνα 
2. Το περπάτημα και η ομιλία: Τα παιδιά 
με υψηλές ικανότητες έχουν την τάση να 
μαθαίνουν να περπατούν και να μιλάνε 
από πολύ μικρή ηλικία. Έχουν πλούσιο 
λεξιλόγιο και ασυνήθιστο ενδιαφέρον 
για τις λέξεις 
3. Η περιέργεια: Οι ερωτήσεις που 
κάνουν είναι ίσως το πιο ξεκάθαρο 
σημάδι μιας ιδιοφυΐας. Τα ξεχωριστά 
παιδιά εντυπωσιάζονται από τον τρόπο 
που λειτουργεί ο κόσμος. Το μάτι τους 
βλέπει αμέσως τις λεπτομέρειες και 
εντοπίζουν πολύ γρήγορα τις διαφορές. 
4. Η διαφωνία: Η αρνητική πλευρά των 
αναλυτικών τους μυαλών είναι ότι πολ-
λές μικρές ιδιοφυές αμφισβητούν την 

εξουσία και διαφωνούν με κάθε παρά-
κληση ή οδηγία. Έχουν την απάντηση 
για όλα, όπως για ποιους λόγους δεν 
πρέπει να πηγαίνουν σχολείο και γιατί 
δεν πρέπει να κάνουν τίποτα όταν βρί-
σκονται εκεί. Πολλές φορές τα επιχειρή-
ματά τους έχουν βάση εξαιτίας της εξυ-
πνάδας τους. 
5. Ο άσχημος γραφικός χαρακτήρας: 
Πάρα πολλά έξυπνα παιδιά έχουν πρό-
βλημα με τον γραφικό τους χαρακτήρα. 
Το πρόβλημα εμφανίζεται συχνά επειδή 
προσπαθούν να γράψουν γρήγορα., 
αλλά μπορεί και να είναι σύμπτωμα 
κάποιας αναπτυξιακής διαταραχής, 
όπως η δυσγραφία ή η δυσπραγία. 
6. Η ευαισθησία: Πολλά χαρισματικά 
παιδιά είναι υπερευαίσθητα και σωμα-
τικά και ψυχικά. Συμπάσχουν εύκολα 
και μερικά είναι υπερευαίσθητα στους 
περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως ο 
πολύς θόρυβος ή τα έντονα χρώματα. 
Αυτό μπορεί να τα κάνει να αντιδράσουν 
άσχημα ή να κλειστούν στους εαυτούς 
τους όταν έρχονται αντιμέτωπα με θορυ-
βώδης και γεμάτες κόσμο περιστάσεις. 
7. Η δημιουργική σκέψη: Τα προικι-
σμένα παιδιά απολαμβάνουν τις πνευ-
ματικές προκλήσεις, κυρίως τα παζλ, 
τους λαβυρίνθους, τα παιχνίδια στρατη-
γικής, όπως το σκάκι. 
8.Τα επίπεδα ενέργειας: Τα παιδιά με 
ξεχωριστά ταλέντα έχουν συχνά πολύ 
υψηλά επίπεδα ενέργειας και μπορεί να 
σταματήσουν να κοιμούνται το μεση-
μέρι από πολύ μικρή ηλικία. Δυστυχώς, 
κατά κανόνα, δεν κοιμούνται πολύ. 
9. Ο πειραματισμός: Τα έξυπνα παιδιά 
λατρεύουν τα πειράματα. Τους αρέσει 
να ψάχνουν πράγματα από μόνα τους 
και απολαμβάνουν να αναλαμβάνουν 
πράγματα και να τα φέρνουν εις πέρας 
μόνα τους. 
10. Το επάγγελμα των γονιών του: Κι 
όμως είναι πολύ πιθανόν να έχετε ένα 
πολύ έξυπνο παιδί αν εσείς ή ο σύζυγός 
σας ασχολείστε με μηχανολογία, υπολο-
γιστές, επιστήμες ή μουσική.
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της χριςτιανας κιεςκου

Η 
ηλιοθεραπεία είναι α-
παραίτητη για να συν-
θέσει το δέρμα αρκετή 
βιταμίνη D. Το βούτυρο 

μπορεί να καταπραΰνει γρήγορα 
το ηλιακό έγκαυμα. Δεν μπορεί 
να καεί όποιος οδηγεί με κλειστά 
τζάμια.
Απόψεις σαν κι αυτές πολλοί τις 
πιστεύουν, αλλά αυτό δεν σημαί-
νει ότι είναι σωστές. Οι επιστή-
μονες της Ελληνικής Δερματολο-
γικής & Αφροδισιολογικής Εται-
ρείας (ΕΔΑΕ) εξηγούν τι ισχύει 
και τι όχι στο θέμα της ηλιοπρο-
στασίας.
Μύθος: Μόλις μαυρίσει το 
δέρμα, είναι προστατευμένο από 
τον ήλιο.
Η αλήθεια: Μόλις μαυρίσει το 
δέρμα, έχετε την ορατή απόδειξη 
ότι το δέρμα σας έχει ήδη υπο-
στεί βλάβη από την υπεριώδη 
ακτινοβολία του ηλίου. Το 
μαύρισμα οφείλεται στην 
αυξημένη παραγωγή 
μελαν ίνης, την οποία 
εκκρίνει το δέρμα σε 
μια απέλπιδα προ-
σπάθεια να προ-
στατευθεί από την 
υπεριώδη ακτινο-
βολία (UV) και όταν 
φθάνουμε στο σημείο να 
μαυρίζουμε, είναι ήδη αργά. 
Όσον αφορά την «προ-
στατευτική δράση» 
του μαυρισμένου 
(δηλαδή του καμένου) 
δέρματος, αυτή ισοδυ-
ναμεί με ένα αντηλιακό 
που έχει SPF ίσο με 4 επομέ-
νως είναι μηδαμινή.
Μύθος: Το 80% των 
δερματικών βλαβών 
από τον ήλιο συμβαί-
νουν πριν τα 18 μας χρό-
νια, επομένως ό,τι ζημιά 
ήταν να γίνει, έχει γίνει.
Η αλήθεια: Οι δερματι-
κές βλάβες από τον ήλιο είναι 
αθροιστικές, επομένως η βλάβη 
κάθε καλοκαιριού προστίθε-
ται σε εκείνες των προηγούμε-
νων για να επιταχύνει την εμφά-
νιση ρυτίδων, κηλίδων και άλλων 
ενδε ίξεων φωτογήρανσης, 
καθώς και για να αυξήσει τον κίν-

δυνο δερματικού καρκίνου. Επι-
πλέον, νεότερες έρευνες έχουν 
δείξει ότι το ποσοστό 80% είναι 
παρωχημένο και ίσχυε πριν από 
μερικές δεκαετίες, όταν ο κόσμος 
δεν ήξερε καλά-καλά τι θα πει 
αντηλιακό, ούτε ήταν πλήρως 
γνωστοί οι κίνδυνοι του ήλιου. 
Στις μέρες μας, το αντίστοιχο 
ποσοστό έως την ηλικία των 18 
ετών είναι γύρω στο 25%. Επο-
μένως, ποτέ δεν είναι αργά για 
να προστατεύσετε το δέρμα σας.
Μύθος: Η ηλιοθεραπεία είναι 
απαραίτητη για τη βιταμίνη D.
Η αλήθεια: Ισπανοί επιστήμο-
νες υπολόγισαν πρόσφατα πόση 
ώρα πρέπει να καθίσει κανείς 
κάτω από τον ήλιο για να συν-
θέσει το δέρμα του αρκετή βιτα-
μίνη D. Με το 25% του σώμα-
τος, λοιπόν, εκτεθειμένο στον 
ήλιο, τον Απρίλιο θα χρειαζό-

ταν 11 λεπτά και τον Ιούλιο 
μόλις 7 λεπτά, όπως έγρα-
ψαν στο επιστημονικό περι-
οδικό «Science of the Total 

Environment». Και αυτό 
αφορά έκθεση στον ήλιο 
το μεσημέρι (μεταξύ 

12.30 και 13.30). Άρα, η 
ηλιοθεραπεία ούτε είναι 

ούτε υπήρξε ποτέ απα-
ραίτητη μετά τα πρώτα 
7 λεπτά.
Μύθος: Το αντηλιακό 

δεν είναι απαραίτητο τις 
ώρες που δεν καίει ο ήλιος.
Η αλήθεια: Είναι εντελώς 

απαραίτητο, διότι δεν 
παρουσιάζει διακύμανση 
όλο το φάσμα της UV στη 
διάρκεια της ημέρας, αλλά 

μόνο ορισμένα μήκη κύμα-
τος. Έτσι, ναι μεν οι πιθανό-

τητες ηλιακού εγκαύματος 
είναι αυξημένες το μεση-
μέρι επειδή κορυφώνονται 

τα επίπεδα της UVB, αλλά τα 
επίπεδα της UVA που προκαλεί 

φωτογήρανση είναι αυξημένα 
καθ? όλη τη διάρκεια της ημέ-
ρας. Επιπρόσθετα, τόσο η UVA 
όσο και η UVB ευθύνονται για 
την ανάπτυξη δερματικών καρκί-
νων, άρα χωρίς ηλιοπροστασία 
κινδυνεύουμε από την ανατολή 
έως τη δύση του ηλίου.

Ο
λλανδοί και αμερικανοί επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι πέτυ-
χαν για πρώτη φορά να μειώσουν σημαντικά τα συμπτώματα 
της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, ενεργοποιώντας το πνευμο-
νογαστρικό νεύρο (vagus) με μια μικρή εμφυτευμένη βιοηλε-

κτρονική συσκευή. 
Οι ερευνητές του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου του Άμστερ-
νταμ, με επικεφαλής τον καθηγητή Πολ Πέτερ-Τακ, έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ 
(PNAS). Η τεχνική είχε έως τώρα δοκιμασθεί σε πειραματόζωα, αλλά όχι 
σε ανθρώπους. 
Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι τα ευρήματα της κλινικής δοκιμής τους σε 
17 ασθενείς δείχνουν ότι είναι δυνατό να υπάρξει μια νέα θεραπευτική 
προσέγγιση στη συγκεκριμένη νόσο, με τη βοήθεια της βιοηλεκτρονικής 
τεχνολογίας, αντί για ισχυρά και ακριβά φάρμακα που έχουν παρενέρ-
γειες. Ενώ δεν απέκλεισαν ότι η ίδια συσκευή μπορεί να αξιοποιηθεί και 
σε άλλες παθήσεις, όπως Κρον, Πάρκινσον, Αλτσχάιμερ κ.α. 
Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση, από 
την οποία πάσχουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. 
Οι ερευνητές εμφύτευσαν τη συσκευή στο πνευμονογαστρικό νεύρο 
μέσω χειρουργικής επέμβασης και στη συνέχεια την ενεργοποιούσαν 
και απενεργοποιούσαν περιοδικά για περίπου τρεις μήνες. Διαπιστώ-
θηκε ότι αρκετοί ασθενείς που έως τότε δεν είχαν ανταποκριθεί σε καμία 
θεραπεία, έδειξαν σημαντική βελτίωση. Στους περισσότερους ασθενείς 
η φλεγμονή υποχώρησε αισθητά, το ίδιο και τα συμπτώματα της νόσου. 
Η εταιρεία βιοηλεκτρονικής τεχνολογίας SetPoint, που έχουν δημιουρ-
γήσει οι ερευνητές, αναπτύσσει μια καινοτόμα πλατφόρμα βιοηλεκτρο-
νικής ιατρικής τεχνολογίας για διάφορες αυτοάνοσες και φλεγμονώδεις 
παθήσεις, με κεντρικό άξονα την τεχνητή ενεργοποίηση του πνευμονο-
γαστρικού νεύρου.

Τ
ο βρίσιμο χαρίζει μυική δύ-
ναμη. Αυτό είναι το συμπέ-
ρασμα μιας νέας βρετανο-α-
μερικανικής επιστημονικής 

έρευνας, σύμφωνα με την οποία οι 
άνθρωποι που βλαστημούν, όχι από 
μέσα τους, αλλά φωναχτά- αποκτούν 
περισσότερη σωματική δύναμη. 
Αλλά αυτό είναι κάτι που μάλλον 
ήδη γνωρίζει εκ πείρας όποιος προ-
σπαθεί να ανέβει μια ανηφόρα με το 
ποδήλατο ή να χτυπήσει το μπαλάκι 
του τένις πιο δυνατά.
Οι ψυχολόγοι Ρίτσαρντ Στέφενς του 
Πανεπιστημίου του Κιλ της Βρετανίας 
και Εμμανουήλ Κατέχης του Πανεπι-
στημίου του Λονγκ Άϊλαντ των ΗΠΑ, 
έκαναν τη σχετική ανακοίνωση στο 
ετήσιο συνέδριο της Βρετανικής 
Ψυχολογικής Εταιρείας στο Μπράιτ.
Οι επιστήμονες πραγματοποίησαν 
δύο πειράματα. Στο πρώτο, 29 εθε-
λοντές με μέση ηλικία 21 ετών χωρί-
σθηκαν σε δύο ομάδες ? μία που 
έβριζε και μία όχι- και στη συνέχεια 
έκαναν ένα τεστ έντονης αεροβικής 
άσκησης με ποδήλατο.
Στο δεύτερο πείραμα, 52 εθελοντές 
με μέση ηλικία 19 ετών πάλι χωρί-
σθηκαν σε όσους έβριζαν και σε 
όσους δεν έβριζαν και, στη συνέχεια, 
έκαναν ένα τεστ που αφορούσε τη 
δύναμη της λαβής του χεριού τους. 
Και στις δύο περιπτώσεις -ποδήλατο 
και λαβή- όσοι προηγουμένως είχαν 
βρίσει δυνατά, εμφάνισαν ανώτε-
ρες επιδόσεις, έχοντας περισσότερη 
μυική δύναμη σε σχέση με όσους 
δεν είχαν βρίσει ή απλώς ξεφώνι-
ζαν ουδέτερες λέξεις. Η ενίσχυση 
της δύναμης στο τεστ της λαβής διάρ-
κειας δέκα δευτερολέπτων ισοδυ-
ναμούσε με 2,1 κιλά κατά μέσο όρο, 
ενώ στο τεστ ποδηλάτου με 24 βατ.
Προηγούμενες μελέτες των ίδιων 
ερευνητών είχαν δείξει ότι το βρί-
σιμο κάνει κάποιον πιο ανθεκτικό 
στον πόνο. Τώρα προστίθεται και η 
δύναμη στα οφέλη του βρισίματος. 
Οι ερευνητές δήλωσαν: «Γιατί το 
βρίσιμο έχει αυτή την επίδραση 
στη δύναμη και στην αντοχή στον 
πόνο, μένει να ανακαλυφθεί. Δεν 
έχουμε ακόμη κατανοήσει πλήρως 
τη δύναμη του βρισίματος».
Αν πάντως κανείς θέλει να εξασκη-
θεί στο βρίσιμο για γίνει πιο δυνατός, 
καλύτερα να το κάνει μόνος του...

Όταν βρίζουμε 
φωναχτά, 
γινόμαστε πιο 
δυνατοί! Πρωτοποριακή αντιμετώπιση 

της ρευματοειδούς 
αρθρίτιδας

Μύθοι και αλήθειες για τα 
εγκαύματα από τον ήλιο!

υγεία

Τ
α κοινωνικά μέσα ενημέ-
ρωσης προκαλούν επι-
πρόσθετο στρες στα νέα 
παιδιά, είναι το πόρισμα 

έρευνας που διεξήγαγε πρό-
σφατα η βρετανική οργάνωση 
για την καταπολέμηση του εκφο-
βισμού, Ditch the Label.
Η έρευνα διεξήχθη σε αντι-
προσωπευτικό δείγμα 10.000 
νέων ηλικίας μεταξύ 12 και 20 
ετών. Εκ των ερωτηθέντων, το 
40% δήλωσε ότι αισθάνεται 
άσχημα όταν κανείς από τους 
«φίλους» τους δεν κάνει «like» 
στις «selfies» τους, ενώ το 35% 
απάντησε ότι το επίπεδο της 
αυτοπεποίθησής τους συνδέεται 

άμεσα από τον αριθμό των «ακό-
λουθων» που έχουν στα social 
media.
Όπως αναφέρει σε δημοσί-
ευμά του το βρετανικό ειδησεο-
γραφικό δίκτυο BBC επικαλού-
μενο τα πορίσματα της έρευ-
νας, το Instagram αποτελεί το 
μέσο το οποίο χρησιμοποιείται 
περισσότερο για την ανάρτηση 
κακόβουλων σχολίων. Περίπου 
το 7% των νέων που ερωτήθη-
καν απάντησαν ότι έχουν πέσει 
θύματα εκφοβισμού μέσω της 
συγκεκριμένης εφαρμογής, 6% 
μέσω του Facebook, 5% μέσω 
του Snapchat και 2% μέσω του 
Twitter και του YouTube.

Αγχος προκαλούν στα νέα παιδιά 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
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απόψεις

Ο
ταν ‘’πορευόμαστε εκ του ασφα-
λούς’’ σίγουρα μπορεί να είναι κα-
λό σ’ορισμενες περιπτώσεις, όμως 
παίζοντας με τον κίνδυνο μπορεί να 

είναι καθοριστικός παράγοντας για μια χαρού-
μενη, ολοκληρωμένη ζωή. Οι άνθρωποι που 
ριψοκινδυνεύουν περισσότερο τείνουν να μα-
θαίνουν πιο πολλά και αναπτύσσουν πιο πολύ 
την προσωπικότητά τους.
  Ο φόβος είναι σαν δίκοπο μαχαίρι: Απ’τη μια 
μεριά διασφαλίζει τα κεκτημένα, όμως συνή-
θως εμποδίζει να γίνουν αυτά που πραγματικά 
μετράνε. Και όσον αφορά την τυχαία αλλά ανα-
πόφευκτη αποτυχία που συνοδεύει τους τολ-
μηρούς, κι αυτό καλό είναι. Ανακαλύπτεις ότι 
μπορείς να επιβιώσεις στην καταστροφή και 
μαθαίνεις κάτι απ’αυτό που συχνά οδηγεί στην 
επιτυχία που αναζητάς. Η αυτοπεποίθηση και η 
ήρεμη ψυχραιμία είναι η εμφανής ανταμοιβή. 
Το πρώτο βήμα είναι ν’αλλάξεις την προοπτική 
σου και να συνειδητοποιήσεις ότι συνεχίζο-
ντας τη ζωή σου εκ του ασφαλούς είναι επίσης 
ριψοκίνδυνο, το ίδιο σα να ξεκινάς μια μεγάλη 
αλλαγή. Οταν βλέπεις τον κίνδυνο μ’αυτόν τον 
ορισμένο τρόπο – ως θετικό τρόπο φιλοσόφη-
σης της ζωής – μπορείς ν’αρχίσεις να το συμπε-
ριλαμβάνεις σαν ευκαιρία να προχωρήσεις 
μπροστά, ν’αναπτυχθείς και να μάθεις, να επι-
τύχεις έναν στόχο ή φιλοδοξία. 
   Βέβαια δεν θα κάνεις βουτιά στα τυφλά . Για 
να ριψοκινδυνεύσεις έξυπνα, αρχίζεις με την 

κατάλληλη έρευνα. Η γνώση πάντοτε καταπο-
λεμά τον φόβο. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν 
όλων των ειδών τις δικαιολογίες για να μην 
αλλάξουν τη ζωή τους, και οι περισσότεροι λένε 
ότι ο φόβος και η έλλειψη χρημάτων είναι τα 
μεγαλύτερα εμπόδια. Ομως συνήθως αποδει-
κνύεται ότι η κυριότερη αιτία είναι η έλλειψη 
πληροφοριών. Για μερικούς υπάρχει πράγματι 
λόγος που αποφεύγουν τον κίνδυνο, όσοι όμως 
ριψοκινδυνεύουν έχουν πιθανότητες να απο-
κτήσουν ένα εκατομμύριο δολλάρια αξιοποι-
ώντας μια μικρή ιδέα τους ή να παντρευτούν 
κάποιον που ούτε θα τους είχε δώσει σημασία 
αν δεν έκαναν αυτοί το πρώτο βήμα. Βέβαια 
είναι πολύ πιθανό να χάσουν μια περιουσία, να 
υποφέρουν τον πόνο της απόρριψης ή να τυλί-
ξουν το αυτοκίνητό τους γύρω από ένα δέντρο!
   Γι’αυτό τίθεται το ερώτημα: Πως προσδιορί-
ζεις ποιοι κίνδυνοι είναι άξιοι λόγου και ποιοι 
απλώς παραείναι επικίνδυνοι; Ρωτάς τον εαυτό 
σου ποιο είναι το πιο καλό που μπορεί να συμ-
βεί και ποιο το χειρότερο. Ο κίνδυνος θα είναι 
πάντοτε τρομακτικός. Ομως πιο τρομακτικό 
είναι μια ζωή που δεν ριψοκινδυνεύει ποτέ, μια 
ζωή ασφαλής αλλά χωρίς ικανοποίηση. Οταν 
τολμάς, αποκτάς δύναμη και νιώθεις ότι δεν 
σ’επηρεάζει το άγχος. Ισως κι όλας να βρεις τ’ 
όνειρό σου να περιμένει στην απέναντι όχθη…

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

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣκλΗ

η  τυΧη  ευνοει  τουσ  
τολμηρουσ

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: Επισκέπτες στην Ύδρα

Στο νησί της Ύδρας η Μελίνα Μερκούρη το 1962 μαζί με τον Άντονι Πέρκινς.

Και η Σοφία Λόρεν είχε περάσει μερικά 24ώρα στο νησί της Ύδρας

Το 1963 είχε βρεθεί στην Ύδρα και η Αμερικανοσουηδέζα ηθοποιός Γκρέτα Γκάρμπο
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Σχολιαστής
του γιώργου τσαντήλα

Ελλαδάρα αγάπη μου!
Πώς να μην υποκλιθώ στο 
μεγαλείο της χώρας που 
με γέννησε; πώς να μην 
δακρύσω από περηφάνια 
για το σθένος και την ψυχική 

δύναμη που την διακρίνει στο πέρασμα των χιλιετιών που γρά-
φει ιστορία; Και τα βλέπω όλα και πάλι ζωντανά στα πρόσωπα 
αυτών των παιδιών που την Κυριακή που μας πέρασε το απέ-
δειξαν με τον καλύτερο τρόπο χαρίζοντας στην Ελλάδα άλλο 
ένα Πανευρωπαικό χρυσό μετάλλιο στο μπάσκετ και σε όλους 
εμάς απέραντη χαρά και δύναμη να ατενίσουμε το μέλλον ! Και 
πάνω από όλα αποδεικνύουν σε όλη την Ευρώπη ότι το ταλέντο 
μας φταίει για όλα και όχι τα πυροτεχνήματα. Είναι η συνέχεια 
μιας μεγάλης και αξέχαστης νύχτας του 1987 . Μπράβο λεβέ-
ντες μας!

Για τα πανηγύρια ...
Έχει κάτι «εκδότες» που θέλουν να αυτοχρίζονται και «δημοσι-
ογράφοι» -της κακιάς ώρας το συναπάντημα- θα πω εγώ σχο-
λιαστή μου , στην άμοιρη και απαίδευτη –ως προς την ελληνική 
παιδεία και πραγματικότητα –περιοχή μας ,  που δεν χάνουν 
ευκαιρία να παραβρεθούν  σε κάθε λογής πανηγύρι και ως 
επαγγελματίες γυρολόγοι –μόνο η αρκούδα και το ντέφι τους 
λείπουν- συνεχίζουν να περιφέρονται από τραπέζι σε τραπέζι 
για να βγάλουν φωτογραφίες που όπως μου λένε χρεώνουν 
και αδρά ! Αυτά που έχω συναντήσει στην πολύπαθη αυτή και 
προδομένη εκ των έσω παροικία δεν τα έχω συναντήσει ούτε 
στο τελευταίο χωριουδάκι στην πατρίδα. Ελπίζω οι νεοφερμέ-
νοι να προσπαθήσουν και με τον καιρό κάτι να αλλάξουν και να 
μην ενσωματωθούν στην λαμογιά που δυστυχώς περρισεύει .

