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«Ελλάδα και Σόιμπλε μπορούσαν να τινάξουν την 
Ευρωζώνη»

Ο
ι εμπειρίες που βίωσε από το 2014, οπότε α-
νέλαβε τη θέση του προέδρου της Κομισιόν, 
τον βοήθησαν να αντιμετωπίσει την έλευση 
Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ και την από-

φαση της Βρετανίας για έξοδο από την Ε.Ε., με βάση 
όσα δήλωσε σε συνέντευξή του στο «Politico» ο Ζαν-
Κλοντ Γιούνκερ.
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε μεταξύ 
άλλων ότι «εάν η Κομισιόν δεν είχε διασφαλίσει πως η 
Ελλάδα δεν θα εκδιωχθεί από την Ευρωζώνη το 2015, η 
ισορροπία θα ήταν λιγότερο καλή».
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε μεταξύ 
άλλων ότι «εάν η Κομισιόν δεν είχε διασφαλίσει πως η 
Ελλάδα δεν θα εκδιωχθεί από την Ευρωζώνη το 2015, 
η ισορροπία θα ήταν λιγότερο καλή»«Εκείνη την περί-
οδο πάλευα σκληρά για τη σταθερότητα του Eurogroup, 
ιδιαίτερα για την Ελλάδα (εναντίον των επιθυμιών του 
Γερμανού ΥΠΟΙΚ Βόλφγκανγκ Σόιμπλε). Εάν δεν το 
είχα κάνει, η Ευρωζώνη θα είχε διαλυθεί» πρόσθεσε 
ο Γιούνκερ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, παρά το δύσκολο έτος, η Ε.Ε. είναι 
σε mood να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε προβλήματα 
τυχόν ανακύψουν -συμπεριλαμβανομένων του Brexit 
και του Τραμπ.
«Δεν υπάρχει στα αλήθεια τίποτα για να παραπονεθώ» 
ανέφερε, προσθέτοντας ότι με τα τελευταία στοιχεία 
να εμφανίζουν ανάπτυξη της οικονομίας και πτώση 
της ανεργίας, και με τα δημοσιονομικά ελλείμματα των 
κρατών-μελών να υποχωρούν, «υπάρχει κάτι καλύτερο 
να αναφέρει κάποιος σε σχέση με το προηγούμενο έτος 
και αυτό δεν εξαρτάται από τη διάθεσή μου αλλά από 
γεγονότα».
Αναφορικά με το Brexit δήλωσε πως δεν θα είναι απλώς 
μια ενόχληση, αλλά περισσότερο κάτι σαν πονοκέφα-
λος. «Ο κόσμος θα συνειδητοποιεί όλο και πιο πολύ 
κάθε ημέρα την πυκνότητα των προβλημάτων σε καθη-
μερινή βάση, χωρίς πάντα να είναι σε θέση να δώσει 
μια συνεκτική απάντηση σε αυτά τα προβλήματα» 
τόνισε.
Αναφερόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ, δεν «μάσησε» τα 
λόγια του και είπε ότι έχει ήδη «εξηγήσει» στον Αμερι-
κανό πρόεδρο πως θα «πρέπει να σταματήσει να εύχε-
ται κι άλλες χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμα της 
Βρετανίας» και να αποχωρήσουν από την Ε.Ε.

Σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στον Λευκό Οίκο 
με τις παραιτήσεις αξιωματούχων, δήλωσε πως «είμα-
στε καλύτερα οργανωμένοι από τη διοίκηση του Τραμπ. 
Και αυτό διότι εάν υπάρχουν εσωτερικές δυσκολίες, 
αυτές οι δυσκολίες διορθώνονται με άμεση συζήτηση 
και όχι με το να απολύουμε ανθρώπους», επισημαίνο-
ντας πως δεν έχει κανέναν λόγο να απολύσει κανέναν.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι εάν η Ε.Ε. διαλυθεί, όπως 
έχει τονίσει ο Τραμπ, «τα Δυτικά Βαλκάνια θα χάσουν 
την ευρωπαϊκή προοπτική».
Όπως δήλωσε, «δεν είμαι υπέρ της ένταξης των χωρών 
των Δ. Βαλκανίων στην Ε.Ε. σύντομα. Αλλά εάν απομα-
κρύνεις την ευρωπαϊκή προοπτική, τότε θα βιώσουμε 
πάλι ό,τι και το 1990. Ελπίζω ο Tραμπ να το καταλαβαί-
νει αυτό».
Αναγνώρισε, δε, πως η Ε.Ε. αντιμετωπίζει προβλήματα, 
μεταξύ άλλων με την Πολωνία και την Ουγγαρία, οι 

οποίες αρνήθηκαν να δεχθούν πρόσφυγες στο πλαίσιο 
του προγράμματος μετεγκατάστασης της Ε.Ε. και αντι-
μετωπίζουν κριτική από τις Βρυξέλλες ότι υπονομεύουν 
το κράτος δικαίου.
Επιπλέον, υιοθέτησε μία πιο αυστηρή στάση έναντι 
της Βαρσοβίας -η οποία θα είναι «πολύ μόνη μετά το 
Brexit»- παρά έναντι της Βουδαπέστης.
Αναφορικά με την Τουρκία, ο Γιούνκερ επεσήμανε ότι 
οι συνομιλίες ένταξης δεν θα πρέπει να σταματήσουν, 
τουλάχιστον στα χαρτιά, κάτι που είναι ενάντια στη 
γραμμή που ακολουθούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και η κυβέρνηση της Αυστρίας, καθώς και οι δύο έχουν 
ζητήσει να μπει τέλος στις έτσι κι αλλιώς παγωμένες 
συνομιλίες.
«Η Τουρκία είναι γείτονάς μας, δεν μπορούμε απλώς 
να την αφήσουμε να γλιστρήσει στη λήθη. Δεν είμαι 
υπέρ του να σταματήσουν οι διαδικασίες ένταξης με την 
Τουρκία» τόνισε.
Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η Τουρκία απομακρύνεται από 
την υποχρέωση που επέβαλε η ίδια στον εαυτό της να 
γίνει μέλος της Ε.Ε., σχεδόν κάθε λεπτό. 
«Δεν είναι η Ε.Ε. που θέλει να ενταχθεί στην Τουρκία, 
αλλά η Τουρκία στην Ε.Ε.» υπογράμμισε.

Οι Βρυξέλλες θα ανταπαντήσουν αν χρεια-
στεί έπειτα από τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ 
στη Ρωσία
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ 
Γιούνκερ δήλωσε σήμερα ότι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ 
εις βάρος της Ρωσίας έλαβαν υπόψη τις ανησυχίες που 
έγειρε η Ένωση, αλλά οι Βρυξέλλες στέκουν έτοιμες 
να ανταποδώσουν εντός ημερών αν τα μέτρα εφαρμο-
στούν για να πλήξουν τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης.
Ο Γιούνκερ τόνισε επίσης σε ένα γερμανικό ραδιοφω-
νικό σταθμό ότι είναι κρίσιμος ο συντονισμός με τις 
ΗΠΑ για να διασφαλιστεί ότι οι κυρώσεις, που επιβλή-
θηκαν ενάντια στην Ρωσία για τον ρόλο που διαδραμά-
τισε στην ουκρανική κρίση, είναι αποτελεσματικές.
«Είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να υπερασπιστούμε τα οικο-
νομικά μας συμφέροντα έναντι των ΗΠΑ και θα το 
κάνουμε», δήλωσε, σύμφωνα με ένα κείμενο της απο-
μαγνητοφώνησης της συνέντευξης του προέδρου της 
Επιτροπής.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής τόνισε μεταξύ άλλων 

ότ ι «εάν η Κομισ ιόν δεν είχε 

διασφαλίσει πως η Ελλάδα δεν 

θα εκδιωχθεί από την Ευρωζώνη 

το 2015, η ισορροπία θα ήταν 

λιγότερο καλή»
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Ά
λλος ένας θάνατος λόγω επιπλοκών 
από λοίμωξη του ιού του Δυτικού 
Νείλου καταγράφηκε από το Κέντρο 
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 

(ΚΕΕΛΠΝΟ) το μεσημέρι της Πέμπτης. Και το 
δεύτερο θύμα του ιού του Δυτικού Νείλου εί-
ναι ηλικιωμένη από την περιοχή της Αργολί-
δας που εμφάνισε τη λοίμωξη με βαριά συ-
μπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα 
(εγκεφαλίτιδα).
Το θέμα της κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού 
Νείλου στο νομό Αργολίδας, ιδίως στο Άργος, 
το Ναύπλιο και τις Μυκήνες, αλλά και η απρό-
βλεπτη «συμπεριφορά» του ιού του Δυτικού 
Νείλου που εμφανίστηκε στα μέσα Ιουλίου 
έπειτα από δύο χρόνια «απουσίας» στην επι-
κράτεια και σε μια περιοχή που δεν θεωρού-
νταν υψηλού κινδύνου, έχει σημάνει υγειο-

νομικό συναγερμό στο υπουργείο Υγείας και 
τους αρμόδιους φορείς.
 Με τα σοβαρά κρούσματα λοίμωξης από τον 
ιό του Δυτικού Νείλου να αυξάνονται σταθερά 
μέσα στις τρεις εβδομάδες της κυκλοφορίας 
του – έχουν καταγραφεί 12 εκ των οποίων τα 
δύο θανατηφόρα- αποφασίστηκε και πραγ-
ματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο ΚΕΕΛΠΝΟ 
παρουσία του προέδρου του ΚΕΕΛΠΝΟ, ανα-
πληρωτή καθηγητή Χειρουργικής, κ. Θεόφιλου 
Ρόζενμπεργκ καθώς και του γενικού γραμματέα 
Δημόσιας Υγείας, κ. Ιωάννη Μπασκόζου.
 Τους ειδικούς απασχόλησαν τα επιδημιολο-
γικά δεδομένα και οι δράσεις δημόσιας υγείας 
σχετικά με τα κρούσματα από τον ιό του Δυτι-
κού Νείλου καθώς και τα σποραδικά κρού-
σματα ελονοσίας με ενδείξεις εγχώριας μετά-
δοσης.

Συναγερμός: Στην Αργολίδα και 
η δεύτερη νεκρή από τον ιό του 
Δυτικού Νείλου

Τσίπρας: Αριστεία δεν είναι ποιος 
θα κρατάει τη σημαία - Κυριάκος: 
Αντίπαλός σας η Ελλάδα του καλύτερου

Δεν είναι αριστεία ποιος θα κρατάει τη σημαία στα 7-8 του χρόνια γιατί το 
εθνικό σύμβολο ανήκει σε όλους, είπε ο πρωθυπουργός - Πάτε τη χώρα στο 
πουθενά, απάντησε ο πρόεδρο της ΝΔ

Τ
ο σύνολο σχεδόν του περιεχο-
μένου που περιλαμβάνεται στο 
success story της κυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ επιχείρησε να απο-

τυπώσει ο κ. Αλέξης Τσίπρας στην Ολο-
μέλεια της Βουλής κατά την συζήτηση του 
νομοσχεδίου για τις δομές πρωτοβάθμι-
ας υγείας (Δείτε παρακάτω Live εικόνα α-
πό Βουλή).
Πρόκειται για την δεύτερη παρέμβαση 
του πρωθυπουργό στην Ολομέλεια της 
Βουλής το τελευταίο 48ωρο καθώς το 
Μέγαρο Μαξίμου εκτιμά ότι οι προω-
θούμενες διατάξεις για την Παιδεία και 
την Υγεία μπορούν επι-
κοινωνιακά να αλλά-
ξουν την ατζέντα και 
από τις υπαρκτές επι-
πτώσεις του τρίτου και 
τέταρτου μνημονίου, 
την αύξηση της φορο-
λογίας, την μείωση του 
αφορολόγητου και το 
κόψιμο σε συντάξεις 
και μισθούς να καλλι-
εργηθεί η αίσθηση πως η χώρα αλλάζει 
σελίδα.
Υπό αυτά τα δεδομένα οι δύο βασικοί 
πυλώνες που στηρίζουν το επικοινωνι-
ακό αφήγημα επιτυχίας, όπως το ανέ-
πτυξε και σήμερα ο κ. Τσίπρας είναι το 
επερχόμενο τέλος των μνημονίων το 
ερχόμενο καλοκαίρι – αν και η δέσμευση 
για υψηλά πλεονάσματα φθάνει εως το 
2060 – και η επανίδρυση του κοινωνικού 
κράτους.
Εκτός αυτών, ο πρωθυπουργός υπερα-
σπίστηκε και την απόφαση του υπουρ-
γείου Παιδείας για τους σημαιοφόρους 
που πλέον θα επιλέγονται με κλήρωση 
και όχι με την επίδοση.
«Πάτε ακόμα παραπέρα τον λαϊκισμό και 
γίνεστε σημαιοφόροι του λαϊκισμού γιατί 
η αριστεία για εσάς είναι αν το παιδάκι 
των επτά ετών θα πάρει τη σημαία» είπε 
εξαπολύοντας επίθεση στην ΝΔ για να 
προσθέσει «Εσείς που κλείσατε τα σχο-
λεία και διδάσκατε με φωτοτυπίες και 
στείλατε τους επιστήμονες έξω από την 
χώρα, εσείς έρχεστε και μιλάτε για την 

αριστεία. Για εμάς η αριστεία και η βοή-
θεια στην αριστεία δεν είναι ποιος θα 
κρατά την σημαία στα 7-8 έτη. Όλοι πρέ-
πει να κρατούν το εθνικό σύμβολο. Για 
εμάς άνοιγμα προς την αριστεία είναι να 
ανοίγουν τα σχολεία, να ανοίγουμε βιβλι-
οθήκες. Να δίνουμε κίνητρα σε επιστή-
μονες να μένουν στην χώρα. Αυξάνοντας 
τον προϋπολογισμό για την έρευνα».
Στην παρέμβασή του ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην 
κυβέρνηση επιστρέφοντας το «γάντι» 
που επιχείρησε να σηκώσει νωρίτερα 
ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και 

έκανε λόγο για κυβέρ-
νηση που «ασχημονεί και 
προσβάλει την κοινωνία» 
με αφορμή το Προεδρικό 
Διάταγμα για τους σημαι-
οφόρους.
«Δεν πάτε την χώρα πίσω. 
Την πάτε στο πουθενά. Εκεί 
που δεν υπάρχουν κίνητρα 
για να γίνει κανείς καλύ-
τερος» είπε ο αρχηγός της 

αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφερόμε-
νος στην πρόσφατη απόφαση του υπουρ-
γείου Παιδείας για τους σημαιοφόρους 
για να προσθέσει «Η προσπάθεια απα-
ξιώνεται και μάλιστα στα σχολεία. Δεν 
θα είναι σημαιοφόροι οι αριστούχοι. 
Ο σημαιοφόρος θα επιλέγεται με κλή-
ρωση. Στην τύχη. Σας ενοχλούν οι καλοί 
μαθητές. Το ξέραμε από το ξεκίνημα της 
κυβέρνησή σας όταν ο τότε υπ Παιδείας 
άνοιξε πόλεμο με την αριστεία. Γιατί; 
Σας ενοχλεί ότι υπάρχουν νέα παιδία με 
όνειρα και στόχους. Η σημαία δίνεται ως 
επιβράβευση για την προσπάθεια που 
γίνεται». «Έχετε βάλει αντίπαλο σας την 
Ελλάδα του καλύτερου» πρόσθεσε ο κ. 
Μητσοτάκης απαντώντας στην επιχειρη-
ματολογία της κυβέρνησης ότι η σημαία 
στους σημαιοφόρους «προσφέρεται ως 
επιβράβευση και όχι ως κίνητρο»
Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε και τους ΑΝΕΛ 
να πάρουν θέση υπογραμμίζοντας «Οι 
ΑΝΕΛ τι λένε; Βάζετε την καρέκλα πάνω 
από το φιλότιμο; Που είναι ο κ. Π Καμμέ-
νος να μας πει την γνώμη του;».
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Ζοφερές μπορούν να χαρακτηριστούν οι προβλέψεις των Ελλήνων για το επόμενο 12μηνο τόσο σε 
προσωπικό όσο σε εθνικό και βεβαίως οικονομικό επίπεδο, σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο που 
δημοσιεύθηκε σήμερα (στοιχεία άνοιξης 2017). 

Ε
ιδικότερα, η συντριπτική πλει-
ονότητα (το 98% από 97% το 
φθινόπωρο του 2016) χαρακτη-
ρίζει «κακή” την τρέχουσα οι-

κονομική κατάσταση στη χώρα, όταν 
στην Ε.Ε. των 28, το αντίστοιχο ποσο-
στό είναι στο 51%, μειωμένο κατά πέ-
ντε ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με 
την προηγούμενη έρευνα. 
Σε προσωπικό επίπεδο, το 69% των 
ερωτώμενων δηλώνει ότι η οικονομική 
κατάσταση του νοικοκυριού του είναι 
κακή (στο 27% ο ευρωπαϊκός μέσος 
όρος), και το 49% δηλώνει το ίδιο για 
την εργασιακή κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται (έναντι 22% πανευρωπαϊκά).
Την ίδια στιγμή, πάνω από 6 στους 10 
Έλληνες (62% από 61% προηγουμένως) 
εκτιμά ότι το επόμενο 12μηνο θα είναι 
χειρότερο για την ελληνική οικονομία, 
ενώ το 30% προβλέπει ότι η ήδη επι-
βαρυμένη κατάσταση θα παραμείνει 
αμετάβλητη. 
Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις και για 
την κατάσταση της απασχόλησης στη 
χώρα, με το 61% να θεωρεί ότι θα επι-
δεινωθεί και το 80% να μην βλέπει 
καμία βελτίωση στην προσωπική του 
εργασιακή κατάσταση (το 58% δηλώ-
νει ότι παραμένει ίδια και το 22% ότι θα 
χειροτερεύσει). 
Στην ερώτηση «ποια είναι τα δύο σημα-
ντικότερα προβλήματα που αντιμετω-
πίζει αυτή τη στιγμή η χώρας σας», το 
51% απαντά η ανεργία
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Στην ερώτηση «ποια είναι τα δύο σημα-
ντικότερα προβλήματα που αντιμετω-
πίζει αυτή τη στιγμή η χώρας σας», το 
51% απαντά η ανεργία, το 45% ανα-
φέρεται στην οικονομική κατάσταση 
που επικρατεί στην Ελλάδα και το 26% 
ξεχωρίζει το κρατικό χρέος. 
Στο μέτωπο της ανεργίας, 7 στους 10 
θεωρούν ότι τα χειρότερα είναι μπρο-
στά μας και το 29% θεωρεί ότι το πρό-
βλημα έχει φτάσει στην κορύφωσή του. 
Ιδιαίτερα χαμηλά στη χώρα μας είναι 
και τα επίπεδα εμπιστοσύνης στην 

κυβέρνηση (μόλις το 11% την εμπιστεύ-
εται) και το εθνικό κοινοβούλιο (13%), 
ενώ το επίπεδο εμπιστοσύνης στην Ε.Ε. 
βρίσκεται στο 22%. 
Τέλος, μειωμένο κατά τέσσερις ποσο-
στιαίες μονάδες είναι το ποσοστό των 
Ελλήνων που συμμετείχαν στο Ευρω-
βαρόμετρο και τάσσονται υπέρ της 
νομισματικής ένωσης και του ευρώ. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της άνοιξης, 
θετικά διακείμενο είναι το 64% σε 
σχέση με το 68% το φθινόπωρο του 
2016. 

Τι δείχνουν τα στοιχεία σε επί-
πεδο Ε.Ε.
Την ίδια στιγμή, στην υπόλοιπη 
Ευρώπη, η εμπιστοσύνη στην Ευρω-

παϊκή Ένωση αυξάνεται συνεχώς, φθά-
νοντας στο υψηλότερο επίπεδό της 
από το 2010, ενώ η υποστήριξη για το 
ευρώ καταγράφει επίσης το υψηλότερο 
ποσοστό της από το 2004 και μετά. 
Ειδικότερα, η πλειονότητα των απαντη-
σάντων (56%) αισιοδοξούν για το μέλ-
λον της ΕΕ – αύξηση έξι ποσοστιαίων 
μονάδων σε σχέση με το φθινόπωρο 
του 2016. Οι πλέον σημαντικές αυξή-
σεις παρατηρούνται στη Γαλλία (55%, 
+14 μονάδες από το περασμένο φθινό-
πωρο), στη Δανία (70%, +13 μονάδες) 
και στην Πορτογαλία (64%, +10 μονά-
δες).
Η εμπιστοσύνη στην ΕΕ εξακολουθεί 
να αυξάνεται και ανέρχεται πλέον στο 
42% (έναντι 36% το φθινόπωρο του 
2016 και 32% το φθινόπωρο του 2015). 
Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη 
Γαλλία (41%, +15 μονάδες), στη Δανία 
(56%, +11 μονάδες) και στην Εσθονία 
(55%, +11 μονάδες). Επίσης, αυξήθηκε 
κατά 10 μονάδες στη Γερμανία, φθάνο-

ντας το 47%.
Όπως και στις δύο προηγούμενες έρευ-
νες την άνοιξη και το φθινόπωρο του 
2016, τα επίπεδα εμπιστοσύνης στα 
εθνικά κοινοβούλια και κυβερνήσεις 
έχουν επίσης αυξηθεί στο 36% και 37% 
αντίστοιχα, αλλά παραμένουν κάτω 
από τα επίπεδα εμπιστοσύνης στην ΕΕ.
Το 40% των Ευρωπαίων έχουν θετική 
εικόνα για την ΕΕ (+5 ποσοστιαίες μονά-
δες από το φθινόπωρο του 2016) με τον 
αριθμό των απαντησάντων με θετική 
εικόνα να παρουσιάζει αύξηση σε 24 
κράτη μέλη και ιδίως στη Γαλλία (40%, 
+11 μονάδες), τη Δανία (42%, +10 
μονάδες) και το Λουξεμβούργο (57%, 
+10 μονάδες).
Τέλος, το 68% των Ευρωπαίων αισθά-
νονται πολίτες της ΕΕ• αυτό είναι το 
υψηλότερο επίπεδο που έχει επιτευχθεί 
ποτέ για τον εν λόγω δείκτη. 
Περίπου οι μισοί Ευρωπαίοι θεωρούν 
ότι η τρέχουσα κατάσταση της εθνικής 
οικονομίας τους είναι «καλή» (46%, +5 
ποσοστιαίες μονάδες από το φθινό-
πωρο του 2016). Το ποσοστό αυτό έχει 
αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια 
(+20 μονάδες από την άνοιξη του 2013• 
+26 μονάδες από την άνοιξη του 2009).
Μολονότι εξακολουθούν να υφίστα-
νται μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρα-
τών μελών, οι θετικές αξιολογήσεις της 
κατάστασης των εθνικών οικονομιών 
κερδίζουν έδαφος σε 22 κράτη μέλη, 
ιδίως στη Φινλανδία (59%, +19 μονά-
δες), την Πορτογαλία (33%, +18 μονά-
δες), το Βέλγιο (60%, +11 μονάδες) και 
την Ουγγαρία (41%, +11 μονάδες).
Το 80% ή περισσότερο των απαντησά-
ντων υποστηρίζει το ευρώ
Το 80% ή περισσότερο των απαντησά-
ντων υποστηρίζει το ευρώ
Στη ζώνη του ευρώ, σχεδόν τα τρία 
τέταρτα των ερωτηθέντων υποστη-
ρίζουν το ευρώ (73%, +3 μονάδες), 
ποσοστό που είναι το υψηλότερο που 
έχει καταγραφεί από το φθινόπωρο 
του 2004. Το 80% ή περισσότερο των 
απαντησάντων υποστηρίζει το ευρώ 
στις εξής έξι χώρες: Σλοβακία, Γερμα-
νία, Εσθονία, Ιρλανδία, Σλοβενία και 
Λουξεμβούργο.

Συλλογική κατάθλιψη των Ελλήνων Politico: Η καταδίκη 
Γεωργίου δημιουργεί 
ερωτήματα για την 
ακεραιότητα των Θεσμών

Υπάρχουν υπόνοιες πολιτικής εμπλοκής στο 
δικαστικό σύστημα σημειώνεται στο άρθρο - Η 
υπόθεση αυτή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο και 
το ζήτημα της ελάφρυνσης του χρέους

Σ
την υπόθεση της καταδίκης του πρώην επικεφαλής 
της ΕΛΣΤΑΤ Ανδρέα Γεωργίου αναφέρεται σε άρθρο 
γνώμης που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα Politico 
η επικεφαλής οικονομολόγος της Manulife Asset 

Management, Μέγκαν Γκριν.
Στο άρθρο της με τίτλο «Με την καταδίκη ενός τίμιου στατιστι-
κολόγου, η Ελλάδα καταδικάζει τον εαυτό της» η Γκριν αφού 
επαινεί το έργο του Γεωργίου στη συνέχεια αναφέρεται σε 
«ερωτήματα που δημιουργούνται για την ακεραιότητα των 
Θεσμών στην Ελλάδα».
Με αφορμή το γεγονός ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια τέσ-
σερις εισαγγελείς αθώωσαν τον Γεωργίου αλλά οι δίκες έχουν 
συνεχιστεί η Γκριν γράφει ότι «αυτό υπονοοεί την πιθανότητα 
κάποιου είδους πολιτικής εμπλοκής στο δικαστικό σύστημα - 
κάτι που πιθανοί διεθνείς επενδυτές θα έβλεπαν με ανησυχία».
«Οι διεθνείς πιστωτές της Ελλάδας έχουν από καιρό παρα-
πονεθεί ότι οι κατηγορίες κατά Γεωργίου θα μπορούσαν να 
θέσουν υπό αμφισβήτηση την ακεραιότητα της ελληνικής στα-
τιστικής αρχής» προσθέτει η Γκριν και υποστηρίζει ότι «οι 
κατηγορίες κατά Γεωργίου θα μπορούσαν να υπονομεύουν 
την προσπάθεια του Τσίπρα για ελάφρυνση του χρέους. Αλλω-
στε, αν ο Γεωργίου φούσκωσε το έλλειμμα της χώρας, το σημε-
ρινό έλλειμμα και το χρέος είναι πιθανόν αντίστοιχα φουσκω-
μένα. Σε αυτή την περίπτωση, γιατί να είναι επιεικείς οι δανει-
στές;»
Η Ελλάδα δεν μπορεί να το έχει «δίπορτο» παρατηρεί η 
αρθρογράφος. Είτε η δημοσιονομική της κατάσταση είναι 
κακή και χρειάζεται ελάφρυνση χρέους είτε τα νούμερα δεν 
είναι τόσο άσχημα όσο καταγράφονται και δεν θα πρέπει να 
της δοθεί καμία ανάσα, προσθέτει με νόημα.
Η Γκριν υποστηρίζει ότι η υπόθεση Γεωργίου μπορεί να έχει 
και ευρύτερες συνέπειες στην Ευρωζώνη καθώς όπως γρά-
φει «αν οι στατιστικολόγοι στην ευρωζώνη δεν μπορούν να 
κάνουν τη δουλειά τους ή αν τα στοιχεία θεωρούνται αναξιό-
πιστα τότε όλες οι συμφωνίες θα καταρρεύσουν.
Με δεδομένες τις σοβαρές συνέπειες των κατηγοριών κατά 
του Ανδρέα Γεωργίου, οι Ελληνες πολιτικοί πρέπει να σταματή-
σουν να κλείνουν το μάτι σε θεωρίες συνωμοσίας και να απο-
δεχθούν την ευθύνη για τη μοίρα της χώρας, τονίζει η αρθρο-
γράφος του Politico.
«Οι δανειστές της Ελλάδας πρέπει να συνεχίζουν να πιέσουν 
τη χώρα να ενδυναμώσει τους Θεσμούς της και οι Ελληνες πρέ-
πει να συνεχίσουν να επισημαίνουν τις αδυναμίες τους, όπου 
αυτές επιμένουν. Οι διεθνείς στατιστικοί οργανισμοί πρέπει 
να συνεχίσουν να κρατούν τα ελληνικά στοιχεία στα υψηλό-
τερα στάνταρντ και να εγκαλούν την ελληνική υπηρεσία όταν 
ξεστρατίζει», καταλήγει το άρθρο.
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Θέμα χρόνου είναι, 
σύμφωνα με πληροφορίες, 
η χαλάρωση των 
capital controls για τις 
επιχειρήσεις, ώστε να 
επιταχυνθεί η οικονομία 
και να διευκολυνθεί 
η επιχειρηματική 
δραστηριότητα. 

Χ
ρειάζεται σε κάθε περί-
πτωση υπουργική από-
φαση, η οποία θα πρέ-
πει να είναι προσεκτικά 

διατυπωμένη και να περιλαμβά-
νει όσο το δυνατόν περισσότε-
ρες ρυθμίσεις επιστροφής πιο 
κοντά στην κανονικότητα.
Η Τράπεζα της Ελλάδος, που 
έχει κυρίαρχο λόγο, συμφωνεί 
με τη μείωση των ελέγχων στη 
διακίνηση κεφαλαίων από τις 
επιχειρήσεις, όμως υπό όρους 
και διευκρινίσεις. 
Διαφωνεί, ωστόσο, στην επέ-
κταση των διευκολύνσεων στα 
φυσικά πρόσωπα, καθώς ελλο-
χεύει ο κίνδυνος νέας μεγά-
λης εκροής καταθέσεων από 
τις τράπεζες, τουλάχιστον τους 
πρώτους μήνες.
Στελέχη της κυβέρνησης αλλά 
και του κομματικού μηχανισμού 
του ΣΥΡΙΖΑ πιέζουν γ ια μεί-

ωση, έως και άρση, των capital 
controls στους ιδιώτες. 
Στη σκέψη τους ελαχιστοποιούν 
τις επιπτώσεις στην οικονομία 
και τη σταθερότητα του τραπε-
ζικού συστήματος, και επικε-
ντρώνουν μόνο στα όποια πολι-
τικά οφέλη. 
Οι κυβερνητικοί παράγοντες, 
όμως, που έχουν την ευθύνη της 
χώρας συντάσσονται με την ΤτΕ, 
αντιλαμβανόμενοι ότι πρέπει 
πρώτα να διασφαλιστεί η συνε-
χής και ομαλή επιστροφή των 
καταθέσεων. 
Η αύξηση των καταθέσεων στις 
τράπεζες μήνα με τον μήνα θα 
φέρνει πιο κοντά τον περιορι-
σμό στην κίνηση κεφαλαίων για 
τους πολίτες, οι οποίοι ουσια-
στικά ενδιαφέρονται μόνο για 
το σκέλος των αναλήψεων. 
Υπάρχουν σκέψεις το όριο ανά-
ληψης ανά εβδομάδα να αυξη-
θεί κατά 30 ευρώ και διαμορ-
φωθεί στα 450 ευρώ. 
Άλλη πιο συντηρητική πρόταση 
θέλει το συνολικό ποσό που 
δικαιούται ο καθένας σήμερα 
να μπορεί να το πάρει με μια 
πράξη ανάληψης μία φορά τον 
μήνα. Να μπορεί να πάρει από 
τα γκισέ 1.680 ευρώ, μία φορά 
τον μήνα.
Σημε ιώνε τα ι  ότ ι  ο ι  τ ε λ ευ -

ταίες ελαφρύνσεις σ το καθε-
στώς των κεφαλαιακών περιο-
ρισμών έγιναν στις 22 Ιουλίου 
2016, όταν μεταξύ άλλων αυξή-
θηκε το ανώτατο όριο ανάλη-
ψης μετρητών στα 840 ευρώ 
ανά δύο εβδομάδες, ανά κατα-
θέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, 
αυξήθηκε στο 30% (από 10%) 
το όριο αναλήψεων για κεφά-
λαια που έχουν εισαχθεί από το 
εξωτερικό μετά την εφαρμογή 
των περιορισμών στην κίνηση 
κεφαλαίων, επιτράπηκε η ανά-
ληψη του συνόλου (100%) των 
κεφαλαίων που κατατέθηκαν σε 

μετρητά μετά την 22α/7/2016 
από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
και καταργήθηκε ο περιορισμός 
της πρόωρης, μερικής ή ολι-
κής, αποπληρωμής δανείου σε 
πιστωτικό ίδρυμα.
Το πρώτο και κύριο που μπο-
ρε ί  να χαλαρώσε ι ε ίναι  το 
άνοιγμα νέων λογαριασμών, και 
κατά δεύτερο λόγο η αύξηση 
των ορίων εισαγωγών. Ειδικά 
για την αύξηση των ορίων στις 
ε ισαγωγέ ς ε ίχε προταθε ί η 
αύξηση του ημερήσιου πλαφόν 
των 10.000 ευρώ στα 20.000 ή 
και 30.000 ευρώ, με την προ-

σκόμιση τιμολογίου και υπεύ-
θυνης δήλωσης, σε μία και μόνο 
επίσκεψη στην τράπεζα. 
Εξετάζεται, ακόμη, η αύξηση 
του ορίου ανάληψης μετρητών 
στο 60%, από 30% που ισχύει 
σήμερα, για ποσά που πιστώ-
νονται σε λογαριασμούς δικαι-
ούχων στις ελληνικές τράπεζες 
από χρηματοπιστωτικά ιδρύ-
ματα του εξωτερικού. Η κίνηση 
αυτή εκτιμάται ότι θα συμβάλ-
λει έστω και λίγο στον «επα-
ναπατρισμό» κεφαλαίων, που 
σήμερα δεν είναι καθόλου ικα-
νοποιητικός.

Πώς θα χαλαρώσουν τα capital controls
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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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Ατμόσφαιρα που θυμίζει 
Οργουελιανό παραλογισμό επικρατεί 
στις σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας, με τον 
ρόλο κομπάρσου να τον έχουν 
αναλάβει οι Ευρωπαίοι. Σε αυτό το 
πλαίσιο, ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε 
νομοσχέδιο για την επιβολή νέων 
κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας, με 
την υστερία ρωσικού-γκέητ να έχει 
εγκριθεί από τη βορειοκορεατικού 
τύπου πλειοψηφία του Κογκρέσου. 

Η 
δαιμονοποίηση της Ρωσίας από το 
αμερικανικό Κογκρέσο εντάσσε-
ται στην εκστρατεία που ενορχη-
στρώνεται από τη συμμαχία που 

απαρτίζουν οι νεοσυντηρητικοί, οι νεοφιλε-
λεύθεροι και το βαθύ κράτος που ελέγχει το 
στρατιωτικό κατεστημένο 
στις ΗΠΑ, το αποκαλούμε-
νο «κόμμα του Πολέμου».
Ο οικονομικός πόλεμος 
εναντίον της Ρωσίας διαρ-
κεί τρία χρόνια πλέον. Με 
τη διαφορά ότι με την 
πρόσφατη απόφαση του 
Κoγκρέσου κηρύσσεται και 
οικονομικός πόλεμος ενα-
ντίον της Ευρώπης και ιδιαίτερα της Γερμα-
νίας, με στόχο τη διακοπή της εισροής ρωσι-
κού φυσικού αερίου και πετρελαίου στις 
ευρωπαϊκές χώρες.
Την ίδια ώρα, τα ΝΑΤΟϊκά αεροναυτικά 
γυμνάσια στη Βαλτική επεκτείνονται από την 
Κυριακή στη Γεωργία, «σε απάντηση των 
κοινών ρωσικών γυμνασίων με τη Λευκο-
ρωσία. Στα γυμνάσια αυτά με τίτλο «Ευγενής 
Συνέταιρος» συμμετέχουν 2.800 στρατιώ-
τες από ΗΠΑ, Τουρκία, Σλοβενία, Αρμενία, 
Ουκρανία και Γεωργία (οι τρεις τελευταίες 
μη ΝΑΤΟϊκά μέλη). 
Οι αμερικανικές οικονομικές και στρατι-
ωτικές απειλές εναντίον της Ρωσίας είναι 
προφανές ότι στοχεύουν στην αύξηση των 
ρωσικών στρατιωτικών δαπανών εν μέσω 
περιόδου οικονομικών δυσκολιών. 
Απόδειξη της ΝΑΤΟϊκής παρανοϊκής προ-
κλητικότητας αποτελεί το περιστατικό με 
δύο ισπανικά F-18 -τα οποία συμμετέχουν 
στα γυμνάσια της Συμμαχίας στη Βαλτική- 
που προσπάθησαν να αναχαιτίσουν δύο 
ρωσικά μαχητικά MiG-31 πάνω από τα διε-
θνή ύδατα, κοντά στην Εσθονία, και τελικά 
κατέληξαν να παραβιάσουν «ακουσίως» τον 
εναέριο χώρο της ουδέτερης Φινλανδίας.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς 
μετέβη στην Εσθονία για να εκφράσει «την 
αφοσίωση της Ουάσινγκτον στο δόγμα 
ασφάλειας των χωρών της Βαλτικής απένα-
ντι στη ρωσική πρόκληση».
Σε συνέντευξη Τύπου στο Ταλίν (πρωτεύ-
ουσα της Εσθονίας) εξέφρασε την υποστή-
ριξη και στους συμμάχους τους ΝΑΤΟ, υπεν-
θυμίζοντας τις αμερικανικές «υποχρεώσεις» 
που πηγάζουν από το άρθρο 5 της Βορειο-
ατλαντικής Συμμαχίας που αναφέρει: «Επί-
θεση σε κάποιον από εμάς αποτελεί επίθεση 
σε όλους μας».
Η περιγραφή του Μάικ Πενς ότι η Ρωσία 
«αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή» πηγάζει 
από το «1984» του Τζορτζ Όργουελ, όπου οι 
κάτοικοι της Οσεάνια μαθαίνουν να μισούν 
εκείνους της Ευρασίας. Στο παράδειγμά μας, 
θεωρούμε ότι η Οσεανία ανήκει στο ΝΑΤΟ, 

με επικεφαλής την Ουάσιν-
γκτον (που ουδεμία ανά-
μειξη έχει σε πολέμους σε 
διάφορα σημεία της Γης), 
και ότι η Ρωσία έχει τον 
ρόλο της Ευρασίας... 
 Παραδοσιακά οι Ευρω-
παίοι ακολουθούν την 
αμυντική και εξωτερική 
πολιτική των ΗΠΑ μέσω 

της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Ώσπου ήρθαν 
τα οικονομικά νέα αντίποινα της Ουάσιν-
γκτον εναντίον της Μόσχας με άμεσο αρνη-
τικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή οικονομία-
Τώρα, ποιος ο ρόλος της Ευρώπης και γιατί 
οι Ευρωπαίοι αποδέχονται την επιθετική 
ρητορική της Ουάσινγκτον; Παραδοσιακά 
οι Ευρωπαίοι ακολουθούν την αμυντική και 
εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ μέσω της συμ-
μαχίας του ΝΑΤΟ. Ώσπου ήρθαν τα οικονο-
μικά νέα αντίποινα της Ουάσινγκτον ενα-
ντίον της Μόσχας με άμεσο αρνητικό αντί-
κτυπο στην ευρωπαϊκή οικονομία.
Επίκεντρο αποτελεί το ενεργειακό μέτωπο, 
σε μια προσπάθεια να καταστούν «δημο-
φιλείς» στους Ευρωπαίους οι αμερικανικοί 
σχιστολιθικοί υδρογονάνθρακες, οι οποίοι 
ωστόσο είναι κατά πολύ ακριβότεροι από 
τους ρωσικούς. Και, φυσικά, να τερματι-
σθούν τα σχέδια κατασκευής του αγωγού 
φυσικού αερίου «Nord Stream 2».
Αυτό, όμως, δεν το βλέπει με καλό μάτι η 
Ευρώπη και να υπενθυμίσουμε τη δήλωση 
του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ πως «πρώτα η Αμερική 
δεν σημαίνει ότι τα ευρωπαϊκά συμφέροντα 
θα είναι τελευταία».

επικαιρότητα

«
Εγώ σε ξέρω. Σε έχω μελετήσει αρ-
κετά. Εγώ θα σε κλείσω φυλακή Πο-
λάκη! Ο φίλος σου έχασε 2,5 εκατ. 
ευρώ από την τροπολογία που σου 

χαλάσαμε» είπε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Ά-
δωνις Γεωργιάδης από τα έδρανα της αντιπο-
λίτευσης απευθυνόμενος στον αναπληρωτή 
υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη ο οποίος βρι-
σκόταν στα υπουργικά έδρανα.
Ο κ. Γεωργιάδης εξαπέλυσε σφοδρή επί-
θεση εναντίον του κ. Πολάκη στην αίθουσα 
της Ολομέλειας της Βουλής. Ο αντιπρόεδρος 
της ΝΔ κατήγγειλε τον αναπληρωτή υπουργό 
Υγείας για συγκεκριμένα σκάνδαλα και για 
έλλειψη πτυχίων και τον προειδοποίησε: 
«εγώ θα σε κλείσω φυλακή», ενώ ο κ. Πολά-
κης απέφυγε να απαντήσει.
«Εγώ σε ξέρω Πολάκη. Σε έχω μελετήσει 
αρκετά. Εγώ θα σε κλείσω φυλακή» είπε σε 
έντονο ύφος ο κ. Γεωργιάδης απευθυνόμε-
νος στον αναπληρωτή υπουργό Υγείας για 
να προσθέσει αναφερόμενος στην τροπολο-
γία για το ΚΕΕΛΠΝΟ αλλά και σε πρόσφατη 
υπουργική απόφαση: «Με τις καταγγελίες 
που κάναμε για την τροπολογία ο φίλος σου 
έχασε 2,5 εκατ. ευρώ. Στο χαλάσαμε. Κοί-
ταξέ με καλά από εμένα δεν ξεμπλέκεις. Το 
παίζεις καθαρός αλλά είσαι πολύ βρώμικος, 
Πολάκη».
« Πράγματι το πήρα στα 10 χρόνια το πτυ-
χίο μου γιατί έπρεπε να βοηθήσω τους γονείς 
μου. Στα πρακτικά της Βουλής έχω τον κ. 
Πελεγρίνη που μου έπλεξε το εγκώμιο» είπε ο 
Άδωνις Γεωργιάδης σε άλλο σημείο απαντώ-
ντας σε σχετική κριτική του Παύλου Πολάκη 
και συνέχισε: «Εσείς κ. Πολάκη μπορείτε να 
μου καταθέσετε το πτυχίο εντατικολόγου 
που το έχετε; Θέλω το πιστοποιητικό! Ξέρετε 

γιατί; Γιατί κάνατε τον διευθυντή εντατικής 
χωρίς να έχετε πτυχίο».
Η αρχή έγινε όταν ο Παύλος Πολάκης ζήτησε 
το λόγο επι προσωπικού καθώς αντίστοιχες 
καταγγελίες είχε κάνει νωρίτερα και ο αρχη-
γός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριά-
κος Μητσοτάκης.
«Η ενημέρωση που λαμβάνει ο κ. Μητσοτά-
κης είναι ενημέρωση από τα LIDL» σχολίασε 
ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας χρησιμο-
ποιώντας την γλώσσα των τρολς του διαδι-
κτύου για να προσθέσει: «Στα ζητήματα δια-
φθοράς δεν σηκώνουμε ούτε σκνίπα στο 
σπαθί μας».        
Επιχειρώντας να δώσει εξηγήσεις για την 
υπουργική απόφαση που φέρει την υπο-
γραφή του και που σύμφωνα με την ΝΔ απαλ-
λάσσει από βαρύτατες ποινές στελέχη που 
συλλαμβάνονται να υπερκοστολογούν  εις 
βάρος του ΕΟΠΥΥ ο κ. Πολάκης αρκέστηκε 
να πει ότι «η απόφαση αφορά το claw back».
Ο ίδιος έσπευσε να απαντήσει και στην κρι-
τική της αντιπολίτευσης για τα ζητήματα της 
αριστείας λέγοντας πως «Μας έχετε ζαλίσει με 
το θέμα της αριστείας. Ερχονται και μιλάνε για 
την αριστεία ποιοι σε ποιους ; Εγώ τελείωσα 
το λύκειο με 20. Πόσα έβγαλε ο κ. Μητσοτά-
κης;Την ιατρική σχολή την τελείωσα στα 6,5 
χρόνια γιατί κράταγα ένα μάθημα στην ΕΦΕΕ. 
Ο Άδωνις έκανε 15 χρόνια. Ο Τζήμερος έχει 
πάρει πτυχίο ; Όλος αυτός ο συρφετός έχει 
πάρει πτυχίο;».
Σχετικά με την ύποπτη τροπολογία είπε ότι η 
κριτική αποτελεί τον «ορισμό της κακομοι-
ριάς» και πως « μωραίνει Κύριος όν βούλε-
ται απολέσει. Τι του βάζετε στο στόμα του 
ανθρώπου; Έχετε καταλάβει τι κάνετε εις 
βάρος του αρχηγού σας;».