Δουλειά δεν έχουν , δουλειά δεν βρίσκουν ;
Ας είναι να δεχτώ την ανύπαρκτη δημοσιογραφική τους οντό-
τητα με την ανύπαρκτη επίσης στο λεξιλόγιό τους έννοια της 
δεοντολογίας . Ας είναι ! Δεν θάπρεπε να ασχοληθούν αυτές 
οι δημοσιογραφάρες  και οι εκδοτάρες –αντί να το κάνεις εσύ 
ρε σχολιαστή – με το ριφιφί στην κοινότητα , των «τριών συν 
μία» ; Καλά οι τρείς γίγαντες της Κυψέλης συν μία  , να δεχθώ 
ότι είναι πολύ απασχολημένοι οι δύσμοιροι με τον άτακτο και 
απρόβλεπτο Σωτήρη , αλλά κανείς μα κανείς δεν αναρωτιέται 
από τους παροικούντες την Ιερουσαλήμ του Οντάριο ποιός πού 
πότε και γιατί «τα πήρε» ; Κανείς δεν αγωνιά αν θα επιστρέψει 
κάποιο από τα πετροδόλλαρα στο ταμείο ; Τί στο διάλο , όλοι 
μαζί τα φάγαμε που λέει και ο χοντρός στην πατρίδα; κοντεύω 
να το πιστέψω ότι η ακολουθία είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία 
για το «σκούπισμα» της υπόθεσης και μόνο ! Δεν ξέρεις πόσο 
θέλω να με διαψεύσουν ρε συ σχολιαστή , αλλά δεν το βλέπω !    

Άξιοι της μοίρας μας ...
Κι αν είναι έτσι όπως γραφικά το παρουσιάζεις αγαπητέ μου , 

βεβαίως και είμαστε άξιοι της μοίρας μας  ! Διότι εχόντων των 
πραγμάτων και αν όντως -όπως πάει δηλαδή- δεν διερευνηθεί 
, για τον φόβο των Ιουδαίων , ποτέ αυτή η υπόθεση των 11 και 
άνω εκ. δολλαρίων από το κοινό ταμείο , τότε ποιός μας διαβε-
βαιώνει ότι δεν περιμένουμε απλά το νέο ριφιφί ; Γιατί θα σου 
πει κι ο Ριφιφίς «για στάσου ρε φίλε εδώ έχουμε μπλέξει με 
μακάκες που έτσι κι αλλιώς δεν αντιδρούν ... άρα τα πιάσαμε τα 
λεφτά μας !» . Και δεν θα έχει κι άδικο σχολιαστή μου , για να 
λέμε και του στραβού το δίκιο .

Εξωγήινος !
Ρώτησα από τη φύση μου περίεργος και ιδού η απάντηση ... 
«Δεν άρμοζε στην περίπτωσή μας να παρέμβει εισαγγελέας 
;» Tί ήταν να το πώ; δέκα και βάλε ζευγάρια μάτια βγάζοντας 
φωτιές με κοιτούσαν με το μετέωρο βλέμμα του ροφού ωσάν 
να ήμουν εξωγήινος . Και αλήθεια το προτιμώ σχολιαστή μου 
να είμαι εξωγήινος αλλά ευθύς και αξιοπρεπής . Και ήρθε πλη-
ρωμένη η απάντηση «μα αν παρενέβαινε εισαγγελέας θα μπλέ-
καμε με τα ψηλά μεγάλα καπέλα και τότε τί θα γινόταν η κοινό-
τητα ;». Έλα ντε , πες εσύ αναγνώστη μου . Δώσε εσύ την απά-
ντηση για να μην γίνω πάλι εγώ ο κακός . «Τέτοια κοινότητα τι 
να την κάνω ;»  Πες το μη φοβάσαι, γιατί όσο δεν το λες τόσο 
αποθρασσύνονται ...

Κόκκινες γραμμές και πράσσινα άλογα! 
Τώρα καταλαβαίνω γιατί 
και σε πρότερη διαδρομή 
μου , που ευτυχώς τελεί-

ωσε νωρίς,  σε τοπικό έντυπο –δήθεν ενημερωτική 
εφημερίδα –όταν έκανα ανάλογες ερωτήσεις μου απα-
ντούσαν ορθά κοφτά «αυτές είναι κόκκινες γραμμές 
και κανείς δεν τις περνά». Τώρα αντιλαμβάνομαι πόσο 
βαθιές είναι οι ρίζες της συντεχνίας του ριφιφί . 

Κηπουρός.
Το ίδιο είχα απαντήσει σχολιαστή μου –το ίδιο απα-
ντώ και τώρα στην ομογενειακή συντεχνία-  και ολο-
κληρώνω για σήμερα –γιατί τόση δυσωδία δεν την 
αντέχω , πάω να κάνω μπάνιο – στους φίλους ενός 
επίδοξου ισόβιου δήμαρχου στην πατρίδα, όταν τα 
φιλαράκια του, υπό μορφή προειδοποίησης, μου 
έστειλαν το μήνυμα «μα τί κάνεις , τα βάζεις με τον 
δήμαρχο που έχει βγάλει ρίζες στο νησί ;» Ναι , τους 
είπα, και κηπουρός γίνομαι αν χρειαστεί !  Ξεκινήσαμε 
με το ελληνικό μεγαλείο και καταλήξαμε στην ελληνική 
ντροπή . That’s life λατρεμένοι μου έλληνες, and life is 
what you make it για να δανειστώ τον τίτλο άσματος 
των Talk Talk ! 

Μ΄αυτά και μ΄αυτά έφυγε κι ο Ιούλιος ...
Και μπάνιο σ τη θάλασσα δεν κάναμε ακόμη . Πού 
θα πάει ; θα τα καταφέρουμε και φέτος έστω και με 
δυσκολία. Νά΄σται  καλά και δροσερά ! 

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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Ελληνικοποιησης Αγγλικών λέξεων και η 
παραποίηση τους από Έλληνες μετανάστες 

Ζ
ώντας σε μια Αγγλόφωνη χώρα,  ανάμεσα στους Έλλη-
νες μετανάστες της  Ελληνικής παροικίας, πρόσεξα α-
πό τη πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου εδώ  ότι 
πολλοί  συμπατριώτες μας μιλάνε με μια ιδιαιτερότητα 

τα Αγγλικά. Δεν εννοώ τη προφορά αλλά τη παραποίηση συ-
γκεκριμένων Αγγλικών λέξεων με μια τάση Ελληνικοποιησης 
τους.  Ετσι φωνηέντα προστίθενται στο τελος της λέξης που 
την Ελληνοποιουν.  
Παραδείγματος χάριν το κουτί (box) γίνεται μποξα.  Επίσης το 
farmer (Γεωργός) γίνεται ελληνικότατο με τη παραλλαγή τoυ 
σε φαρμαδόρος.  Δημιουργείται έτσι μια νέα διάλεκτος η του-
λάχιστον λεξιλόγιο  που δεν είναι ούτε ελληνική ούτε αγγλική, 
αλλά μια κάποια νέα διάλεκτος των  Ελλήνων μεταναστών . 
Μερικές λέξεις όχι μόνο δεν  είναι σωστές αλλά είναι συχνά 
από αστείες μέχρι ξεκαρδιστικές.  
Φυσικά το λεξιλόγιο αυτό έχει γίνει από μετανάστες χαμηλής 
εκπαίδευσης που η αντιλήφτηκαν λάθος στο προφορικό λόγο 
κάποια μια λέξη και την άλλαξαν συνειδητά, η ασυνείδητα 
υιοθέτησαν τη λέξη για να την κάνουν πιο εύκολη στη διαχεί-
ριση του λόγου.  Ανεξάρτητα του το πώς και το γιατί δημιουρ-
γήθηκε αυτό το λεξιλόγιο είναι κάλο να την αναγνωρίσουμε 
και να κάνουμε Ίμια ανασκόπηση. Ίσως έτσι να δημιουργή-
σουμε ένα λεξικό τέτοιων λέξεων.  Πολλοι χαρακτηρίζουν τη 
διάλεκτο/λεξιλόγιο  αυτό σαν Greeklish,  αλλά Greeklish  είναι 
κατι τελείως διαφορετικό Το  Greeklish αναφερεται στο γρα-
ψιμο Ελληνικων λεξεων με λατινικους χαρακτηρες. Παραδείγ-
ματοςw χαριν “Dose mou ena filaki”. 
Πάντως νομίζω ότι αυτό το λεξιλόγιο είναι μια πρακτική που 
θα εξαφανιστεί με το πέρασμα των πρώτων Ελλήνων μετανα-
στών που τη δημιούργησαν. Τα νέα Καναδογεννημενα παιδιά 
γνωρίζουν την Αγγλική και μόνο στις κατ ίδιαν συζήτηση με 
τους παππούδες τους ίσως να χρησιμοποιών αυτό το λεξιλό-
γιο. Και βέβαια γνωρίζουν ότι είναι λάθος οι λέξεις αυτές αλλά 
τις χρησιμοποιούν μόνο μεσα στην οικογένεια γιατί είναι ένα 
είδος συνθήματος που τους φέρνει ακόμα πιο κοντά!
Να ένα δείγμα του λεξιλογίου - διαλέκτου!

Banka Bank Η Τράπεζα

Boxa Box Το κουτί
Caro Car Το Αυτοκίνητο
Basketa Basket Το Καλάθι 
Carpetο Carpet Το Χαλί
Farma Farm Το Χωράφι/κτήμα
Hoteli Hotel Το Ξενοδοχείο
Lista List Η Λίστα
Parko Park Το Πάρκο
Pena Pen Η Πενα
Stampa Stamp Η Σφραγίδα
Yιartha Yard Η Αυλη
Ολες οι παραπάνω λέξεις έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό:  

Exουν ένα φωνήεντο προστιθέμενο στο τελος της Αγγλι-
κής λέξης. Κατά τη κρίση μου αυτή είναι μια προσπάθεια να 
κάνουν την Αγγλική λέξη Ελληνίζουσα . Όπως είναι  γνωστό οι 
Ελληνικές λέξεις δεν τελειώνουν  πότε με σύμφωνο έκτος από 
το σίγμα τελικό (πατέρας) και το «νι» (παιδιών). Προσθέτοντας 
το άλφα, το όμικρον, η το γιώτα στο τελος της αγγλικής λέξης η 
λέξη γίνεται  Ελληνοπρεπής! 
Στην ιδία κατηγορία της Ελληνικοποιησης ανήκουν και οι 
λέξεις που καταλήγουν σε «δορος». Οι λέξεις αυτές χαρακτη-
ρίζουν η περιγράφουν ένα επάγγελμα.  Ετσι η Αγγλική κατά-
ληξη “er”farmer μεταπoιειται σε φαρμαδορος και η σύνθετη 
λέξη με το man στο δεύτερο σκέλος (Pizza man) μεταποιού-
νται με το   “δορος”  σε Πιτσαδορος .

Biznadoros Business Man Επιχειρηματίας
Farmadoros Farmer Γεωργός
Pitsadoros Pitsa Man Ψηστης πιτσας
Presadoros Press Man Πρεσαδόρος
Μερικές φόρες είναι ο πληθυντικός μιας λέξης που Ελληνο-
ποιειται. Λέμε φέρει ειπείν «μπίλια» για τους πολλούς λογα-
ριασμούς (bills). «έχω να πληρώσω πολλά μπίλια». Άλλες 
φορές λέμε «τσεκια» για τα πολλά checks (επιταγές). 
Επίσης η λέξη  tickets γίνεται «τικετα» -για τα πολλά εισιτή-
ρια.  Όλα αυτά τα παραδείγματα είναι μια προσπάθεια κατά τα 
Ελληνικά να πάμε στο πληθυντικό όπως απ το παΐδι στα παι-
διά η από το ολο στα όλα!
Επίσης  επιχειρείτε Ελληνοποιηση σύμφωνα με το αρσενικό –
θηλυκό γένος. Ετσι ο άνδρας αφεντικό  boss γίνεται «Μποσις» 
και η γυναίκα αφεντικό/ιδιόκτητης (boss)  γίνεται μποσενα!
Mia ακόμα κατηγορία Ελληνοποιησης είναι τα μαγαζιά που 
καταλήγουν σε «άδικο». Καμιά σχέση βέβαια με τη δικαιο-
σύνη, άπλα όπως το γνήσιο Ελληνικό τυροπιτάδικο, το ξένο 
donut shop γίνεται “Ντονατσαδικο” και το ξενόφερτο fast 
food γίνεται “φαστφουντάδικο” !
Μια άλλη κατηγορία Ελληνιζούσης πρόθεσης είναι η προ-
σπάθεια να μετατρέψουμε τα Αγγλικά ρήματα σε Ελληνικά. 
Το κάνουμε πιστεύοντας ότι με τη πρόσθεση ενός ωμέγα «ω» 
στο τελος τα κάνουμε Ελληνικά. Ετσι λέμε «μουβαρω» αντί  
για  I  move  «φλιπαρω» αντί  I flip  «φουλάρω» αντί I fill up, 
και «παρκάρω» αντί I park … 
Το Ινδιανος και το πολισμάνος είναι ενδεικτικά της κατηγορίας 
λεξεων που το τελικό  «ος» προστίθεται στην αγγλική στις 
λέξεις Indian and Policeman.
Πρέπει να παραλεχθώ ότι δεν έχω εντρύφηση στο Ελλη-
νικό-Αγγλικό λεξιλόγιο των Ελλήνων μεταναστών επί πολύ. 
Πρώτη φόρα γράφω  γι αυτό το θέμα.  Χρειάζεται μεγαλύτερη 
έρευνα για να καταχωρηθούν ολες οι «αγγλικές λέξεις» των 
πρώτων μεταναστών.  Η συλλογή μου παρακάτω είναι ελλι-
πής παραθέτοντας μόνο αυτές που θυμήθηκα.  Θα μ άρεσε 
να άκουγα από σας και να προσθέτατε λέξεις που δεν έχω 
συμπεριλάβει  σ αυτή τη συλλογή. Περιμένω λοιπόν τις απα-
ντήσεις σας!

Alaveta Elevator Ανελκυστήρας /ασανσέρ

Ampulla Ambulance Αμάξι πρώτων βοηθειών
Airplane Airplane Αεροπλάνο
Basikla Bicycle Ποδήλατο
Basketa Basket Καλάθι
Billia Bills Λογαριασμοί

Bosis Boss Ο Ιδιόκτητης, το αφεντικό
Bosεna Boss Lady Η ιδιοκτήτρια
Bankadoros Bankers Τραπεζικοί Υπάλληλοι
Biznadoros Business Man Επιχειρηματίας
Banka Bank Τράπεζα
Boxa Box Το κουτί
Caro Car Αυτοκίνητο
Carpet Carpet Το Χαλί
Cεkie Cake Η τούρτα
Chepiko Cheap Φτηνιάρικο
Checkie Check Επιταγή
Copia Photocopies Αντίγραφα
Coraki Quarters Νόμισμα των 25 λεπτών
Douzena Dozen Ντουζίνα
Fastfoodathiko Fast-Food 

Rest.
Φαστφουντάδικο

Fliparo Flip Φλιπάρω (τρελάθηκα)
Fenna Fan Εξαεριστήρας
Farma Farm Χωράφι/κτήμα
Freeza Freezer Καταψύκτης
Freeziasoume To Freeze Να παγώσουμε
Farmadoros Farmer Γεωργός
Fullaro Fill it up Γεμίζω εντελώς
Gazi Gas Φυσικό αέριο-Φωταέριο
Hoteli Hotel Ξενοδοχείο
Movarisa I Moved Μετακόμισα
Gigirella Ginger Ale Λεμiνiτα
Grosaria G r o c e r y 

store
Παντοπωλείο

Lakie Lake Λίμνη
Lοtsa A lot Πολλά
Lista List Λίστα
Mapa Mop Σφουγγαρίστρα
Marketta Super 

Market
Σουπερ Μάρκετ

Masini Machine Μηχάνημα
Parkarο Park Παρκαρω
Passaportο Passport Διαβατήριο
Peenatsia Peanuts Φυστικια
Poletσimanos Police 

Officer
Αστυφύλακας

Parko Park Πάρκο
Pena Pen Πενα
Rolo Roll Ρολο
Sandouitsathiko Sandwich 

shop
Σάντουιτσaδικο

Pitsadoros Pitsa Man Ψηστης πιτσας
Scolia School Σχολεία
Stekia Steaks Μπριζόλες
Stofa Stove Κουζίνα
Stampa Stamp Σφραγιδα
Turkο Turkey Γαλοπουλα
Trοmpeta Trumpet Τρομπέτα
Trakadoros Truck Driver Φορτηγατζής
Tsekarise to Check It Ελενξτε το
Tsokolata Chocolate Σοκολατα
Tseki Check Επιταγη
Taketa Tickets Εισιτήρια
Yarda Yard Αυλη

απόψεις

Mε τη πρόσθεση ενός ωμέγα 
«ω» στο τελος τα κάνουμε 

Ελληνικά  «μουβαρω» αντί  για  
I  move    «φουλάρω» αντί I fill 
up, και «παρκάρω» αντί I park!
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Πατέρας Πέρασε Όλο Το Φαράγγι 
Με Την Κόρη Του Στην Πλάτη!

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες και φιλαράκια γεια σας και 
χαρά σας.
Περάσαμε και τα μισά του υποτιθέμενου καλοκαιριού 
για εφέτος και πιστεύω ότι το μόνο κέρδος είναι η οικο-

νομία του ηλεκτρικού ρεύματος, μιας και δεν χρησιμοποιούμε 
πολύ το  air condition αυτό το καλοκαιράκι.
Είναι πραγματικά μεγάλη η χαρά μου που είδα στα δύο φεστι-
βάλ του Προφήτη Ηλία και του Αγ. Παντελεήμονα πάρα μα 
πάρα πολλούς φίλους, αναγνώστες αλλά και Ελληνίδες κι Έλλη-
νες της παροικίας μας που σφίξαμε τα χέρια και άκουσα τόσο 
όμορφες κριτικές κι ευχές για το λειτούργημα της ενημέρωσης 
που οι συνεργάτες μου κι εγώ υπηρετούμε σ’ αυτήν την παροι-
κία σεμνά και ταπεινά.
Παρ’ όλες τις πραγματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σαν 
παροικιακό έντυπο οικονομικά, μιας και οι διαφημιζόμενοι και 
μερικοί φίλοι που δεν έχουν επιχειρήσεις αλλά στηρίζουν το 
έργο και την προσπάθεια μας να ενημερώνουμε τον ελληνισμό 
πειστικά χωρίς «κιτρινισμό», βρισιές κι απειλές (ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ 
ΕΜΑΣ) πάντα με ακρίβεια, απόψεις ακόμα κι αν πικράνουμε 
κάποιους. Αλλά όταν είσαι και σου αρέσει να μπλέκεσαι με 
τα κοινά θα ακούς όλες τις απόψεις, αλλά στην HELLAS NEWS 

μπορεί στον ίδιο χώρο να απαντήσεις σ’ οτιδήποτε πιστεύεις 
ότι είναι υπερβολή και δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ, το γράφουμε γιατί έτσι το γουστάρουμε 
ή γιατί υποστηρίζουμε κάποιον «οικονομικά γνωστό μας και 
αυτό είναι κάτι που το εκμεταλλεύονται κάποιο «λεφτάδες» 
της παροικίας μας. Δηλαδή, πάρε ρε μεγάλε ή τσάκωσε ένα 
100ράκι και χώστα στον τάδε! Και δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες 
βρώμικες, ελεεινές και τρισάθλιες καταστάσεις για να επιβιώ-
νουν κάτι βρωμερά «λαμόγια», που σε πολλές περιπτώσεις δεν 
θα μπορούσαν ούτε να κυκλοφορούσαν δημόσια οι «ξεφτί-
λες» και απόβλητα.
Η υπέροχη υγιείς ελληνική παροικία μπορεί πολλές φορές 
να μην παίρνει θέση σε τέτοιες καταστάσεις αλλά ξέρει και να 
προφυλάσσεται και να ανταμείβει όσους πιστεύουν κι αγωνί-
ζονται γι’ αυτήν. Ουδείς Άγιος, αλλά όταν ασχολείσαι με το λει-
τούργημα της ενημέρωσης και διαρκώς προκαλείς με τις πρά-
ξεις σου, σίγουρα η πρώτη «χαβούζα» θα σε καταπιεί. 
«Ο κόσμος άλλαξε, άλλαξαν οι καιροί», όπως έλεγε κι ένα 
παλιό τραγουδάκι. Και ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο μήνα 
χαίρονται… Πάμε τώρα στην όμορφη κοινωνική μας ιστορία 
τώρα!

Μ
ανώλης και Σοφία, μια ιστορία αγάπης. 
Τους συναντήσαμε στον Χριστό. Ο Χρι-
στός ειναι το τελευταίο πλάτωμα πριν τις 
σιδερόπορτες. Μια εκκλησία, πολλα δέ-

ντρα, ξύλινα τραπέζια, ξύλινα καθίσματα και πεντακά-
θαρο νερό πηγής.
Αυτή, κάθονταν πάνω σε ενα τραπέζι και αυτός περι-
φερόταν στον χώρο σαν να ήθελε να μην “χάσει” το 
ζέσταμα του.
“Πόση ώρα είναι μέχρι την έξοδο;” με ρώτησε με ξενική 
προφορά.
¨Μιά ώρα περίπου” του απάντησα.
¨Χώμα η πέτρα:¨
¨Πέτρα…¨
Της έδωσε ενα κομμάτι φρούτο απ αυτό που έτρωγε και 
εκείνος, λέγοντας οτι καλά θα ήταν να ξεκινήσουν πριν ο 
ήλιος ανέβει ψηλά.
Μετά της φόρεσε ενα σακίδιο στην πλάτη, την σήκωσε 
στην δική του πλάτη και ξεκίνησαν.
Στην διαδρομή μιλάγανε για συναισθήματα.Και για 
παλιές ιστορίες.
Πότε πότε αυτή του έδινε συμβουλές για το πως θα απο-

φύγει μια πέτρα. Εκείνος τις απέφευγε χαμογελαστός, 
σαν χορευτής των Μπολσόι, να μην φανεί η προσπά-
θεια.
Οταν κουράζοταν έβρισκε ενα πεζούλι, την ακουμπούσε 
μαλακά και της έβγαζε το σακίδιο απο την πλάτη.
Ήρθαν απο Αμερική. Ο Μανωλης και η κόρη του ήρθαν 
απο Αμερική για να περάσουν το φαράγγι μαζί. Κι ας 
μην εχει υποδομές για Α.Μ.Ε.Α.
Τον ρώτησα αν θέλει κάποια βοήθεια. ¨Φωτογραφίες 
…¨μου είπε
¨Δεν έχουμε φωτογραφίες μαζί…ετσι που βιάζοντε όλοι 
να φτάσουν στο τέρμα, δεν προλαβαίνω να το ζητήσω 
απο κανένα….̈
Φωτογραφίες κάτω από τους τεράστιους βράχους, 
φωτογραφίες στο ποτάμι, φωτογραφίες στις σιδερό-
πορτες…. πάντα αγκαλιά …και πάντα χαμογελαστοί.
Μετά, αυτός βρήκε ενα πεζούλι, της φόρεσε αργά το 
σακίδιο στην πλάτη, την σήκωσε και ….. συνέχισαν την 
κουβέντα τους .
Καθώς απομακρύνοταν, το φαράγγι πολλαπλασίαζε τις 
φωνές τους……Τους άκουγα ακόμα κι όταν δεν τους 
εβλεπα πιά…..
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2
8 χρόνια κάθε καλοκαίρι τα δύο τελευταία Σαββατο-
κύριακα του Ιουλίου η προοδευτική κοινότητα του 
Markham Άγιο Παντελεήμονα, Άννης και Παρασκευής 
γιορτάζει δύο τριήμερα φεστιβάλ που πραγματικά έχει 

τόσο ανάγκη ο ελληνισμός για την διαιώνιση την πολιτιστική, 
την γαστρονομική και την καλλιτεχνική, γιατί αυτό το φεστιβάλ 
συνδυάζει τα πάντα.
Ψυχή και σώματι από τον αγαπητό Πατέρα Δρόσσο, την πρε-
σβυτέρα του, το διοικητικό συμβούλιο και οι πολλοί εθελο-
ντές είναι εγγύηση για αυτήν την επιτυχία. Κάποιες χιλιάδες 
Έλληνες και ξένοι παρ’ ότι ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος και 
παρότι στο Τορόντο αυτό τον καιρό γίνονται πολλά φεστιβάλ, 
έδωσαν βροντερό «παρών» και πέρασαν κάποιες αξέχαστες 
ελληνικές ώρες.  Μάλιστα, παρευρέθησαν  Έλληνες και ξένοι 
πολιτικοί όλων των κομμάτων, ο επικεφαλής της Αστυνομίας, 
ο Δήμαρχος Markham, Frank Scarpitti με τις συμβούλους του 
και την σύζυγο του και άλλοι επίσημοι. Ο Δήμαρχος δήλωσε 
από το μικρόφωνο ότι το φεστιβάλ είναι ένα από τα καλύτερα 
στην πόλη και τίμησε τους ιθύνοντες με τιμητική πλακέτα για 
τις προσπάθειες τους και το έργο τους όλα αυτά τα χρόνια, κάτι 
που πραγματικά τους άξιζε. Ακόμη, αποκάλυψε πως θα υπάρ-
ξει δρόμος στην περιοχή που θα πάρει το όνομα της από τον 
Έλληνα φιλόσοφο, Αριστοτέλη. 
Το έχουμε τονίσει κι άλλες φορές ότι η οργάνωση και η αγάπη 
που έχουν στην κοινότητα όλοι οι συμπάροικοι του Markham 
είναι εντυπωσιακή όπως και η επιτυχία τους. Μπράβο σ’ όλους 
και ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο, μιας και όπως λέει 
και η «ψιλότρελιάρικη» μετεωρολογική υπηρεσία θα έχουμε 
μπόλικο ήλιο. Θα τα πούμε εκεί και η ορχήστρα «ΠΑΡΕΑ» περι-
μένει να ξεσηκώσει.