Άδωνις σε Πολάκη: Εγώ θα σε 
κλείσω φυλακή!

Οι ΗΠΑ ανοικοδομούν ενεργειακό 
‘’Σιδηρούν Παραπέτασμα’’

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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Ό
λες τις κινήσεις και ενέργειες της Κυβέρνη-
σης στο πλαίσιο της προσπάθειας διεκδί-
κησης της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργα-
νισμού Φαρμάκων, ο οποίος θα πρέπει να 

εγκατασταθεί σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ μετά την α-
ποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ δίνει 
στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εξωτερικών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερι-
κών που μεταδίδει το ΓΤΠ, οι διευκρινίσεις δίνονται 
«επειδή ασκήθηκε κριτική στην Κυβέρνηση για δήθεν 
ολιγωρία σχετικά με τις προσπάθειες εξασφάλισης της 
έδρας του υπό μετεγκατάσταση Ευρωπαϊκού Οργανι-
σμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) που εδρεύει στο ΗΒ, σε άλλο 
κράτος μέλος της ΕΕ, λόγω της απόφασης για αποχώ-
ρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ».
«Αναγνωρίζοντας πλήρως τα οφέλη που θα είχε η 
μετεγκατάσταση του ΕΜΑ στην Κύπρο, η Κυπριακή 
Κυβέρνηση απεφάσισε να διεκδικήσει ενεργά την 
έδρα του EMA. Το ενδιαφέρον αυτό εκφράστηκε γρα-
πτώς, με επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας 
ημερομηνίας 3 Μαΐου 2017 προς τους Προέδρους 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής», αναφέρεται.
Πρόθεση της Κυβέρνησης, προστίθεται, «ήταν η 
κατάθεση μιας ελκυστικής πρότασης, βάσει της 
οποίας η Κυπριακή Δημοκρατία θα αναλάμβανε, 
με έξοδα της Δημοκρατίας, την ανέγερση κτιριακής 
μονάδας σε κρατική γη, βάσει προδιαγραφών που 
θα έθετε ο ίδιος Οργανισμός και η οποία θα παραχω-
ρείτο στον Οργανισμό χωρίς ενοίκιο».
«Με γνώμονα τα πιο πάνω και για τον αποτελεσματι-
κότερο τρόπο προώθησης του κυπριακού ενδιαφέ-
ροντος διεκδίκησης της έδρας του ΕΜΑ, συστάθηκε 
ειδική Υπουργική Επιτροπή, απαρτιζόμενη από τους 
Υπουργούς Εξωτερικών, Οικονομικών και Υγείας, η 
οποία συναντήθηκε τον περασμένο Απρίλιο και τον 
περασμένο Ιούνιο για καθορισμό και συντονισμό 
της απαιτούμενης δράσης», συνεχίζει η ανακοίνωση.
Ενημερώνει επίσης ότι «κατόπιν απόφασης της 
Υπουργικής Επιτροπής, έγινε τον Απρίλιο επαφή με 
τον CIPA για την εξεύρεση κατάλληλου εξειδικευμέ-
νου οίκου που θα μπορούσε να ετοιμάσει τον απαραί-
τητο φάκελο και να συνδράμει στην εκστρατεία προ-
ώθησης της Κυπριακής υποψηφιότητας».

Τι λέει το ΥπΕξ για το θέμα του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων

Πρόστιμο €170.000 στην Τράπεζα 
Κύπρου

Π
ρόστιμο συνολικού ύψους €170.000 επέ-
βαλε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή 
στην Τράπεζα Κύπρου για αθέμιτες εμπο-
ρικές πρακτικές.

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Προστασίας Κατανα-
λωτή ανακοίνωσε σήμερα την έκδοση διοικητικής 
απόφασης εναντίον της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια 
Εταιρεία Λτδ για παράβαση του περί των Αθέμιτων 
Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους 
Καταναλωτές Νόμου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που μεταδίδεται από 
το ΓΤΠ, η απόφαση αφορά αυτεπάγγελτη έρευνα 
που διενήργησε η Υπηρεσία, σε σχέση με πρακτικές 
της τράπεζας σε συμβάσεις στεγαστικών δανείων με 
καταναλωτές.
Ειδικότερα, η Υπηρεσία διαπίστωσε παραβάσεις των 
άρθρων 4 και 6 του Νόμου, οι οποίες συνίστανται 
στις ακόλουθες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές:
· Χρήση ασαφών συμβατικών όρων που επιτρέπουν 
στην τράπεζα να μεταβάλλει μονομερώς επιτοκιακές 

και άλλες χρεώσεις που βαρύνουν τον καταναλωτή.
· Χρήση ασαφών συμβατικών όρων σχετικά με την 
επιβολή στους καταναλωτές επιβαρύνσεων, εξόδων, 
δαπανών χωρίς ανάλυση.
· Παροχή ασαφών και ελλιπών πληροφοριών σχε-
τικά με τις προϋποθέσεις και το συνολικό κόστος 
προπληρωμής του δανείου.
· Σύνδεση της σύμβασης δανείου με ασφαλιστική 
σύμβαση – εξάρτηση ισχύος της δανειακής σύμβα-
σης με πληρωμή ασφαλίστρων, με χρήση ασαφών 
συμβατικών όρων.
· Μονομερής τροποποίηση χρόνου αποπληρωμής 
δανείου, χωρίς συμβατικό δικαίωμα και έναρξη δια-
δικασίας αναθεώρησης σύμβασης για επαναφορά 
στην προηγούμενη κατάσταση.
Ενόψει των πιο πάνω η Υπηρεσία διέταξε την Τρά-
πεζα να τερματίσει τις διαπιστωθείσες παραβάσεις 
και να αποφύγει την επανάληψή τους στο μέλλον, και 
επέβαλε στην Τράπεζα διοικητικό πρόστιμο συνολι-
κού ύψους €170.000.

Τ
ην τελευταία, αποχαιρετιστήρια συνάντηση τους είχαν 
στα κατεχόμενα ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Α-
κιντζί και ο Ειδικός Σύμβουλος του ΓΓ του ΟΗΕ για την 
Κύπρο Έσπεν Μπαρθ Έιντε, ο οποίος σε δηλώσεις του 

είπε ότι τώρα εστιάζουν στην ολοκλήρωση των εκθέσεων που 
είναι ζήτημα μερικών εβδομάδων.
Όπως μεταδόθηκε από τα κατεχόμενα σε δηλώσεις του μετά τη 
συνάντηση η οποία διήρκησε μιάμιση περίπου ώρα, ο κ. Έιντε 
ανέφερε ότι αυτό που πέτυχαν τα τελευταία δύο χρόνια είναι 
να δείξουν πως θα μοιάζει μια τελική συμφωνία. «Νομίζω ο 
περισσότερος κόσμος έχει τώρα μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για 
την ευκαιρία που υπήρξε και που, ελπίζω ότι, θα υπάρξει ξανά, 
γ ια τη δημιουργία μιας ενωμένης ομοσπονδιακής Κύπρου, 
πραγματ ικά ομόσπονδης, πραγματ ικά ευρωπαϊκής, που θα 
είναι οικονομικά βιώσιμη και με ένα σύγχρονο καθεστώς ασφά-
λειας που θα προστατεύει και θα διασφαλίζει και τις δύο κοινό-
τητες κατά τρόπο που να μην προκαλεί νευρικότητα στην άλλη 
πλευρά» είπε.
Είπε ότ ι αποχωρεί από την Κύπρο με μικτά συναισθήματα, 
αφού αφενός θα προτιμούσε η διαδικασία στην οποία συμμε-
τείχε να οδηγούσε σε διευθέτηση του Κυπριακού, αφετέρου 
ωστόσο, έγιναν σημαντικές κινήσεις προς
Ευχαρίσ τησε επίσης τ ις διαπραγματευτ ικέ ς ομάδες γ ια τη 
συνεργασ ία τους, λέγον τας ότ ι καταβλήθηκε μια σοβαρή 
προσπάθεια την οποία, όπως σημείωσε, δεν θέλει να δει ως 
χαμένη, «επειδή όλα αυτά θα καταγραφούν κανονικά έτσι ώστε 
αν υπάρξει μια νέα ευκαιρία σε κάποια στιγμή, να βρίσκονται 
εκεί».
Ο κ. Έιντε δήλωσε πεπεισμένος, όσο ποτέ, όπως ανέφερε, ότι η 
καλύτερη λύση για την Κύπρο είναι μια ενωμένη ομοσπονδιακή 
Κύπρος. «Νομίζω η Κύπρος θα είναι καλύτερα αν επανενωθεί, 
με την εγκαθίδρυση ενός πραγματικά ομόσπονδου συστήμα-
τος με πολιτική ισότητα το οποίο να είναι επίσης θεμελιωδώς 
ευρωπαϊκό» δήλωσε, υποδεικνύοντας ότι αυτό θα πρέπει να 
προέλθει από τους ίδιους τους Κυπρίους.
«Ο ΓΓ του ΟΗΕ έχει ξεκαθαρίσει ότ ι παραμένει διαθέσιμος, 
όμως εμείς δεν προγραμματίζουμε μια πρωτοβουλία από πλευ-
ράς Ηνωμένων Εθνών. Αν κάτι είναι να γίνει πρέπει να προέλθει 
από εδώ» ανέφερε, λέγοντας ότι τόσο ο ΓΓ όσο και ο ίδιος και η 
ομάδα του έκαναν ότι μπορούσαν.
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το μέλλον της αποστολής 
των ΗΕ στην Κύπρο, ο κ. Έιν τε είπε ότι τώρα εστιάζουν στην 
ολοκλήρωση των εκθέσεων που είναι ζήτημα μερικών εβδομά-
δων και πρόσθεσε ότι αν και δεν θα εργάζεται για την Κύπρο θα 
κρατήσει τη θέση του για κάποιο διάστημα λόγω του ότι πρέπει 
να ετοιμαστούν οι εκθέσεις. Ανέφερε επίσης πως απ’ εκεί και 
πέρα το τι μέλλει γενέσθαι θα ανακοινωθεί από τα ΗΕ στη Νέα 
Υόρκη, αναφέροντας ωστόσο πως είναι ξεκάθαρο ότι η ΟΥΝ-
ΦΙΚΥΠ θα παραμείνει στο νησί όπως επίσης και η αποστολή 
καλών υπηρεσιών του ΓΓ του ΟΗΕ.
Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, είπε ότι δεν είναι ξεκάθαρο τι 
θα γίνει με τη θέση του Ειδικού Συμβούλου του ΓΓ του ΟΗΕ, 
όμως είναι ξεκάθαρο ότι ο ίδιος φεύγει.

Σε μερικές εβδομάδες 
έτοιμη η έκθεση για το 
Κυπριακό

εδώ Κύπρος
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Από την 1η Σεπτεμβρίου 
2017 μπαίνουν σε εφαρ-
μογή οι νέες διατιμήσεις 

της ΑΗΚ οι οποίες εγκρίθηκαν 
την Τρίτη με την Απόφαση Αρ. 
159/2017, της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και θα 
αφορούν την περίοδο μέχρι το 
τέλος του 2017.
Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της 
ΑΗΚ, οι νέες διατιμήσεις έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
ΑΗΚ (www.eac.com.cy) και είναι 
διαθέσιμες για ενημέρωση των 
πελατών της. Διευκρινίζεται ότι οι 
λογαριασμοί των Μηνιαίων πελα-
τών από την 1/10/17 και των Διμη-
νιαίων πελατών από την 1/11/17 
θα εκδίδονται με τις νέες διατιμή-
σεις.
Οι νέες διατιμήσεις είναι 11. 
Σήμερα η ΑΗΚ έχει 30 διατιμή-
σεις και η μείωση στον αριθμό 
τους θεωρείται ως μια μεγάλη 
αλλαγή που υπηρετεί την απλο-
ποίηση, την αποτελεσματικότητα 
και τη διαφάνεια.
Οι νέες διατιμήσεις είναι τρεις για 
Οικιακούς Πελάτες (συμπεριλαμ-
βάνεται και μια για συγκεκριμέ-
νες κατηγορίες ευάλωτων κατα-
ναλωτών), μια για Μικρούς Εμπο-
ρικούς, μια για Μικρούς Βιομη-
χανικούς, μια για Μικρούς Εμπο-
ρικούς/Βιομηχανικούς (STOD 
Χαμηλή Τάση), μια για Μεγά-
λους Εμπορικούς/Βιομηχανικούς 
(STOD Μέση Τάση), μια για Πολύ 
Μεγάλους Εμπορικούς/Βιομηχα-
νικούς (STOD Ψηλή Τάση), μια για 
τον Οδικό Φωτισμό, μια για την 
Άντληση Νερού και μια για τους 
Θερμοσυσσωρευτές.
Τo ακρωνύμιο STOD σημαίνει 
Seasonal Time Οf Day και είναι 
διατίμηση που μεταβάλλει τη 
χρέωση της ενέργειας, ανάλογα 
με την εποχή και την ώρα της ημέ-
ρας που γίνεται η κατανάλωση. Οι 
διατιμήσεις STOD προς το παρόν 
θα εφαρμόζονται στους Μεγαλύ-
τερους Εμπορικούς και Βιομηχα-
νικούς Πελάτες, οι οποίοι έχουν 
ήδη τους κατάλληλους μετρητές. 
Μελλοντικά, με την εγκατάσταση 
μετρητών νέας τεχνολογίας, θα 
εφαρμοστούν και στους υπόλοι-
πους καταναλωτές.

ΑΗΚ: από 1η 
Σεπτεμβρίου οι 
νέες διατιμήσεις

Εκτεταμένο είναι σύμφωνα 
με τη ΣΕΚ το πρόβλημα της 
σεξουαλικής παρενόχλησης 
στους χώρους εργασίας, 
παρόλο που οι αριθμοί των 
καταγγελιών δεν μαρτυρούν 
το πραγματικό μέγεθος του 
προβλήματος. Με στόχο 
την αντιμετώπισή του 
και την ενημέρωση των 
εργαζομένων, η ΣΕΚ ετοίμασε 
και θα προωθήσει για 
υπογραφή από όλους τους 
κοινωνικούς εταίρους και 
το κράτος, και ενσωμάτωσή 
του σε όλες τις Συλλογικές 
Συμβάσεις, Κώδικα για 
την αντιμετώπιση του 
φαινομένου της σεξουαλικής 
παρενόχλησης.

Σ
ύμφωνα με όσα λέχθηκαν 
σε σημερινή διάσκεψη Τύ-
που της ΣΕΚ, που δόθηκε 
για την παρουσίαση προ-

σχεδίου του Κώδικα που ετοιμά-
στηκε, θύματα σεξουαλικής παρε-
νόχλησης είναι κυρίως γυναίκες. 
Έρευνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
καταδεικνύουν ότι το φαινόμενο 
είναι εντονότερο στο δημόσιο το-
μέα, στις τράπεζες, στον τομέα των 
υπηρεσιών, και όπου εφαρμόζεται 
σύστημα βάρδιας.
Στην Κύπρο, η συντριπτική πλειο-
ψηφία των εργοδοτών δεν εφαρ-
μόζουν κώδικα σεξουαλικής 
παρενόχλησης, μεταξύ αυτών και 
το ίδιο το κράτος, όπως σημεί-
ωσε η Γραμματέας του Τμήματος 
Γυναικών της ΣΕΚ Δέσποινα Ησαΐα, 
παρόλο που σημαντική πρόνοια 
της νομοθεσίας του 2004 περί Ίσης 
Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναι-
κών στην απασχόληση και επαγ-
γελματική εκπαίδευση, η οποία 
απαγορεύει ρητά τα φαινόμενα 

αυτά, είναι η υποχρέωση κάθε 
εργοδότη να εφαρμόζει Κώδικα 
Σεξουαλικής Παρενόχλησης στον 
χώρο εργασίας του.
«Ο Κώδικας λειτουργεί αποτρε-
πτικά στην εμφάνιση φαινομένων 
παρενόχλησης και σεξουαλικής 
παρενόχλησης στον χώρο εργα-
σίας. Σε περίπτωση περιστατικού 
σεξουαλικής παρενόχλησης, η 
ευθύνη, πέραν του θύτη, βαραί-
νει και τον εργοδότη σε περίπτωση 
απουσίας Κώδικα» εξήγησε η κ. 
Ησαΐα.
Σύμφωνα με τη Δέσποινα Ησαΐα, 
«το πρόβλημα στην Κύπρο είναι 
εκτεταμένο. Οι αριθμοί μπορεί 
να μην είναι ενδεικτικοί του μεγέ-
θους του προβλήματος, αλλά πρέ-
πει να αντιληφθούμε ότι ζούμε σε 
μια κλειστή κοινω-
νία. Υπάρχουν στε-
ρεότυπες προσεγ-
γίσεις που στους 
χώρους εργασίας 
μπορεί εύκολα να 
αλλάξουν οι ρόλοι, 
δηλαδή το θύμα να 
γίνει θύτης και ο 
θύτης, θύμα» εξήγησε.
Όπως ανέφερε, τα προβλήματα 
είναι λιγότερα εκεί όπου οι εργα-
ζόμενοι είναι οργανωμένοι σε 
συντεχνίες. «Εκεί και όπου δεν 
υπάρχει οργάνωση υπάρχουν 
σοβαρά προβλήματα. Στο δημό-
σιο τομέα φαίνεται ότι έχουμε 
περισσότερα προβλήματα, γιατί ο 
θύτης αισθάνεται ασφαλής ότι δεν 
θα έχει επιπτώσεις. Κι εκεί όπου 
υπάρχουν βάρδιες τα προβλήματα 
είναι ακόμα περισσότερα» πρό-
σθεσε.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 
στην Κύπρο, το 2006 έγιναν 13 
καταγγελίες επίσημα στο Τμήμα 
Εργασίας για σεξουαλική παρε-
νόχληση. Από το 2004 κι εντεύ-

θεν, είπε η κ. Ησαΐα, οι καταγγε-
λίες έχουν αυξηθεί γιατί ο κόσμος 
άρχισε να ενημερώνεται για τη 
νομοθεσία.
Σύμφωνα με τον Γενικό Οργανω-
τικό της ΣΕΚ Πανίκο Αργυρίδη 
πρόσφατες έρευνες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο έχουν καταδείξει το μέγε-
θος του προβλήματος.
Όπως είπε, θύματα παρενόχλη-
σης είναι κυρίως γυναίκες, με 
ποσοστό που αγγίζει το 50% σε 
κάποιες χώρες. Ιδιαίτερα ανησυ-
χητικό, είπε, είναι το ποσοστό στις 
νεαρές γυναίκες, αλλά δεν μπορεί 
να παραγνωριστεί και το ποσοστό 
των ανδρών που αγγίζει το 10%.
Σύμφωνα με τον κ. Αργυρίδη, οι 
τελευταίες έρευνες που έχουν 
γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

έχουν καταδείξει 
ότι το πρόβλημα 
είναι τόσο μεγάλο 
και, όσο κι αν φαί-
νεται παράξενο, 
στις σκανδιναβικές 
χώρες το ποσοστό 
παρενόχλησης και 
σεξουαλικής παρε-

νόχλησης είναι πολύ πιο ψηλό σε 
σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της 
ΕΕ των 28. Στις ευρωπαϊκές χώρες, 
με βάση τις έρευνες, μία στις τέσ-
σερις γυναίκες μέχρι μία στις δύο, 
ανάλογα με τη χρονιά και το μέγε-
θος της έρευνας, κατά τη διάρκεια 
του εργασιακού της βίου πέφτει 
θύμα παρενόχλησης, είπε.
Στην Κύπρο, ανέφερε, ενώ αρκετοί 
εργαζόμενοι, άνδρες και γυναίκες, 
πέφτουν θύματα παρενόχλησης 
δεν προβαίνουν σε καταγγελίες 
για να δικαιωθούν και να αντιμε-
τωπίσουν το πρόβλημά τους.
«Οι αριθμοί δεν αντιπροσωπεύ-
ουν το μέγεθος του προβλήματος» 
είπε, συμπληρώνοντας πως είναι 
πολύ μικροί σε σχέση με τις έρευ-

νες που έχουν γίνει που εντοπί-
ζουν πόσο είναι το πρόβλημα όχι 
μόνο στην Κύπρο, αλλά σε όλες τις 
χώρες της ΕΕ.
Με βάση τις έρευνες, σημείωσε 
ο κ. Αργυρίδης, το ποσοστό είναι 
πολύ πιο ψηλό στις νεαρές γυναί-
κες, όπως επίσης πιο ψηλό και 
σε επαγγέλματα όπου απαιτείται 
ψηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Για 
παράδειγμα, στον τομέα των τρα-
πεζών, των υπηρεσιών, σε επαγ-
γέλματα στα οποία οι γυναίκες 
είναι πιο εύκολο να ανελιχθούν 
ιεραρχικά, εκεί οι έρευνες δεί-
χνουν ότι τα ποσοστά παρενόχλη-
σης είναι ψηλότερα.
Στόχος, είπε ο Γενικός Οργανωτικός 
της ΣΕΚ, είναι ο Κώδικας να υιοθε-
τηθεί από το ίδιο το κράτος κι από 
το σύνολο των εργοδοτών για να 
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα μέσα 
από πρακτικές μεθόδους.
Το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών 
της ΣΕΚ προκειμένου να καλυφθεί 
το σημαντικό κενό στην εφαρμογή 
της νομοθεσίας, ετοίμασε προσχέ-
διο Κώδικα με σκοπό να ενσωμα-
τωθεί ως παράρτημα στις Συλλο-
γικές Συμβάσεις, καλύπτοντας με 
αυτόν τον τρόπο χιλιάδες εργαζό-
μενους, σημείωσε στην αρχική της 
τοποθέτηση η κ. Ησαΐα.
Συγκεκριμένα, ο Κώδικας καθορί-
ζει τις υποχρεώσεις των εργαζο-
μένων και των εργοδοτών καθώς 
και παραδείγματα συμπεριφο-
ρών σεξουαλικής παρενόχλησης 
που πρέπει να αποφεύγονται στο 
χώρο εργασίας και καθιστά σαφές 
ότι στον εργασιακό χώρο δε γίνε-
ται ανεκτή η οποιασδήποτε μορ-
φής παρενόχληση.
Σύμφωνα με τον Κώδικα, ο εργο-
δότης έχει υποχρέωση να διερευ-
νήσει οποιαδήποτε περιστατικά 
παρενόχλησης και να ορίσει υπεύ-
θυνο χειρισμού.

Εκτεταμένο το πρόβλημα σεξουαλικής 
παρενόχλησης στην εργασία
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Την περασμένη εβδομάδα, μία 
φωτογραφία που υποτίθεται ότι 
έδειχνε έξι μουσουλμάνες γυναίκες, 
οι οποίες είχαν καλυμμένα τα 
πρόσωπα τους με μπούρκα, έκανε 
την εμφάνιση της στη σελίδα μίας 
ακροδεξιάς αντιμεταναστευτικής 
οργάνωσης στη Νορβηγία. 

Γ
ια πολλά μέλη της οργάνωσης «Πρώτα 
η Πατρίδα», καθώς και για άτομα που 
πρόσκεινται σε αυτή, η φωτογραφία 
αντιπροσώπευε τους κινδύνους που 

αντιμετωπίζει η χώρα και η Ευρώπη γενικό-
τερα από τη μετανάστευση ατόμων προερ-
χόμενων από μουσουλμανικές χώρες. 

Επιπλέον, η χρονική συγκυρία της δημοσιο-
ποίησης της δεν ήταν τυχαία, καθώς η νορ-
βηγική κυβέρνηση έχει προτείνει ένα νομο-
σχέδιο που θα απαγορεύει ορισμένες μου-
σουλμανικές ενδυμασίες να φοριούνται 
σε σχολεία και πανεπιστήμια, μεταξύ των 
οποίων και η μπούρκα, όντας η πρώτη σκαν-
διναβική χώρα που προχωρά σε μία τέτοια 
νομοθετική πρωτοβουλία. 
Η κοινοποίηση της φωτογραφίας στη σελίδα 
της οργάνωσης έγινε δεκτή με πλειάδα σχο-
λίων, όπως «φαίνεται πολύ τρομακτικό, πρέ-
πει να απαγορευτεί», «ποτέ δεν μπορείς να 
ξέρεις τι κρύβεται από κάτω, μπορεί να είναι 
τρομοκράτες με όπλα», ένω πολλοί απλώς 
χαρακτήρισαν την εικόνα «τραγική» και 
«φοβιστική».

Τ
ο Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα 
πως η Ρωσία είναι αποφασισμέ-
νη να υπερασπιστεί τα οικονομικά 
συμφέροντά της μετά την υιοθέτη-

ση ενός νέου πακέτου αμερικανικών κυ-
ρώσεων σε βάρος της Μόσχας.
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ 
υπέγραψε απρόθυμα χθες τις νέες κυρώ-
σεις σε βάρος της Ρωσίας, μια κίνηση 
που η Μόσχα δήλωσε πως ισοδυναμεί με 
εμπορικό πόλεμο σε πλήρη κλίμακα και 
σημαίνει το τέλος των ελπίδων για καλύτε-
ρες σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ.
«Κανένας δεν πρέπει να αμφιβάλλει πως 
η Ρωσία θα προστατεύσει και θα υπε-
ρασπιστεί τα συμφέροντά της», δήλωσε 
προς τους δημοσιογράφους ο εκπρόσω-
πος του Κρεμλίνου Ντμίτρι 
Πεσκόφ.
Ε π α ν α λ α μ β ά ν ο ν τ α ς 
την επίσημη θέση της 
Μόσχας, ο εκπρόσω-
πος πρόσθεσε: «Γενικά 
πιστεύουμε πως αυτή η 
πολιτική των κυρώσεων 
είναι κοντόφθαλμη, παρά-
νομη και μάταιη».

S&P: Δεν θα υπάρξει άμεσος α-
ντίκτυπος στην πιστοληπτική α-
ξιολόγηση της Ρωσίας
Ο νέος γύρος αμερικανικών κυρώσεων 
σε βάρος της Μόσχας «δεν έχει άμεσες 
επιπτώσεις» για την αξιολόγηση του αξι-
όχρεου της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα 
ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P 
Global Ratings.
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ 
υπέγραψε απρόθυμα χθες τις νέες κυρώ-
σεις σε βάρος της Ρωσίας, μια κίνηση 
που η Μόσχα δήλωσε πως ισοδυναμεί με 
εμπορικό πόλεμο σε πλήρη κλίμακα και 
σημαίνει το τέλος των ελπίδων για καλύτε-
ρες σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ.
Οι κυρώσεις θα επηρεάσουν μια σειρά 
από ρωσικές βιομηχανίες και ίσως πλή-
ξουν περαιτέρω τη ρωσική οικονομία, 
που έχει ήδη αποδυναμωθεί από τη μεί-
ωση των τιμών του πετρελαίου καθώς και 

τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές κυρώ-
σεις που της επιβλήθηκαν το 2014 μετά 
την προσάρτηση της Κριμαίας.
«Οι προοπτικές μας για τη Ρωσία παραμέ-
νουν αμετάβλητες», δήλωσε ο S&P, προ-
σθέτοντας ότι αναμένει η οικονομία να 
επιστρέψει σε ρυθμούς ανάπτυξης φέτος 
χάρη στις υψηλότερες τιμές πετρελαίου 
και αερίου.
«Επί του παρόντος, δεν είναι σαφές εάν 
ο νέος αμερικανικός νόμος για τις κυρώ-
σεις θα πλήξει περαιτέρω αυτό που τώρα 
θεωρούμε μέτριες μεσοπρόθεσμες προ-
οπτικές οικονομικής ανάπτυξης για τη 
Ρωσία, καθώς πολλά θα εξαρτηθούν από 
τον τρόπο που ο νόμος αυτός θα εφαρμο-
στεί», σύμφωνα με τον S&P.

Ο S&P, που αναμένεται να 
επαναξιολογήσει το αξι-
όχρεο της Ρωσίας στις 15 
Σεπτεμβρίου, δήλωσε στο 
Reuters τον περασμένο 
μήνα ότι οι προοπτικές για 
την πιστοληπτική αξιολό-
γηση σκιάστηκαν από την 
πιθανότητα νέων κυρώ-
σεων. Ο S&P αξιολογεί την 

μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα 
της Ρωσίας με BB+, αναθεωρώντας τις 
προοπτικές σε θετικές από σταθερές τον 
Μάρτιο.

Τραμπ: «Πολύ επικίνδυνη» η κα-
τάσταση των σχέσεων με τη Μό-
σχα
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ 
χαρακτήρισε «πολύ επικίνδυνη» την κατά-
σταση των σχέσεων με τη Ρωσία και επέρ-
ριψε την ευθύνη γι’ αυτό στο Κογκρέσο, το 
οποίο ενίσχυσε τις οικονομικές κυρώσεις 
εναντίον της Μόσχας.
«Οι σχέσεις μας με τη Ρωσία βρίσκονται 
σε ιστορικά και επικίνδυνα πολύ χαμηλό 
επίπεδο. Μπορείτε να ευχαριστήσετε γι’ 
αυτό το Κογκρέσο, αυτούς τους ίδιους 
ανθρώπους που αποδεικνύονται ανίκα-
νοι να μας δώσουν μια κάλυψη υγείας», 
έγραψε σήμερα στο Twitter οι αμερικανός 
πρόεδρος.

Κρεμλίνο: Η Ρωσία θα 
υπερασπιστεί τα συμφέροντά 
της μετά τις νέες κυρώσεις
Δεν θα υπάρξει άμεσος αντίκτυπος στην πιστοληπτική αξιολόγηση της Ρωσίας, 
λέει ο οίκος S&P

Μπέρδεψαν θέσεις λεωφορείου 
με γυναίκες που φοράνε μπούρκα
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Ο 
επικεφαλής του Κογκρέσου της 
Βενεζουέλας ζήτησε σήμερα 
να διεξαχθεί έρευνα για τις κα-
τηγορίες περί παραποιημένων 

στοιχείων σχετικά με την συμμετοχή στις 
εκλογές για τη Συντακτική Συνέλευση, που 
πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή στη Βε-
νεζουέλα. 
Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας, Smartmatic, η οποία εργά-
ζεται για τις εκλογές που διεξάγονται στη 
χώρα από το 2004, διαπίστωσε απόκλιση 
τουλάχιστον 1 εκατ. ψήφων στην  συμμε-
τοχή στις εκλογές.
«Υπολογίζουμε πως η διαφορά ανάμεσα 
στην πραγματική συμμετοχή και σ’ αυτή 
που ανακοινώθηκε από τις αρχές είναι του-
λάχιστον ένα εκατομμύριο ψήφοι», δήλωσε 
ο διευθύνων σύμβουλος της Smartmatic, 
Αντόνιο Μουγκίκα, ενώ αρνήθηκε να απα-
ντήσει άμεσα για το αν οι παραποιημένοι 
αριθμοί της συμμετοχής αλλάζουν το απο-
τέλεσμα των εκλογών, στις οποίες οι αρχές 
ανακοίνωσαν πως ψήφισαν 8,1 εκατομμύ-
ρια άνθρωποι.
«Γνωρίζουμε χωρίς καμιά αμφιβολία πως η 
συμμετοχή στις πρόσφατες εκλογές για μια 
Εθνική Συντακτική Συνέλευση παραποιή-
θηκε», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια ενημέ-
ρωσης των δημοσιογράφων στο Λονδίνο.
Ο Μουγκ ίκα διευκρίν ισ ε  πως η 
Smartmatic, η οποία παρέχει τεχνολογία 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για εκλογές σε 
όλον τον κόσμο, μπόρεσε να εντοπίσει ότι 
η συμμετοχή που ανακοινώθηκε επισήμως 
ήταν υπερβολική λόγω του αυτοματοποι-
ημένου εκλογικού συστήματος της Βενε-
ζουέλας.
Ο Μουγκίκα ανέφερε, επίσης, ότι οι αρχές 
στη Βενεζουέλα πιθανόν να μην δουν με 
συμπάθεια τα σχόλιά του και πως δεν έχει 
δώσει ακόμη τα στοιχεία αυτά στο εκλο-
γικό συμβούλιο της Βενεζουέλας.
Το Συμβούλιο Εθνικών Εκλογών δεν αντα-
ποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για κάποιο 
σχόλιο.
Σύμφωνα με εσωτερικά δεδομένα του 
εκλογικού συμβουλίου που είχαν προη-
γουμένως εξετασθεί από το Reuters, μόνο 
3.7 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν ψηφίσει 
έως τις 5:30 μ.μ. στις εκλογές της Κυριακής 
στη Βενεζουέλα.

Οι αρχές της Βενεζουέλας δεν έχουν απα-
ντήσει σε αίτημα για σχόλιο σχετικά μ’ 
αυτά τα αναθεωρημένα στοιχεία.

Σύλληψη με πιτζάμες στη Βενε-
ζουέλα
Με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν να διαφύ-
γουν συνελήφθησαν εκ νέου δύο ηγέτες 
της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, που 
είχαν τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό μετά 
την πρόσφατη αποφυλάκισή τους. Οι δύο 
άνδρες, ο Λεοπόλντο Λόπες και ο πρώην 
δήμαρχος του Καράκας Αντόνιο Λεντέ-
σμα, ετέθησαν υπό κράτηση στη διάρκεια 
νυχτερινών επιδρομών στα σπίτια τους από 
πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών της 
Βενεζουέλας, της Sebin.
Ο συνήγορος του Λόπες είπε ότι η επιχεί-
ρηση πραγματοποιήθηκε στις 3 τα ξημε-
ρώματα και ήταν εντελώς απρόκλητη, 
αφού ο πελάτης του τηρεί πλήρως τους 
όρους της κατ’ οίκον κράτησης. Αγνωστη 
παραμένει η τύχη του δεύτερου, καθώς η 
σύζυγός του πόσταρε βίντεο με τη στιγμή 
της επιδρομής από τις Αρχές, σημειώνο-
ντας «δεν ξέρουμε πού τον πάνε». Υπενθυ-
μίζεται ότι ο Λόπες συνελήφθη πριν από 
τρία χρόνια έπειτα από διαδηλώσεις ενα-
ντίον του Νικολάς Μαδούρο και καταδι-
κάστηκε σε περίπου δεκαετή κάθειρξη με 
την κατηγορία της υποκίνησης πολιτών σε 
βία. Αποφυλακίστηκε στις 8 Ιουλίου για να 
υπηρετήσει την υπόλοιπη ποινή του στο 
σπίτι.  Ο Λεντέσμα επίσης συνελήφθη το 
2015 και βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιο-
ρισμό.
Οι οικογένειές τους ανακοίνωσαν ότι καθι-
στούν τον Νικολάς Μαδούρο προσωπικά 
υπεύθυνο για την τύχη τους. «Πήραν τον 
Λεοπόλντο Λόπες και τον δήμαρχο Λεντέ-
σμα για να μας φοβίσουν και να πλήξουν 
το ηθικό μας», δήλωσε ο βουλευτής της 
αντιπολίτευσης Φρέντι Γκεβάρα, εθνι-
κός συντονιστής του κόμματος του Λόπες 
Voluntad Popular (Λαϊκή Βούληση). Οσον 
αφορά την επιβολή αμερικανικών κυρώ-
σεων ο Μαδούρο σχολίασε: «Δεν με φοβί-
ζουν. Οι απειλές και οι κυρώσεις της αυτο-
κρατορίας δεν με ανησυχούν ούτε μια 
στιγμή. Δεν δέχομαι διαταγές από την 
αυτοκρατορία, ούτε τώρα ούτε ποτέ. Φέρε 
κι άλλες κυρώσεις, Ντόναλντ Τραμπ».

διεθνή νέα

Απόκλιση 1 εκατ. ψήφων στις 
εκλογές της Βενεζουέλας - 
Ερευνα ζητά το Κογκρέσο

Μ
εγαλύτερη απειλή για την εθνι-
κή τους ασφάλεια θεωρούν οι 
Τούρκοι τις ΗΠΑ, παρά την Ρω-
σία ή την Κίνα. Ένα χρόνο μετά 

το αποτυχημένο πραξικόπημα στη γειτονική 
χώρα το 75% των πολιτών «βλέπει» τις ΗΠΑ 
ως απειλή, σύμφωνα με την παγκόσμια έ-
ρευνα που πραγματοποίησε το κέντρο Pew 
Research Center, το οποίο έχει την έδρα του 
στην Ουάσινγκτον.
Η έρευνα διεξήχθη από 16 Φεβρουαρίου 
μέχρι 8 Μαΐου με την συμμετοχή 41.953 
ατόμων από 38 χώρες και είχε ως στόχο να 
καταγραφούν οι μεγαλύτερες απειλές σε όλο 
τον κόσμο. 
«Παγκοσμίως, περίπου το ένα τρίτο, θεω-
ρεί πως η δύναμη και η επιρροή των ΗΠΑ, 
της Ρωσίας και της Κίνας, είναι η μεγαλύ-
τερη απειλή. Η επιρροή των ΗΠΑ είναι η 
κύρια ανησυχία για την Τουρκία», αναφέ-

ρει η έρευνα.
Οι συγγραφείς της έρευνας Jacob Poushter 
και Dorothy Manevich, έγραψαν στη ιστο-
σελίδα του Pew Research Center πως ένα 
χρόνο μετά την απόπειρα πραξικοπήμα-
τος στην Τουρκία, οι ΗΠΑ, κατηγορήθηκαν 
γι’ αυτό, τουλάχιστον εν μέρει, προφανώς 
επειδή αρνήθηκαν να εκδώσουν τον αυτο-
εξόριστο στην χώρα ιμάμη Φετουλάχ Γκιου-
λέν, τον οποίο η κυβέρνηση Ερντογάν κατη-
γορεί ως «ιθύνοντα νου» του αποτυχημένου 
πραξικοπήματος.
Το 2013 σε ανάλογη έρευνα, μόνο το 44% 
των Τούρκων θεωρούσε την δύναμη και την 
επιρροή των ΗΠΑ ως μέγιστη απειλή για 
την εθνική ασφάλεια της χώρας. Μετά την 
εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στο «τιμόνι» 
του Λευκού Οίκου η έρευνα κατέδειξε ότι οι 
θετικές εντυπώσεις για τις ΗΠΑ έχουν μει-
ωθεί. 

Έρευνα: Το 72% των Τούρκων 
θεωρεί τις ΗΠΑ απειλή για την 
εθνική ασφάλεια

Οι ΗΠΑ απαγορεύουν τα ταξίδια στην 
Βόρεια Κορέα

Η 
απαγόρευση ταξιδιού στη Βό-
ρεια Κορέα από αμερικανούς 
υπηκόους θα εφαρμοστεί από 
1ης Σεπτεμβρίου, ενώ οι Αμερι-

κανοί που βρίσκονται στη χώρα θα πρέ-
πει να αποχωρήσουν πριν την ημερομη-
νία αυτή, ανακοίνωσε χθες το Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ.

Οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι σε 
ανθρωπιστικές οργανώσεις μπορούν να 
καταθέσουν αίτηση για εξαίρεση από την 
απαγόρευση, πρόσθεσε το υπουργείο σε 
δημόσια ανακοίνωση.

Η αμερικανική κυβέρνηση είχε δηλώσει 
τον περασμένο μήνα ότι θα απαγορεύ-
σει το ταξίδι στη χώρα από πολίτες της 
λόγω του κινδύνου «μακροχρόνιας κρά-
τησης» εκεί.

Η εφαρμογή της απαγόρευσης θα κατα-
στήσει τη Βόρεια Κορέα τη μόνη χώρα 
στην οποία απαγορεύεται να ταξιδέψουν 
Αμερικανοί. Ο αμερικανός φοιτητής Ότο 
Ουόρμπιερ, ο οποίος είχε καταδικαστεί 

από τη Βόρεια Κορέα σε 15ετή κάθειρξη 
καταναγκαστικών έργων, επεστράφη στις 
Ηνωμένες Πολιτείες σε κωματώδη κατά-
σταση στις 13 Ιουνίου μετά την απελευ-
θέρωσή του για ανθρωπιστικούς λόγους, 
και πέθανε στις 19 Ιουνίου. Οι συνθήκες 
του θανάτου του και η αιτία που εισήλθε 
σε κώμα παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Η Βόρεια Κορέα ισχυρίστηκε μέσω των 
κρατικών της μμε ότι ο θάνατος του 
Ουόρμπιερ αποτελούσε «μυστήριο» 
και απέρριψε τις κατηγορίες ότι ο φοι-
τητής είχε πεθάνει λόγω βασανιστηρίων 
και ξυλοκοπήματος ενώ βρισκόταν στη 
φυλακή.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε την από-
φασή του στην κυβερνητική εφημε-
ρίδα χθες, ανακοινώνοντας ότι από 1ης 
Σεπτεμβρίου τα αμερικανικά διαβατήρια 
χάνουν την ισχύ τους για ταξίδια προς, 
εντός ή μέσω της Βόρειας Κορέας. Η 
απαγόρευση θα ισχύσει για ένα χρόνο, 
εκτός αν ανανεωθεί ή αποσυρθεί από τον 
υπουργό Εξωτερικών.
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E
κατοντάδες πτήσεις απογειώνο-
νται με μεγάλες καθυστερήσεις ε-
ξαιτίας του μειωμένου προσωπι-
κού συνοριοφυλάκων στα κέντρα 

ελέγχου σε πολλούς δημοφιλείς προο-
ρισμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της 
ένωσης ευρωπαϊκών αερομεταφορέων.
Οι επιβάτε ς των αεροσκαφών περι-
μένουν με τ ις ώρες σ τα σημεία ελέγ-
χου αεροδρομίων όπως είναι αυτά της 
Μαδρίτης, της Πάλμα ντε Μαγιόρκα, της 
Λισσαβώνας, της Λυών, του Παρισιού, 
του Μιλάνου και των Βρυξελλών.
Ο οργανισμός που εκπροσωπεί αερομε-
ταφορείς όπως είναι η easyJet, η British 
Airways και η Ryanair αποδίδει τις πολύ-
ω ρ ε ς  κα θ υ σ τ ε ρ ή σ ε ι ς 
σ την έλλειψη προσωπι-
κού, ιδιαίτερα τη στιγμή 
που έχουν αυξηθεί και οι 
έλεγχοι ασφάλειας μετά 
τις τρομοκρατικές επιθέ-
σεις στο Παρίσι και στις 
Βρυξέλλες.
Ο Τόμας Ρέιναρντ, διευ-
θύνων σύμβουλος της 
A4E, τόνισε ότι τα κράτη 
-μέλη οφείλουν να λάβουν όλα τα απα-
ραίτητα μέτρα προκειμένου να παρεμπο-
διστούν τέτοιες πολύωρες καθυστερή-
σεις και να αναπτύξουν τον κατάλληλο 
αριθμό προσωπικού αλλά και τους απα-
ραίτητους πόρους έτσι ώστε να γίνονται 
απρόσκοπτα οι απαραίτητοι έλεγχοι.
«Η A4E επισήμανε στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή τις πολύωρες καθυστερήσεις και 
τη διαταραχή στις πτήσεις στα εξωτερικά 