Φεστιβάλ Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονα,
Άννης & Παρασκευής

κειμενο/φωτογραφιες: χριςτιανα κιεςκου

Ο Δήμαρχος Markham, Frank Scarpitti, βραβεύει τα μέλη του Αγ. 
Παντελέημονα, Άννης και Παρασκευής. Ο π. οδυσσέας Δρόσσος, 

Γιάννης και Δώρα Λιαγάκης, Νικ Καραγεωργίου και Τομ Κοτσόπουλος 
ανέβηκαν για να παραλάβουν την τιμή από τον δήμαρχο.

Οι Γιάννης και Δώρα Λιαγάκης, Νικ Καραγεωργίου, π. Οδυσσέας 
Δρόσσος και Τομ Κοτσόπουλος.

Η ορχήστρα «Η ΠΑΡΕΑ» κρατούσε το κέφι ζωντανό.

Το χορευτικό συγκρότημα «Εύζωνος» με τον π. Οδ. Δρόσσο.

Ο Τομ Κοτσόπουλος δίνει το σήμα για να 
ξεκινήσει η γιορτή. Το φεστιβάλ ήταν απόλυτα οργανωμένο, ο κόσμος δεν χρειαζόταν να περιμένει πολύ στην ουρά.

Με τους π. Οδ. Δρόσσο και Γιάννη Λιαγκάκη διακρίνεται ο απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής 
Χρυσόστομος με την γυναίκα του Νίνα και τις οικογένειες τους.
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28 Χρόνια η Κοινότητα του Μάρκχαμ συνεχίζει αγγέρωχη 
να διαιωνίζει θρησκεία, πολιτισμό και κουλτούρα και αυτό 

απεδείχθη με το φετινό πετυχημένο φεστιβάλ

Ο Δήμαρχος Markham, Frank Scarpitti, με τις συμβούλους του δηλώνει 
ενθουσιασμένος με το κέφι, το φαγητό και τον χορό των Ελλήνων. H κα Ντόρα Λιαγκάκη με την αδερφή της.

Ο Δήμαρχος του Markham Frank Scarpitti με την σύζυγο και τις συμβούλους του 
τίμησε με την παρουσία του το φεστιβάλ στην δεύτερη μέρα του. Μαζί του οι Γ. 

Λιαγάκης, Ευτύχιος Μοσχόπουλος και π. Οδ. Δρόσσσος.

Ο Νίκος Κοτσαμποϊκίδης με την σύζυγο του βρέθηκαν κι αυτοί στο φεστιβάλ. 
Στην παρέα τους βρίσκονται και η κα Δώρα με τους π. Δρόσσο και Θ. Κουρτέση.

Οι Νικ Καραγεωργίου και Θανάσης Κουρτέσης.
Το κέφι κρατούσαν ζωναντό οι Ιορδάνης Ιορδάνου, 

Παναγιώτης Ανδέου και Βίκρτωρ Πολίτης.

Η κα Καλυψώ με τις εγγονές της.
Στους γευστικότατους λουκουμάδες οι κυρίες 

Ράνια, Νίκη και Καλυψώ.
Στα σουβλάκια οι Γιάννης Λινάκης, Γιάννης 

Τσαμπούς, Πήτερ Ντεβάκος και Πήτερ Κουλούρης.
Ο π. Οδυσσέας Δρόσσος με τους Γιάννη Λιαγκάκη 

και Θανάση Κουρτέση.

Ο π. Οδυσσέας Δρόσσος με την οικογένεια του.
Στην πόρτα οι ακούραστοι Μαρία Αθανασούλα και 

Στηβ και Μαρία Κωνσταντάκος.
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Περισσότερο φωτορεπορτάζ το επόμενο 
Παρασκευοσαββατοκύριακο 28-29-30 Ιουλίου 

που όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μάρκχαμ

Ο αστυνόμος Δημητρακόπουλος με τον κ. 
Κοντοραβδη.

Οι Bill Lazos και Bob Pavlopoulos με τον Θανάση 
Κουρτέση.

Οι αδερφές Δερπάνης στο 28ό Φεστιβάλ 
του Αγ. Παντελέημονα, Άννης και 

Παρασκευής. Οι Bill Lazos και Bob Pavlopoulos.

O Ted Veloudos υπεύθυνος στην ασφάλεια του 
φεστιβάλ έκανε εξαιρετική δουλειά στο πρώτο 

τριήμερο του φεστιβάλ.Η κα Έφη ετοιμάζε κι αυτοί τους πολύ νόστιμους λουκουμάδες.

Πολλές όμορφες 
παρουσίες έδωσαν το 

«παρών» στο 28ό 
φεστιβάλ του Αγ. 

Παντελέημονα, Άννης και 
Παρασκεύης.

Στο ουζερί οι κυρίες Ισιδώρα Λάζου, Τζούλι Θειακός και 
Ντίνα Φραϊδάκη.

Οι Γιάννης Λιαγκάκης, Θανάσης Κουρτέσης, π. Οδυσσέας Δρόσσος 
και Νίκος Καραγεωργίου.

Οι υπεύθυνοι ψησίματος του αρνιού: Ευτύχιος 
Μοσχόπουλος, Γιάννης Ξένος, Μίχάλη Πακκίδης και 

Φίλιππος Χριστοδούλης.

Ο πάτερ Οδυσσέας Δρόσσος με τον 
εκδότη της εφημερίδας Hellas News, 

Θανάση Κουρτέση.

Ο γνωστός κι αγαπητός Έλληνας επιχειρηματίας Κώστας Μαργαρώνης απ’ το Kostas Meat 
Market & Bakery πάντα κοντά στις Ελληνικές εκδηλώσεις και πάντα «δοτικός» σε Ελληνικούς 

οργανισμούς και εκκλησίες με τους δικούς του ανθρώπους για λίγες ώρες ξέγνιαστες στο 
φεστιβάλ του Αγ. Παντελεήμονα 

Ο δήμαρχος του Μάρκχαμ Frank Scarpitti 
με τον εκδότη της εφημερίδας Hellas 

News, Θανάση Κουρτέση.
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ΑΞΙΟΣ!!! Πρωτοπρεσβύτερος ο Πατήρ Δρόσσος 
στον Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονα, Άννης & Παρασκευής 

κειμενο/φωτογραφιες: χριςτιανα κιεςκου

Α
ΞΙΟΣ! Αυτό είπαν όλοι οι ενορί-
τες και όχι μόνο, οι συνάδελφοι 
του, Ιερείς των εκκλησιών του 
Τορόντο, αλλά και ο υπέροχος 

λόγος του Μητροπολίτη Σωτήριου για τον 
υπέροχο αυτόν άνθρωπο και Ιερέαπου α-
πό 17 ετών, που έμεινε κι ορφανός από 
πατέρα, αφοσιώθηκε στον πολύτιμο θε-
σμό του Έλληνα, στην θρησκεία μας και 
συνεχίζει και τον υπηρετεί πιστά μέχρι και 
σήμερα. Είμαι σίγουρος ότι και η πρεσβυ-
τέρα του κι ο αγαπημένος του γιός, που 

κρατούσε το μαξιλαράκι με τον σταυρό, 
θα θυμούνται για πάντα την ημέρα ανήμε-
ρα του Αγ. Παντελεήμονα, ότι ο πατέρας 
και σύζυγος έγινε ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ.
Μια εκκλησία κατάμεστη μέσα κι έξω, 
αναφώνησαν ΑΞΙΟΣ γ ια τον ΠΡΩΤΟ-
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟ π. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΡΟΣΣΟ και 
του ευχόμαστε να συνεχίσει να υπηρε-
τεί και να δίνει ελπίδα στο ποίμνιο του, 
με τις πράξεις του και τις ευλογίες του. Η 
HELLAS NEWS θα είναι πάντα δίπλα στο 
έργο του.
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Εκατοντάδες Ελλήνων στον Εσπερινό
της Αγ. Παρασκευής
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Τ
ο Σάββατο 22 Ιουλίου βρεθήκαμε με τον φωτογραφικό 
μας φακό στο LCBO στην Danforth στην παρουσίαση 
των κρασιών της Πελοποννήσου. Πάρα πολύς κόσμος 
πέρασε από το κατάστημα, με δύο πολύ όμορφες νεα-

ρές κοπέλες σε παραδοσιακές φορεσιές να ανεβοκατεβαίνουν 
την οδό Danforth διαφημίζοντας το γεγονός. Όσοι έδωσαν το 
«παρών» δοκίμασαν και εντυπωσιάστηκαν με τις γεύσεις και τα 
αρώματα. Τέσσερα πολύ γευστικά κρασιά μας περίμεναν να τα 
απολαύσουμε μαζί με μικρούς μεζέδες, πάντα υπό τους ήχους 
ελληνικής ζωντανής μουσικής κι εμείς σας τα παρουσιάζουμε.
Αγιωρίτικο Νεμεας: 
Διατηρήθηκε σε δεξαμενές από ανοξείδωτο χάλυβα για 12 
μήνες και επιπλέον 6 μήνες σε μπουκάλι. Βατόμουρα, μούρα, 
σμέουρα, ώριμες φράουλες, ένα άρωμα γλυκάνισου και κανέ-
λας, απαρτίζουν την γεύση του.

NEMEA GRANDE RESERVE:
Βαθύ μοβ χρώμα με ζωντανές κόκκινες αποχρώσεις. Αρωμα-
τικές νότες από σιρόπι κόκκινων φρούτων, φρυγμένα (ξερά) 
φρούτα, μπαχαρικά. Στερεά, με καλά επεξεργασμένες τανίνες. 
Το φινίρισμα προσφέρει μακρά γεύση φρυγμένων φρούτων. 
Ιδανικό με ψητά κρέατα ή πιατέλες.  Το κρασί αυτό μπαίνει στο 
μπουκάλι μετά από 18 μήνες διατήρησης σε βαρέλι και παρα-
μένει εκεί τουλάχιστον για 12 μήνες πριν βρεθεί στο ράφι για 
τον καταναλωτή.
AMALIA BRUTE:
Ένα κομψό αφρώδες κρασί με ένα ελαφρύ, κίτρινο-πράσινο 
χρώμα και εκλεπτυσμένες φυσαλίδες με ένταση και διάρκεια. 
Τα αρώματα τριαντάφυλλου, μπριότ και μέλι ανυψώνονται με 
μια αναζωογονητική οξύτητα.
FEAST SEMELI Μοσχοφίλερο:

Το όνομα, Semeli (Σεμέλη), είναι ένα νεύμα για τη μητέρα 
του Διονύσου, Θεού του κρασιού στην κλασσική ελληνική 
μυθολογία. Αυτό το κρασί βασίζεται στο αρωματικό σταφύλι 
μοσχοφίλερο. Ένα πολύ φιλικό προς το φαγητό κρασί, ειδικό 
για θαλασσινά, είναι επίσης μια γιορτή για τις αισθήσεις, όπως 
εξάλλου προστάζει και το όνομα του.
Σας τα συνιστούμε ανεπιφύλακτα, όχι μόνο γιατί βρίσκονται σε 
πολύ προσιτή τιμή, αλλά είναι κρασιά που προέρχονται από 
την πατρίδα μας, φέρνουν μνήμες από την Ελλάδα μας και είναι 
ένας τρόπος διαιώνισης της κουλτούρας μας.
Επίσης, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η Andros Communications 
έχει κάνει για άλλη μία φορά καταπληκτική δουλειά marketing 
και δεν είναι τυχαία ή επιτυχία των προϊόντων που προωθεί. 
Οτιδήποτε προωθεί την πατρίδα μας και τα προϊόντα της είναι 
άξια συγχαρητηρίων. 

Τα Ελληνικά κρασιά θριαμβεύουν και στο Τορόντο
κειμενο/φωτογραφιες: χριςτιανα κιεςκου

Ο γνωστός και αγαπητός Γιάννης Τρυπής από το Pantheon 
Restaurant, σερβίρει πάντα τα καλύτερα Ελληνικά κρασιά

Ο Τεντ Καλαμπούκης, επικεφαλής αυτής της προσπάθειας, με 
τους συνεργάτες του



28 Iουλίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμουομοΓενεια36 TOροντο

Κ
όσμος πολύς κόσμος (συνέβαλε 
και η παρουσία του καταπληκτι-
κού Ματθαίου Γιαννούλη). Πο-
λύ και καλό φαγητό, ατελείωτες 

ουρές, τα αρνάκια δεν προλάβαιναν ούτε 
να… βελάσουν. Μια λέξη: Επιτυχία! Πολ-
λά μπράβο στην αγαπημένη κοινότητα 
του Προφήτη Ηλεία, που γιόρτασε κι εφέ-
τος  το όνομα του πολιούχου της πόλης της 
Mississauga με μια μεγάλη επιτυχία.
Έλληνες και πολλοί ξένοι έδωσαν εντυ-
πωσιακό «παρών» και πέρασαν αξέχα-
στες στιγμές χορεύοντας με την ορχήστρα 

ΟΛΑ BAND, τον υπέροχο Ματθαίο Γιαν-
νούλη («Αγαπώ μια πιτσιρίκα»), τα υπέροχα 
χορευτικά συγκροτήματα της κοινότητας 
και ότι άλλο χρειαζόταν για μια ακόμη επι-
τυχία τους. Πράγματι είναι ευλογία Θεού να 
βλέπεις τόσο κόσμο να έρχεται για να τιμή-
σει, να βοηθήσει και να περάσει «ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΑ». 
Συγχαρητήρια σε όλους τους υπεύθυνους 
από τους ιερείς, την φιλοπτώχο, το διοικη-
τικό συμβούλιο, τους δεκάδες εθελοντές 
που έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό. Και 
του χρόνου, το χρειαζόμαστε! 

Οι «τυχεροί»που ήρθαν πιο νωρίς έπιασαν μια θέση κάτω από την τέντα.

Ο κόσμος αγνόησε την βροχή και έδωσε το «παρών» στο 30ό φεστιβάλ του προφήτη Ηλία.

Ο πάτερ Θεολόγος Δράκος.

Χιλιάδες κόσμος έκαναν και φέτος ένα αξέχαστο 
φεστιβάλ στον Προφήτη Ηλία στη Μισσισσάγκα 

κειμενο/φωτογραφιες: χριςτιανα κιεςκου
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Τρίτη γενιά Αναστασιάδης: οι περήφανοι «ΠΑΠΠΟΥΣ & ΓΙΑΓΙΑ» Τζιμ και Στέλλα 
Αναστασιάδη με τα εγγόνια τους που μεγαλώνουν με 100% Ελληνικές παραδοσιακές αρχές 

προσερχόμενοι στο φεστιβάλ 

Η κα Πάτυ Αγραπίδη από το «Ελληνικό Σπίτι» 
παρευρέθηκε στο φεστιβάλ.

Ο κος Γιώργος Λούκας, από τα γνωστά καταστήματα Homemakers με τη παρέα του
Ο Ματθαίος Γιαννούλης με τον Θανάση 

Κουρτέση.

Ο πρώην πρόεδρος του αγ. Νικολάου, κος 
Λαμπρόπουλος, έδωσε κι αυτός το «παρών» στο 

φεστιβάλ.
Το χορευτικό συγκρότημα κάλεσε μικρούς και μεγάλους να 

κουνηθούν στους ρυθμούς της ελληνικής μουσικής.

O mr Golden Feta είχε αναλάβει από νωρίς την 
διασκέδαση.

Το χορευτικό συγκρότημα του OPA-CIZE.

Η παρέα του Krinos Foods του κ. Αλεξάκη

Ο Γιαννούλης τραγούδησε τα πάντα
και ο κόσμος τον καταχειροκρότησε
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Ο Θανάσης Κουρτέσης με τον πρόεδρο του 
Προφήτη Ηλία, Τέρυ Θαρρένο και τον πάτερ 

Θεολόγο Δράκο.

Οι οικογένειες των Φατούρος, Κουρούς, Σκεντέρης, Πάπας και Ηλιόπουλος απόλαυσαν μαζί 
ένα πολύ κεφάτο πρόγραμμα στο φεστιβάλ του Προφήτη Ηλία.

Αρκετός κόσμος απόλαυσε λαχταρστές παραδοσιακές λιχουδιές.

Στο φεστιβάλ παρευρέθηκε και ο Αλέξανδρος 
Αλεξάκης από το Krinos Fodos

O Τζιμ Αναστασιάδης με το ένα από τα δύο εγγονάκια του, 
παρευρέθηκε στο 30ό φεστιβάλ του Προφήτη Ηλία.

O εκδότης της εφημερίδας Hellas News, 
Θανάσης Κουρτέσης, με την αεικίνητη, Frene 

Di Masο.

Εντυπωσιακό παρών της νεολαίας
στο φετινό φεστιβάλ του Προφήτη Ηλία
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κειμενο/φωτογραφιες: κατερινα μοϋςιδου

Ο
ι Καστοριανοί και όχι μόνο παρευρέθηκαν και υποστήριξαν κι εφέτος την κρου-
αζιέρα του Συλλόγου Καστοριανών «ΟΜΟΝΟΙΑ». Το φιλόξενο καράβι που φιλο-
ξένησε πάνω από 150 φίλους των Kαστοριανών, σερβίρισε νόστιμο φαγητό και 
μαζί με την μουσική πρόσφεραν μια εναλλακτική διασκέδαση για τους Έλληνες 

της περιοχής μας. 
Στο κατάστρωμα και στις αίθουσες η ελληνική ατμόσφαιρα έδωσε ξεχωριστές όμορφες 
εμπειρίες κι αναμνήσεις. Ο Δήμος, ο Βασίλης και η υπέροχη Λίνα στο τραγούδι έκαναν τον 
κόσμο και το καράβι να «κουνηθούν» ελληνικά. Ο αγαπητός Mr Travel, Γιώργος Δημητρα-
κόπουλος, με τον αδερφό του , τον Τάκη και το ευγενέστατο διοικητικό συμβούλιο πήραν 
άλλη μία φορά άριστα για την διοργάνωση και την φιλοξενία. Τους ευχαριστούμε για την 
αξέχαστη βραδιά. 

Οι Καστοριανοί της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» σαλπάρισαν, 
έφαγαν, χόρεψαν σε μια όμορφη οικογενειακή βραδιά 

Χρήστος Γουδής, Στηβ Ζόγου, Δημήτρης Χωματάς και Βασίλης Νικολόπουλος

Το ζεύγος Μπλιάνκα με τη παρέα τους

Τα ζεύγη Δημητρακόπουλου και Κωστή μαζί με τον «δικό μας» 
Ηλία ΜιχαηλίδηΟ κ. Ντένης Γκαρτζιαλής με τη σύζυγό του

Κώστας Παπαδόπουλος μετά της 
συζύγου του

Η παρέα του κ. Τάκη Δημητρακόπουλου

Ατελείωτο γλέντι μέσα και έξω

Λίνα, Βασίλης και Δήμος ανέβασαν το κέφι Η οικογένεια του κ Γιώργου Δημητρακόπουλου
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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

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!
ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ – 

ΡΕΤΙΡΕ 130 ΤΜ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ  - ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΛΟΝΙ

ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ – ΚΟΥΖΙΝΑ
ΟΛΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΗ
ΕΠΙΣΗΣ ΤΖΑΚΙ, ΔΥΟ ΓΚΑΡΑΖ ΚΑΙ ΔΥΟ 

ΑΠΟΘΗΚΕΣ. 
ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ !!!
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας

κ. ΚΡΑΙΡΗ
01130 213 040 0992
01130 693 296 1460
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΑ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΤHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΓΛΥΦΑΔΑ 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ
Η κα ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ
ΚΑΙ ΟΛΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΙΜΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΗΝ κα ΗΡΩ
01130 697 530 8960

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΣΠΑΡΤΗ

Ευαγγεληστριας 8

410 τετραγωνικα-τρεις οροφοι και μαγαζι
4 διαμερισματα τον 50 τετραγωνικα το καθενα στο δευ-

τερο και τριτο οροφο. Στο πρωτο οροφο ενα διαμερισμα- 
100 τετραγωνικα Και τελαυταια ενα μαγαζι 110 τετραγω-

νικα. (Ολα νοικιασμενα) Βρισκεται δυο τετραγωνα απο την 
κεντρικη πλατεια Σπαρτης.

Ενδιαφερωμενοι Τηλεφωνειστε
1-845-787-5101 η 1-845-542-1725

Ζητειστε τον Θεοδωρο οr( Theo)

Ζητείται Δωμάτιο
κατά προτίμηση με ιδιωτική κουζίνα 

& μπάνιο 
στη ευρύτερη περιοχή 

του East York. 

Τηλ: Βαγγέλη 
647.537.3116
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αυτή η στήλη είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε επιστολή, γράμμα ή απάντηση. τα κείμενά σας θα πρέπει να είναι ενυπόγραφα, σε κόσμιο ύφος και ευανάγωστα. η εφημερίδα HELLAS NEWS διατηρεί 
το αποκλειστικό δικαίωμα της δημοσίευσης ή όχι των κειμένων αυτών. αυτή η σελίδα φιλοξενεί αποκλειστικά τις προσωπικές απόψεις των αναγνωστών, οι οποίες δεν ταυτίζονται με την άποψη της εφημερίδας.

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

Γραμματα, κρισεισ & συνερΓασιεσ αναΓνωστων

Αγαπητέ κ. Γκέκα, 

Σκέφτηκα πολύ πριν  σας απα-

ντήσω στο κείμενο της περασμέ-

νης εβδομάδος. 

Σκέφτηκα να απαν τησω γεν ικά 

αλ λα τ ε λικά αποφάσ ισα να τα 

πάρω απο την αρχή γ ια να σας 

λυθούν και τυχών απορίες .

Θα σας  απαν τήσω λοιπόν  οχ ι 

μόνο σα μητ έρα αλ λα κα ι  ως 

κόρη. 