σύνορα, αλλά επιζητεί και την ταχεία 
ρύθμιση του προβλήματος εκ μέρους 
των ευρωπαϊκών αερομεταφορέων και 
του επιβατ ικού κοινού. Ιδιαίτερα την 
περίοδο αιχμής του έτους, οι ταξιδιώτες 
βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύ μεγάλες 
ουρές και δεν καταφέρνουν να φτάσουν 
στις πτήσεις τους.
Ακόμα και αναμονή που έφτανε σ τ ις 
τέσσερις ώρες παρατηρήθηκε κάποιες 
φορές σε αεροδρόμια όπως της Μαδρί-
της, της Πάλμα ντε Μαγιόρκα, της Λισ-
σαβώνας, της Λυών, του Παρισ ιού, 
του Μιλάνου και των Βρυξελλών και 
ε ίναι πολλές οι ε ικόνες που απεικο-
ν ίζουν τους κατάκοπους επιβάτες να 

πε ριμέ νουν  επ ί  ώρε ς 
στα σημεία ελέγχων, με 
τις ουρές να εκτείνονται 
επί εκατοντάδες μέτρα. 
Σ ε  κάπ ο ια  α ε ρο δ ρό -
μια οι  καθυσ τερήσε ις 
των πτήσεων αυξήθη-
καν κατά 300% συγκρι-
τ ικά με πέρυσ ι και τα 
κράτη-μέλη οφείλουν να 
λάβουν τα μέτρα τους γι’ 

αυτό».
Σήμερα, στα σημεία ελέγχου τα στοιχεία 
των επιβατών πρέπει να ελεγχθούν ένα-
ν τ ι πολλών βάσεων δεδομένων όπως 
είναι το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν 
αλλά και η λίστα με τα κλεμμένα ταξιδιω-
τικά έγγραφα της Ιντερπόλ. Οι επιβάτες 
που ταλαιπωρούνται αναρτούν τα σχε-
τικά σχόλια στο Twitter από όλους τους 
ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Καθυστερήσεις στα ευρωπαϊκά 
αεροδρόμια

Π
ροκειμένου να μειωθούν δραστικά 
οι χρόνοι της διαβούλευσης στο το-
πικό Παρλαμέντ (Κοινοβούλιο), τα 
δύο πιο ένθερμα υπέρ της ανεξαρ-

τησίας κόμματα, το συντηρητικό «Μαζί για το 
Ναι» (Junts pel Si) και το αριστερό CUP κατέ-
θεσαν με κατ’ επείγουσα διαδικασία τον νόμο 
για το δημοψήφισμα, ακριβώς την τελευταία 
μέρα πριν τη θερινή διακοπή των εργασιών 
του Σώματος. Παρ’ όλο που με τη διαδικασία 
του κατεπείγοντος αποφεύγεται μία παρατε-
ταμένη εξέταση του περιεχομένου του νομο-
σχεδίου, το Παρλαμέντ θα πρέπει ωστόσο να 
πραγματοποιήσει δύο ολομέλειες μετά την ε-
πανέναρξη των εργασιών του στις 16 Αυγού-
στου: μία για να εγκρίνει την κατάθεσή του και 
μία δεύτερη για την τελική του ψήφιση. Μολα-
ταύτα, κατ’ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ό-
τι η κύρωσή του ως νόμος θα έχει περαιωθεί 
μέχρι τα τέλη του μήνα, ή το αργότερο αρχές 
Σεπτεμβρίου.
Όσον αφορά την ηθική θωράκιση της διαδι-
κασίας του δημοψηφίσματος μέσω μίας διε-
θνούς νομιμοποίησης, η τοπική εφημερίδα 
La Vanguardia αποκαλύπτει σε σημερινό 
της δημοσίευμα, παραθέτοντας συνάμα και 
το αγγλικό κείμενο, πως το γραφείο Εξωτε-
ρικών Υποθέσεων της τοπικής κυβέρνησης 
απέστειλε χθες στις ξένες κυβερνήσεις ένα 
20σέλιδο μνημόνιο, με το περιεχόμενο του 
νόμου για το δημοψήφισμα, εξηγώντας την 
ανάγκη του καταλανικού λαού να έχει δικαί-
ωμα στην αυτοδιάθεσή του.
«Η Καταλoνία μετατρέπεται σε μία δομική 
μειονότητα εντός του Ισπανικού κράτους, 
γεγονός που την εμποδίζει να χαίρει της πλή-
ρης αναγνώρισής της, της αντιπροσώπευσης 
και της συμμετοχής της στην πολιτική, κοι-
νωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή του 
Ισπανικού κράτους, απελευθερωμένη από 
κάθε είδους διάκριση», τονίζεται στο μνη-
μόνιο που απέστειλε η τοπική κυβέρνηση, 
εξηγώντας πως ο νόμος για το δημοψήφισμα 
αποτελεί ένα όργανο που έχει εγκριθεί από 
68 από τους 135 βουλευτές του Κοινοβουλίου 
της Καταλoνίας, προκειμένου να δυνηθούν οι 
πολίτες της να εκφράσουν τη βούλησή τους 
την 1η Οκτωβρίου.

Επιπλέον, στο ίδιο αγγλικό κείμενο προστίθε-
ται πως ο νόμος αυτός «επιδιώκει να δώσει 
μία δημοκρατική απάντηση» στο θέμα του 
Καθεστώτος της Αυτονομίας (Estatut), που οι 
προβλέψεις του έχουν περικοπεί από το Ισπα-
νικό Συνταγματικό Δικαστήριο, κι οι νόμοι 
που απέρρεαν από αυτό έχουν ακυρωθεί από 
το ανώτατο δικαστικό όργανο. Σύμφωνα με 
την καταλανική πλευρά, η μόνη ανταπόκριση 
στις αξιώσεις της υπήρξε μία «δικαστική επί-
θεση ενάντια σε όσου υποστηρίζουν τη διεξα-
γωγή του δημοψηφίσματος» και η «περιστολή 
της αυτοδιακυβέρνησης της Καταλωνίας».
Στο μνημόνιο περιγράφονται οι τρείς κύριοι 
στόχοι του νόμου για το δημοψήφισμα.
Πρώτον, «η ανάγκη να βρεθεί μία πολιτική 
λύση στην πολιτική διένεξη με την Ισπανική 
κυβέρνηση, επιτρέποντας στους πολίτες της 
Καταλoνίας να υιοθετήσουν μία σαφή κι αδι-
αμφισβήτητη θέση μέσω του δημοψηφίσμα-
τος.
Δεύτερον, «η ανάγκη να δωθεί απάντηση 
στην αξίωση εξέφρασαν στην κάλπη οι πολί-
τες της Καταλoνίας και η οποία έδωσε μία 
κυβέρνηση και μία κοινοβουλευτική πλειο-
ψηφία που καλείται να δώσει απάντηση σύμ-
φωνα με τις δημοκρατικές αρχές».
Τρίτον, «η ύπαρξη ενός διεθνούς νομικού 
πλαισίου που θα καθιστά δυνατή τη διεξα-
γωγή ενός δημοψηφίσματος για την ανεξαρ-
τησία, όπως και για τη δημιουργία ενός νέου 
κράτους εντός της Ευρώπης, που θα βασίζε-
ται στην υποχρέωση του κάθε κράτους να χει-
ρίζεται δημοκρατικά τις διαφωνίες του, τον 
σεβασμό στα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες του ανθρώπου, το δικαίωμα των 
λαών στην αυτοδιάθεση και το δικαίωμα στη 
διορθωτική απόσχιση».
Η κυβέρνηση της Καταλoνίας διαβεβαιώνει 
στις ξένες κυβερνήσεις πως ο νόμος για το 
δημοψήφισμα προβλέπει «μία σειρά από κοι-
νούς μηχανισμούς συμβατούς με αυτούς που 
σε διεθνές επίπεδο που διέπουν τις εκλογικές 
διαδικασίες, περιλαμβανομένης και της ίδρυ-
σης μίας εκλογικής αρχής, της σύνθεσης εφο-
ρευτικών επιτροπών στα εκλογικά κέντρα, 
εκλογικών ψηφοδελτίων και κέντρων διεξα-
γωγής της ψηφοφορίας».

Πυρετώδεις προετοιμασίες 
για το δημοψήφισμα της 
ανεξαρτησίας στην Καταλονία
Ακριβώς δύο μήνες πριν την προγραμματισμένη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της 1ης 
Οκτωβρίου για την ανεξαρτησία της Καταλoνίας, η τοπική κυβέρνηση και τα κόμματα που 
στηρίζουν την απόσχισή της από την Ισπανία, εντείνουν τις προετοιμασίες για τον δρόμο 
προς τις κάλπες και την «άμυνά» τους απέναντι στο κεντρικό κράτος
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Ό
ταν ήμουν μικρό παιδί στην Κύπρο, θυ-
μάμαι που ξύπνησα ένα χειμωνιάτικο 
πρωινό και είδα χιόνι για πρώτη φορά 
στη ζωή μου. Έλιωσε σε λίγες ώρες, αλ-

λά χαρήκαμε πάρα πολύ ο αδελφός μου κι εγώ που 
παίξαμε με το χιόνι έστω και για λίγο.
Ακόμα θυμάμαι όταν οδηγούσα στο Σικάγο σε έναν 
επαρχιακό δρόμο ένα βράδυ με χιόνι και ξέφυγα 
από το δρόμο και βρέθηκα σε ένα χαντάκι. Κι όσο 
πατούσα το γκάζι για να βγω στο δρόμο τόσο πιο 
βαθιά πήγαινε το αυτοκίνητο στο χαντάκι. Είχα κολ-
λήσει. Ο μόνος τρόπος για να βγω ήταν με τη βοή-
θεια ενός γερανού.
Αυτή η εμπειρία μου με έκανε να σκεφτώ πόσο 
εύκολο είναι να κολλήσεις σ’ ένα χαντάκι στην 
έγγαμη ζωή σου. Ξεκινάμε με ενθουσιασμό και 
χαρά και κάποια στιγμή, ενώ προχωρούμε στη 
σχέση μας, γλιστράμε στο δρόμο και πέφτουμε 
μέσα σ’ ένα χαντάκι. Σ’ ένα μέρος όπου όσο κι αν 
προσπαθούμε να βγούμε δεν τα καταφέρνουμε.
Αυτά που έμαθα για να ξεκολλήσεις από ένα τέτοιο 
χαντάκι του γάμου σου είναι τα εξής:
Να προσέχεις τις προειδοποιητικές πι-
νακίδες
 Συνήθως δε βρίσκεσαι ξαφνικά μέσα σ’ ένα 
χαντάκι. Υπάρχουν κάποιες προειδοποιητικές πινα-
κίδες που τις αγνόησες. Στη δική μου περίπτωση με 
το χιόνι δεν είχα κάνει τις κατάλληλες προσαρμογές 
στις συνθήκες του δρόμου. Αυτό μπορεί να συμβεί 
όταν η ζωή είναι πολύ γεμάτη από τόσα άλλα πράγ-
ματα που απαιτούν την προσοχή μας --τη δουλειά, 
τα παιδιά,τη συντήρηση του σπιτιού, άλλες ευθύνες 
-- που η σχέση σου με τον άντρα σου/τη γυναίκα 
σου παραμερίζεται.
Με τον καιρό διαπιστώνεις ότι οι μικρές λεπτότητες 
αρχίζουν να πηγαίνουν στην άκρη. Μπορεί να μη 
λες πια, “Καλημέρα” ή “Ευχαριστώ” στον άντρα 
σου/στη γυναίκα σου-- αν και δε θα συμπεριφερό-
σουν έτσι σε κάποιον φίλο ή συνάδελφο. Είναι ο ολι-
σθηρός κατήφορος της αδιαφορίας.
Μία άλλη πινακίδα κινδύνου είναι όταν διαπιστώ-
νεις ότι δε λαχταράς να κάνεις κάτι με τον άντρα 
σου ή τη γυναίκα σου ή να είστε μαζί. Στο ημερο-
λόγιό σου έχεις σημειωμένα άλλα άτομα και πράγ-
ματα και όχι εσάς τους δυο. Κι αν έχεις σημειωμένη 
κάποια έξοδο με τον/την σύζυγό σου, σου φαίνεται 
σαν υποχρέωση και όχι σαν κάτι που το περιμένεις 
με χαρά.
Να βρεις κάτι να σε τραβήξει
Αν και η απλή προσπάθεια δεν είναι αρκετή από 
μόνη της, αν βάλεις όμως κάτι γερό και σταθερό 
κάτω από τις “ρόδες” σου θα δώσει στις προσπά-
θειές σου κάτι για να πιαστείς και να σε βγάλει από 

το τέλμα σου.
Να θυμάσαι ότι είστε μαζί σ’ αυτό το τέλμα. Μην 
κλείνεσαι στον εαυτό σου γιατί έτσι  θα απομακρυν-
θείτε ακόμα περισσότερο ο ένας από τον άλλον. Να 
εκφράσεις τις ανησυχίες σου στον άντρα σου/στη 
γυναίκα σου, γιατί έτσι θα είναι σα να αντιμετωπί-
ζετε μαζί τη στασιμότητα αυτή, θα είναι κάτι που θα 
σας ενώνει μάλλον παρά θα σας χωρίζει. “Αγάπη 
μου, έχω την εντύπωση ότι κολλήσαμε. Εσύ πώς 
νιώθεις; Τι μπορούμε να κάνουμε; Θέλω ο γάμος 
μας να αναζωογονηθεί.”
Να θυμάσαι τα θεμελιώδη. Να φέρεσαι στον άντρα 
σου/στη γυναίκα σου όπως θα ήθελες να σου φέρε-
ται. Να μιλάς θετικά. Και προπάντων διατήρησε τη 
φαιδρή πλευρά στα θεμελιώδη: Να κάνετε κάποια 
πράγματα μαζί απλά γιατί σας αρέσει. Το γέλιο που 
μοιράζεστε είναι καλό βαρόμετρο ενός υγιούς 
γάμου. Και μην ξεχνάς να διατηρείς μια ευχάριστη 
ατμόσφαιρα.
Να θυμάσαι τις όμορφες μέρες. Αφιέρωσε λίγη ώρα 
και θυμήσου κάποιες ιδιαίτερες στιγμές που περά-
σατε μαζί. Βγάλε ένα άλμπουμ με φωτογραφίες και 
ξεφυλλίστε το μαζί σχολιάζοντας κάποια σημαντικά 
γεγονότα και εμπειρίες. Ανακατεύοντας τις στάχτες 
μπορεί να ζωντανέψει η φωτιά και να ανανεωθείτε.
Να μη γίνεις αιχμάλωτος του “πρέπει να γίνει.” Η 
ζωή παραμερίζει την αγάπη αν δεν προσέξεις. Όλα 
εκείνα που έχεις στη λίστα σου ότι πρέπει να γίνουν 
μπορεί να φαίνονται σημαντικά, αλλά σημαντική 
είναι και η επένδυση στο γάμο σου. Μη γίνεσαι αιχ-
μάλωτος στην “τυρρανική πίεση του επείγοντος.” 
Βρες χρόνο που θα τον ξοδέψετε μαζί και περιφρού-
ρησέ τον. Μην περιμένεις να νιώσεις ρομαντικά, 
αλλά εκφράσου ρομαντικά.
Να ζητήσετε  βοήθεια αν χρειάζεται 
Ακριβώς όπως εμένα με βοήθησε ο γερανός για 
να βγω από το χαντάκι, από καμιά φορά, όλοι μας 
χρειαζόμαστε ένα χέρι βοηθείας. Συνήθως, όταν 
οι άνθρωποι βλέπουν ένα αυτοκίνητο να έχει κολ-
λήσει, δε μένουν απαθείς, αλλά θέλουν με κάποιον 
τρόπο να βοηθήσουν. Αυτό δεν είναι κάτι για να 
ντρέπεσαι. 
Μπορεί να έχετε κάποιο φιλικό ζευγάρι με το οποίο 
μπορείτε να συμμεριστείτε μερικά από τα προβλή-
ματά σας. Θα μπορούσαν ίσως να σας συστήσουν 
κάποιο βιβλίο που τους φάνηκε εκείνους χρήσιμο. 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε κάποιο σεμινάριο 
σχετικό με το γάμο. Μπορείτε ακόμη να συναντή-
σετε τον ποιμένα σας ή κάποιον οικογενειακό σύμ-
βουλο για κάποια γνώμη.
Και προπάντων, να κάνετε ό,τι χρειάζεται. Ξεκολλή-
στε και γυρίστε πίσω. Υπάρχουν τόσα πολλά που 
μπορείτε να απολαύσετε.

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.

Πώς να βγεις από κάποιο 
τέλμα του γάμου

οικογένεια

• To παιδί μου και εγώ
Μαθήματα αγάπης για τους 
γιους μας!

Ε
ίναι ατίθασα, κάποιες φορές ανυπά-
κουα, σκαρφαλώνουν και λερώνονται. 
Ναι, το μεγάλωμα των αγοριών αποτε-
λεί μια δύσκολη υπόθεση. Από την άλ-

λη, όλη η εκπαίδευση των αγοριών στηρίζεται 
σε ένα έξυπνο τρίπτυχο: αφοσίωση, πειθαρ-
χία και κάποιες τεχνικές εκπαίδευσης. 
1. Ξεκάθαρες οδηγίες
Aν μια μητέρα μπει στη διαδικασία να αναλύ-
σει τις προθέσεις της ή τελοσπάντων να εξηγή-
σει γιατί πρέπει τα αγόρια της να κάνουν κάτι, 
απλώς… έχει χάσει το παιχνίδι. Τα αγόρια 
χρειάζονται πολύ ξεκάθαρες οδηγίες για να 
κάνουν κάτι και, αν είναι δυνατόν, μονοσύλ-
λαβες. «Σταμάτα», «όχι», «τώρα» είναι λέξεις 
που θα πρέπει καθημερινά να χρησιμοποιού-
νται από το μητρικό λεξιλόγιο.
2. Αγάπη (αγάπη, αγάπη)
Τα αγόρια μας χρειάζονται απεριόριστη 
στοργή και χάδια, μια που οι αγκαλιές τα 
κάνουν να νιώθουν ασφάλεια και εμπιστο-
σύνη στον εαυτό τους. Καθώς οι μικροί μας 
άντρες μεγαλώνουν, κάποιες φορές δείχνουν 
απροθυμία στα χάδια των γονιών τους ειδικά 
μπροστά σε τρίτους. Τα αγόρια δυσκολεύο-
νται πολύ να διαχειριστούν κάθε είδους προ-
σωπική σχέση, όμως έχουν ανάγκη από την 
ανθρώπινη επαφή. Και εκτός από το χάδι και 
την αγκαλιά, χρειάζονται και τις «καλές κουβέ-
ντες» της μαμάς τους.
3. Πειθαρχία
Ναι, τα αγόρια είναι γεννημένα απείθαρχα. 
Από μωρά ακόμη σε φέρνουν στα όριά σου, 
ακριβώς επειδή ζουν στα όρια. Είναι η ειδι-
κότητά τους. Αλλά και δική σας πάλι ειδικό-
τητα είναι να τους βάζετε συνεχώς και πάντα 
όρια. Ευτυχώς, πάντως, όσο κι αν δοκιμάζουν 
τα όριά μας, τα αγόρια είναι πολύ πιο δεκτικά 
στους κανόνες, γιατί με αυτούς αισθάνονται 
πολύ πιο ασφαλή και σίγουρα. Θα πρέπει να 
είστε πάντα κάθετοι σε ό,τι λέτε, χωρίς υστε-
ρίες και χωρίς να χάνετε τον έλεγχο. Θυμηθείτε 
πως μόνο με τη σοβαρότητα και την πειθώ 
μπορείτε να κερδίσετε την εκτίμησή τους.
4. Ενθάρρυνση
Πρέπει να ενθαρρύνουμε τα αγόρια μας να 
εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Το κλάμα 
και ο θυμός είναι απαραίτητα για την υγιή 

συναισθηματική τους ανάπτυξη. Το σημαντικό 
κομμάτι σε όλο αυτό (αλλά και το πιο δύσκολο) 
είναι να τα αφήνουμε να εκδηλώνονται χωρίς 
όμως να γίνονται επιθετικά.
5. Έπαινος
Επειδή τα αγόρια δέχονται από μικρή ηλικία 
πολλές υποδείξεις και πολλά «μη», τόσο στο 
σχολείο όσο και στο σπίτι τους, συχνά θα πρέ-
πει να εστιάζουμε στις αξιέπαινες πράξεις τους 
και να τα βοηθάμε να διοχετεύουν την ανεξά-
ντλητη ενέργειά τους σε δραστηριότητες που 
είναι δημιουργικές και τα ανταμείβουν.
6. Ελευθερία
Τα αγόρια έχουν ανάγκη από κίνηση, δράση 
και από έναν ανοιχτό χώρο όπου μπορούν 
να εκφραστούν ελεύθερα. Όταν αφήσετε ένα 
αγόρι να παίξει ελεύθερα, η ανταμοιβή είναι 
τεράστια. Συχνά οι μαμάδες αποτρέπουν τα 
παιδιά τους από το να παίξουν ελεύθερα, γιατί 
φοβούνται μην πέσουν και χτυπήσουν. Προ-
σπαθήστε πρώτα απ’ όλα να καταπολεμήσετε 
τις δικές σας φοβίες, αλλά και να δημιουργή-
σετε τις συνθήκες ώστε να παίζουν με ασφά-
λεια.
7. Πρόκληση
Η πρόκληση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις 
λέξεις «κίνδυνος» και «ρίσκο», δύο έννοιες 
που προκαλούν φόβο στους σημερινούς 
γονείς. Όμως, τα αγόρια χρειάζονται και τα 
δύο. Δώστε στα αγόρια σας την ευκαιρία να 
παίρνουν ρίσκα και να δοκιμάζουν τις δυνά-
μεις τους. Αφήστε τα να τρέξουν στη βροχή, 
να αναρριχηθούν στα δέντρα, να κυνηγήσουν 
για να πάρουν το παιχνίδι τους, ακόμη και να 
μπλεχτούν σε καβγάδες.
8. Αυτοπεποίθηση
Η αυτοπεποίθηση είναι μία από τις σημα-
ντικότερες δεξιότητες για έναν άντρα, αλλά 
αυτοπεποίθηση δεν σημαίνει εγωπάθεια. 
Είναι γεγονός ότι οι άντρες πρέπει να αντα-
ποκριθούν σε προσδοκίες που τους έχει 
θέσει η κοινωνία μας. Προσδοκίες αγχωτικές 
κι άδικες. Μια μητέρα πρέπει να βοηθήσει 
το αγόρι της να πιστέψει στον εαυτό του για 
αυτό που είναι, αλλά όχι να υπερβάλλει για τις 
ικανότητές του. Να θυμάστε ότι η αυτοπεποί-
θηση διευκολύνει τη ζωή, ενώ ο εγωισμός τη 
δυσκολεύει.



20 4 αυγούστου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

της χριςτιανας κιεςκου

Κ
υστίτιδες, ουρολοιμώ-
ξεις, κολικοί νεφρού... 
Τα ουρολογικά προβλή-
ματα είναι πολύ συνηθι-

σμένα το καλοκαίρι, με τη συχνό-
τητά τους να αυξάνεται έως και 
κατά 30%, σύμφωνα με τα υπάρ-
χοντα στοιχεία.
Αυτό πιστεύεται ότι οφείλεται σε 
συνδυασμό διαφόρων παραγό-
ντων, όπου κεντρικό ρόλο παί-
ζουν η αυξημένη εφίδρωση με 
την αφυδάτωση που επιφέρει 
και τα βακτήρια που πολλαπλα-
σιάζονται εύκολα σε συνθήκες 
ζέστης και υγρασίας.
Όπως εξηγεί ο χειρουργός ουρο-
λόγος Δρ. Ηρακλής Πούλιας, MD, 
PhD, επιστημονικός συνεργάτης 
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ-Μητέρα και 
πρόεδρος της Ελληνικής Ουρο-
λογικής Εταιρείας, όταν 
κάνει ζέστη ο οργανισμός 
προσπαθεί να ρυθμίσει 
την εσωτερική θερμοκρα-
σία του διεγείροντας την 
παραγωγή και απο-
βολή του ιδρώτα. Αν 
αυτό δεν συνοδευ-
τεί από αντίστοιχη 
αύξηση στην πρό-
σληψη υγρών, ώστε να 
αναπληρωθούν όσα χάνο-
νται, το επακόλουθο 
είναι η αφυδάτωση.
«Ο οργανισμός είναι 
πολύ αποδοτικός στην 
ανίχνευση της αφυδά-
τωσης και αντιδρά αμέ-
σως ελαττώνοντας την ποσό-
τητα των ούρων που 
παράγει, ώστε να περι-
οριστούν οι απώλειες», 
λέει. «Έτσι, τα ούρα γίνο-
νται πιο πυκνά και περι-
έχουν περισσότερα μεταλ-
λικά ιχνοστοιχεία (ασβέ-
στιο, ουρικό οξύ, οξαλικό 
οξύ) απ’ όσα μπορεί το υγρό να 
διαλύσει, με συνέπεια να αυξάνε-
ται ο κίνδυνος δημιουργίας κρυ-
στάλλων. Οι κρύσταλλοι ευνο-
ούν την ανάπτυξη νεφρολιθίασης 
(πέτρες στα νεφρά), η οποία μάλι-
στα εμφανίζεται κυρίως σε νεαρά 
άτομα, ακόμα και σε εφήβους».

Επειδή εξάλλου τα (λιγοστά) 
ούρα παραμένουν επί περισ-
σότερες ώρες στην ουροδόχο 
κύστη έως ότου δημιουργη-
θεί η ανάγκη για κένωση, δίνε-
ται η ευκαιρία στα βακτήρια που 
υπάρχουν σε αυτήν να πολλα-
πλασιαστούν.
Και μετά είναι κάθε τι που 
κάνουμε και διευκολύνουμε 
την είσοδο των βακτηρίων στην 
ουρήθρα και από εκεί στην 
ουροδόχο κύστη. «Η ουρήθρα 
είναι ο μικρός “σωλήνας” μέσω 
του οποίου διέρχονται τα ούρα 
από την ουροδόχο κύστη για 
να αποβληθούν από το σώμα», 
λέει ο Δρ. Πούλιας. «Από την ίδια 
οδό, όμως, μπορούν τα μικρό-
βια να εισβάλλουν στο ουροποι-
ητικό σύστημα, όπου μπορεί να 

προκαλέσουν από μια ουρη-
θρίτιδα ή κυστίτιδα (λοί-
μωξη μόνο στην ουρήθρα ή 
στην ουροδόχο κύστη, αντί-

στοιχα) έως λοίμωξη που 
επεκτείνεται και στους 
ουρητήρες, που είναι 

τα “σωληνάκια” που ενώ-
νουν τους νεφρούς με 

την κύστη. Αν η ουρο-
λοίμωξη φθάσει μέχρι 
τους νεφρούς, τότε 
μπορεί να αναπτυχθεί 

πυελονεφρίτιδα που είναι 
πιο σοβαρή κατάσταση».
Η παραπάνω «διαδρομή» 

των μικροβίων και των 
λοιμώξεων δεν είναι 
σπάνιο φαινόμενο. Αντι-
θέτως, «το 90% των λοι-

μώξεων του ουροποιητι-
κού είναι ανιούσες, δηλαδή 

τα μικρόβια μεταφέρονται 
από την ουρήθρα προς 
τους νεφρούς», υπογραμ-

μίζει ο ειδικός. Βέβαια, «τα 
μικρόβια που εισβάλλουν στην 

ουρήθρα κατά κανόνα αποβάλ-
λονται με τα ούρα πριν προλά-
βουν να εγκατασταθούν, αλλά 
όταν υπάρχει στάση ούρων 
(δηλαδή τα ούρα είναι επί ώρες 
μέσα στην κύστη) ή ορισμένες 
άλλες συνθήκες, αναπτύσσονται 
και προκαλούν λοίμωξη».

Τ
ο σφουγγαράκι της κουζίνας «φιλοξενεί» αμέτρητα μικρόβια, 
μερικά από τα οποία είναι στενοί συγγενείς των βακτηρίων που 
προκαλούν πνευμονία και μηνιγγίτιδα, σύμφωνα με μια νέα γερ-
μανική επιστημονική έρευνα.

Οι επιστήμονες συνιστούν την αλλαγή του κάθε εβδομάδα, επειδή 
ακόμη κι αν προσπαθήσει κάποιος να αποστειρώσει τα σφουγγαράκια, 
π.χ. με βράσιμο, τα μικρόβια δεν θα εξαλειφθούν.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ακόμη και όταν επιχείρησαν να αποστει-
ρώσουν τα σφουγγαράκια σε βραστήρα ή σε φούρνο μικροκυμάτων, 
δεν σκοτώθηκαν αρκετά από τα δυνητικά επικίνδυνα μικρόβια, όπως το 
Chryseobacterium hominis και το Moraxella osloensis, το οποίο μπορεί 
να προκαλέσει λοίμωξη σε ανθρώπους με εξασθενημένο ανοσοποιητικό 
σύστημα, ενώ μπορεί, επίσης, να δημιουργήσει δυσάρεστη μυρωδιά 
(και στο ίδιο το σφουγγαράκι).
Προς μεγάλη έκπληξη των επιστημόνων, τα σφουγγαράκια που καθα-
ρίζονταν τακτικά περιείχαν μεγαλύτερη αναλογία παθογόνων μικρο-
οργανισμών, σε σχέση με τα σφουγγαράκια που δεν είχαν καθαριστεί 
ποτέ. Αυτό πιθανώς οφείλεται στο ότι τα παθογόνα βακτήρια είναι πιο 
ανθεκτικά και γρήγορα καταλαμβάνουν τον χώρο που αφήνουν τα πιο 
«καλά» μικρόβια - κάτι ανάλογο με την επίπτωση που έχουν τα αντιβιο-
τικά στο έντερο.
Τα βακτήρια είναι πανταχού παρόντα, τόσο πάνω στην επιφάνεια όσο 
και στις κοιλότητες στο εσωτερικό του σπόγγου. H ανάλυση του μικρο-
βιώματος έδειξε ότι κυριαρχούν τα γ-πρoτεοβακτήρια.
Κάτω από το μικροσκόπιο, αποκαλύφθηκε ότι κάθε κυβικό εκατοστό 
από ένα σφουγγαράκι μπορεί να φιλοξενεί πάνω από 50 δισεκατομ-
μύρια, δηλαδή περίπου επτά φορές περισσότερα από τον αριθμό των 
κατοίκων της Γης. Τέτοια πυκνότητα βακτηρίων, σύμφωνα με τους ερευ-
νητές, συναντάται μόνο στα κόπρανα.

Ο
ι άνθρωποι που διαγι-
γνώσκονται με στεφα-
νιαία νόσο της καρδιάς 
και στη συνέχεια εκδη-

λώνουν κατάθλιψη αντιμετωπί-
ζουν διπλάσιο κίνδυνο πρόωρου 
θανάτου, σε σχέση με τους ασθε-
νείς χωρίς κατάθλιψη, σύμφωνα 
με μια νέα αμερικανική επιστημο-
νική έρευνα.
Ο κίνδυνος θανάτου είναι αυξη-
μένος είτε η κατάθλιψη εμφανι-
σθεί αμέσως μετά τη διάγνωση 
του καρδιολογικού προβλήματος 
είτε εκδηλωθεί έπειτα από χρόνια.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την 
επιδημιολόγο Χάιντι Μέι του 
ιατρικού κέντρου Intermountain 
της Σόλτ Λέικ στη Γιούτα, που 
έκαναν τη σχε τ ική δημοσ ί-
ευση στο ευρωπαϊκό καρδιολο-
γικό περιοδικό «European Heart 
Journal-Quality of Care & Clinical 
Outcomes» ανέλυσαν στοιχεία 
για περίπου 24.100 ασθενείς που 
είχαν διαγνωσθεί με στεφανιαία 
νόσο και οι οποίοι είχαν εξετασθεί 
μέσα στην επόμενη δεκαετία κατά 
πόσο είχαν και κατάθλιψη (κάτι 
που συνέβη στο 15% των ασθε-
νών).
Η σχέση μεταξύ καρδιοπάθειας 
και κατάθλιψης είναι αμφίδρομη, 
καθώς η μία μπορεί να επιδεινώ-
σει την άλλη. Η εκδήλωση κατά-
θλιψης, μεταξύ άλλων, επηρεάζει 
αρνητικά τη σωστή εκτέλεση της 
θεραπείας των καρδιοπαθών, οι 
οποίοι μπορεί να μην παίρνουν 
πλέον σωστά τα φάρμακα για την 
καρδιά τους. Επίσης, η κατάθλιψη 
μπορεί να προκαλέσει βιολογι-
κές αλλαγές στο σώμα, οι οποίες 
αυξάνουν τον καρδιαγγειακό κίν-
δυνο.
Οι ερευνητές τόνισαν τη σημασία 
να ελέγχονται οι καρδιοπαθείς για 
πιθανή κατάθλιψη ακόμη και χρό-
νια μετά τη διάγνωση της καρδι-
αγγειακής νόσου. Όπως είπαν, 
η κατάθλιψη μετά τη στεφανιαία 
νόσο αποτελεί τον σημαντικότερο 
μεμονωμένο προγνωστικό δείκτη 
για τον κίνδυνο πρόωρου θανά-
του του ασθενούς.

Η κατάθλιψη 
διπλασιάζει τον 
κίνδυνο θανάτου 
από στεφανιαία 
νόσο

Αμέτρητα μικρόβια 
«φιλοξενεί» το 
σφουγγαράκι της κουζίνας

Γιατί είναι πιο συχνά τα 
ουρολογικά προβλήματα 
το καλοκαίρι;

υγεία

Η 
yoga λίγο πολύ όλοι 
ξέρουμε ότι έχει ευερ-
γετικά οφέλη όχι μόνο 
σωματικά αλλά και 

ψυχολογικά αφού καλλιεργείται ο 
θετικός τρόπος σκέψης που είναι 
απαραίτητος στην εποχή μας.
Η partner yoga που σίγουρα 
θα έχεις ακούσει, είναι ότι πιο 
σύγχρονο μπορεί να δοκιμά-
σεις. Πρόκειται για την καλύτερη 
γυμναστική για όσους έχουν 
ομαδικό πνεύμα και θέλουν να 
μοιράζονται πράγματα, για ζευ-
γάρια που λατρεύουν να κάνουν 
πράγματα μαζί αλλά και για δύο 
φίλες!
Ουσιαστικά αυτό που λένε οι 

δάσκαλοι είναι ότι κάνετε τις 
κλασσικές στάσεις της  γιόγκα 
που όμως τις κάνουν 2 ή περισ-
σότεροι άνθρωποι μαζί, ταυτό-
χρονα!
Το κάθε πράγμα έχει τον στόχο 
του και στην συγκεκριμένη περί-
πτωση αυτό το είδος γυμναστι-
κής έχει ως στόχο να συνειδητο-
ποιήσει ο ασκούμενος ότι με το 
«μαζί» είμαστε πιο δυνατοί!
Ανάλογα με τη συνεδρία που θα 
επιλέξετε, μπορείτε να κάνετε 
ακροβατ ικά χρησ ιμοποιώ-
ντας μόνο το σώμα σας ή ακόμη 
και μασάζ στο ζευγάρι σας με 
κάποιες στάσεις που το επιτρέ-
πουν!

Γιατί θα πρέπει και εσύ να 
δοκιμάσεις την partner yoga;
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απόψεις

Παρατηρείται μία διεθνής κρίση 
ταυτότητας με την τρέλα που έχει 
ανάψει σε όλον τον κόσμο για 
μία εξωτερική εμφάνιση δυτικού 
τύπου. Επιθυμία για καμπύλες εκεί 
που πρέπει, πεταχτή μυτούλα, ίσια 
μαλλιά και λυγερή κορμοστασιά – 
τα αμφίβολα εμβλήματα ομορφιάς 
και επιτυχίας - . Στην εποχή μας που 
υποτίθεται ότι γιορτάζουμε την 
ποικιλία, πολλοί προσπαθούν σκληρά 
να εξαλείψουν τα χαρακτηριστικά που 
κληρονομούν από την εθνικότητά 
τους. Οι πλαστικές επεμβάσεις 
αυξάνονται όλο και περισσότερο 
στις διάφορες φυλές. Οι λόγοι είναι 
ότι αποκτούν υψηλότερο εισόδημα 
και ότι υπάρχει πρόσβαση σε 
ευρύτερο φάσμα συγκεκριμένων 
τεχνικών σύμφωνα με την εθνικότητά 
τους. Είναι τρόπος να επιτύχεις 
σε μία διεθνή κουλτούρα όπου οι 
άνθρωποι φαίνονται και ακούγονται 
πολύ διαφορετικά απο τη χώρα 
προέλευσής σου. 

        

Ο
ι Ασιάτες ‘’ανοίγουν’’ τα βλέ-
φαρά τους με πλαστική επέμ-
βαση που είναι κάτι τόσο φυ-
σ ικό και αναμενόμενο σ τ ις 

χώρες τους σα να πηγαίνουν στο κολλέ-
γιο. Μεγαλώνοντας , μαθαίνουν να πι-
στεύουν ότι τα μάτια με πτύχωση στο 
πάνω μέρος είναι ωραιότερα επειδή εί-
ναι μεγαλύτερα, πιο ανοιχτά. Πιστεύουν 
ότι όσο πιο δυτικός μοιάζεις τόσο πιο 
πετυχημένος θα γίνεις. Μερικοί μικραί-
νουν τους αστραγάλους τους : Γίνεται το-
μή και ενδοσκοπικά διαχωρίζεται ο μυς 
από την μεμβράνη. Ο προεξέχων μυς κό-
βεται. Αλλοι μακραίνουν τα πόδια τους 
: Οι κνήμες και οι αστράγαλοι σπάζουν 
και διαπερνώνται με ατσάλινα καρφιά 
πάνω σε εξωτερικό πλαίσιο με βίδες. 
Τραβούν τα κόκκαλα γυρνώντας τα καρ-
φιά μέχρι το σημείο που ήταν σπασμένο. 
Απαιτούνται αρκετοί μήνες για να ανα-
γεννηθεί το κόκκαλο και μετά τα καρφιά 
παραμένουν ακομα ένα χρόνο για υπο-
στήριξη. Η Ιαπωνέζικη κουλτούρα έδινε 
έμφαση στην συγχώνευση και στην ο-
μαδική σκέψη. Τώρα μαθαίνουν πως να 
ξεχωρίζουν, να διαφέρουν από τους άλ-
λους και να δείχνουν την προσωπικότη-
τά τους. Μέρος της μαθήσεώς τους είναι 
να χρησιμοποιούν τη γλώσσα του σώμα-
τος και να μιλούν σαν χαρακτήρες τηλε-
οπτικών εκπομπών όπως το Sex and the 
City. Οι Ιαπωνέζες έπαψαν να φαίνονται 
πια τόσο χαριτωμένες, χλωμές και υπά-
κουες. Ποιό είναι το μυστικό της Ιαπω-
νέζας Μις Υφήλιος; Οτι φαίνεται λιγότε-

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣκλΗ

περιερΓη    ομοιοτητα
ρο Ιαπωνέζα.             
Πολλές γυναίκες ακολουθούν τη διεθνή 
γλώσσα της Pam Anderson : Αύξηση 
στήθους με σιλικόνη και ξανθά μαλλιά. 
Εξ’άλλου μόνο δύο στις εκατό του πλη-
θυσμού σε όλον τον κόσμο γεννιούνται 
ξανθιές. Αφρικάνοι και Νότιο-Αμερι-
κάνοι έχουν προτίμηση στην ρινοπλα-
στική ενώ ισ ιώνουν τα σγουρά μαλ-
λιά. Πολλοί καταλήγουν με άσχημες 
ουλές καψίματος από τα ζεστά σίδερα 
και τα χημικά ισιωτικά που χρησιμο-
ποιούν.Οι Λατίνες ν ιώθουν πιεσ τικά 
την ανάγκη να φαίνονται πιο Ισπανί-
δες, όπως η ηθοποιός Penelope Cruz, 
παρά εγχώριες. Εκατομμύρια άνθρω-
ποι αλλάζουν το χρώμα των ματ ιών 
τους με έγχρωμους φακούς επαφής. 
Αραγε η πρώην Ινδή Μις Υφήλιος θα 
ήταν τόσο δημοφιλής αν τα μάτια της 
δεν ήταν πράσινα-μπλε; Οι Ινδές τώρα 
κόβουν τα μαλλιά τους και κτενίζονται 
με σύγχρονο τρόπο ενώ η παράδοση 
και η θρησκεία τους απαιτεί να έχουν 
μακρυά μαλλιά
Ούτε οι Ευρωπαίες είναι πάντοτε ευχα-
ριστημένες. Για να φαίνονται διεθνείς, 

θέλουν ζουμερά χείλη και πιο κυματι-
στά μαλλιά. Εχουν είδωλο τη Madonna 
που ανοιχτά ταυτίστηκε με την Αφρι-
κανο-Αμερικάν ικη κουλτούρα όταν 
προσκύνησε έναν μαύρο Ιησού, σ το 
βίντεό της ‘’Like a Prayer’’. 
 Μήπως στο τέλος θα έχουμε ομοιο-
μορφία στην εμφάνιση; Ελπίζω όχι ! 
Ο κόσμος αναγνωρίζει ότι το χρώμα 
του δέρματος και η εθν ικότητα δεν 
έχουν σημασία και ο καθένας εκτιμά-
ται για την μοναδικότητά του. Δεν θεω-
ρείται ανεπάρκεια η έλλειψη χαρακτη-
ριστικών δυτικού τύπου. Ομως ειναι 
γεγονός ότ ι πολλοί προσπαθούν να 
συμμορφωθούν με την δυτ ική ιδα-
νική ιδέα περί ομορφιάς. Μάλλον κάτι 
άλλο συμβαίνει: Ισως αυτή η επιθυμία 
για αλλαγή, αυτή η αποπλάνηση έστω 
και πρός λάθος κατεύθυνση, αντανα-
κλά τον θεμελιώδη πόθο της ανθρώ-
πινης ψυχής μας να γινόμαστε αποδε-
κτοί. Απλά, όλοι θέλουμε ν’ανήκουμε 
στη φυλή του κόσμου.

www.raniamesiskli.com    
www.youtube.com/user/MadonnaRania
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Σχολιαστής
του γιώργου τσαντήλα

Επικίνδυνες απο-
στολές !
Ναι,  γ ια  κά τ ι  τ έ τοιο 
μιλάμε σχολιαστή μου 
, έχε το νού σου,  η επι-
γραφή «προσδεθείτε» 

έχει ανάψει ... και ξεκινάμε μαζί και τον μήνα του 
τρύγου για να τρυγήσουμε τις ουκ ολίγες ατασθα-
λίες που συμβαίνουν γύρω τριγύρω ! Με μπόλικο 
τζατζίκι αν θέλεις !

Καλό μήνα αδέλφια ! 
Θεωρώ αδέλφια μου –για να εξηγούμαι και να μην 
παρεξηγούμαι- όχι μόνο όσους γεννήθηκαν Έλλη-
νες,  αλλά κι όσους αγαπούν την Ελλάδα μας όσο 
κι εγώ και ίσως περισσότερο κι ας έχουν άλλη γεν-
νέτειρα χώρα ! Δεν θεωρώ αδέλφια μου και τους 
οικτήρω ( η ελληνική έκφραση απ’όπου προέρχε-
ται το άι σ ιχτ ίρ) αυτούς που μιλούν ελληνικά γ ια 
να λειτουργούν προδοτικά - πίσω από την πλάτη 
μου- για την πατρίδα μου και τους συμπατριώτες 
μου !  Και σταματήστε να ψάχνετε, κατά την άποψή 
μου, αυτούς τους δοσίλογους κρυψίνους προδότες 
, ανάμεσα σ τους μετανάστες Αλβανούς ή άλλους 
Βαλκάνιους ή από όπου γης ανθρώπους , οιουδή-
ποτε χρώματος, που ασπάσθηκαν με μεγάλο σεβα-
σμό την ελληνικότητα,  παρά περισσότερο να τους 
ψάξετε , ανάμεσα στους τριακόσιους της Βουλής ( 
της κατ΄ευφημισμόν ) των Ελλήνων ! Λέω , ... μήπως 
;;;; 

Άλλο το ένα , άλλο το άλλο ...
Είναι άλλο αυτό που πρέπει να κάνεις ( και σου υπο-
δεικνύει η συνείδησή σου , αν διαθέτεις απ΄αυτό το 
δυσεύρετο αγαθό συναίσθημα)  και άλλο αυτό που 
μπορείς να κάνεις ! Και όταν το συνειδητοποιείς 
είσαι ευτυχισμένος σχολιαστή μου !   
Ασπάζομαι τη φιλοσοφία σου , αν και ένας φιλόσο-
φος δεν είναι απαραίτητα και σοφός ! Θα συμπλή-
ρωνα όμως και την τρίτη παράμετρο,  που έχει να 
κάνει, με το τί  κάθε φορά σε συμφέρει να κάνεις , 
όταν έρχεται η στιγμή να αποφασίσεις με ποιούς θα 
πάς και ποιούς θα αφήσεις;;; τότε την πουλάς την 
μάνα σου ;; Για πες ... 
Ρητορικό το ερώτημα για σένα ... αλλά δεν είμαστε 
όλοι ίδιοι ! 