Ξεκινών τας με τ ις φράσεις σας, 

θα σας πώ , πως ναι τ ις έχω πει 

αν και ε ίμαι νέα μητέρα . Είμαι 

σ ίγουρη πως και εσείς τ ις έ χε τε 

πει παραπάνω απο μια φορά.

Το γ ιατ ί τ ις έ χω πε ί όμως ε ίναι 

αντίθετο με τη “θυσία” που ανα-

φέρετε. 
Σημαίνει πως οι γονείς μου , μου 

προσέφεραν ΤΟΣΑ πολ λά ,  με 

μεγάλωσαν με ηθικές και αξίες , 

και αυτό ειχε σαν αποτέλεσμα να 

μάθω να κρίνω και να υπολογίζω 

τους πάν τες. Πόσο μάλλον , ένα 

πλάσμα ( το παιδί μου ) που το 

έφερα στον κόσμο χωρίς να πάρω 

την άδεια του απλά και μόνο για 

να ικανοποιήσω το δικό μου Εγώ. 

Όλοι όσοι έ χουμε παιδιά ε ίναι 

είτε γιατί η κοινωνία το προστά-

ζει είτε για να γεμίσουμε το δικό 

μας συναισθηματικό κενό. Οπότε 

ΝΑΙ θα κάνω πολλά για το παιδί 

μου.

Μιλήσατε γ ια την κρίση και πως 

μένουμε με τους γονείς μας και 

πρίν απο αυτή . Σίγουρα υπάρ-

χουν κύριοι και κυρίες , γ ιατί οι 

χαρακ τηρισμόι “ κανακάρηδε ς 

και πριγκίπισσες” δεν αρμόζει , 

που εξακολουθούν να μένουν με 

τους γονείς τους. Η πλειοψηφία 

των Ελλήνων όμως όχι.

Α λήθε ια έ χε τ ε  αναρωτηθε ί  το 

γιατι? Γιατί ενας νέος/νεα να επι-

λέξει αυτό τον τρόπο ζωης? ....η 

εύκολη απαν τηση ε ιναι  “ Γιατ ι 

τους  βολεύε ι”  Ναι  ίσως αλ λά 

ίσως ε ίναι γ ιατ ί  η σύν ταξη των 

γονιών δε φτάνει να μένουν μόνοι 

τους ή έ χουν κάποιο πρόβλημα 

υγείας. Άρα οι γονείς μένουν με 

τα παιδιά και όχ ι το αν τ ίθε το . 

Γιατί τα Ελληνόπουλα προτιμούν 

αυτό τον τρόπο ζωής απο το να 

είναι μόνοι οι γονείς τους. Ελάχι-

στοι ειναι γιατί βολεύτηκαν ετσι. 

Στην Ελ λάδα ε ιδικά σ τα χωριά 

και τις επαρχιακές πόλεις ΕΠΙΛΕ-

ΓΟΥΜΕ να μένουμε μαζί τους για 

να μη καταλήξουν μόνοι τους σε 

κάποιο διαμέρισμα η ακόμα και 

σε  κάποιο γηροκομείο. 

Εδώ πάλι (  Καναδά ) προτ ιμούν 

να προσλάβουν κάποια κυρία να 

τους προσέχει όπως και μια ντα-

ν τά γ ια τα παιδιά. Έτσ ι καταλή-

γουν να βλέπουν τα παιδιά τους 1 

ωρα το βράδυ και τους  γονείς 1 

ωρα το μήνα (  και αν βολέψει με 

την πολυάσχολη ζωή που έχουν) 

Θα μου επιτρέψετε να σας πω , 

πως γέλασα με τη φράση “ Στην 

Ελ λάδα μάλισ τα γ ια τα παιδια 

τους πολλοι γονείς κανουν λαμο-

γιές” 
Γέ λα σ α  οχ ι  γ ια τ ί  δ ε ν  ισ χ ύ ε ι 

αλ λά εαν οι  Έλ ληνε ς της Ελ λά-

δος το κάνουν / έκαναν μια φορά 

οι  Έλ ληνε ς  του εξωτ ερικού το 

κάνουν δέκα φορές πιο εύκολα , 

κρυμμένοι πίσω απο την εκάστοτε 

χώρα ( Καναδα- Γερμανία κ.ο.κ .) 

Πολ λέ ς φορε ς έ χω ακούσε ι  τη 

μητέρα μου να λέε ι  “ Για εσάς 

π ρ ο σ π α θ ο ύ σ α /π ρ ο σ π α θ ώ  ν α 

κάνω τα πάντα” και το κατάφερε. 

Δεν είναι ούτε ανάξια , ούτε θύμα 

/ προσκυνημένη ή ανικανη . Ήταν 

/ είναι και θα είναι μια ΚΥΡΙΑ με 

απίσ τ ευτ ε ς  ικανότητ ε ς  που θα 

μπορούσε να με τακ ινήσε ι  κα ι 

βουνά γ ια την αδερφή μου και 

εμένα – όχ ι όμως επε ιδη θα το 

ζητούσαμε αλ λά γ ιατ ί  θα χρε ι-

αζόταν . Αυτή ε ιναι μια βασ ική 

διαφορά των Ελ λήνων με τους 

ξένους. Αυτό δε μας έκανε ούτε 

μαμόθρευτ ε ς  ού τ ε  αυθάδε ις  . 

Μας δίδαξε να εκτ ιμούμε και το 

παραμικρό που μας προσέφεραν 

οχι μόνο οι γονείς μας αλλα και η 

ζωή η ίδια. 

Α λ ή θ ε ια  κ .  Γκ έ κα  σ ε  π ό σ ε ς 

πο ρε ίε ς  /  δ ιαδηλώ σ ε ις  έ χ ε τ ε 

π α ρ ε υ ρ ε θ ε ί  σ τ ην  Ε λ λάδ α  τ α 

τελευταία 20 χρόνια? 

Να σας πληροφορήσω πως οι 

Έλληνες νέοι συμμετέχουν καθη-

μερινά ( μη βλέπετε μόνο ότι επι-

λέγουν να δείξουν τα ΜΜΕ).

Οπότε όταν τα περήφανα γηρα-

τε ιά κατεβαίνουν σ το Σύν ταγμα 

, τότε Ναι οι νεοι / νεες θα τους 

κα μ α ρ ώ σ ο υ ν  π ί ν ο ν τ α ς  κα φ ε 

γ ιατ ι την προηγούμενη και επό-

μενη μέρα θα είναι στη θέση των 

Περήφανων . Εγγυημένα!!!

Σύμφωνα με έρευνα που διενερ-

γήθηκε απο την MRB σ το πλαί-

σ ιο του ευρωπαϊκού ερευνητ ι-

κού έργου CUPESSE το 41% των 

νέων 18-35 δήλωσε διατεθειμένο 

να με τακομίσει σε άλλη χώρα , 

γ ια να βρει δουλειά και το 46% 

των νέων θα μετακόμιζε σε άλλη 

περιοχή της Ελλάδος. Η αναφορά 

σας σ την επαρχία και την αγρο-

τιά θα ήταν σωστή εάν μιλούσαμε 

για 20-25 χρόνια πρίν. Δεκαετία 

‘90.

Θα πρεπε ι  να παραδε χ τώ πως 

υπήρξα μια απο τους νέους που 

είπαν τη φράση “ Κοιτάξτε τους 

ξένους....” 
Ερχόμενη σ τον Καναδά συνε ι-

δητοποίησα πως  να ι  ο ι  ξ έ νοι 

“πε τάνε” τα παιδιά έξω,γ ι΄αυτό 

και τα παιδιά “πετάν” με περισσή 

ευκολία τους γονείς στα γηροκο-

μεία . 
Συμφωνώ πολλά απ τα “πεταμένα 

ξέ να παιδιά” γ ίνον ται  άνθρω -

ποι......Ευτυχώς οι Άνθρωποι στην 

Ελλάδα είναι περισσότεροι !!!! 

Σπ ο υδ άζ ο υμ ε  δ ο υλ έ υ ον τ α ς  , 

κάνουμε οικογένε ια ,  νοικοκυ-

ρευόμασ τ ε  σ ε  μ ικρή  ηλ ικ ία  ( 

πάντα και παντου υπάρχουν εξαι-

ρέσεις) 
Ναι , θα προτιμούσα να νοικοκυ-

ρευτώ στα 40 απο το να έχω 2-3 

διαζύγια στη ζωή μου. 

Ναι , αν είχα κόρη  θα ήθελα να 

ζήσει  τη ζωή της . Γιατί  18-ριδες  

που παν τρεύον ται  μέσα σ τα 5 

πρώτα χρόνια θα έχουν εξωσυζυ-

γικές σχέσεις και μέσα σε 10 χρό-

νια θα έχουν χωρίσει.....

Τέλος θα συμφωνήσω μαζί σας , 

τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη εναν 

Pushover πατέρα και μια χαζοχα-

ρούμενη μαμά . 

Ευτυχώς σ την Ελ λάδα οι γονε ίς 

δε ν  ε ινα ι  οπως περιγράφε τ ε  . 

Έχουν και πυγμή και σ το υψος 

τ ω ν  π ε ρ ισ τ ά σ ε ω ν  σ τ έ κο ν τ α ι 

ΠΑΝΤΑ! 

Ευχαριστω!

Παυλοπούλου Κατερίνα

Απάντηση αναγνώστριας στον Δρ. Γεώργιο Γκέκα

στο άρθρο «αμάρτησα για το παιδί μου» που δημοσιεύτηκε στην προηγούμενη έκδοση
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 Marina Mentes : 
Λατίνα κινητή σεξόβομβα

Το μοντέλο Marina 
Mentes είναι χάρμα 
οφθαλμού και σε 
όποια πόζα και αν 
την δείτε θα μείνετε 
με το στόμα ανοιχτό.

Ζει μόνιμα στο 
Los Angeles και 
είναι από τα πιο 
sexy κορίτσια του 
Instagram. Έχει 
συνεργαστεί με 
γνωστές εταιρείες 
και ειδικά 
εσωρούχων, γιατί με 
τέτοιο κορμί μπορεί 
να αναδείξει κάθε 
καμπάνια και με το 
παραπάνω.



LIFE 28 Iουλίου 2017
www.hellasnews-radio.com44 GOSSIP

Ο
λ ο κ λ η -
ρώθηκε ο 
διαγωνι-
σμός Star 

Hellas 2017 και νική-
τρια των καλλιστείων 
αναδείχθηκε η όμορ-
φη Μαρία Ψηλού α-
πό το Αίγιο. Η 20χρο-
νη Μαρία είναι φοι-
τήτρια φιλοσοφικής 
στο πανεπιστήμιο 
της Πάτρας, έχει γνώ-
σεις Tae Kwon Do και 
μάλιστα έχει λάβει 
και ένα νταν. Επίσης 
έχει ασχοληθεί και 
με το Kick Boxing.
«Βαζω σε πρωτη 
προτεραιότητα τις 
σπουδές. Γιατ ί η 
φιλοσοφικη θα μου 
ανοιξει πορτες και 
παράλληλα και μετά 
την ε νασ χόληση 
μου με το χώρο της 
μόδας», λέει η ίδια 
που κρατάει χαμη-
λούς τόνους, παρά 
την πρωτιά στον δια-
γωνισμό ομορφιάς.

η τηλεόραση έχει ανάγκη 

από περισσότερη εύα 

μπάση

Μονάχα κάποιοι άγγελοι κατε-
βαίνουν που και που στη γη 
και διώχνουν λίγη σκοτεινιά 
από τη ζωή.
Όπως η τηλεοπτική συνάδελ-
φος, η Εύα η Μπάση, με τα 
γατίσια πράσινα μάτια που 
νομίζεις ότι είναι βγαλμένο 
από κάποιο ταξιδιωτικό μυθι-
σ τόρημα γεμάτο εξωτικές 
γυναίκες.

η ευρυδίκη Βαλαβάνη 

κόλασε το Instagram

Η μελαχρινή καλλονή είναι 
πλέον… ελεύθερη να απο-
λαύσει τις καλοκαιρινές της 
διακοπές, καθώς το γνωστό 
ριάλιτι επιβίωσης ολοκλή-
ρωσε τα γυρίσματα, δίνοντας 
την… νίκη στην ομάδα της 
Ευρυδίκης Βαλαβάνη.
Πλέον, η Ελληνίδα δημοσι-
ογράφος έχει την ευκαιρία 
να κάνει τις βουτιές της και 
να απολαύσει τις ελληνικές 
θάλασσες.

Η Στέλλα Δημητρίου είναι μία 
από τ ις πιο εν τυπωσιακές 
γυναικάρες στην ελληνική σόου 
μπιζ. Από την στιγμή που έκανε 
την… εμφάνισή της και μας 
συστήθηκε στα καλλιστεία, την 
βάλαμε στην καρδιά μας, μια 
και η ξανθιά καλλονή διαθέτει 
απίστευτο κορμί.

Η φοιτήτρια που στέφθηκε 
«Star Hellas 2017»

Ελληνίδα παρουσιάστρια μας 
έβγαλε τα… μάτια

η στέλλα δημητρίου 

γονατίζει τη μύκονο

Π
ρόκειται για μία από τις πιο ωραίες 
παρουσίες της ελληνικής showbiz, κα-
θώς σε όλες τις φωτογραφίσεις της, 
αλλά κυρίως σε όλες τις εμφανίσεις 

της, βγάζει μία φυσική ομορφιά.

Ο λόγος για την Playmate 2011, Ηρώ Λεγάκη, το 
μοντέλο με το ωραίο πρόσωπο και τις αναλογίες 
σκέτη κόλαση, για τις οποίες μας έχει ενημερώ-
σει, σε παλιότερη συνέντευξή της, πως είναι… 
όλα φυσικά πάνω της.

«Εχω φυσικά στήθος και οπίσθια» 
- Δείτε τα γυμνά!

Η 
όμορφη πα-
ρουσιάσ τρια 
είναι μία από 
τ ις πιο καυ-

τές παρουσίες στην ελ-
ληνική τηλεόραση, μια 
και κανείς δεν μπορεί να 
μείνει ανεπηρέαστος α-
πό τα τεράστια… προσό-
ντα της.

Η Όλγα Λαφαζάνη, για 
την οποία και σας γρά-
φουμε αυτές τις γραμ-
μές, ανέβασε μία φωτο-
γραφία στον προσω-
πικό της λογαριασμό με 
το καυτό της μαγιό και 
μας… αποκάλυψε το 
μπούστο της.
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Τ
ο σούπερμοντελ Barbara Palvin έχει κά-
νει γνωστό το όνομά της με το σέξι πα-
ρουσιαστικό της αλλά και τις διάσημες 
σχέσεις που της χρεώνουν κατά καιρούς 

τα περιοδικά. 
Τελευταία είχε γραφτεί πως είναι η νέα αγαπη-

μένη του πρωταθλητή της F1, Lewis Hamilton, 
ενώ παλιότερα ήταν το κορίτσι του Justin Bieber.
To μοντέλο από την Ουγγαρία, που έχει περπα-
τήσει και στην πασαρέλα της Victoria’s Secret, 
είπε το ναι στο αντρικό περιοδικό Love και 
πόζαρε γυμνή στις σελίδες του.

Μ
πορεί να 
υ π η ρ ε τ ε ί 
σε μια α-
πό τις πιο 

επικίνδυνες γειτονιές 
του Ρίο ντε Τζανέιρο ό-
μως η Βραζιλιάνα αστυ-
νομικός έχει καταφέρει 
να τραβήξει όλα τα βλέμ-
ματα πάνω της με τις σέ-
ξι φωτογραφίες που έ-
χει αναρτήσει στα social 
media.

Η αστυνομικός από τη 
Βραζιλία, Mari Ag, έχει 
καταφέρει να τραβήξει 
πάνω της τα βλέμματα 
13.000 χρηστών του 
διαδικτύου που την ακο-
λουθούν. Όπως λέει η 
ίδια, αρκετοί είναι αυτοί 
που της έχουν κάνει 
πρόταση γάμου μέσω 
ίντερνετ.

Η πιο hot αστυνομικός του Ρίο 
ντε Τζανέιρο 

Η 
H e l g a 
L o v e k a t y 
ε ίναι μο-
ντέλο από 

τη Ρωσία κι έχει ένα 
φανατικό αντρικό κοι-
νό που την ακολουθεί 
στα social media και ε-
πισκέπτεται συχνά πυ-
κνά τον λογαριασμό 
της για να την απολαύ-
σει σε νέες πόζες.

Ο λογαριασμός της στο 
Instagram είναι γεμάτος 
φωτογραφίες της όπου 
πλασάρει το κάλλη της.

Η Barbara Palvin ποζάρει 
ολόγυμνη Η Tanya Mityushina είναι ένα 

κορίτσι σκέτος πειρασμός

Η 
καλλονή από τη Ρωσία εντυ-
πωσιάζει τον ανδρικό πληθυ-
σμό με τα πλούσια προσόντα 
της.

Η Tanya Mityushina είναι ένας άγγελος. 
Τα αγγελικά και πανέμορφα χαρακτη-
ριστικά της, όπως τα κατάξανθα μαλλιά 

της και τα ανοιχτόχρωμα μάτια της της 
δίνουν μία θέση στις αγαπημένες των 
αντρών.

Με καταγωγή από την Ρωσία, η 
24χρονη είναι η απόδειξη πως η Ρωσία 
έχει ψηλές κι όμορφες γυναίκες.

Ο απόλυτος πόθος ακούει στο 
όνομα Helga Lovekaty
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Απλετο φως και πέλαγος, αύρα 
θαλασσινή, μεσαιωνικά χρώματα, 
απίθανες παραλίες... Σε αυτόν τον 
τόπο τα έργα των ανθρώπων, από 
την πιο μοναχική ξερολιθιά έως το 
πιο απόμερο ξωκλήσι, τα επιβλητικά 
κάστρα και τα ολόλευκα σπίτια, 
εκπέμπουν έμπνευση και γοητεία.
 

Σ
το σμίξιμο των πελάγων, αντίκρυ στο 
διάσημο για τις φουρτούνες ακρω-
τήρι του Κάβο Μαλιά, τα Κύθηρα 
χαράζουν τον δικό τους δρόμο στη 

σημερινή τουριστική πραγματικότητα, κα-
τακτώντας όλο και περισσότερους θαυμα-
στές, όλο και περισσότερους αγαπημένους 
φίλους.
«Μάτι στην Ανατολή» και παρατηρητήριο 
στη Μεσόγειο θεωρούσαν το νησί οι παλιοί 
ναυτικοί και δεν είχαν καθόλου άδικο. Τα 
Κύθηρα βρίσκονται πάνω στους θαλάσσι-
ους δρόμους που οδηγούν από και προς 
την Ανατολική Μεσόγειο, εκεί που σμίγουν 
τρία πέλαγα, το Αιγαίο με το Ιόνιο και το 
Κρητικό. Αυτή η γεωγραφική προνομιακή 
θέση αποδείχθηκε στην πορεία της Ιστο-
ρίας το μεγάλο πλεονέκτημα, μα και συνάμα 
η κατάρα του νησιού, αφού όλοι διεκδι-
κούσαν τούτο τον πελαγίσιο βράχο για τον 
εαυτό τους.
Από εδώ πέρασαν οι ισχυροί κάθε επο-
χής που διαφέντευαν με τα καράβια τους 
τα θαλάσσια περάσματα και τους εμπορι-
κούς δρόμους από την Ευρώπη προς την 
Ασία. Πειρατές, ευγενείς και αγάδες, ιππό-
τες και ναύαρχοι κάθε φυλής και εθνότητας, 
πολεμούσαν με λύσσα για την κατοχή του 
μικροσκοπικού αυτού θαλασσινού τόπου. 
Κι οι ταλαίπωροι νησιώτες για να γλιτώσουν 
απ’ τον αφανισμό, αναζητούσαν ασφάλεια 
στα υψώματα ή πίσω από ισχυρά τείχη, σε 
κάστρα κτισμένα στους γκρεμούς και στους 
ερημότοπους?
Σύμφωνα με τα ευρήματα των αρχαιολογι-
κών ανασκαφών τα Κύθηρα κατοικούνται 
από τη Νεολιθική Εποχή. Στην ελληνική 
μυθολογία είχαν συνδέσει το όνομά τους 
με τη γέννηση της Αφροδίτης. Στα αρχαία 
χρόνια το νησί ονομαζόταν Πορφυρούσα, 
καθώς εδώ γινόταν η αλιεία της πορφύρας, 
του κοχυλιού που χρησιμοποιούνταν για 
τη βαφή των υφασμάτων σε βαθύ κόκκινο 
χρώμα. Στον Μεσαίωνα επικράτησε η ονο-
μασία Τσιρίγο.
Αν σου αρέσει η οδήγηση, αυτή η εποχή 
που είναι στο γύρισμα της άνοιξης προς το 
καλοκαίρι, είναι η ομορφότερη για να δια-
σχίσεις την Πελοπόννησο από τη μία έως 
την άλλη άκρη της, με προορισμό τη ναυ-
τική πολίχνη της Νεάπολης που βρίσκεται 
στο νοτιοανατολικό άκρο της Λακωνίας. 
Από εδώ αναχωρεί με καθημερινά δρομο-
λόγια το τοπικό καραβάκι που θα σε πάει 
σε 1 ώρα στα Κύθηρα. Αν πάλι είσαι πιο 
θαλασσινός τύπος, τότε το πλοίο θα σε πάρει 
από τον Πειραιά και μέσα σε λίγες ώρες θα 
σε φέρει σ’ ένα από τα πιο ενδιαφέροντα 
νησιά της Μεσογείου. Βέβαια υπάρχει και 
το αεροπλάνο. Μάλιστα, τώρα που μπαί-
νουμε σε καλοκαιρινή σεζόν, τα δρομολόγια 

είναι αρκετά πυκνά και χωρίς καλά καλά να 
το καταλάβεις θα πατήσεις το πόδι σου στο 
νοτιότερο νησί του Ιονίου, που όμως διοι-
κητικά υπάγεται στην Περιφέρεια Αττικής!
Κύθηρα: Εκεί που αγκαλιάζονται τα πελάγη 
μας

Σεργιάνισμα στη Χώρα των Κυθή-
ρων
Από το Διακόφτι που είναι το σύγχρονο 
λιμάνι του νησιού, ένας άνετος ασφάλτινος 
δρόμος διατρέχει το νησί και οδηγεί στο 
νότιο τμήμα του, όπου βρίσκεται το Κάστρο 
της Χώρας Κυθήρων (32 χιλιόμετρα) και το 
θαλασσινό της επίνειο, το θέρετρο Καψάλι.
Η Χώρα Κυθήρων αναπτύχθηκε γύρω από 
το μεσαιωνικό φρούριο που κτίστηκε στη 
νότια πλευρά του νησιού στο ακρωτή-
ριο Τράχηλας, πάνω σε θεμέλια βυζαντι-
νού φρουρίου το οποίο προϋπήρχε εκεί. 
To κάστρο με τη μορφή που το βλέπουμε 
σήμερα θεμελιώθηκε πάνω στις παλιές οχυ-
ρώσεις από τον Ενετό Προβλεπτή Γκουερίνι, 
το 1503, με σκοπό να ελέγχει το θαλάσσιο 
πέρασμα των Κυθήρων, να προστατεύει με 
τα κανόνια του το λιμάνι στο Καψάλι, αλλά 
και να παρέχει ασφάλεια στους κατοίκους 
της Χώρας, σε περιπτώσεις επιδρομών.
Σήμερα η Χώρα των Κυθήρων είναι ένα 
πραγματικό χάρμα οφθαλμών, είτε τη βλέ-
πεις από τις γύρω εξοχές είτε περπατάς στα 
ασβεστωμένα σοκάκια της, καθώς συνται-
ριάζει αρμονικά την αιγαιοπελαγίτικη αρχι-
τεκτονική με τη βενετσιάνικη φρουριακή 
κατασκευή και την επτανησιακή φινέτσα.
Εδώ βρίσκεται και το σημαντικό και πλή-
ρως ανακαινισμένο Αρχαιολογικό Μου-
σείο όπου στις δύο αίθουσές του εκτίθενται 
ευρήματα προϊστορικών και κλασικών χρό-
νων. Οπωσδήποτε θα πρέπει να περιπλα-

νηθείτε στα ψηλά τείχη του κάστρου για να 
θαυμάσετε το παλάτι του Προβλεπτή Κυθή-
ρων που σήμερα στεγάζει το Αρχείο των 
Κυθήρων -ένα από τα καλύτερα σωζόμενα 
αρχεία της χώρας- με έγγραφα από τον 16ο 
αιώνα. Στο ανακαινισμένο κτίριο της πυρι-
τιδαποθήκης λειτουργεί η μόνιμη έκθεση 
Οικοσήμων Κυθήρων. Ο χώρος διαμορφώ-
θηκε από την Α’ Εφορεία Βυζαντινών Αρχαι-
οτήτων και είναι χωρισμένος σε τρεις θεμα-
τικές ενότητες που περιλαμβάνουν Οικό-
σημα οικογενειών, Οικόσημα ταυτότητας 
και Οικόσημα οικογενειών επισκόπων. Στον 
εσωτερικό χώρο του κάστρου θα συναντή-
σετε ακόμα τις παλιές εκκλησίες της Πανα-
γίας Μυρτιδιώτισσας, του Αγίου Ιωάννη, 
της Παναγίας της Ορφανής. Αλλά και έξω 
από τα τείχη του κάστρου θα διακρίνετε διά-
σπαρτες πολλές μεταβυζαντινές εκκλησίες 
με θαυμάσιες τοιχογραφίες όπως αυτή των 
Αγίων Πάντων, της Παναγίας Ελεούσας και 
του Αγιου Γεώργιου του Βούργου...
Ομως τελικά αυτό που κλέβει την παρά-
σταση είναι η απίστευτη θέα που απλώνε-
ται μπροστά σας ξεπηδώντας από παντού, 
πίσω απ’ τα χορταριασμένα τείχη, μέσα 
απ’ τις γειτονιές της Χώρας. Το Καψάλι -το 
λιμάνι του νησιού- παρά το γεγονός ότι έχει 
μεταβληθεί σε ένα σύγχρονο θέρετρο, με 
έντονη νυχτερινή ζωή και πολλές επιλο-
γές στο φαγητό και στη διαμονή, διατηρεί 
τον νησιώτικο χαρακτήρα του. Διαθέτει μια 
μικρή καθαρή, αλλά εξαιρετικά πολυσύχνα-
στη βοτσαλιά όπου κατά μήκος της υπάρ-
χουν άφθονα εστιατόρια και καφετέριες.
Μεταξύ του βράχου του κάστρου και του 
λιμανιού υπάρχει η λιλιπούτεια ακρογια-
λιά Σπαραγγαριό, σαφώς πιο ήσυχη. Προ-
σεγγίζεται με απότομο μονοπάτι, με βάρκα 
ακόμη και με θαλάσσιο ποδήλατο από το 

Καψάλι. Ψηλά πάνω από το Καψάλι, κολλη-
μένο στον απόκρημνο βράχο κρέμεται το 
μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του εν Κρη-
μνώ, όπου αφού ανεβείτε 130 πέτρινα σκα-
λοπάτια θα αντικρύσετε μια μοναδική θέα 
προς το λιμάνι.

Εξωτικές παραλίες κοντά στη Χώ-
ρα
Από τη Χώρα Κυθήρων θα τραβήξετε ανα-
τολικά ακολουθώντας μια θαυμάσια μεσό-
γεια διαδρομή που θα σας φέρει στο χωριό 
Κάλαμος (5 χλμ.). Από εδώ θα ακολουθή-
σετε τον δρόμο που θα σας κατεβάσει στην 
παραλία Χαλκός (4 χλμ.) που είναι πλαισιω-
μένη από μαύρα βράχια και στρωμένη με 
ψιλό βότσαλο και δίκαια θεωρείται μία από 
τις ομορφότερες του νησιού.
Λίγο βορειότερα από τον Χαλκό βρίσκεται 
ο ορμίσκος Βρουλέα με πέτρες και χοντρό 
βότσαλο. Επίσης από το χωριό Κάλαμος θα 
προσεγγίσετε (4,5 χλμ.) την απλωτή βοτσα-
λιά Φυρή Αμμος (δεν είναι η ίδια με αυτήν 
που υπάρχει κοντά στην Αγία Πελαγία). Η 
παραλία, και προσφέρει διάπλατη θέα στο 
πέλαγος. Αν περπατήσετε λίγο θα βρεθείτε 
να κολυμπάτε σχεδόν μόνοι σας. Υπάρ-
χει καντίνα και νοικιάζονται ομπρέλες και 
ξαπλώστρες. Φυσική της συνέχεια αποτελεί 
η επίσης εξαιρετική παραλία Κομπονάδα.
Από το κεφαλοχώρι Καρβουνάδες που βρί-
σκεται 8 χιλιόμετρα βόρεια της Χώρας, θα 
πάτε στο χωριό Δρυμώνα. Από εδώ θα 
κατηφορίσετε για 6 χλμ. έως την παραλία 
Μελιδόνι. Μια υπέροχη, μικρών διαστά-
σεων αμμουδιά με ρηχά ζεστά νερά, καλά 
προστατευμένη σχεδόν από όλους του ανέ-
μους, σας περιμένει. Διαθέτει καντίνα και 
μέρος της είναι κατειλημμένο από ομπρέλες 
και ξαπλώστρες.

Κύθηρα: εκεί που αγκαλιάζονται τα πελάγη



TOροντο TOροντοTOροντο 4728 Iουλίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



TOροντο TOροντοTOροντο48 28 Iουλίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



TOροντο TOροντοTOροντο 4928 Iουλίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



TOροντο TOροντοTOροντο50 28 Iουλίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



LIFE 5128 Iουλίου 2017
www.hellasnews-radio.com ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μ
πορεί ένα φεστιβάλ της ελληνικής 
περιφέρειας να αποκτήσει διεθνές 
εκτόπισμα; Παρακολουθώντας τα 
τελευταία χρόνια την ιδιαίτερα σο-

βαρή προσπάθεια που καταβάλλει το Ιδρυμα 
Schwarz στη Σάμο, στην κλασική μουσική με το 
Young Artists Festival και στα εικαστικά με τις εκ-
θέσεις στο Pythagorion Art Space, αντιλαμβάνεται 
κανείς ότι η διάκριση συνδέεται με την ποιότητα 
και τη συνέπεια.
Το στοίχημα που έβαλε η Χιόνα Ξανθοπούλου-
Schwarz, η Ελληνίδα της Διασποράς που ίδρυσε 
τον πολιτιστικό αυτό θεσμό, κερδήθηκε χάρις στη 
σωστή επιλογή των συνεργατών. Η ανεξάρτητη 
επιμελήτρια Κατερίνα Γρέγου, που έχει αναλά-
βει εδώ και δύο χρόνια τα ηνία των εικαστικών 
δράσεων, ήδη έχει προσδώσει μια διεθνή οντό-
τητα. Στα τέλη Μαΐου εγκαινιάστηκε, λ.χ., στην 
Κουνστχάλε της Μιλούζ η έκθεση «A world not 
ours», εντεταγμένη στο επίσημο πρόγραμμα της 
Art Basel, με θέμα τη μετανάστευση, η οποία είχε 
παρουσιαστεί για πρώτη φορά το 2016 στη Σάμο.
Η ιστορικός τέχνης ζει μόνιμα στο Βέλγιο εδώ και 
πολλά χρόνια. Μεταξύ άλλων, έχει υπάρξει εθνική 
επίτροπος της Δανίας σε Μπιενάλε της Βενετίας, 
επικεφαλής του Argos - Centre for Art and Media 

στις Βρυξέλλες και καλλιτεχνική διευθύντρια της 
διεθνούς φουάρ Art Brussels. Μίλησε στην «Κ» 
για το νέο εκθεσιακό αφιέρωμα που θα φιλοξε-
νηθεί στη Σάμο φέτος με τίτλο «Summer of Love». 
Σας φέρνει στο μυαλό το καλοκαίρι του 1967; 
Δικαίως. Ομως η προσέγγιση είναι άλλη.
«Με ενδιαφέρει πολύ το κληροδότημα της δεκαε-
τίας του ’60 και κυρίως η αίσθηση της κοινοκτημο-
σύνης και του αντιαυταρχισμού που αναδείχθηκε 
τότε», είναι οι πρώτες της κουβέντες. «Σήμερα, σε 

μια εποχή όπου έχει κυριαρχήσει ο άκρατος ατο-
μικισμός, βλέπουμε να επιστρέφει σε ορισμένες 
προσπάθειες το πνεύμα αυτό, κυρίως μέσα από 
κινήματα που ξεπηδούν από την ίδια την κοινω-
νία, grass roots κινήματα και κινήματα πολιτών 
κ.ά. Υπό αυτήν την έννοια θεώρησα ότι ένα νησί 
του Αιγαίου, όπως η Σάμος, στο οποίο υπάρχει 
η αίσθηση της κοινότητας και πιο ισχυροί κοινω-
νικοί δεσμοί, θα ήταν ένα ιδανικό μέρος για να 
παρουσιαστεί η έκθεση».

Μόνο που βρίσκεσαι στο Μουσείο 
της Ακρόπολης, σε αυτό το μοντέρνο 
στολίδι που μας κάνει περήφανους 
και στέκει αγέρωχο απέναντι στον 
βράχο, ανοίγει η καρδιά σου - ιδού 
κιόλας ένα έντονο συναίσθημα. 
Πόσο μάλλον όταν μπορείς να δεις 
από κοντά μερικά από τα αριστουρ-
γήματα της αρχαίας τέχνης που ανα-
δεικνύουν τον θυμό, τον έρωτα, το 
μίσος αλλά και τον πόθο στην έκθεση 
«Emotions», την οποία συνδιοργα-
νώνουν το Μουσείο της Ακρόπολης 
και το Ιδρυμα Ωνάση. 
Πρόκειται για ένα πραγματικά 
καλοκαιρινό δώρο, γεμάτο συναι-
σθήματα, για όλους όσοι την επι-
σκεφθούν. Από μόνη της η έκθεση 
«Emotions», που ξεσήκωσε τους κρι-
τικούς και έκανε ακόμα και τον αρχι-
συντάκτη των «New York Times» να 
υποκλιθεί μπροστά στην ομορφιά 
των εκθεμάτων, ήρθε κατευθείαν 
από τη Νέα Υόρκη και προκαλεί με το 
θέμα της, καθώς θυμίζει ότι οι ερω-
τικές αντιδικίες και οι ίντριγκες δεν 
έλειπαν στην αρχαιότητα, αποκτώ-
ντας μάλιστα θείο χαρακτήρα. Μην 
ξεχνάμε, κάτι που μας θύμισε ο καθη-
γητής Αγγελος Χανιώτης, ένας από 
τους επιμελητές της έκθεσης, ότι η 
ίδια η «Ιλιάδα» ξεκινάει με την οργή 
και πραγματεύεται τις επιπτώσεις και 
την κατάληξη αυτής της οργής, της 
οργής του Αχιλλέα. 
Οπως τόνισε χαρακτηριστικά ο καθη-
γητής στη συνέντευξη Τύπου, που 
έλαβε χώρα στα άδυτα του μουσείου, 
την ώρα που είναι έτοιμη η ειδική 

αίθουσα που περιλαμβάνει αυτούς 
τους θησαυρούς με τις μορφές του 
ανείπωτου: «Οι αρχαίοι Ελληνες θεο-
ποίησαν συναισθήματα, όπως τον 
έρωτα, τον πόθο και τον φόβο και, 
το σημαντικότερο, δημιούργησαν 
λογοτεχνία, μύθους και τέχνη για να 
εκφράσουν, για πρώτη φορά, στον 
δυτικό πολιτισμό βαθύ προβληματι-
σμό για την υφή του συναισθήματος 
και τις συνέπειες των ανεξέλεγκτων 
συναισθημάτων». 
Και όταν λέμε ανεξέλεγκτα το εννο-
ούμε: από τον ερυθρόμορφο αμφο-
ρέα του Ζωγράφου του Κλεοφώντος 
διαπιστώνουμε την καταλυτική επί-

δραση που είχαν στους αρχαίους ο 
έρωτας και η ομορφιά: ο Ευριπίδης 
βάζει την ίδια την Ηλέκτρα, κόρη του 
Αγαμέμνονα, να αναρωτιέται πώς 
μπορεί η ομορφιά να αμβλύνει τα 
ξίφη των Ελλήνων, μια σκηνή που 
απεικονίζεται στον πανέμορφο αυτό 
αμφορέα. Σε κάποιο άλλο σημείο της 
έκθεσης -και μάλιστα στο κέντρο της- 
ο Ερωτας, σχεδόν ολοζώντανος, με 
τη μορφή του αγάλματος τεντώνει το 
τόξο του θυμίζοντας τη δύναμη που 
έχει να πετυχαίνει διάνα τον στόχο 
του, ένα άγαλμα που εμπνέεται από 
την τέχνη του Λυσίππου. Είναι άπει-
ρες οι προεκτάσεις του έρωτα, όπως 

εκδηλώνονται στα αρχαία έργα 
τέχνης αφού, όπως τόνισε και ο επί-
τιμος διευθυντής του Εθνικού Αρχαι-
ολογικού Μουσείου και ένας εκ των 
επιμελητών της έκθεσης Νίκος Καλ-
τσάς; «Καμία προκατάληψη, κανένα 
ταμπού δεν περιόρισε a priori την επι-
λογή των προς έκθεση αντικειμένων. 
Ολα τα συναισθήματα, από τα πιο 
υψηλά και θετικά ως τα πιο ταπεινά 
και αρνητικά, παρουσιάστηκαν με 
ειλικρίνεια, χωρίς τάσεις εξωραϊσμού 
και εξιδανίκευσης, στον βαθμό που 
αυτό ήταν εφικτό να γίνει με το δια-
θέσιμο υλικό τόσο στα ελληνικά όσο 
στα ξένα μουσεία». 

Ξαρχάκος: «Κανείς 
δεν μιλά για το 
πρωτοφανές 
πνευματικό 
έλλειμμα»

Γ
ια πολιτικές τερατογεννέσεις 
και μια τηλεορασόπληκτη κοι-
νωνία μιλά σε κείμενο-παρέμ-
βασή του ο Σταύρος Ξαρχά-

κος. 
Ο μεγάλος συνθέτης επιστρέφει 
στην δισκογραφία μετά από πολλά 
χρόνια απουσίας, με επτά νέα τρα-
γούδια, που ερμηνεύει ο ίδιος, σε 
στίχους του Μάνου Ελευθερίου, του 
Θοδωρή Γκόνη και της Λίνας Νικο-
λακοπούλου. «7 ελεγείες και σάτι-
ρες». 
Το κείμενο - πολιτική παρέμβαση 
που συνοδεύει τη νέα του δουλειά 
μιλά για πρωτοφανές πνευματικό 
έλλειμμα, και παράλληλα χαρακτη-
ρίζει την πολιτική ως έρμαιο του 
χρόνου.
«Θεωρῶ ὅτι ὁ κάθε τόπος ἒχει τό 
δικό του «Τσερνόμπιλ».. Τρέμω 
μέ τήν ἰδέα ἑνός ἐφιαλτικοῦ σχε-
δίου ἀφανισμοῦ τῆς πολιτιστικῆς 
κοινότητας τῶν ἐθνῶν.. Στή χώρα 
μας συνέβη πρίν κάποια χρόνια. 
Ἒτσι μεταλλάχθηκε ὁ πολιτισμι-
κός ἱστός τῆς χώρας καί τό pH τῆς 
κοινωνίας. Ἒκτοτε ἀκολούθησαν 
πολιτικές τερατογεννέσεις. Τελευ-
ταῖα ἀσχολοῦνται μαζοχιστικά μέ 
τό πρωτογενές πλεόνασμα. Κανέ-
ναν δέν ἒχω ἀκούσει νά ψελλί-
ζει ἒστω καί μιά λέξη γιά τό πρω-
τοφανές πνευματικό ἒλλειμμα. 
Μιά τηλεορασόπληκτη κοινωνία 
«ἐπιβιώνει πνευματικά» χωρίς νά 
ἒχει καταλάβει ὅτι ἒχει μεταμορ-
φωθεῖ σέ ζόμπι. Κάποτε ὁ ἱστορικός 
τοῦ μέλλοντος γιά νά ἀναγνωρίσει 
τήν ἰδιοσυγκρασία τοῦ λαοῦ μας θά 
πρέπει νά ἀνατρέξει στίς μετρήσεις 
τηλεθέασης Καί τά παιδιά; Ἄφρο-
νες Ἕλληνες, παράφρονες πολιτι-
κοί, δέν ἀφουγκράζεστε τήν ἀγω-
νία καί τήν ὀργή τους; Καί ὅλα αὐτά 
ἐν ὀνόματι μιᾶς ἐπικίνδυνης οὐτο-
πίας: τῆς ἐξουσίας, ὅποιας ἐξου-
σίας. Νά τή χαίρεστε. Ὃμως: ἡ πολι-
τική εἶναι ἓρμαιο τοῦ χρόνου. Ἡ 
δημιουργική τέχνη εἶναι ἄχρονη. 
Kαί γιά νά τελειώνουμε: ὁ Παπαν-
δρέου πέθανε, ὁ Βαμβακάρης ζεῖ.

Σταῦρος Ξαρχάκος»

ο ερωτας και ο πόθος στο μουσείο της 
ακρόπολης

Το καλοκαίρι της αγάπης στη Σάμο
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ΥλικΑ (γιΑ 4 meριδΕΣ)
 ª 1 πακέτο (500 γρ.) λινγκουίνι ή παπαρδέλες
 ª 2 μελιτζάνες φλάσκες, σε φέτες πάχους περίπου 1 εκ., ξεπικρισμένες σε μπολ με αλατόνερο για 30 

λεπτά και μετά καλά στυμμένες και σκουπισμένες
 ª 1 κουτ. σούπας βούτυρο (αιγοπρόβειο κατά προτίμηση)
 ª 6 σκελίδες σκόρδου, καθαρισμένες και κομμένες σε λεπτές ροδέλες
 ª 250 γρ. μανούρι, κομματιασμένο με το χέρι
 ª 70 ml ελαιόλαδο μπόλικο φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
 ª 1/2 κουτ. γλυκού θυμάρι ξερό, τριμμένο
 ª 4 μεσαίου μεγέθους ντομάτες, ξεφλουδισμένες, ξεσποριασμένες, πολτοποιημένες
 ª αλάτι κατά βούληση

διΑδικΑΣιΑ
 ª Προθερμαίνουμε το γκριλ στους 200° C. Βάζουμε τις φέτες μελιτζάνας σε μονή στρώση σε ένα 

ταψί, τις πασπαλίζουμε με το θυμάρι και τις ψήνουμε στο γκριλ στην πιο ψηλή θέση του φούρνου για 5 
- 6 λεπτά, από την κάθε μεριά. Όταν είναι έτοιμες, τις βγάζουμε, τις κόβουμε στη μέση και τις αφήνουμε 
στην άκρη.

 ª Βράζουμε τα ζυμαρικά σε κατσαρόλα με αλατισμένο νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες στη συσκευ-
ασία. Οταν είναι έτοιμα, κρατάμε 2 κουτάλες της σούπας από το νερό όπου βράζουν, τα στραγγίζουμε 
και τα κρατάμε στην άκρη. Σε ένα τηγάνι βάζουμε το λάδι σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε για 1 λεπτό τη 
μισή ποσότητα σκόρδου. Προσθέτουμε τη μισή ποσότητα πολτοποιημένων ντοματών και αφήνουμε 
το μείγμα να σιγοβράσει σε μέτρια φωτιά. Όταν η σάλτσα αρχίσει να δένει και να στεγνώνει, προσθέ-
τουμε το υπόλοιπο σκόρδο, το νερό των ζυμαρικών που κρατήσαμε και την αφήνουμε να σιγοβράζει. 

 ª Βάζουμε πάλι την κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και ρίχνουμε μέσα το βούτυρο. Όταν λιώσει, προ-
σθέτουμε τη σάλτσα από το τηγάνι, ανακατεύουμε και ρίχνουμε τα στραγγισμένα ζυμαρικά. Ανακατεύ-
ουμε 1 - 2 φορές και ρίχνουμε την υπόλοιπη ντομάτα, τις μελιτζάνες, το μανούρι και πιπέρι. Ανακατεύ-
ουμε για περίπου 1 λεπτό πάνω στη φωτιά, αποσύρουμε και σερβίρουμε αμέσως.

Άρωμα Κουζίνας

Μακαρονάδα με μελιτζάνες
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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Σημασια δεν εχει το ταξιδι αλλα να εχεις 
παει wc πριν ξεκινησεις

Παει ο Τοτος στο ψιλικατζιδικο και λεει: 
Εχετε παγωτο καροτο; 
Οχι, λεει ο ψιλικατζης 
Την επομενη μερα ο Τοτος πηγανει εκει 
παλι, και ρωταει ξανα: Εχετε παγωτο 
καροτο; 
Οχι, λεει παλι ο ψιλικατζης... 
Αυτο συνεχιστηκε για πεντε μερες, ωσπου 
ο ψιλικατζης δεν αντεχει και παραγγελνει 
παγωτο καροτο..... Ερχεται λοιπον ο Τοτος 
και ρωταει παλι: Εχετε παγωτο καροτο; 
Ναι, λεει ο ψιλικατζης. Και ο Τοτος: 
Βλακεια δεν ειναι;

Να ζειτε καθε στιγμη σαν νανε η τελευταια 
σας ποτε δε ξερετε ποτε θα παντρευτειτε.

Και τί μας έμαθε η ιστορία του Αδάμ και 
της Εύας? 
Πως τα φρούτα κάνουν κακό! Γι’ αυτό πρέ-
πει να τρώμε παγωτά!!!

Ε ΤΟΙΜ Α Σ Α ΕΝ Α ΠΟΛΥ ΩΡΑ ΙΟ 
ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ ΓΙΑ ΔΥΟ.ΕΤΣΙ 
ΘΑ ΧΩ ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ.

Παλιά αν δεν πήγαινε ς διακοπές 
ήσουν δαχτυλοδειχτουμενος. 
Τώρα αν πας μπαίνεις αμέσως στη 
λ ίσ τα  υπόπτων γ ια  οικονομικά 
εγκλήματα!

-ΜΑΜΑΑΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ. 
-ΓΙΑΤΙ,ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΤΙ ΣΕ ΚΑΝΟΥΜΕ;

Που θα πάει αυτό το χάλι με την 
ανεργ ία, δε μπορεί ο κόσμος να 
βρει ξαπλώστρα ούτε τ ις καθημε-
ρινές πια

Θελω να εισαι ειλικρινης μαζι μου . 
με κερατωνεις ? 
Οχι εσενα , την αλλη.!!!

κριΟΣ
Στο προσεχές διάστημα θα αρχίσει μία 
περίοδος που θα δείξει ότι τελειώνουν 
σύντομα οι οικονομικές σας δυσκολίες, 
θα αλλάξει την ψυχική σας κατάσταση, 
θα σας κάνει να αναζητήσετε καινούργια 
ενδιαφέροντα που όμως αυτό θα σας 
βοηθήσει να ξαναγυρίσετε στα παλιά. 
Είναι γεγονός πως η συμπεριφορά μερι-
κών προσώπων της οικογένειάς σας, 
ε ίναι τέ τοια που σας εκνευρίζε ι και 
καθόλου άδικα.

ΤΑΥρΟΣ
Η διευθέτηση κρίσιμων θεμάτων του 
εργασιακού σας χώρου θα επηρεάσει 
άμεσα τη δουλειά σας, όμως μην ανησυ-
χείτε όλα θα πάνε καλά. Μπορεί να μην 
είναι όλα εύκολα, όμως με καλή θέληση 
θα βρείτε διεξόδους για να βελτιώσετε 
τη σχέση σας με το κοινωνικό σας περι-
βάλλον. 