Κονδυλοφόροι σε διατεταγμένη υπηρε-
σία ...
Έχει μεγάλη πλάκα, όταν αντιλαμβάνεσαι την υπο-
κρισία του «νενέκου» και προσποιείσαι πως εκείνη 

τη στιγμή , στο ραδιόφωνο ακούγεται η «Άνοιξη» 
του Βιβάλντι. 
Έτσ ι κάπως,  μου βγαίνε ι με τ ις εφημερίδες και 
πάσης φύσεως ε νημερωτ ικά δίκ τυα –τρομάρα 
μου –που λειτουργούν στην περιοχή,  σε σχέση με 
όποια είδηση,  θίγει τα «καλώς» κείμενα της ελλη-
νικής παροικίας . Δεν προβάλλεται πουθενά , εκτός 
... από την εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια σας 
. Η «τακτ ική της γάτας» σε όλο της το μεγαλείο,  
«κρύψε τα σκατά και γρήγορα»!!!  Μα ...,  δεν κατα-
λαβαίνουν,  ότ ι κρύβουν τα κόπρανα,  πετώντας 
άμμο από πάνω,  αλλά η δυσοσμία παραμένει ;;; 
Πουφ !

Οι υπέρμαχοι ... μή χέσω κι εγώ !
Το αποκορύφωμα, ε ίναι όταν διαπισ τώνεις, ότ ι 
αυτοί οι ίδιοι , που βρίσκονται ως ηθικοί και φυσι-
κοί αυτουργοί , πίσω από το μεγάλο ριφιφί των 11 
και άνω εκ. δολλαρίων , αλλά και αυτοί που τους 
καλύπτουν, το παίζουν ανενόχλητοι , ως «αδιαμ-
φησβήτητοι» μέντορες,  δήθεν υποστηρικτές και 
υπέρμαχοι της προάσπισης της ελληνικής παράδο-
σης , παιδείας και  πολιτισμού στην ομογένεια του 
Τορόντο !!! Να γελάσω ή να κλάψω γοερά ;; προ-
τιμώ το δεύτερο !

Είναι για γέλια αλλά και για κλάμματα ...
 οφείλω να ομολογήσω σχολιαστή μου ! Για γέλια 
, γ ιατ ί πρόκε ιται πραγματ ικά γ ια πολύ ασ τε ίε ς 
φάτσες , που από τ ις γραφικές ελληνοφιγούρες,  
θα θύμιζαν φτωχοκουτσαβάκια του κερατά  και 
για κλάμματα,  διότι κατάφεραν να συρρικνώσουν 
την συμμετοχή του ελληνισμού και τη θέλησή του 
για ελληνομάθεια , σε ιστορικά χαμηλά ρεκόρ , σε 
ποσοστιαία σχέση , με τον πληθυσμό της ελληνικής 
Ομογένειας στην πόλη του Τορόντο ! 

Συμπαντικές ιστορίες 
Τρομάζω σχολιασ τή μου , όταν δεν προσπαθώ 
-αλήθε ια σ το λέω –να συγκεράσω και να συν-
θέσω  τα γεγονότα που δεσπόζουν  σ την ανθρώ-
πινη ισ τορία , αυτά που γνωρίζουμε τουλάχιστον  
από αυτούς που πρώτοι  την έγραψαν- και μην με 
πεις ρατσιστή αλλά την έγραψαν πρώτοι οι Έλληνες 
–αλλά αυτό γίνεται από μόνο του !  Αυτός ο συγκε-
ρασμός και η σύνθεση, αυτή η έριδα σκέψεων και 
διαλογισμών,  με οδηγούν αναπόφευκτα, στη θεω-
ρεία του σκοτεινού φιλόσοφου , του Ηράκλειτου!  
Η δημιουργ ική έριδα 
μεταξύ των ανθρώπων, 
αλλά και εκείνη η κατα-

στροφική, είναι που κάνει τον κόσμο να γυρνάει και 
να εξελίσσεται ... Είναι όλη η ενέργεια ... Είναι το 
Σύμπαν που συνωμοτεί ! Είναι το Σύμπαν που γρά-
φει ιστορία τελικά ...

Το χρειάζομαι μετά απ’ όλα αυτά !
Ένα μπάνιο στην πλανεύτρα,  ζωοποιό, σαγηνευτική 
χώρα των Σειρήνων ! Έχω ανάγκη γ ια μια επαφή 
–ίσως και πλατωνικά ερωτική –με τη θάλασσα ! 
Την αύρα! Την αρμύρα, τον βυθό , την μαγεία ... Το 
καλοκαίρι φεύγει (τρόπος του λέγειν το καλοκαίρι  
όσον αφορά το Τορόντο)... ο χειμώνας έρχεται ... 
βιαστείτε !  Τσικαμπλούμ !!!

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 ΕΡΩΤΑΣ
όνομα ουσιαστικόν,
πολύ ουσιαστικόν,
ενικού αριθμού,

γένους ούτε θηλυκού ούτε αρσενικού,
γένους ανυπεράσπιστου.
στην αρχή ενικός αριθμός

και μετά πληθυντικός
για όλα από δω και πέρα. 

(Κική Δημουλά)

Μ
εγάλο πραμα ο έρωτας  
Έχουν γραφτεί ιστορίες και ιστoριες για τον ερώτα, 
έχουν κάνει ταινίες  και ταινίες,  έχουν συνθέσει τρα-
γούδια και τραγούδια . 

Κανεις δεν μπορεί να τον αρνηθεί. Όλοι τον περιμένουν με λαχτάρα 
και μας λείπει τόσο πολύ όταν δεν τον έχουμε. 
Ο έρωτας δικαιώνει την ύπαρξη της ζωής. 
Υπάρχουμε γιατί ένα ζευγάρι αγαπήθηκε πολύ. 
Είμαστε το προϊόν έρωτα. 
Ο έρωτας είναι το μόνο αντίδοτο στον θάνατο. 
Ο έρωτας  αναζωογονεί, δημιουργεί, διαιωνίζει .
Εξαιτίας του έρωτα, ο θάνατος είναι ανυπόφορος. 
Η ζωη είναι όμορφη ο έρωτας τη κάνει ομορφότερη.
Ο θάνατος σκοτώνει , αργοπεθαίνουμε όταν δεν αγαπάμε. Μαρα-
ζώνουμε και αργοπεθαίνουμε, η ζωη χάνει τη σημασία της .
Ο έρωτας είναι το πιο ευάλωτο αίσθημα που υπάρχει στον κόσμο. 
Ερωτεύεσαι χωρίς να το θες, σε ερωτεύονται χωρίς να το επιδιώ-
κεις. 
Πολλές φόρες ο έρωτας φέρνει την ευτυχία αλλά άλλες πονά  
βαθειά και απόλυτα . 
Όλα τα καλά του κόσμου δεν είναι αρκετά να αναπληρώσουν τον 
ερώτα. 
Αν στερείσαι τον ερώτα, στέρησε  τελεία και παύλα, είσαι στερη-
μένος. 
Αν δεν το καταλαβαίνεις αυτό είναι είτε γιατί είσαι πεισματάρης η 
γιατί  δεν ερωτεύτηκες πότε σου.
 Ίσως  να είσαι ανέραστος, ναι ναι ανέραστος  έστω και αν έχεις κρε-
βατωθεί αρκετές φόρες . 
Άλλο ο έρωτας και άλλο το κρεβάτι. Υπάρχει διαφορά . 
Έρωτας και κρεβάτι μαζί είναι ασύγκριτο πραμα .
Σκέτο κρεβάτι είναι σπορ. Ιδρώνεις και ξεϊδρώνεις, ανεβαίνουν οι 
παλμοί της καρδιάς σου και μετά νοιώθεις καταπονημένος.  Απλά 
χάσεις μερικές θερμίδες,  χωρίς να κερδίσεις κατι ιδιαίτερο. 
Με τον ερώτα όμως κερδίζεις το κόσμο ολο, ο κόσμος όλος είναι 
δικό σου όταν αγαπάς.  Νοιώθεις ξελαφρα, πετάς. 
Στερήθηκαν και στερούνται όσοι δεν αγάπησαν . 
Για να καταλάβεις τι χάνεις πρέπει να το είχες καποτε. 
Οι ανέραστοι δεν καταλαβαίνουν γρι τι λέω και τι διαβάζουν. 
Δεν έτυχε να ερωτευτούν οπότε η έννοια του ερώτα είναι ασύλ-
ληπτη γι ατούς.  Άντε αυτοί οι άνθρωποι να μερακλωθούν, με ένα 
ερωτικό τραγούδι, να φτιαχτούνε, και να χορέψουν. 
Ο ερωτευμένος δεν χρειάζεται να χορέψει με την αγαπημένη του, 
χορεύει  από καημό, ντέρτι, και νταλκά μόνος του. 
Και ας μιλεί το τραγούδι για χωρισμό  γιατί και ο χωρισμός είναι 
κομμάτι του ερώτα . 
Άλλο αυτός ο χορός αυτός άλλος ο αργός ο αγκαλιαστός χορός 
πρόσωπο με πρόσωπο. 
Ο έρωτας δεν είναι πάντα πανδαισία και γαληνή, ευτυχία και  
πάθος.
 Έχει και ανεβοκατεβάσματα . Σε ανεβάζει ψηλά στα ουράνια αλλά 
και σε κατεβάζει στη μαύρη άβυσσο. 
Είναι σαν  την ερωτική πράξη  Όσο σε ανεβάζει ψηλά τόσο πιο  

απότομο αισθάνεσαι  το κατέβασμα, κατι σαν το rollercoaster.  
Δεν φοβάσαι την απογείωση και ας τρέμεις στα ύψη του πάθους. 
Φοβάσαι όμως το τελος της πτήσης και το συναίσθημα  της απογο-
ήτευσης που  δεν στάθηκες περισσότερο στα ύψη που σε έστειλε 
ο έρωτας .
 Ο έρωτας είναι μια έννοια πολύ πλατιά. Υπάρχουν έρωτες και 
έρωτες . 
Μπορεί να αγαπήσεις ένα  άνθρωπο που δεν σε ξέρει, η  έναν 
άνθρωπο από απόσταση.  Ο πιτσιρικάς που μόλις καταλαβαίνει τη 

ζωη και τι έχει στο παντελόνι του συχνά ερωτεύεται από μακριά. 
Μια συμμαθήτρια , μια γειτονόπουλα , τη φιλενάδα της ξαδέρφης 
του. 
Δεν ξέρει πώς να το χειριστεί διστάζει να κάνει τη κίνηση προσέγ-
γισης και αρέσκεται στο θαυμασμό από μακριά, στη φαντασίωση.
Αγαπά πλατωνικά κάνοντας  την ανάγκη φιλοτιμία και… «σέβεται» 
ενώ ενδόμυχα η σκέψη του οργιάζει 
Και σε μεγάλους μπορεί να συμβεί αυτό, να αγαπάς από από-
σταση.
Αγαπάς μια άγνωστη που παίρνει μαζί σου τον υπόγειο κάθε πρωί 
για τη δουλεια, η τη κοπέλα που δουλεύει στο πανω όροφο και τη 
συναντάς στο  ασανσέρ όταν πας για καφέ.  Καποτε προχωρας στο 
επόμενο βήμα και της ζητάς να βγείτε καποτε όχι.  Πάντως έρωτας 
είναι και αυτός .
Φυσικά και ολοκληρωμένοι έρωτες μπορεί  να ‘ναι εξ αποστά-

σεως. Παλιά οι μετανάστες αφήναν τις γυναίκες τους πίσω στη 
πατρίδα και ξενιτευόντουσαν μόνοι .
Περίμεναν να ορθοποδήσουν πρώτα πριν φέρουν  τη σύζυγο. 
Καμία φόρα πήγαιναν πίσω για μια επίσκεψη ,φύτευαν ένα 
μωρό, και επέστρεφαν.
Το ιδιο και οι ναυτικοί που έπρεπε να μπαρκάρουν για πολύ 
καιρό, μήνες κάθε φόρα.
Και σήμερα υπάρχουν δεσμοί εξ αποστάσεως. Ο ένας εδώ ο 
άλλος εκεί. Συναντώνται τα σαββατοκύριακα λέει και στις διακο-
πές . Part time σύζυγοι στα δικά μου τα τεφτέρια. 
Ο έρωτας επίσης μπορεί να είναι για ένα καλοκαίρι η ακόμα για 
ένα σαββατοκύριακο η ένα δειλινό. 
Φυσικά αυτοί οι έρωτες είναι για τους λίγους όχι για τους ζωντα-
νούς νεκρούς που κυκλοφορούν με όλα τα ζωτικά σημάδια αλλά 
έχουν πεθάνει πριν καν να  ζήσουν. 
Ο καλοκαιρινός έρωτας είναι υπέροχος . Οι διακοπές, η ξενοια-
σιά των διακοπών, ο ήλιος, η θάλασσα, τα ανάλαφρα ρούχα, 
ξαλαφρώνουν τη ψυχή και πεταει ψηλά.
Το καλοκαίρι είναι νιάτα ο χειμώνας γήρατα .  Η καλοκαιρινή 
αγάπη δεν έχει διάρκεια αλλά έχει ένταση. 
Ίσως γιατί  ασυνείδητα το ξέρεις ότι οι διακοπές θα τελειώσουν 
γρήγορα αυτή θα επιστέψει στο περιβάλλον της και εσύ στο δικό 
σου. 
Το ότι είσαι σε νέο περιβάλλον, το περιβάλλον των διακοπών σε  
ανανεώνει.
Δεν συνιστούν οι γιατροί και οι ψυχολόγοι αλλαγή περιβάλλο-
ντος και διακοπές για ένα ζευγάρι με προβλήματα, ένα ζευγάρι 
που θελει να συλλάβει η έστω  να δραπέτευση απ τη καθημερι-
νότητα ? 
Ε το ιδιο είναι και η καλοκαιρινοί έρωτες δραπέτευση απ τη 
καθημερινότητα και τη σκοτούρα . Μονό που δεν ξεκινάτε μαζί 
για έρθετε πιο κοντά, αλλά ξεκινάτε χωριστά για να ζευγαρώσετε 
πριν χωρίσετε. 
Οι όρκοι «το επόμενο καλοκαίρι στον ιδιο τόπο» σπάνια πραγ-
ματοποιούνται .  Απ το ένα καλοκαίρι στο επόμενο μεσολαβεί 
ολόκληρη ζωη… 
Ειδικά όταν είσαι ερωτευμένο «προστατευόμενο μέλος» και 
άλλοι, οι γονείς καθορίζουν το πότε και που. 
Ο έρωτας είναι ένα είδος  βασανισμού. 
Αναρωτείσαι, αμφιβάλεις, χωρίζεις. Η απογοήτευση είναι όσο 
κοντά είναι και η ευτυχία . 
Η αιώνια ερώτηση κουβεντιάζεται και στις μέρες μας «τι είναι 
καλλίτερα να αγαπάς η να αγαπιέσαι?» . 
Φυσικά  το κάλλιστο είναι να απολαμβάνεις και τα δυο... Αν όμως 
έχεις μόνο το ένα η το άλλο πιο θα διάλεγες?   
Αυτός που αγαπάει έχει μεγάλη ανάταση, έστω και χωρίς αντα-
πόκριση μεγάλη. Μπορεί να μαραζώνει που δεν επιστρέφεται η 
αγάπη του αλλά τον γεμίζει σε κάποιο επίπεδο η δική του αγάπη. 
Καλλίτερα να αγαπάς παρά να α αγαπιέσαι.  
Αυτός που αγαπιέται δεν καταλαβαίνει τίποτα.
Πιστεύω ότι κερδισμένος είναι αυτός που αγαπάει, όχι αυτός 
που αγαπιέται.
Δεν ξέρω πως είναι ένας μεγάλος έρωτας. Νομίζω ότι όλοι οι 
έρωτες είναι μεγάλοι έστω και για μικρό χρονικό διάστημα. 
Ο έρωτας είναι  φθαρτός. Είναι ένα απ τα φθαρτά είδη. Δεν ζει για 
πάντα όπως δεν ζούμε και εμείς για πάντα .
Ίσως γι αυτό ο έρωτας είναι ζωη και χωρίς αυτόν να είναι θάνα-
τος . 
Αν αγαπάς τη ζωή ερωτεύεσαι . 
Ετσι μπορώ να ανεχτείς   την σκέψη του θανάτου .  
Ετσι ο έρωτας  η ζωη παίρνει ποιότητα  όχι μόνο αναπνοές.

Γραφεί ο καθηγητής Δρ Γιώργος Γκέκας απ το Τορόντο.  

απόψεις

Άλλο ο έρωτας και άλλο το 
κρεβάτι. Υπάρχει διαφορά . 

Με τον ερώτα όμως κερδίζεις το 
κόσμο ολο, ο κόσμος όλος είναι 

δικό σου όταν αγαπάς.
Σκέτο κρεβάτι είναι σπορ 

να  ανεβαίνουν οι παλμοί της 
καρδιάς σου και να χάσεις 

μερικές θερμίδες
Έρωτας και κρεβάτι μαζί είναι 

ασύγκριτο πραμα



24 4 αυγούστου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου
ΠΟΝΤΙΚΙ



4 αυγούστου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου ομοΓενεια 25ToροντοOMOΓΕΝΕΙΑ

ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ

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

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

Η πιο ρομαντική ιστορία αγάπης είναι ελληνική

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες και αναγνώστριες γεια 
σας και χαρά σας.
Καλό τελευταίο καλοκαιρινό μήνα να έχετε είτε πάτε 
διακοπές είτε όχι λόγω υποχρεώσεων που ποτέ δεν 

σταματάνε οι «ρουφιάνες», οικογενειακές ή επαγγελμα-
τικές που μας απομακρύνουν από τα αυτονόητα, δηλαδή 
λίγη ξεκούραση και αλλαγή της καθημερινότητας μας, που 
δυστυχώς κάποιες φορές καταντάει βαρετή και μίζερη. 
Αλλά μην το βάζουμε κάτω, να λέμε ότι έλεγε και η γιαγιά 
μου όταν παρουσιάζονται κάποια απρόσμενα προβληματά-
κια «κι αυτό θα περάσει».
Φυσικά, η καθημερινότητα στην παροικία μας αυτό το μήνα 
θα είναι πολύ «πεζή» μιας και δεν κουνιέται φύλλο που 
λέμε και στην «αργκό» γλώσσα μας. Φυσικά, το ρεκόρ των 
Ελλήνων που ταξιδεύουν φέτος Ελλάδα και όχι μόνον είναι 
ΡΕΚΟΡ στην κυριολεξία. Άδειασε το Τορόντο και αυτό το 

καταλαβαίνουν περισσότερο οι ελληνικές επιχειρήσεις που 
το ταμείο ψιλοαναστενάζει. Τι να κάνουμε όμως υπάρχουν 
καταστάσεις που πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε… Ο Έλλη-
νας και η Ελληνίδα γενικά του εξωτερικού ξέρει και βρίσκει 
τρόπους να ανταπεξέρχεται και στις πιο δύσκολες καταστά-
σεις, είναι η περήφανη φυλή μας με όλα τα καλά της και τα 
κακά της.
Κατά τα άλλα η προτροπή μου πάντα 43 συναπτά έτη που 
απευθύνομαι ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ – ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ και ΕΚΔΟ-
ΤΙΚΑ στον ελληνισμό της Αμερικής και του Καναδά είναι να 
υποστηρίζουμε, να ψωνίζουμε και να εξυπηρετούμεθα από 
τις ελληνικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες είναι ότι καλύ-
τερο μπορούμε να κάνουμε για να διαιωνίσουμε την κουλ-
τούρα, την ελληνική γλώσσα και την ελληνική ορθόδοξη 
εκκλησία στα μέρη που ζούμε και διαπρέπουμε.
Πάμε τώρα στην κοινωνική μας ιστορία.