διδΥμΟι
Γιατί νιώθετε τόσο αγχωμένοι; Οι κατα-
στάσεις ξεκαθαρίζουν τόσο στον επαγ-
γε λματ ικό όσο και σ τον οικονομικό 
τομέα. Οι προσδοκίες σας μπορεί να 
αργήσουν λίγο, αλλά σίγουρα θα πραγ-
ματοποιηθούν. Εσείς τώρα φροντίστε να 
εκμεταλλευτείτε το χρόνο που περνά 
προς όφελός σας. Προσπαθή-
σ τε να καλυτερεύσετε τη 
δημόσια εικόνα σας.

κΑρκιΝΟΣ
Την  π ε ρ ίο δ ο  αυ τ ή 
πρέπει να είστε προ-
σεκτικοί στις μετακι-
νήσεις που θα κάνετε 
από το σπίτ ι σας και 
σ τ ι ς  επαγ γε λμα τ ικέ ς 
αποφάσεις. Ίσως μερικές 
φορές είναι πιο χρήσιμο να 
κάνετε ότι δεν συμβαίνει τίποτα 
από το να ρίξετε γροθιά στο μαχαίρι. 

λΕΩΝ
Πρέπει να κινηθείτε με περισσότερη 
διπλωματ ία,  αν θέ λε τ ε ηρεμία σ τη 
ζωή σας. Πολύ σύν τομα θα διαψευ-
στούν κάποιες προσδοκίες σας και είναι 
εύκολο να χαλάσει η διάθεσή σας. Απο-
φύγε τε κάθε δύσκολη συζήτηση και 
προσπαθήστε να προστατέψετε από την 
ένταση σχέσεις που σας ενδιαφέρει να 
διατηρηθούν.

ΠΑρΘΕΝΟΣ
Γνωριμίες και ταξίδια έχετε στα σχέδιά 
σας. Κρατήστε την ψυχραιμία σας όμως 
αν όλα δεν πάνε έτσι ακριβώς όπως τα 
έχετε σχεδιάσει. Μην εκνευρίζεσ τε… 
και σύντομα θα φτιάξουν τα πράγματα. 
Βρεθείτε με ανθρώπους που σας φτιά-
χνουν τη διάθεση και πάψτε να ανησυ-
χείτε για αυτούς που τελικά δεν αξίζουν 
την προσοχή σας. Αποφύγετε τις ρήξεις 
και δοκιμάστε τη διπλωματική οδό που 
θα σας φέρει και τα περισσότερα καλά!

ΖΥγΟΣ
Πολλή κίνηση και δραστηριότητα αυτή 
την εποχή είναι μέσα στο πρόγραμμα. 
Άνθρωποι και γεγονότα θα σας απασχολή-
σουν και θα σας απογοητεύσουν (ξενερώ-
σουν) αρκετές φορές. Τις τυχόν οικονομι-
κές δυσκολίες θα τις αναπληρώσετε με τη 
δημιουργική σας φαντασία. 

ΣκΟρΠιΟΣ
Προσπαθήστε να είστε περισσότερο στα-
θεροί και πιο ξεκαθαρισμένοι στις από-
ψεις σας. Αυξάνονται οι υποχρεώσεις και 
οι ευθύνες, στον επαγγελματικό χώρο 
όμως θα έχετε συμμάχους στο πλευρό σας 
τους συνεργάτες οι οποίοι απλόχερα θα 
σας δίνουν την πολύτιμη βοήθειά τους και 
θα σας στηρίζουν θερμά και σε κάθε σας 
βήμα.

ΤΟΞΟΤΗΣ
α χρήματα που ξοδεύετε σήμερα, για μια 
κοινωνική υποχρέωσή σας, μάλλον… δεν 
πιάνουν τόπο. Μην αποθαρρύνεστε από 
δυσκολίες και εμπόδια και συνεχίστε τις 
προσπάθειές σας, για οριστική επίλυση 
των επαγγελματικών και οικογενειακών 
σας προβλημάτων. Η υγεία και η φυσική 
αντοχή σας βρίσκονται σε εξαιρετική 
φόρμα. Πολύ καλές και αποδοτικές οι σχέ-

σεις σας στη δουλειά.

ΑιγΟκΕρΩΣ
Εξαιτίας κάποιων ανα-

τροπών, έχε τε αρχί-
σε ι  να αισθάνεσ τε 
έντονα πως κάτι δεν 
πάει καθόλου καλά. 
Αισθάνεστε και διαι-
σθάνεστε πολλά, αλλά 

όλα χαρακτηρίζονται 
από ασάφεια. Τίποτα 

απολύ τως  σ υγκεκρι -
μένο. Και αυτό είναι που σας 

εκνευρίζει περισσότερο από 
όλα. Προσπαθήστε να ηρεμήσετε και 

να δείτε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι.

ΥδρΟΧΟΟΣ
Μην απομονωθείτε από τους συναδέλ-
φους σας γιατί σας έχουν και τους έχετε 
ανάγκη. Αργότερα θα το μετανιώσετε. 
Βρεθείτε σε μέρη που σας εκπέμπουν 
θετική ενέργεια. Αποφασίστε να χαλαρώ-
σετε και μη σας πιάνει μανία να βάζετε 
τα πάντα σε τάξη. Οι καταστάσεις που θα 
περάσετε θα σας δείξουν ότι πρέπει να 
αντιδράτε, για αυτό μη μένετε μόνο στη 
θεωρία.

ιΧΘΕιΣ
Αυτές τις μέρες οι πλανήτες παίρνουν πιο 
αρμονικές τροχιές απέναντι στο ζώδιό σας. 
Θα αυξηθεί το επίπεδο της ενεργητικότη-
τάς σας και η δημιουργικότητά σας θα βρει 
διεξόδους στη δουλειά, γεγονός που θα 
σας καταξιώσει στα μάτια των ανωτέρων 
σας. Στη σχέση σας με τα αδέρφια σας ή 
τους φίλους σας μπορεί να δείξετε έναν 
ασυνήθιστο ανταγωνισμό.

FUN
ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις
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Ο
ταν έγινε γνωστή η μεταγραφή του στον 
Ολυμπιακό από την Βέροια τον Απρίλιο 
του 2015 ήταν τέτοιο το... κακό το μάτι α-
πό τους φιλάθλους των «ερυθρολεύκων» 

που το παιδί υπέστη ρήξη χιαστών στο τελευταίο 
παιχνίδι κόντρα στον Πανθρακικό! Ο Μπεν (περί ου 
ο λόγος) στο διάστημα μέχρι το καλοκαίρι του 2017 
έγινε ξανά... Big. Αφού ξεπέρασε τον τραυματισμό 
του (έξι μήνες στο Ρέντη και έξι μήνες στην Λιβαδειά 
δανεικός) έκανε μια εξαιρετική σεζόν πέρσι στη Νέα 
Σμύρνη (9 γκολ και 3 ασίστ) για να επιστρέψει στο 
λιμάνι.
Και τι... επιστροφή. Εκκωφαντική. Στο πρώτο του 
επίσημο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (παρά το γεγονός 
ότι αποκτήθηκε από το καλοκαίρι του ‘15) έβαλε δύο 
γκολ μέσα στο Βελιγράδι κόντρα στην Παρτιζάν και 
ουσιαστικά στέλνει τους «ερυθρόλευκους» στα play 
off του Champions League. Τα... φαντάσματα της 
Μπερ Σεεβά θα χρειαστούν ακόμα 90 λεπτά για 
να εξαφανιστούν. Αλλά ο Ολυμπιακός (κυρίως 
του δευτέρου ημιχρόνου) δείχνει μια τελείως 
διαφορετική ομάδα σε σχέση με την περ-
σινή.
Παρά το γεγονός ότι η ατυχία χτύπησε την 
πόρτα με τον Φορτούνη (εκτός αποστολής 
λόγω στομαχικών διαταραχών) ο Ολυμπιακός 
εμφάνισε (ποιοτικές) λύσεις. Ο Μάριν ήταν εξαι-
ρετικός για 60 λεπτά, ο Μπεν ο κρυφός «άσος» στο 
μανίκι και ο Εμενίκε η επιλογή που «κλείδωσε» την 
πρόκριση. Να περάσει ο επόμενος...
Μπορεί η λογική να έλεγε ότι η Παρτιζάν θα εκμε-
ταλλευόταν την έδρα και θα έμπαινε δυνατά στο 
παιχνίδι, εντούτοις η μαχητικότητα του Μπεν και η 
τεχνική του Μάριν έβαλαν τον Ολυμπιακό μπροστά 
στο σκορ μόλις στο 6’. Ο Ολυμπιακός πίεσε ψηλά 
έκλεψε την μπάλα και ο Γερμανός βρήκε -με τρομερή 
πάσα- πάνω στον βηματισμό τον Μπεν ο οποίος με 
δεξί πλασέ άνοιξε το σκορ για τους «ερυθρόλευ-
κους».
Η Παρτιζάν όμως αντέδρασε άμεσα. Εκμεταλλεύτηκε 
την πολύ κακή ανασταλτική λειτουργία του Ολυμπι-
ακού που φάνηκε να μην έχει καθόλου χημεία και 
τέσσερα λεπτά αργότερα έφερε το ματς στα ίσια με 

την κοντινή προβολή του Ταβάμπα (ήταν και τυχε-
ρός μιας και η μπάλα κόντραρε και στο κορμί του 
Καπίνο). Γκολ το οποίο ανέδειξε σε πολύ μεγάλο 
βαθμό το αμυντικό πρόβλημα που είχε ο Ολυμπια-
κός σε όλο το πρώτο μέρος.
Οι Σέρβοι με το γκολ απέκτησαν ψυχολογία αλλά 
και κατοχή μπάλας όμως δεν μπόρεσαν να βρουν 
καθαρή ευκαιρία για δεύτερο γκολ (ο Φιγκέιρας στα-
μάτησε τον Τζούρτζεβιτς στο 25’, ο Ρομαό το σουτ 
του Μίλετιτς και ο Γιάνκοβιτς δεν πρόλαβε στο 38’) 
και ο Ολυμπιακός πήγε στα αποδυτήρια με το 1-1.
Οσο... μέτριος ήταν στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυ-
μπιακός, τόσο βελτιωμένος εμφανίστηκε στο δεύ-
τερο. Ο Σεμπά δεν μπόρεσε να σκοράρει στο 49’ 
(χαμένο πλασέ), ο Λεονάρντο σπατάλησε την μονα-
δική ευκαιρία των Σέρβων στο δεύτερο μέρος (51’ 
πλασέ άουτ) και από εκείνο το σημείο και μετά ο 

Ολυμπιακός ήταν ο απόλυτος κυρίαρ-
χος στο Βελιγράδι.

Σε αυτό βοήθησε και το (δεύ-
τερο) απίθανο γκολ του Μπεν. 
Ο 28χρονος επιθετικός πέτυχε 
γκολ επιπέδου... Champions 
League στο 56’ (πλασέ στο απέ-
ναντι «γάμα») και ο Ολυμπιακός 

έκανε ότι ήθελε χωρίς να απειλη-
θεί σοβαρά από εκείνο το σημείο 

κι έπειτα από την Παρτιζάν (μοναδική 
φάση η κεφαλιά του Οστοϊτς στο 73’).
Οι «ερυθρόλευκοι» όσο πέρναγαν τα λεπτά έδει-
χναν και καλύτερο πρόσωπο και στο τελευταίο δεκά-
λεπτο οι αλλαγές του Χάσι βοήθησαν κι άλλο την 
ομάδα. Οι Πάρντο και Ζντιέλαρ έδωσαν ανάσες και 
τρεξίματα στον Ολυμπιακό και ο Εμενίκε που μπήκε 
στο 88’ σκόραρε στο 91’ για να τελειώσει την πρό-
κριση (μισό γκολ του Φιγκέιρας με απίστευτη πάσα 
35 μέτρων και το άλλο μισό τελείωμα-κλάσης από 
τον Νιγηριανό).
Ο Ολυμπιακός δεν είναι ακόμα έτοιμος. Κι αυτό δίνει 
ακόμα μεγαλύτερη αξία στη νίκη μέσα στο Βελι-
γράδι. Και με σημαντικές απουσίες (Φορτούνης, 
Ομάρ, Μποτία τραυματίες). Τα αστέρια πλησιάζουν 
ξανά...

SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με ηγέτη και σκόρερ τον σούπερ Μπεν (το 2ο μαγικό γκολ), ο ουσιαστικός και διαβασμένος 
Ολυμπιακός πέρασε θριαμβευτής από το Βελιγράδι! Γκολ στη πρώτη του επαφή ο Εμενίκε και 
με το 3-1 επί της Παρτίζαν βρίσκεται με «ενάμιση πόδι» στα play off του Τσάμπιονς Λιγκ 

Ξόρκισε τα περσινά 
φαντάσματα

αθλητικά

Το πανηγυρικό κλίμα λόγω οικοδομικής άδειας δεν το διαδέ-
χθηκε η αγωνιστική εικόνα! Οι εμπνεύσεις του Χιμένεθ δεν βγή-
καν, η ΑΕΚ ήταν κατώτερη των περιστάσεων και το 0-2 από την 

ΤΣΣΚΑ Μόσχας δεν αφήνει περιθώρια για Champions League όνειρα!
Την προηγούμενη εβδομάδα, μετά το φιλικό-πρόβα τζενεράλε με την 
Γάνδη, γράφαμε ότι η ΑΕΚ θα έπρεπε να είναι πολύ καλύτερη κόντρα 
στην ΤΣΣΚΑ ώστε να αυξήξει τις πιθανότητες πρόκρισης. Τελικά αυτές, 
με βάση την λογική τουλάχιστον, εξανεμίστηκαν... Οι Κιτρινόμαυροι 
ξεκίνησαν καλύτερα αλλά στη συνέχεια δέχθηκαν δύο εύκολα γκολ 
από κόρνερ και ουσιαστικά στρέφουν την προσοχή τους στο Europa 
League, εκτός κι αν συμβεί ένα θαύμα στη Μόσχα. Για να γίνει κάτι 
τέτοιο, όμως, θα πρέπει να παρουσιαστούν μεταμορφωμένοι όλοι 
γιατί ήταν πολλοί οι αρνητικοί απόψε σε άμυνα, κέντρο και επίθεση... 
Μοναδικό θετικό της βραδιάς, το πάρτι του κόσμου για την επιστροφή 
στη Νέα Φιλαδέλφεια!
Από το ξεκίνημα του αγώνα η ΑΕΚ έδειξε τη διάθεση της να πιέσει 
ψηλά, δυσκολεύοντας πολύ την κυκλοφορία της ΤΣΣΚΑ. Η Ενωση, 
όντως, έκανε με επιτυχία αυτό που ήθελε και ένιωθε ότι θα δημι-
ουργούσε, αργά ή γρήγορα, τις προϋποθέσεις για γκολ. Η άμυνα των 
Ρώσων, άλλωστε, δεν είναι και το δυνατό τους σημείο. Αυτό θα μπο-
ρούσε να αποδειχθεί στο 19’, ένα λεπτό μετά το καλό αλλά άστοχο 
σουτ του Αϊντάρεβιτς, αλλά ο Χριστοδουλόπουλος -που πήρε την πάσα 
του Λιβάια- άργησε να εκτελέσει και ο Μπερεζούτσκι πρόλαβε να απο-
μακρύνει...
Η ΤΣΣΚΑ ήθελε να ρίξει εντελώς τον ρυθμό του παιχνιδιού για να ελέγ-
ξει καλύτερα την κατάσταση και το κατάφερε μετά το 20λεπτο, κατα-
φέρνοντας να κρατήσει μακριά από την περιοχή της τους Κιτρινόμαυ-
ρους. Οχι μόνο αυτό, αλλά στο 28’ οι Ρώσοι πλησίασαν και στο γκολ με 
το σουτ Βέρνμπλουμ που κόντραρε και βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι. Η 
Ενωση διατηρούσε την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά ήταν φανερό 
ότι δυσκολευόταν στην τελική πάσα και γενικά στο δημιουργικό παι-
χνίδι, με συνέπεια να μην υπάρχουν φάσεις. 
Αυτό το κατάλαβε και ο Γκάλο, ο οποίος στο 40’ προσπάθησε να δώσει 
την λύση με πολύ καλό μακρινό σουτ αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ. Το 
κακό δεν ήταν αυτό για την ΑΕΚ, αλλά αυτό που θα ακολουθούσε λίγα 
λεπτά μετά. Στην τελευταία φάση του πρώτου 45λεπτου, ο Ντζαγκόεφ 
έμεινε μόνος στην καρδιά της άμυνας για να πάρει την δεύτερη κεφα-
λιά μετά το κόρνερ, κάνοντας το 0-1 και βάζοντας πολύ δύσκολα στην 
ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ για το δεύτερο ημίχρονο...
Αυτό φάνηκε αμέσως. Οι Κιτρινόμαυροι ήθελαν αλλά δεν είχαν την 
απαραίτητη ψυχολογία ή το καθαρό μυαλό. Και από το 56’ είχαν και 
ένα... βουνό να ανέβουν, αφού ο Βέρνμπλουμ με κεφαλιά, έπειτα από 
νέο κόρνερ, έγραψε το 0-2. Η αντίδραση του Χιμένεθ ήταν να βγάλει 
τους Σιμόες-Λιβάια και να βάλει τους Κλωναρίδη-Αλμέιδα για να πάει 
από το 4-3-3 στο 4-2-3-1 αλλά μάλλον το ήξερε και ο ίδιος ότι το ματς 
δεν γυρνούσε...
Η επιβεβαίωση, άλλωστε, θα ερχόταν στα επόμενα λεπτά, όταν ήταν 
πιο πιθανό ένα τρίτο γκολ της ΤΣΣΚΑ, σε δύο φάσεις με τους Ντζαγκόεβ 
και Τσάλοβ, παρά το 1-2...

αεκ - τσσκα μόσχας 0-2

Όνειρο θερινής νυχτός...
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Ο Μαρίνος Ουζουνίδης 
έδειξε τις ξεκάθαρες 
προθέσεις του στο 
βασικό στάδιο της 
προετοιμασίας και στο 
πρώτο επίσημο παιχνίδι 
για τον Παναθηναϊκού, 
δεν θα μπορούσε να μην 
εμπιστευθεί τους έντεκα, 
με τους οποίους δούλεψε 
αρκετά και τους έδωσε 
τον περισσότερο χρόνο, 
με τα γνωστά θετικά 
αποτελέσματα.

Ο 
Βλαχοδήμος ξεκίνη-
σε κάτω από τα δοκά-
ρια. Αριστερό μπακ ο 
Χουλτ, δεξί ο Κουλι-

μπαλί και ο Μολέδο με τον Κο-
λοβέτσιο στο κέντρο της άμυνας, 
καθώς ο Κουτρουμπής έχει τεθεί 
νοκ-άουτ. Κουρμπέλης και Ζέκα 
το δίδυμο στην άξονα της μεσαί-
ας γραμμής. Αριστερό «φτερό» 
ο Λουντ, δεξί ο Χατζηγιοβάνης, 
ο Άλτμαν σε ελεύθερο ρόλο και 
στην κορυφή της επίθεσης του 
4-4-1-1 ο Μολίνς. Η Καμπάλα 
ξεκίνησε με τους Μπεζοτόφσκι, 
Γκουρμπάνοφ, Στάνκοβιτς, Βέρ-
ντιντουμπ, Μπουλχούις, Μαλόνε, 
Χουσεϊνοφ, Χάλινταϊ, Μονρόζ, Ό-
ζομπιτς και Νταμπό.
Ο Παναθηναϊκός μπήκε αφηνια-
σμένος στο γήπεδο, πίεσε ψηλά 
την Καμπάλα και ανάγκασε τους 
Αζέρους σε εύκολα λάθη και 
«πουλήματα» της μπάλας έξω 
από την περιοχή.
Η αδυναμία των φιλοξενούμε-
νων να ανταπεξέλθουν στο πρέ-
σινγκ ήταν εμφανής και με μεγάλο 
«όπλο» αυτό, το «τριφύλλι» 
κατάφερε να δημιουργήσει τρεις 
ευκαιρίες για γκολ στο πρώτο 
δεκάλεπτο. Ο Άλτμαν στο τετ-α-
τετ πλάσαρε άουτ, ο Μπεζοτό-
σνι έβγαλε το σουτ του Ζέκα και 
το πολύ καλό απευθείας φάουλ 
του Λουντ βρήκε στο δοκάρι! 
Η ομάδα του Μαρίνου Ουζου-
νίδη έστειλε το «μήνυμα» και η 
Καμπάλα περιορίστηκε σε παθη-
τικό ρόλο. Εξαίρεση ένα δεκάλε-

πτο(20’-30’), όπου βγήκε από το 
καβούκι της και είχε το σουτ του 
Όζομπιτς που απόκρουσε ο Βλα-
χοδήμος.
Με την συμπλήρωση του ημιώ-
ρου, ο Παναθηναϊκός έκλεισε 
και πάλι στο μισό γήπεδο την 
Καμπάλα χωρίς να μπορεί να 
πατήσει περιοχή. Το 70%-30% 
της κατοχής τα λέει όλα για την 
εικόνα του ματς. Έλειψε η ποιό-
τητα στην τελική επιλογή, ο Κου-
λιμπαλί από δεξιά δεν ήταν στα 
καλά του αλλά στο 37’ το λάθος 
του Γκουρμπάνοφ να παίξει με 
ανοιχτά χέρια μέσα στην περιοχή, 
έδωσε το πέναλτι στο «τριφύλλι».
Ο Μολίνς δεν λάθεψε, έστειλε την 
μπάλα στο πλεκτό και σήκωσε 
στο πόδι την Λεωφόρο, με ένα 
γκολ που άξιζε πέρα για πέρα ο 
Παναθηναϊκός βάσει της εικό-
νας και της καθολικής του ανω-
τερότητας πάνω στο χορτάρι. 
Την «έλιωσε» αλλά δεν την απέ-
κλεισε! Μία ομάδα υπήρχε στο 
γήπεδο και στο δεύτερο ημί-
χρονο. Ο Παναθηναϊκός. Με εξαι-
ρετική κυκλοφορία, με πολύ καλό 
πρέσινγκ, με υπομονή στο παι-
χνίδι του και ωριμότητα να ψάξει 
το γκολ χωρίς να εκτεθεί αμυ-
ντικά.
Στο πρώτο τέταρτο, το «τριφύλλι» 
θα μπορούσε και θα έπρεπε να 
μετατρέψει τον επαναληπτικό σε 
τυπική διαδικασία! Ο Μολίνς στο 
53’ και ο Λουντ στο 57’ έχασαν 
μεγάλες ευκαιρίες, μόνοι τους 
απέναντι από τον τερματοφύλακα 
της Καμπάλα. Δεν τελείωσαν καλά 
τις φάσεις και την... χάρισαν τους 
Αζέρους.
Ο Παναθηναϊκός έκανε ότι ήθελε 
στο γήπεδο, πίεζε ασφυκτικά και 
στο 74’ το σουτ του Λουντ βρήκε 
στο δοκάρι! Η είσοδος των Λου-
τσιάνο και Καμπέθας δεν άλλαξε 
κάτι στην εικόνα των «πρασίνων» 
ως προς την ουσία στο επιθετικό 
τρίτο, με την κεφαλιά του Κουλι-
μπαλί στο 89’ να περνά ελάχιστα 
άουτ και να αποτελεί την τελευ-
ταία φάση των γηπεδούχων στο 
ματς.

Με Μολίνς σε... θέση 
οδηγού!

Ο 
«πολυεθνικός» ΠΑΟΚ, με ένδεκα ξένους α-
πό δέκα διαφορετικές εθνικότητες στην εν-
δεκάδα του, έμοιαζε «σκιά του εαυτού του». 
Είναι προφανές ότι ο «Δικέφαλος» δεν είναι 

καλά. Το αποτέλεσμα και μόνο αυτό είναι το θετικό της 
όλης υπόθεσης.
Μια καλή στιγμή, αυτή με τον Κρέσπο στο 16’, είχε να 
επιδείξει ο «Δικέφαλος» στα πρώτα 35 λεπτά. Αντίθετα, 
όσο περνούσαν τα λεπτά, οι Ουκρανοί ξεθάρρευαν, 
άρχισαν να πατάνε ακόμη καλύτερα στο γήπεδο και να 
φτάνουν με αξιώσεις στην εστία του Ρέι, που ήταν στη 
σωστή θέση και απομάκρυνε τον κίνδυνο στο επικίν-
δυνο γύρισμα του Μόχα (21’), που πέρασε σαν σταματη-
μένους και το Μάτος και το Βαρέλα.
Στο δεύτερο μισό του γηπέδου οι ασπρόμαυροι είχαν 
σοβαρό θέμα. Δημιουργικά είχε σχεδόν ακυρωθεί, η 
μπάλα δεν μπορούσε να φτάσει στον Πρίγιοβιτς, που 
είχε πάνω του έναν και δύο αμυντικούς της Ολιμπίκ κάθε 
φορά που έβγαινε από την περιοχή για να πάρει μια 
πάσα ή να δημιουργήσει χώρους.
Μ΄ αυτά και μ’ αυτά το πρώτο 45λεπτο ολο-
κληρώθηκε χωρίς γκολ, σ’ ένα μοιρα-
σμένο παιχνίδι, όπου το 0-0 μάλλον 
χαροποιούσε τους Ουκρανούς. Αυτό 
που τους έκανε ακόμη πιο χαρούμε-
νους ήταν οι δύο σερί χαμένες ευκαιρίες 
του Πρίγιοβιτς (46’ και 47’) στο ξεκίνημα 
του β’ μέρους και το γκολ του Μπιλιένκι 
με κεφαλιά (49’), που πετάχτηκε στο πρώτο 
δοκάρι, έπιασε στον ύπνο την άμυνα του ΠΑΟΚ 
και έκανε το 1-0.
Στο 52’ ο Ρέι απέκρουσε εντυπωσιακά τη βολίδα του 
Μπογκντάνοφ από τα 25 μέτρα, με τον Στανόγεβιτς να 
σηκώνει άρον άρον από τον πάγκο τον Πέδρο Ενρίκε 
και Μπίσεσβαρ ρίχνοντάς τους στο παιχνίδι. Όμως, η 
Ολιμπίκ ήταν αυτή που άγγιξε το (δεύτερο) γκολ, με την 
κεφαλιά του αμαρκάριστου Μόχα (56’) από το ύψος του 
πέναλτι και τα σουτ του Λίκιαντσουκ και του Μπογκντά-
νοφ (57’).
Ο ΠΑΟΚ ήταν σε τρικυμία. Με τους παίκτες του εκτός 
τόπου και χρόνου. Σ’ άλλο γήπεδο! Μια ομάδα χωρίς 
αρχή, μέση και τέλος. Και έπρεπε να έρθει από το που-
θενά ο τρελαμένος Πέδρο Ενρίκε να κάνει από μόνος 
του το γκολ που τόσο πολύ χρειαζόταν η ομάδα του. 
Ένα γκολ 100% δικό του. Ο Βραζιλιάνος πέρασε όποιον 
βρήκε μπροστά του και νίκησε από δύσκολη γωνία το 
Μαχαράτζε ισοφαρίζοντας στο 59’ σε 1-1.
Ο Σανζάρ έβγαλε στο 63ο λεπτό, άγνωστο γιατί, τον 
καλύτερο παίκτη του, το Μαροκινό Μόχα, ο ΠΑΟΚ θα 
μπορούσε να κλέψει τη νίκη, αν ο Μαχαράτζε δε σταμα-

τούσε τον Πρίγιοβιτς στο 88ο λεπτό, για φτάσουμε στο 
τελικό με μια φάση στο τελευταίο λεπτό των καθυστερή-
σεων να σημαδεύει το φινάλε, όταν ο Σαμπάνοφ γύρισε 
επικίνδυνα την μπάλα στο Μαχαράζε και υποχρέωσε 
τον τερματοφύλακα να την απομακρύνει με υπερένταση 
σε κόρνερ.

Μακάμπι - Πανιώνιος 1-0
Δικαίωμα στο όνειρο της πρόκρισης διατηρεί ο Πανιώ-
νιος μετά το σημερινό ματς του Τελ Αβίβ. Οπου ναι μεν 
γνώρισε την ήττα με 1-0 από την Μακάμπι, όμως με την 
παρουσία του στο Ισραήλ έδειξε πως δεν έχει να... ζηλέ-
ψει κάτι από την αντίπαλό του. Το αντίθετο μάλιστα. Οι 
γηπεδούχοι είναι μεν μία καλή ομάδα ωστόσο οι «κυα-
νέρυθροι», με λίγη τύχη που απόψε δεν ήταν στο πλευρό 
τους, μπορούν να ανατρέψουν το σκορ στη ρεβάνς της 
Νέας Σμύρνης.
 Η διάταξή ήταν 4-2-3-1, αλλά επειδή ο προτελευταίος 
δεν είναι το κλασικό «δεκάρι», πολλές φορές γύρναγε 

πιο πίσω, θυμίζοντας 4-3-3. Η ουσία όμως 
είναι ότι όπως και να το ονομάσει κάποιος, 

οι «κυανέρυθροι» έκαναν ένα εξαιρετικό 
πρώτο 45λεπτο. Σε αυτό το διάστημα 
απειλήθηκε μόνο με δύο μακρινά σουτ, 
ενώ εκείνος είχε είχε μία πολύ καλή 
στιγμή με τον Γεσίλ στο 8’. 

 Ετσι φτάσαμε στην ανάπαυλα και η εικόνα 
των «κυανέρυθρων» άφηνε πάρα πολλές 

υποσχέσεις. Δευτερόλεπτα μετά την έναρξη 
του δεύτερου μισού μάλιστα άγγιξαν το γκολ, 

όταν η άμυνα της Μακάμπι «κοιμήθηκε», ο Μασούρας 
μπήκε «σφήνα» ανάμεσα σε αυτή και τον Ραϊκοβιτς, αλλά 
το πλασέ του πέρασε άουτ. Η μπάλα στην προκειμένη 
περίπτωση σαν να ήθελε να τους... τιμωρήσει και αμέσως 
μετά (48’), τη πρώτη φορά που επέτρεψαν στον Κιάρταν-
σον να... ανασάνει, ο Ισλανδός φορ με ωραίο τελείωμα 
άνοιξε το σκορ και «έγραψε» το 1-0. Αποτέλεσμα που την 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήταν πέρα ως πέρα άδικο 
με βάσει την εικόνα της αναμέτρησης.
Αυτό φάνηκε να επηρεάζει τους παίκτες του Πανιωνίου, 
οι οποίοι στα επόμενα λεπτά έδειξαν να χάνουν την αυτο-
συγκέντρωσή τους. Ετσι οι Ισραηλινοί πήραν μέτρα στο 
γήπεδο, έλεγχαν τον ρυθμό και έδειχναν απειλητικοί.  
Μετά το 70’ όμως άρχισαν να πάλι να «πατούν» γερά 
στα πόδια τους και στο 78’ άγγιξαν την ισοφάριση με 
την διπλή ευκαιρία των Γεσίλ, Λάμπρου που όμως δεν 
βρήκαν στόχο. Κάπου εκεί άρχισε να γίνεται όλο και πιο 
αισθητός ο παράγοντας κούραση και παρότι οι φιλοξε-
νούμενοι ρίσκαραν και με την είσοδο του Ντουρμισάι, 
το 1-0 δεν άλλαξε.

ολιμπίκ ντόνετσκ - παοκ 1-1

Περνάει, αλλά προβλημάτισε
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Καμία τύχη για να αγωνιστεί στη 
Σούπερ Λιγκ δεν έχει ο Άρης, 
καθώς το Δευτεροβάθμιο Όργανο 
Αδειοδότησης της ΕΠΟ, δεν του 
χορήγησε άδεια συμμετοχής στην 
πρώτη κατηγορία παραμόνο στη 
δεύτερη...

 

Τ
α... όνειρα του Άρη για επιστρο-
φή στη Σούπερ Λιγκ έσβησαν την 
Τρίτη, όταν και το Δευτεροβάθμιο 
Όργανο Αδειοδότησης της ΕΠΟ 

χορήγησε σε Άρη (και ΟΦΗ) άδεια συμμε-
τοχής στη Football League και μόνο. Αυ-
τό σημαίνει, πως οι «κιτρινόμαυροι» δεν 
μπορούν να κυνηγήσουν την Κέρκυρα με 
σκοπό να της πάρουν τη θέση στη Σού-
περ Λιγκ...
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Το Δευτεροβάθμιο Όργανο Αδειοδότη-
σης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομο-
σπονδίας κατά τη συνεδρίασή του εξέ-
τασε όλους τους φακέλους των ΠΑΕ της Β’ 
Εθνικής Κατηγορίας (Football League) και 
έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.
Δεν χορηγεί άδεια στις εγχώριες διοργα-
νώσεις της Α’ Εθνικής κατηγορίας (Super 
League) για την αγωνιστική περίοδο 2017-
2018 στις ΠΑΕ:
ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ο ΑΡΗΣ».

Κυβελίδης: «Στόχος μας ο πρω-
ταθλητισμός»
Σίγουρος πως ο Απόλλωνας Πόντου έχει 
τις δυνατότητες να κάνει πρωταθλητισμό 
στη Football League, εμφανίστηκε ο Λεω-
νίδας Κυβελίδης.
Ο 31χρονος επιθετικός φιλοξενήθηκε στο 
Metropolis 95.5, όπου μίλησε για τους 
στόχους του Απόλλωνα τη νέα σεζόν, το 
πρωτάθλημα της Football League, αλλά 
και τη στήριξη της διοίησης Καλαϊντζίδη.
Για την ταλαιπωρία που υπάρχει με το 
πρωτάθλημα της Football League: «Κάθε 
χρόνο στη Β’ Εθνική λέμε ότι θα είναι 
καλύτερα και τελικά κάθε χρόνο είναι και 
χειρότερα. Αυτό όμως δεν μας απασχο-
λεί. Εμείς δεν κοιτάζουμε το τι θα κάνουν 
οι άλλες ομάδες. Κοιτάμε να είμαστε έτοι-
μοι όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα για να 
πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας».
Για το αν ο Απόλλων Πόν του μπο-

ρεί να κάνει πρωταθλητισμό και φέτος: 
«Σίγουρα, είναι κάτι που το λέει και ο 
προπονητής και το πιστεύουμε και εμείς. 
Άλλωστε η ομάδα σε μεγάλο βαθμό είναι 
η ίδια με πέρσι, υπάρχει σταθερότητα και 
πιστεύω ότι θα γίνουν και 5-6 ποιοτικές 
προσθήκες για να μας βοηθήσουν να φτά-
σουμε στο στόχο μας».
Για το ότι ο Απόλλων Πόντου εκπέμπει 
διοικητική υγεία και πόσο σημαντικό είναι 
αυτό: «Στην εποχή που ζούμε η σταθερό-
τητα και η ασφάλεια είναι το πιο σημαντικό 
πράγμα για έναν ποδοσφαιριστή. Άλλωστε 
οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές είχαμε 
πάει από πέρσι στην ομάδα γιατί γνωρί-
ζαμε την κατάσταση με στόχο να την ανε-
βάσουμε και να είμαστε οι ίδιοι και στη 
Β’ πράγμα που έγινε. Μακάρι να συνεχί-
σουμε και να ανέβουμε ακόμα πιο ψηλά.
Για το αν έχει ισχυρές βάσεις αυτή η προ-
σπάθεια του Απόλλωνα Πόντου: «Τα 
αδέρφια Καλαϊτζίδη το εμπνέουν αυτό. 
Μέχρι στιγμής αυτό έχουν αποδείξει και 
πιστεύω δεν θα υπάρξει κανένα πρό-
βλημα στη συνέχεια. Αυτό είναι το στοι-
χείο που οι περισσότεροι ποδοσφαιρι-
στές ζητούν και γι αυτό πρέπει πολλοί 
από αυτούς να έρθουν σε εμάς αλλά γι 
αυτό αποφασίζει ο προπονητής».
 Για το ποιες ομάδες θα πάνε μέχρι το τέλος 
της κατηγορίας: «Σημαντικό ρόλο θα παί-
ξει η σταθερότητα τόσο αγωνιστικά, όσο 
και σε διοικητικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή 
πέρα από τον Απόλλωνα, την Παναχα-
ϊκη και τα Τρίκαλα οι άλλες ομάδες είναι 
στον αέρα. Με βάσει τα ονόματα όμως θα 
είναι και ο Άρης και ο ΟΦΗ. Πρέπει όμως 
να υπάρξει και διοικητική σταθερότητα 
πράγμα που δεν φαίνεται μέχρι στιγμής 
ειδικά στον ΟΦΗ. Όπως βλέπουμε και στη 
διάρκεια των πρωταθλημάτων ομάδες 
αποσύρονται, διαλύονται».
Για το μήνυμα που θέλει να στείλει στον 
κόσμο του Απόλλωνα Πόντου: «Ο κόσμος 
πλέον έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις από 
εμάς σύμφωνα με αυτά που αποδώσαμε 
πέρσι. Εύχομαι να είμαστε ακόμα καλύ-
τεροι και το βασικό μας στοιχείο είναι 
να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και μέσα 
από αυτό θα έρθει ακόμα περισσότε-
ρος κόσμος στο γήπεδο. Φάνηκε και από 
πέρσι αυτό. Θα γίνει και φέτος μια ανά-
λογη προσπάθεια από όλους μας για να 
μαζέψουμε και πάλι τον κόσμο αλλά να 
έρθουν και οικογένειες για να τους προ-

σφέρουμε ένα περιβάλλον ποδοσφαι-
ρικό για να έρχονται και για διασκέδαση. 
Ακόμα και να έρθουν οι φίλαθλοι, εμείς 
μετά πρέπει με το ωραίο ποδόσφαιρο να 
τους κρατήσουμε».

Στον ΑΟ Τρίκαλα ο Σεκούμπα 
Ντιατά
Την ενίσχυσή τους συνεχίζουν τα Τρίκαλα 
που ανακοίνωσαν και την απόκτηση του 
24χρονου επιθετικού από τη Σενεγάλη 
Σεκούμπα Ντιάτα.
Η ανακοίνωση:
Η ΠΑΕ ΑΟ Τρίκαλα ανακοινώνει την από-
κτηση του Σεκούμτα Ντιατά. Ο 24χρονος 
(25/8/1992) Σενεγαλέζος επιθετικός έχει 
αγωνιστεί σε Αναγέννηση Καρδίτσας, NK 
Bratstvo Gracanica, Zeljeznicar, Zvijezda 
G., FK Sarajevo, Ml.Boleslav U21 και 
Radnik Hadzici.

Επέστρεψε στον Απόλλωνα Κα-
λαμαριάς ο Μπρίτο!
Με τον Εντουάρντο Μπρίτο πραγμα-
τοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση του 
Απόλλωνα Καλαμαριάς την Δευτέρα. Οι 
«Πόντιοι», την νέα σεζόν θα αγωνιστούν 
στη Football League και εκεί θα έχουν 
μαζί τους και τον έμπειρο μεσοεπιθετικό 
που έμεινε ελεύθερος από τον Ατρόμητο.
Ο Βραζιλιάνος άσος, επιστρέφει κάπως 
έτσι στην ομάδα που τον ανέδειξε με την 
ελπίδα πως θα τον βοηθήσει για κάτι 

πολύ καλό... Μάλιστα, στις πρώτες του 
δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Απόλ-
λωνα, είπε πως γύρισε στο σπίτι του.
«Έχουν περάσει από τότε πολλά χρόνια 
που ήμουν στον Ατρόμητο αλλά νομίζω 
ότι είναι σα να μην έλειψα ποτέ. Ξέρω και 
τον κόσμο και το γήπεδο και την ομάδα. 
Χάρηκα που γύρισα στην ομάδα που 
πρωτόπαιξα όταν ήρθα στην Ελλάδα. 
Όπως λένε ο καλός ο γιος γυρνάει σπίτι 
οπότε νομίζω ότι για μένα θα είναι καλή 
αρχή. Έχουμε στόχους με την ομάδα και 
θα παλέψουμε για να τους πετύχουμε και 
νομίζω ότι αυτό ήταν το σημαντικό για να 
γυρίσω. Ο στόχος είναι η Σούπερλιγκ».
Για τον κόσμο του Απόλλωνα: «Ο κόσμος 
με έχει στηρίξει και μου έχει δείξει πολύ 
αγάπη και ήταν ένας από τους λόγους που 
γύρισα. Φυσικά όμως ήταν και η διοίκηση 
που από την πρώτη στιγμή μου άφησε την 
πόρτα ανοιχτεί και πήγαν όλα καλά».

Ανακοίνωσε Ζαχαρό ο ΠΑΣ
Την απόκτηση του 19χρονου μέσου 
Λάμπρου Ζαχαρού από τον Αχαρχαϊκό, 
ανακοίνωσε ο ΠΑΣ Γιάννινα.
Ο Ζαχαρός πραγματοποίησε 18 συμμε-
τοχές με τη φανέλα της ομάδας του Μενι-
δίου, στη Football League της περσινής 
σεζόν. Ταυτόχρονα είναι διεθνής με την 
Εθνική Ομάδα των και σε πρώτη φάση 
αναμένεται να ενισχύσει την Κ-20 των 
Γιαννιωτών.

τα νεα τησ FOOTBALL LEAGUE

Χωρίς άδεια για σούπερ λιγκ ο Άρης
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Ο Πεπ Γκουαρδιόλα... θυμήθηκε τις 
εποχές της κυριαρχίας του απέναντι 
στη Ρεάλ όταν βρισκόταν στον πάγκο 
της Μπαρτσελόνα και η Μάντσεστερ 
Σίτι πήρε επιβλητική νίκη με σκορ 4-1 
επί της «βασίλισσας» στο ICC!

Ο
ι «πολίτες» ξέσπασαν στο δεύ-
τερο ημίχρονο της αναμέτρησης 
που διεξήχθη στο Coliseum του 
Λος Άντζελες, όπου σημειώθηκε 

και ρεκόρ προσέλευσης από τη στιγμή που 
βρέθηκαν 93.098 άνθρωποι στις εξέδρες.
Το πρώτο μέρος κύλησε δίχως τέρματα, 
όμως στην επανάληψη άπαντες αποζημι-
ώθηκαν και εκείνοι που το χάρηκαν με το 
παραπάνω ήταν οι υποστηρικτές του αγγλι-
κού κλαμπ.
Το σκορ άνοιξε στο 52’ ο Οτα-
μέντι με «ριμπάουντ» έπειτα 
από κεφαλιά του Στόουνς που 
απομακρύνθηκε προσωρινά, 
για να γίνει το 2-0 από τον 
Στέρλινγκ με έξυπνο πλασέ 
στην κλειστή γωνία στο 59’.
Ο Τζον Στόουνς χρίστηκε σκό-
ρερ στο 67ο λεπτό όταν έπειτα 
από γύρισμα που του έγινε από 
δεξιά βρήκε καλά τη μπάλα με το δεξί για να 
τη στείλει στα δίχτυα, ενώ, το τέταρτο γκολ 
της Σίτι ήταν εξαιρετικό, με τον 17χρονο 
Μπραΐμ Ντίας να «εκτελεί» πανέμορφα με 
το αριστερό.
Το τελικό 4-1 διαμόρφωσε ο νεαρός Όσκαρ 
Ροντρίγκεθ για τη Ρεάλ, με μακρινό σουτ 
που «καρφώθηκε» στο αριστερό «παρα-
θυράκι»...

Κραϊόβα - Μίλαν 0-1
Η Μίλαν επέστρεψε στην Ευρώπη ύστερα 
από 1.234 μέρες και νικώντας 0-1 την Κρα-
ϊόβα στην Ρουμανία έκλεισε ουσιαστικά 
θέση στα playoffs του Europa League. Ολα 
τα αποτελέσματα του 3ου προκριματικού.
Τρία χρόνια περίμεναν οι τιφόζι την επι-
στροφή των Μιλανέζων και την είδαν 
κόντρα στην Ουνιβερσιτάρια στην Ρου-
μανία στο πρώτο σκέλος των προκριμα-
τικών του Europa League. Ο Βιντσέντζο 
Μοντέλα είχε εκτός αποστολής τους Μπο-
νούτσι, Μπίλια, Σούσο, Ρομανιόλι, έστησε 

την ομάδα του με 4-3-3 και την είδε να κάνει 
αυτό που χρειάζεται για να είναι με το 1.5 
πόδι στα playoffs. Ο Ροδρίγες πέτυχε το 
γκολ, δοκάρι είχε ο Κουτρόνε, επέμβαση σε 
τετ-α-τετ είχε στο 0-0 ο Τζίτζιο Ντοναρούμα.
Για τους γηπεδούχους ήταν η πρώτη μεγάλη 
φάση του αγώνα όταν στο 23’ ο Μοντολίβο 
έκανε τραγικό λάθος βγάζοντας τον Μιτρίτα 
σε καθαρό τετ-α-τετ με τον Ντοναρούμα, ο 
οποίος, ευτυχώς για την Μίλαν, ήταν ο νικη-
τής. Τέσσερα λεπτά αργότερα οι Rossoneri 
θα μπορούσαν να έχουν ανοίξει το σκορ 
όμως στο πλασέ του Κουτρόνε μέσα από 
την περιοχή η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Ξανά 
ο 19χρονος επιθετικός απείλησε στη συνέ-
χεια με κεφαλιά, όμως το πρώτο γκολ της 
ομάδας του Μοντέλα στη σεζόν ήρθε στο 
44’ όταν ο Ρικάρντο Ροδρίγες εκτέλεσε 

φάουλ από πλάγια δεξιά, η μπάλα 
πέρασε απ’ όλους και πήγε στα 

δίχτυα του Καλανκλέα (0-1).
Στο δεύτερο μέρος η Κραϊόβα 
προσπάθησε να βγει περισ-
σότερο μπροστά και απεί-
λησε την Μίλαν στο 59’ όταν 
μετά την κακή έξοδο και απο-

μάκρυνση του Ντοναρούμα ο 
Μιτρίτα έκανε το τεχνικό σουτ 

και λίγο έλειψε να τον κρεμάσει. Ο 
Κουτρόνε είχε νέα κεφαλιά άουτ (65’), όμως 
όσο η ώρα περνούσε, οι Μιλανέζοι δέχο-
νταν όλο και περισσότερη πίεση, ενώ ο 
Μοντέλα έδωσε ντεμπούτο και στους Αντρέ 
Σίλβα και Αντρέα Κόντι. Προς το τέλος ο 
Ντοναρούμα μπλόκαρε το σουτ του Μπα-
λούτα και οι Rossoneri πήραν την πρώτη 
νίκη στη σεζόν.

Προβάδισμα η Αθλέτικ
Η Αθλέτικ Μπιλμπάο έκανε το πρώτο βήμα 
για πρόκριση στα playoffs της δεύτερης τη 
τάξει διοργάνωσης καθώς πήρε 1-1 από 
την Ντιναμό στο Βουκουρέστι. Για τους 
Βάσκους, για τους οποίους έκανε ντεμπούτο 
στον πάγκο ο Κούκο Θιγάντα, μετά την απο-
χώρηση Βαλβέρδε, άνοιξε το σκορ στο 21’ 
ο κεντρικός αμυντικός, Αϊμερίκ Λαπόρτ. 
Το 0-1 ήταν το σκορ του πρώτου μέρους 
και παρέμεινε μ΄χρι το 54’ όταν ο γιος του 
Ριβάλντο, Ριβαλντίνιο, πέτυχε ένα εκπλη-
κτικό γκολ με σουτ στο παραθυράκι από τα 
35’ μέτρα διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Η 
Ελλάδα... έσπασε τα δοκάρια, δεν 
σκόραρε για περίπου 20’ και ο 
«κακός μας δαίμονας» Ουγγαρία 
με το 7-5 είναι στον τελικό. Στόχος 

πλέον το χάλκινο μετάλλιο κόντρα στον ητ-
τημένο του Σερβία-Κροατία!        
Δεν χρειάζονται δάκρυα γι’ αυτή την ομάδα, 
που έτσι κι αλλιώς για ακόμη μια χρονιά 
πέτυχε την αποστολή της. Βρέθηκε στην 
4άδα ενός Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, 
κοίταξε στα ίσια την υπερδύναμη Ουγγαρία 
για μια θέση στον τελικό και πλέον θα διεκ-
δικήσει την 3η θέση του βάθρου. Τα παιδιά 
του Θοδωρή Βλάχου, πέρα από το γεγονός 
ότι είχαν απεναντί τους την πανίσχυρη διορ-
γανώτρια Ουγγαρία (κακός μας δαίμονας 
στα μεγάλα ραντεβού), είχαν και την τύχη 
απέναντί τους!
Στις κρίσιμες περιόδους, 2η και 3η, τα ελλη-

νικά σουτ σταματούσαν με κάθε τρόπο στα 
δοκάρια των Μαγυάρων.
Έτσι το 4-3 υπέρ της Ελλάδος έγινε με την 
έναρξη της 4ης περίοδου 7-4 για τους οικο-
δεσπότες και κάπως έτσι οι ελπίδες για 
τελικό... ψαλιδίστηκαν.Οι Έλληνες διεθνείς 
δεν παράτησαν το μαχητικό πνεύμα αλλά 
όσο περνούσε η ώρα και η γκίνια συνεχίζο-
νταν, έπεφτε η ψυχολογία και μοιραία ήρθε 
η ήττα και ο αποκλεισμός.
Άλλωστε η εθνική έμεινε χωρίς σκορ για 
περισσότερο από 20 λεπτά, αφού χαρακτη-
ριστικό είναι ότι δεν βρήκαν δίχτυα στην 3η 
περίοδο, ενώ στην 4η σκόραραν 4 δευτερό-
λεπτα πριν το φινάλε. Στόχος πλέον το χάλ-
κινο μετάλλιο κόντρα στον ηττημένο του 
Σερβία-Κροατία, το απόγευμα του Σαββά-
του στις 4μμ!
ΤΑ ΟΚΤΑΛΕΠΤΑ: 2-1, 3-3, 1-0, 1-1

η σίτι του πεπ ισοπέδωσε τη 
ρεάλ διαφορά επιπέδου και στο 

βάθος... χάλκινο

αθλητικά
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Με την 11άδα που έπαιξε στον επαναληπτικό 
με την Ντουντελάντζ παρέταξε τον ΑΠΟΕΛ 
και στο πρώτο ματς με τη Βιτορούλ ο Μάριο 
Μπέιν, επιμένοντας και στη χρησιμοποίηση του 
Εμπεσίλιο στο αρχικό σχήμα.

Τ
ο ξεκίνημα δεν ήταν καλό για τον ΑΠΟΕΛ, με τη Βι-
τορούλ να μπαίνει πιο δυνατά στο παιχνίδι και να 
δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία 
των «γαλαζοκίτρινων».

Στο 6’ ο Ρουέδα έδιωξε πάνω στη γραμμή, αλλά στη συνέ-
χεια δεν ήταν εξίσου σταθερός και από δικά του λάθη η 
Βιτορούλ έκανε καθαρές ευκαιρίες (15’, 32’), με τον Βάτερ-
μαν να σώζει σ’ αυτές τις περιπτώσεις. Σε άλλες φάσεις, η 
Βιτορούλ υπήρξε άστοχη, έδειχνε πάντως να πατά καλύ-
τερα στον αγωνιστικό χώρο από τον ΑΠΟΕΛ.
Οι «γαλαζοκίτρινοι» απείλησαν μετά το 20άλεπτο, κυρίως 
με τον Ντε Καμάργκο, χωρίς πάντως οι Ρουμάνοι να 
αισθανθούν μεγάλη πίεση.Ίδια η εικόνα και στο δεύτερο 
ημίχρονο, με τον Μάριο Μπέιν να αργεί στις αλλαγές (στο 
72’ πέρασε τον Βάντερ αντί του Εμπεσίλιο) και τη 
Βιτορούλ να επιμένει για το γκολ. Το πέτυχε στο 
74’, όταν ο Γκανέα σκόραρε με απ’ ευθείας 
εκτέλεση φάουλ.
Δεν υπήρξε αντίδραση από τον ΑΠΟΕΛ 
μετά το γκολ που δέχτηκε. Αντίθετα οι 
Ρουμάνοι βρέθηκαν μία ανάσα και από 
δεύτερο γκολ, αλλά το σουτ του Κομάρ στο 
84’ πέρασε μόλις άουτ.
Μοναδικό καλό νέο για τον ΑΠΟΕΛ από το παι-
χνίδι αυτό ήταν η αποβολή του Τουσουτεάν στις 
καθυστερήσεις, καθώς οι Ρουμάνοι χάνουν ένα πολύτιμο 
εργαλείο τους ενόψει της ρεβάνς.

ΑΕΚ-Ντιναμό Μινσκ 2-0
Με γοργό ρυθμό ξεκίνησε το παιχνίδι με την ΑΕΚ να είναι 
αυτή που έδειξε από νωρίς τις απειλητικές της διαθέσεις. 
Η ομάδα της Λάρνακας έψαξε το γρήγορο γκολ και μόλις 
στο 2’ της αναμέτρησης φλέρταρε με 1-0 με πρωταγωνι-
στή των Φλοριάν. Άμεση ήταν η απάντηση της Μινσκ που 
στο 6’ με σουτ του Κβασίνσκι υποχρέωσε τον Πάμπλο σε 
ενστικτώδη απόκρουση.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν 
την κατοχή της μπάλας και να επιχειρούν να διασπάσουν 
την καλά οργανωμένη άμυνα της Ντιναμό. Χαρακτηρι-
στική η ευκαιρία στο 23’ με τον Σατσίβκο να μπαίνει στην 
πορεία της μπάλας μετά από μακρινό σουτ του Τρειτσκόφ-
σκι και να υποχρεώνει τον Κλίμοβιτς σε μεγάλη από-

κρουσε.
Ακολούθως και με τη συμπλήρωση του ημιώρου οι φιλο-
ξενούμενοι ανέβασαν ρυθμό και έγιναν πιο επιθετικοί. Η 
ομάδα της Λευκορωσίας φλέρταρε με το 0-1 στο 35’ με τον 
Γκάλοβιτς να στέλνει την μπάλα με κεφαλιά ελάχιστα πάνω 
από το οριζόντιο δοκάρι του Πάμπλο.
Οκτώ λεπτά αργότερα ο Τέτε έλυσε το γόρδιο δεσμό με μία 
εντυπωσιακή ενέργεια και έβαλε την ΑΕΚ μπροστά στο 
σκορ. Το γκολ του Τέτε ήρθε να δικαιώσει τους κιτρινοπρά-
σινους για την υπεροχή τους στο α’ ημίχρονο.
Με τη συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου η ΑΕΚ ανέ-
βασει ρυθμό και επανάκτισε τον έλεγχο των κινήσεων. Το 
2-0 ήταν θέμα λεπτών να γίνει και αυτό ήρθε στο 70’ με τον 
Χέφελ. Πλήρως αποσυγκεντρωμένος από την πίεση που 
ασκούσαν οι επιθετικοί της ΑΕΚ, ο Κλίμοβιτς προέβηκε σε 
μοιραίο λάθος και επέτρεψε στην ΑΕΚ να βάλει γερές βάσεις 
πρόκρισης στον επόμενο γέρο από το πρώτο παιχνίδι.

Αμπερντίν 2 – 1 Απόλλωνας
Πολύ δυνατό ξεκίνημα από την Αμπερντίν, η οποία έβαλε 
πίεση από την αρχή στον Απόλλωνα και προηγήθηκε μόλις 
στο 5’ με κεφαλιά του Κρίστι. Οι Σκωτσέζοι, με τον ενθου-

σιασμό που τους έδινε και ο κόσμος τους, προσπά-
θησαν και για δεύτερο γκολ.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν κακό για τους 
Κυπελλούχους, ειδικά στο πρώτο του μισό. 
Μετά το ημίωρο άρχισε να πατά καλύτερα 
ο Απόλλωνας, χωρίς όμως να δημιουργεί 
επικίνδυνες καταστάσεις στην αντίπαλη 
εστία.

Στην ανάπαυλα ο Σωφρόνης Αυγουστή αντι-
κατέστησε τον καλά κλεισμένο Ντα Σίλβα με 

τον Γιάκολιτς και η εικόνα του Απόλλωνα βελτιώ-
θηκε στο δεύτερο ημίχρονο.
Αποτέλεσμα αυτής της βελτίωσης ήταν το γκολ του του 
Ζάντερ Σαντάνα, σε μία φάση που ξεκίνησε από τον Γιά-
κολιτς. Οι Κυπελλούχοι πέτυχαν το ζητούμενο, ισοφαρί-
ζοντας 1-1 στο 60’, αλλά κάπου εκεί άρχισαν τα… αυτο-
γκόλ του.
Ο Σωφρόνης Αυγουστή αποβλήθηκε μετά το γκολ, επειδή 
παρασύρθηκε και μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να 
πανηγυρίσει. Αυτό που στοίχισε, όμως, περισσότερο στον 
Απόλλωνα ήταν η αποβολή του Σατσέτι στο 71’. Ο Αργεντι-
νός είχε κιτρινιστεί από νωρίς και πήρε και δεύτερη κάρτα, 
αφήνοντας την ομάδα του με αριθμητικό μειονέκτημα για 
ένα εικοσάλεπτο.
Η Αμπερντίν που είχε ρίξει ταχύτητα πήρε τα πάνω της με 
την αποβολή και πίεσε για το νικητήριο γκολ. Δεν το πέτυχε 
ο Στιούαρτ στο 74’, αλλά το πέτυχε ο αρχηγός της, Σάινι, 
στο 79’ με δυνατό σουτ εκτός περιοχής.

Βιτορούλ-αποελ 1-0

Για την ανατροπή στο Γσπ 

Λευκή ισοπαλία δίχως τέρματα απέσπασε η ΑΕΛ μέσα στη 
Βιέννη απέναντι στην Αούστρια, σε ένα παιχνίδι που η ομάδα της 
Λεμεσού μπορούσε και να φύγει νικήτρια. Αποτέλεσμα που μπορεί 
να είναι ύπουλο, ωστόσο  δίνει αρκετές πιθανότητες πρόκρισης στην 
κυπριακή ομάδα.
Αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με την ΑΕΛ 
να καταφέρνει να κρατάει μακριά τους κυνηγούς της Αούστρια στα 
πρώτα δύσκολα λεπτά.
Λίγο πριν την εκπλήρωση του δεκαλέπτου η Αούστρια δημιούργησε 
την πρώτη προϋπόθεση, ωστόσο οι αμυντικοί της ΑΕΛ ήταν σε ετοι-
μότητα. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία, καταγράφηκε για την κυπριακή 
ομάδα, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Λαφράνς πήρε την κεφαλιά 
με την μπάλα να καταλήγει λίγο πάνω από τα δοκάρια. Οι γηπεδούχοι 
απείλησαν με μακρινό σου του Σραντί, ωστόσο η μπάλα κόντραρε και 
κατέληξε σε κόρνερ.
Η μεγαλύτερη ευκαιρία στο ημίχρονο, άνηκε στην ΑΕΛ, όταν ο Σάσι 
πέρασε και τον τερματοφύλακα, ωστόσο το πλασέ του βρήκε την εξω-
τερική πλευρά των δικτύων. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν ανεπιτυ-
χώς να βάλουν πίεση στην ΑΕΛ, με την ομάδα της Λεμεσού να είναι 
καλά στημένη και τον Μπρούνο Μπαλταζάρ άριστα μελετημένος. 
Οι «γαλαζοκίτρινοι», έκλεισαν το ημίχρονο με μία μεγάλη ευκαιρία, 
όταν το μακρινό σουτ που έπιασε ο Αρουαμπαρένα, κατέληξε στο 
οριζόντιο δοκάρι της Αούστρια.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε όπως ήταν η εικόνα του πρώτου. Η 
Αούστρια να θέλει να βάλει πίεση, ωστόσο να μην μπορεί, με τους 
ΑΕΛίστες ποδοσφαιριστές να κρατούν με ευκολία μακριά τους επιθε-
τικούς των Βιεννέζων. Πρώτη καλή φάση καταγράφηκε στο 55’ από 
μακρινό σουτ που μπλόκαρε με ευκολία ο Βοζίνια. Στο 66’ μακρινό 
σουτ από τον Σράντι θα καταληξει άουτ όπως επίσης και τρία λεπτά 
αργότερα το σουτ του Χολζάουζερ.
Μετά το 70’ η Αούστρια κατάφερε να κάνει αισθητή την παρουσία 
της και να βάλει ουσιαστική πίεση στην εστία της ΑΕΛ. Στο 72’ κεφα-
λιά από τον Φιλίποβιτς θα την αποκρούσει ο Βοζίνια, ένα λεπτό αργό-
τερα και μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Γκράνγαλντ θα επιχειρήσει 
το μακρινό σουτ με τον κήπερ της ΑΕΛ να απογειώνεται για να απο-
κρούσε. Από το 77’ μέχρι το 80’, η Αούστρια έχασε τις μεγαλύτερες 
της ευκαιρίες. Στο 77’ ο Πιρές μετά από παράλληλο γέμισμα και μόνος 
με τον Βοζίνια θα στείλει την μπάλα άουτ, ενώ τρία λεπτά αργό-
τερα μετά από κεφαλιά και απόκρουση του Βοζίνια, ο Γκράνγαλντ θα 
σημείωνε τέρμα, στο οποίο ορθώς υποδείχθηκε σε θέση offside από 
τον βοηθό.
Από το 80’ και μετά, οι ποδοσφαιριστές της  ΑΕΛ, με μαεστρία πάγω-
σαν το παιχνίδι και έσπασαν το ρυθμό που είχαν πιάσει οι γηπεδού-
χοι. Κάτι που μπορεί να έφερε τις κίτρινες των Λαφράνς, Φιντέλις και 
Αβραάμ, ωστόσο το τέλος βρήκε την ΑΕΛ να φεύγει από την Βιέννη 
με ισοπαλία που αφήενι ορθάνοικτες τις πόρτες της πρόκρισης στα 
play off του Europa League.

αούστρια-αελ 0-0
Έχει την πρόκριση στα πόδια 
της
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ελλάδα - ισραήλ 65-56

Από τον πάγκο... στην κορυφή 
της Ευρώπης!

Νέοι, ωραίοι, χρυσοί και... φωνάζουν για ευκαιρίες! Η Εθνική Νέων υπέταξε και 
το Ισραήλ (65-56) κι ανέβηκε στο πρώτο σκαλί της Ευρώπης, στο Eurobasket 
U20! Κορυφαίοι ο Κόνιαρης (15π.) και ο MVP Χαραλαμπόπουλος (10π., 10ρ.).

Φ
ωνάζουν «είμαστε εδώ»!
Π α ι δ ι ά  π ο υ. . .  β λ έ π ο υ ν 
πάγκους, πλην ελαχίστων, και 
διψούν για ευκαιρίες, έγραψαν 

ιστορία και ανέβηκαν στην κορυφή της 
Ευρώπης!
Η Εθνική Νέων νίκησε για πρώτη φορά το 
Ισραήλ (65-56) στο Eurobasket U20 και 
πανηγύρισε το τρίτο της χρυσό μετάλλιο 
στην διοργάνωση!
Παρά το κακό ξεκίνημα, οι διεθνείς μας 
βρήκαν πάλι ευκαιρίες μέσα από την 
άμυνά τους και με τα τρίποντα του Αντώνη 
Κόνιαρη, που έδωσε ψυχολογία στο ματς, 
ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση.
Κορυφαίος ο Χανιώτης γκαρντ (15 πόντοι, 
5/10τρ., 6ρ.) και ο MVP του τουρνουά, 
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος (10π.,  
10ασ.).
Η έναρξη του ματ ς δεν 
έμοιαζε ιδανική για την 
Εθνική μας. Τρίποντο του 
Άρτζι και μια φοβερή 
ασίστ του Μπλατ με απο-
δέκτη τον Κόπερμπεργκ 
έκαναν το 0-5 (2’). Η απί-
θανη πάσα του Κόνιαρη 
σ τον Καρρά έφερε και το 
πρώτο καλάθι για την Ελλάδα, 
μετά από 4 λεπτά αγώνα (2-5). Οι παί-
κτες του Όντετ Κάτας είχαν διαβάσει καλά 
το ματς και έκλειναν τον Χαραλαμπό-
πουλο, με αποτέλεσμα να πάει η διαφορά 
στο +12 (2-14, 8’). Η είσοδος του Δίπλα-
ρου ανακούφισε λίγο την κατάσταση, 
καθώς με 5 πόντους του, και κλέψιμο και 
lay up στην λήξη της περιόδου έφτασε στο 
9-16 (10’).
Στην δεύτερη περίοδο, ο Ηλίας Παπαθεο-
δώρου γύρισε τον αρχηγό της ομάδας στο 
«5», κάτι που έκανε και σε προηγούμενα 
ματς, αλλά από το δεύτερο μέρος και το 
Ισραήλ έμοιαζε αποδιοργανωμένο. Λού-
ντζης με δύο σερί τρίποντα, κι ακόμα ένα 
του Κόνιαρη, ξεσήκωσαν τον κόσμο στο 
γήπεδο κι έβαλαν την Ελλάδα μπροστά 
(18-16, 17’). Ένα λεπτό πριν την λήξη ξανά 
ο Χανιώτης γκαρντ έβαλε ένα απίστευτο 
τρίποντο (23-20), για να βάλει τους πρώ-

τους του πόντους στο ματς και ο Χαραλα-
μπόπουλος, επίσης πίσω από τα 6.75 (26-
23, 20’).
Ο γκαρντ του ΠΑΟΚ είχε... ζεσταθεί για τα 
καλά και με την έναρξη της τρίτης περιό-
δου ευστόχησε σε δύο σερί τρίποντα, για 
να πάρει την σκυτάλη ο Χαραλαμπόπου-
λος και να πάνε την διαφορά στο +12 για 
την Εθνική (37-25, 14’). Οι τυπικά φιλο-
ξενούμενοι προσπαθούσαν να αντιδρά-
σουν, με τον Μπλατ να μειώνει σε 39-31 
(25’) και τους Άρτζι και Κόπερμπεργκ να 
φτάνουν στο 45-41 (29’57’’). Ο Δίπλαρος 
«χτύπησε» ξανά στην λήξη της περιόδου 
και με φοβερό τρίποντο έγραψε το 48-41 
(30’).
Χρηστίδης και Λούντζης κράτησαν την 

διψήφια διαφορά (56-43, 34’), για 
να... εκτελέσει ξανά τους αντι-

πάλους του ο Κόνιαρης (59-
43, 36’). Όλα πήραν διαδι-
καστικό χαρακτήρα, με το 
Ισραήλ να συνεχίζει να 
παλεύει και τον Ναβόν να 
γράφει το τελικό 65-56.

Τα δεκάλεπτα: 9-16, 26-23, 
48-41, 65-56.

Έβαλε τα κλάματα ο Παπα-
θεοδώρου!

Ο προπονητής της Εθνικής Νέων, Ηλίας 
Παπαθεοδώρου, λύγισε μετά το τέλος του 
μεγάλου τελικού με το Ισραήλ όταν μίλησε 
με υπερηφάνεια για τα παιδιά της ελληνι-
κής ομάδας.  
«Θα δούμε αν θα γίνει χρυσή η γενιά τα 
επόμενα χρόνια. Το μόνο σίγουρο είναι 
ότι πρόκειται για μια απόλυτα πετυχημένη 
γενιά. Μια παρέα που έχει παρουσιάσει 
τρομακτική συνέπεια τα τελευταία χρόνια. 
Είμαι πολύ περήφανος για αυτά τα παιδιά. 
Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια» εξή-
γησε αρχικώς ο ομοσπονδιακός προπο-
νητής στην κάμερα της NOVA κι εν συνε-
χεία εξήγησε δακρυσμένος: «Το μόνο που 
θυσιάζω είναι χρόνο για τα παιδιά μου. 
Δεν πειράζει, είμαι υπερήφανος γιατί τα 
υπόλοιπα παιδιά μου με κάνουν υπερή-
φανο»!

Παρελθόν ο Φώτσης από τον 
Παναθηναϊκό!

Τ
ην λύση της συνεργασίας της με 
τον Αντώνη Φώτση ανακοίνωσε 
η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. «Αναπό-
σπαστο κομμάτι της οικογένει-

ας του Παναθηναϊκού ο Φώτσης», ανα-
φέρει χαρακτηριστικά.
Μετά από τέσσερα χρόνια και ισάριθ-
μες θητείες στον Παναθηναϊκό (1997-
’01, 2002-’03, 2008-’11 και 2013-’17), 
το «τριφύλλι» και ο Αντώνης Φώτσης 
θα τραβήξουν χωριστούς δρόμους.
Ο 36χρονος φόργουορν τ αποτ ε λε ί 
παρελθόν από την ομάδα, με τά την 
λύση της συνεργασ ίας του με τους 
«πράσ ινους»,  όπως ανακοίνωσε η 
ΚΑΕ.
Η ανακοίνωση:
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Super foods 
ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας 
της με τον Αντώνη Φώτση, τον ευχα-
ρισ τε ί γ ια όλα όσα προσέφερε σ την 
ομάδα και του εύχε ται καλή επιτυ-
χία στη συνέχεια της καριέρας του. Ο 
Αν τώνης συνέδεσε το όνομά του με 
αναρίθμητες σπουδαίες στιγμές με την 
πράσινη φανέλα και κατέκτησε φορώ-
ντας τη 20 τίτλους, γι’ αυτό και θα απο-
τελεί για πάντα ένα αναπόσπαστο κομ-
μάτι της ισ τορίας και της οικογένειάς 
του Παναθηναϊκού’».

Για την επόμενη τριετία στον 
Ολυμπιακό ο Αγραβάνης!
Μετά τις ανανεώσεις των Πρίντεζη και 
Μάντζαρη, οι «ερυθρόλευκοι» έδει-
ξαν την επιθυμία να κρατήσουν και τον 
22χρονο φόργουορν τ σ το «λιμάν ι», 

καθώς συμφώνησαν για επέκταση της 
συνεργασίας τους για τα επόμενα τρία 
χρόνια.
Το συμβόλαιο του νεαρού ψηλού ολο-
κληρωνόταν το 2018, αλλά οι συζητή-
σεις με ταξύ των δύο πλευρών ε ίχαν 
ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό, με το 
κλίμα να ε ίναι θε τ ικό, καθώς ε ίναι 
γνωστό πως οι αδερφοί Αγγελόπου-
λοι θέλουν να διατηρήσουν το ελλη-
νικό στοιχείο και να επενδύσουν στους 
νέους.
Αυτό σημαίνει πως ο Αγραβάνης θα 
είναι κάτοικος Πειραιά μέχρι το 2020 
και αναμένεται να υπάρξει συνέχεια με 
τους Παπανικολάου και Παπαπέτρου.

Παρελθόν ο Βασιλειάδης από 
την ΑΕΚ
Τον επόμενο σ ταθμό της καριέρας 
του είναι ελεύθερος να αναζητήσει ο 
Κώστας Βασιλειάδης, καθώς αποτελεί 
παρελθόν από την ΑΕΚ.
Ο 33χρονος γκαρντ /φόργουορντ είχε 
συμβόλαιο γ ια ακόμα έναν χρόνο με 
την ομάδα, αλ λά όπως ανακοίνωσε 
επίσημα η «Βασίλισσα», παίκτης και 
ομάδα προχώρησαν στην κοινή συναι-
νέσει λύση της συνεργασίας τους.
Η ανακοίνωση:
«Η διοίκηση της ΑΕΚ B.C. ανακοινώνει, 
ότ ι λύθηκε σήμερα (24/07) με κοινή 
συναίνεση η συνεργασ ία της με τον 
Κώστα Βασιλειάδη.
Η οικογένε ια της ΑΕΚ εύχε ται σ τον 
αθλητή κάθε επιτυχία σ τον επόμενο 
σταθμό της καριέρας του».
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