Λ
ένε πως ο έρωτας, οι πεταλούδες στο στομάχι 
και τα σκιρτήματα έχουν μικρή διάρκεια. Ως 
υποστηρικτές της αντίθετης άποψης και με α-
φορμή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ανα-

ζητήσαμε, έστω κι ένα ζευγάρι που να μπορεί να ενισχύ-
σει την πίστη ότι ο έρωτας είναι αιώνιος. Και το καταφέ-
ραμε, μολονότι ομολογούμε πως είναι αμφίβολο εάν θα 
ξανασυναντήσουμε ζευγάρι που μέχρι τα 80 του χρόνια, 
δίνει ραντεβού για να βγει έξω.
Ο έρωτας και ο ενθουσιασμός υποστηρίζεται ότι έχουν 
νεανική ταυτότητα. Η Μαρία και ο Κωνσταντίνος, σε 
ηλικία 80 και 76 ετών, έχουν δώσει από καιρό ραντε-
βού για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Παρόλο που 
μένουν μαζί, θα συναντηθούν έξω για να πάνε σε ζαχα-
ροπλαστείο, αποτελώντας την εξαίρεση που “βάζει τα 
γυαλιά” στον γενικό κανόνα. Ομολογουμένως, συνα-
ντώντας αυτούς τους δύο μεγάλους ανθρώπους από 
κοντά, συνειδητοποιείς πως είναι από τα ηλικιωμένα 
ζευγάρια που πολλοί νέοι θα ζήλευαν σήμερα. Ο έρωτας 
τους το 2015 είναι το ίδιο ζωντανός όπως το 1962 όταν 
φανέρωσαν για πρώτη φορά τα συναισθήματά τους.
Αν τους ρωτήσεις, θα σου πουν πως “περνούν ωραία 
μαζί” ακόμα. Δεν μαλώνουν, κάνουν υποχωρήσεις, μοι-
ράζονται τους ρόλους και τις δουλειές του σπιτιού, και 
πρωτίστως βγαίνουν ακόμη ραντεβού. Δεδομένου ότι 
οι δουλειές του σπιτιού ήταν ανέκαθεν μοιρασμένες, 
ο Κωνσταντίνος έβρισκε διασκεδαστικό να φοράει ενί-
οτε τσεμπέρι. Η γυναίκα του πολλές φορές, τον αποκα-

λεί “παππού” ή “γκαρσονάκι” γιατί έχει ακόμη την διά-
θεση να μιλάει για εκείνον, μετά από 53 χρόνια με υπο-
κοριστικά. 
Όπως θυμάται χαρακτηριστικά, η εγγονή τους Μαρία, 
“Όταν μαλώναμε με την αδερφή μου, ο παππούς έλεγε: 
Μη μαλώνετε γιατί θα αρχίσω να μαλώνω και εγώ με 
τη γιαγιά”.  Και αυτά τα λόγια, όπως μας λέει η Μαρία 
ήταν πράγματι απειλή, καθώς οι δυο τους δεν ήξεραν τι 
σημαίνει η λέξη “τσακωμός”. Ο παππούς συχνά έλεγε σε 
συζητήσεις της οικογένειας, “Ακούει η γιαγιά εμένα, κι 
εγώ ακούω αυτή. Δεν ξέρουμε να μαλώνουμε”.  
Μεγαλωμένοι και οι δύο στο χωριό Δεσκάτη των Γρε-
βενών και κρυφοκοιτάζοντας ο ένας τον άλλον από τα 
μπαλκόνια των διπλανών τους σπιτιών, το ερωτικό σκίρ-
τημα γεννιέται στην παιδική ηλικία αλλά αποκαλύπτε-
ται το 1962, όταν η Μαρία είναι πια 27 χρονών και ο 
Κωνσταντίνος, 23. Έναν χρόνο μετά, η Μαρία του κάνει 
έμμεση πρόταση γάμου με τελεσίγραφο: “Αν μ’ αγαπάς 
να με παντρευτείς, αλλιώς να με αφήσεις. Μ’ αγαπάς;”. 
“Ναι” της απάντησε εκείνος, κι έτσι ξεκίνησαν οι διαδι-
κασίες γάμου.
Έχω εγώ αυτή και αυτή εμένα. Πώς να μην αγαπιόμα-
στε;”
Ταξιδεύοντας στον χρόνο, μας εκμυστηρεύτηκαν πως 
έχουν δώσει πολλά ραντεβού στη ζωή τους. Στην ερώ-
τηση εάν βγαίνουν ακόμη, πήραμε την απάντηση: “Ε, 
πώς δεν βγαίνουμε. Βγαίνουμε ακόμη. Πρώτα βγαίνω 
εγώ με τους άνδρες και μετά επιστρέφω να την πάρω. 

Πάμε βόλτα μέχρι το γήπεδο και μετά για πορτοκαλάδα 
αν έχει καλό καιρό”. Κάποιες φορές ωστόσο, οι βόλτες 
τους θυμίζουν νεανικά ραντεβού, “σκηνοθετημένα” με 
πολύ καρδιοχτύπι. Θέλετε να μάθετε έναν από τους τυπι-
κούς τους διαλόγους;
- Μαρία, βγαίνω για καφέ.
- Μην ξεχαστείς. 
- Όχι, θα έρθω να σε πάρω στις 7:00. Να είσαι στη γωνία 
στο σχολείο.
Όπως μας εκμυστηρεύτηκε η εγγονή τους, Μαρία, “Αν 
τους κάνεις πρόταση να τους κεράσεις το βράδυ κανένα 
σφηνάκι στα μπαράκια του χωριού, θα σου απαντήσουν 
με πηγαίο χιούμορ και οι δύο “ναι”, ενώ θα σου πουν 
πως έχουν την όρεξη να χορέψουν κιόλας. Αρκεί να τους 
προλάβεις ξύπνιους πριν τις 9:00 το βράδυ”. Ίσως η 
μόνη συνήθεια που προδίδει την ηλικία τους! Επανερ-
χόμενοι αμέσως στο νεανικό τους πνεύμα, μαρτυρούν 
τις προθέσεις τους για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.
“Αν είναι καλά ο Κωνσταντίνος, θα βγούμε. Θα πάμε για 
πορτοκαλάδα και γλυκό στο ζαχαροπλαστείο”, απαντάει 
η Μαρία ενώ ο Κωνσταντίνος συμπληρώνει, “Αν και δεν 
κάνει να τρώει η Μαρία γλυκά ε, δεν πειράζει, ας φάει 
τώρα στη γιορτή”. Κάθε τους κουβέντα προδίδει πως το 
μυστικό είναι ότι ο ένας φροντίζει πάντοτε να θέτει ως 
προτεραιότητα τον άλλον. Στην πρόταση των παιδιών 
τους να μετακομίσουν μόνιμα στην Αθήνα, απαντούν: 
“Έχουμε ο ένας τον άλλον. Αν έρθουμε Αθήνα, θα πεθά-
νουμε και οι δυο μαζί”. 



4 αυγούστου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμουομοΓενεια26 Toροντο

ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Π
ολλές φορές μετά από μία συνηθισμένη εκδήλωση 
συλλόγου της κοινότητας ή της Εκκλησίας λέμε είχε ε-
πιτυχία, αυτό όμως που έγινε το περασμένο Σάββατο 
στο φεστιβάλ της κοινότητας του Αγ. Παντελεήμονα 

ήταν κάτι ΠΡΩ-ΤΟ-ΓΝΩ-ΡΟ! Ναι 6.000 κόσμος σε λίγες ώρες έ-
γραψαν ιστορία στα χρονικά αυτής της παροικίας του Τορόντο. 
Μια κοινότητα που μονιασμένοι και αγαπημένοι και με έναν υ-
πέροχο ιερέα επικεφαλή μεγαλουργούν και προοδεύουν. ΝΑΙ! 
6.000 κόσμος σε λίγες ώρες.
Χορός, κέφι και καλό φαγητό ήταν το τρίπτυχο της επιτυχίας του 
28ού φεστιβάλ του Αγίου Παντελεήμονα, Άννης και Παρασκευής 
στο Markham. Για δεύτερο Παρασκευασαββατοκύριακο  Έλλη-
νες και μη από όλο το Τορόντοι διασκέδασαν με την ψυχή τους, 

υπό τους ήχους της ακούραστης μπάντας «Η ΠΑΡΕΑ», με το απί-
στευτο μπουζούκι του Θοδωρή Βασιλειάδη, του οργανοπαίκτη 
από την Ελλάδα που έχει συνεργαστεί με σπουδαία ονόματα 
όπως ο Πασχάλης Τερζής, αλλά και του «δικού μας» Ιορδάνη 
Ιορδάνου, την υπέροχη φωνή του Γιάννη Τσιφλικλή καi guest 
stars τους Κώστα Τσιλφίδη, Βαλάντη και  Δήμητρα και όλων των 
παιδιών που για έξι μέρες έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό και 
κράτησαν το κέφι ζωντανό ως τις πρώτες πρωινές ώρες.
Η απίστευτη οργάνωση του φεστιβάλ, με τους μη αφανείς 
ήρωες τους εθελοντές να εξυπηρετούν τον κόσμο, που πραγ-
ματικά «βούλιαξε» το  Markham. Τους αξίζουν πραγματικά 
πολλά συγχαρητήρια που παρά την κούραση τους για έξι ημέ-
ρες φρόντισαν να εξυπηρετήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο 

κόσμο. Επίσης, πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στον π. Οδυσσέα 
Δρόσσο, στον πρόεδρο Γιάννη Ψύχο και το διοικητικό του συμ-
βούλιο, στους Γιάννη και Δώρα Λιαγκάκη, στον Ευτύχιο Μοσχό-
πουλο, στον Νίκο Καραγεωργίου, στον Τεντ Βελούδο αλλά και 
όλους όσους βοήθησαν στην φιλοξενία για την τεράστια αυτή 
επιτυχία του φεστιβάλ.
Μέσα από την καρδιά μας στην HELLAS NEWS θέλουμε να 
πούμε πολλά μπράβο στους ανθρώπους αυτούς, που δίνουν 
κάθε χρόνο και για όλο το χρόνο μεγάλο αγώνα για την Εκκλη-
σία του Αγίου Παντελεήμονα, Άννης και Παρασκευής για να 
κρατήσουν τα ήθη και τα έθιμα μας ζωντανά και να φέρουν την 
θρησκεία και τον ελληνισμό πιο κοντά στους ομογενείς. Και του 
χρόνου!

28o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, ΑΝΝΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΕΝ ΕΧΕΙ... ΜΑΤΑΓΙΝΕΙ!

Ο π. Οδυσσέας Δρόσσος με τον πρόεδρο, 
Γιάννη Ψύχο.

Οι μουσικοί που κράτησαν το κέφι ζωντανό ως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο π. Χρήστος από τον Προφήτη Ηλία,ο π. Φανούριος από τον Άγιο 
Νικόλα με τον π. Οδυσσέα και τον γιό του. Ο Κώστας Τσιλφίδης με την ορχήστρα «ΠΑΡΕΑ».Η Αναστασία Ζάικος.

Οι αδελφές Συριοπούλου εντυπωσίασαν και 
καταχειροκροτήθηκαν. ΜΠΡΑΒΟ ΤΟΥΣ!!!
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ΣΕ ΕΝΑ ΒΡΑΔΥ 6.000 ΚΟΣΜΟΣ!!!
ΕΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ

ΣΤΟ ΓΚΙΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ!!!

Ο εκδότης της εφημερίδας HELLAS NEWS, 
Θανάσης Κουρτέσης, με τον Άρχων του Αγίου 

Παντελεήμονα, Γιάννη Λιαγκάκη και την Ειρήνη 
Σιδέρη.

Ο κος Δημητρακόπουλος, εκτός στολής, διαβάζει 
την εφημερίδα μας!

Η οικογένεια Φατούρος με την Νάνσι 
Αθανασοπούλου Μυλωνά.

Ο π. Οδυσσέας Δρόσσος με τον γιό του και την οικογένεια 
του π. Θεόδωρου Αλαμάνου από τον Τίμιο Σταυρό του Αγ. 

Νικολάου στο Μπέρι.

Οι Γιώργος και Ειρήνη Καλομοίρης, Νίκος Νάνος, Δημήτρης και 
Νίκη Μπαρδκάς και Ελένη Τατσοπούλου.

Όλες οι ηλικές του χορευτικού συγκροτήματος του Αγίου Παντελεήμονα, Άννης και 
Παρασκευής με τις καθηγήτριες χορού και τους π. Οδυσσέα Δρόσσο, τον πρόεδρο 

Γιάννη Ψύχπ και τον Τομ Κοτσόπουλο.

Η κα Άντζελα Λεβέντη, ο Θανάσης Κουρτέσης, ο Σάββας Λεβέντης, η κα 
Δώρα Λιαγκάκη με τον Γιάννη Λιαγκάκη και τον Ευτύχιο Μοσχόπουλο.

Ο Κώστας Τσιλφίδης με την Παναγιώτα Αμανατίδου και το Θοδωρή Βασιλειάδη, 
τον οργανοπαίκτη του Πασχάλη Τερζή στην Ελλάδα.

Οι Juniors του Αγίου Παντελεήμονα, Άννης και Παρασκευής.Η κα Καραγεωργίου και η κα Ντόρα Λιαγκάκη
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Η κα Δώρα Λιαγκάκη με την αδερφή της.
Η κα Ισιδώρα Λάζου με τον εγγονός της,Νίκο 

Συρμαλή και την Καλλιόπη Κλουβιδάκη.

Οι εθελοντές στην προετοιμασία στην κουζίνα.

Η παρέα με τις οικογένειες Φατούρος και Κούρος.

Τρεις γενιές Δημητρακοπουλέων έδωσαν το παρών στο φεστιβάλ.

Η Ισιδώρα Λάζου με την αγαπημένη, Νάνσι 
Αθανασοπούλου Μυλωνά.

Ο Ευτύχιος Μοσχόπουλος με τον 
μικρό του γιο, Παρασκευά.

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

Ο πρόεδρος του Προφήτη Ηλία, 
Τέρυ Θαρρένος με τον πρόεδρο του 

Αγ. Παντελεήμονα, Άννης και 
Παρασκευής, Γιάννη Ψύχο.

Ο Ιορδάνης Ιορδάνου, με τον οργανοπαίκτη από την 
Ελλάδα, Θοδωρή Βασιλειάδη. Οι εθελοντές στο μπαρ όπως και όλοι οι εθελοντές ήταν μες στο κέφι.

Το ζεύγος Ψυχαλινός.

Ο π. Οδυσσέας Δρόσσος με τους Γιάννης Τσιάμπουρης, Γιάννης 
Κωννίδης, Ντένις Σταυρόπουλος, Χρήστος Ρόμπος, Γιάννης 

Κλινάκης, Νίκος Καραγεωργίου.

ΕΙΝΑΙ «ΜΕΓΑΛΕΙΟ» ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΤΕ
ΤΟΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Οι αφανείς ήρωες της κουζίνας
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Ο εκδότης της εφημερίδας Hellas News με την Νάνσι Αθανασοπούλου-
Μυλωνά και τον Γιάννη Σάρρα.

Ο αγαπητός πάτερ Οδυσσέας Δρόσσος με την 
πολύ όμορφη οικογένεια του.

Ο Σάββας Λεβέντης με την σύζυγο του 
Άντζελα.

Ο Ευτύχιος Μοσχόπουλος σε ένα από τα 
ελάχιστα διαλείματα του. 

Τα ακούραστα μέλη της εκκλησίας στην 
εισόδο του φεστιβάλ.

Στο φεστιβάλ παρευρέθησαν και μέλη του Προφήτη Ηλία, όπως ο πρόεδρος Τέρυ 
Θεράνος και ο π. Θεολόγος Δράκος.

Ο Γιώργος Γκέκας με την σύζυγο του και την παρέα του έδωσε κι 
αυτός το «παρών» στο 28ό φεστιβάλ του Αγίου Παντελεήμονα, 

Άννης και Παρασκευής.

Η Λίζα Συριόπουλος με τις κόρες της, που τραγούδησαν ως το συγκρότημα 
«Caardia», με Δώρα και Γιάννη Λιαγκάκη και Νίκο Καραγεωργίου.

Οι νοστιμότατοι λουκουμάδες έκαναν 
θραύση κι έγιναν ανάρπαστοι. Ο Μπομπ Παυλόπουλος με τον Μπιλ Λάζο.

Η κα Δώρα Λιαγκάκη με την κα Ευγενεία 
Κοντοράβδη.

H Ειρήνη και Νομική Σιδέρης με τους Θοδωρή και 
Ευγενεία Κοντοράβδη.

Ο Θανάσης Κουρτέσης με τους Γιάννη Κλινάκη 
και Τεντ Βελούδο.

O Γιάννης Κλινάκης με την 
Κωνσταντίνα Φραϊδάκη.

Το πολυάσχολο περίπτερο του Greek 
World.

Πολλές και όμορφες 
παρουσίες κάθε ηλικίας 

έδωσαν βροντερό «παρών» 
στο 28ό φεστιβάλ του Αγίου 

Παντελεήμονα, Άννης και 
Παρασκευής.

ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΕΙ ΠΑΤΡΟΠΑΡΑΔΟΤΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ
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Η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα της κρίσης
ΑπΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕργΑΤΕΣ μΑΣ ΦΟρΟΤΕχΝΗ –λΟγιΣΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣιΟ ΕΥΣΤρΑΤιΟΥ κΑι ΤΗΝ ΔικΗγΟρΟ ρΕγγιΝΑ γΑΒριΗλ 

Έ
νας από τους κλάδους που δέχθη-
καν τις μεγαλύτερες αρνητικές ε-
πιδράσεις και εξακολουθεί να ε-
πηρεάζεται αρνητικά από την κρί-

ση, είναι αυτός της αγοράς ακινήτων. Η 
«βουτιά» που αυτή σημείωσε ήταν τόσο 
εντυπωσιακή, που κανείς δεν μπορούσε 
να την φανταστεί προ μίας επταετίας, ε-
νώ συνεχίζει ακόμα να κινείται καθοδικά.
Τίποτα σήμερα δεν θυμίζει την εικόνα που 
είχε η κτηματαγορά ως το 2009, όταν σπί-
τια και επαγγελματικές στέγες άλλαζαν 
χέρια με γοργούς ρυθμούς και τα ποσά 
των συγκεκριμένων συναλλαγών κυμαί-
νονταν σε υψηλά έως… ιλιγγιώδη επί-
πεδα. Από τότε η ζήτηση και κατ’ επέ-
κταση οι τιμές των ακινήτων έχουν σημει-
ώσει μεγάλη πτώση και το σκηνικό έχει 
μεταβληθεί άρδην. Σύμφωνα με εκτιμή-
σεις της Τράπεζας της Ελλάδος η πτώση 
στις τιμές των ακινήτων έχει ήδη πλησιά-
σει το 50%!
Για τους περισσότερους Έλληνες η αγορά 
ενός ακινήτου συνιστούσε μέχρι πρότι-
νος το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύ-
γιο σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αφού 
επρόκειτο για μια αγορά με διαχρονική 
αξία.  Το να αποκτήσεις δικό σου σπίτι 
αποτελούσε για πολλά χρόνια προτεραι-
ότητα για ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνι-
κής κοινωνίας. Μέχρι που η κρίση άλλαξε 
τα δεδομένα. Οι τιμές κατοικιών υποχώ-

ρησαν σημαντικά, η αγοραστική δύναμη 
συρρικνώθηκε, ενώ το κερασάκι στην 
τούρτα είναι ο ΕΝΦΙΑ. Τα παραπάνω οδή-
γησαν σε αλλαγή μιας βαθιά ριζωμένης 
πεποίθησης.
Οι Έλληνες πλέον δεν προβαίνουν σε 
αγορά κατοικίας, επιλέγουν το ενοίκιο 
και προσπαθούν να «πετάξουν από πάνω 
τους» οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο 
τους επιβαρύνει. Η δυσκολία δανεισμού 
και η έλλειψη ρευστότητας καθιστούν 
εξάλλου την «αγορά ακινήτου» υπόθεση 
για «λίγους», ενώ η έλλειψη ρευστότητας, 
τα capital controls, η αβεβαιότητα στην 
οικονομία, το μεγάλο απόθεμα, τα σενά-
ρια για μαζικό ξεπούλημα κατοικιών που 
είναι συνδεδεμένα με «κόκκινα» δάνεια, 
η απελευθέρωση των πλειστηριασμών 
και η είσοδος ξένων funds, η έλλειψη αγο-
ραστών, με τις επιχειρήσεις να φυτοζω-

ούν και με το εμπόριο να πνέει τα λοίσθια 
δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ασφυκτικό 
πλαίσιο.
Όπως αναφέρουν μεσίτες με εμπειρία 
δεκαετιών, η αγορά έχει υποχωρήσει σε 
ιστορικά χαμηλό επίπεδο, πρωτόγνωρο 
ακόμα, δεδομένου ότι πλέον πολλά μετα-
χειρισμένα διαμερίσματα πωλούνται με 
κόστος που ξεκινάει ακόμα και από τα 
300 ευρώ/τ.μ., με το συνολικό κόστος να 
μην ξεπερνά τα 25.000 ευρώ για ένα δια-
μέρισμα π.χ. 80 τ.μ., όσο δηλαδή στοιχί-
ζει ένα καινούργιο αυτοκίνητο της μικρο-
μεσαίας ή ακόμα και μεσαίας κατηγορίας. 
Ασφαλώς, η πτώση αυτή γεννά και επεν-
δυτικές ευκαιρίες, ωστόσο αυτές αφο-
ρούν μόνο όσους ενδιαφερόμενους δια-
θέτουν την απαιτούμενη ρευστότητα, 
καθώς η πρόσβαση σε τραπεζική χρημα-
τοδότηση, είναι, επί του παρόντος, αδύ-
νατη.
Εννιά στα δέκα ακίνητα πωλούνται κάτω 
από την αντικειμενική αξία, πολλές φορές 
ακόμη και κατά 50% χαμηλότερα. Ο χάρ-
της της κτηματαγοράς για όσους θέλουν 
να αποκτήσουν κάποιο σπίτι διαμορφώ-
νεται ως εξής:
1. Στις ακριβότερες περιοχές του λεκα-
νοπεδίου Αττικής καταγράφονται και 
οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών κατά τη 
διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Σε γειτο-
νιές όπως η Εκάλη και το Κολωνάκι αλλά 

και η Βουλιαγμένη έχουν καταγραφεί οι 
μεγαλύτερες απώλειες μέχρι σήμερα, με 
ποσοστό της τάξεως του 60% , καθώς όχι 
μόνο η ζήτηση υπέστη καθίζηση, αλλά 
επιπλέον οι εν λόγω περιοχές έχουν επι-
βαρυνθεί σημαντικά από τη φορολο-
γία. Οι πωλήσεις είναι ελάχιστες καθώς 
τα περισσότερα ακίνητα κοστίζουν πάνω 
από 1 εκατ. ευρώ, ωστόσο έχουν κατα-
γραφεί πράξεις στα επίπεδα των 3 εκατ. 
ευρώ και πάνω με έκπτωση που ξεπερνά 
τα 600-800 χιλ. ευρώ. Η κύρια τάση 
είναι να «ξεφορτώνονται» ακριβά σπίτια 
που βαρύνονται με υψηλούς φόρους και 
μεγάλο κόστος συντήρησης.
2. Μεγάλες απώλειες έχουν καταγραφεί 
στις λεγόμενες «φτωχές» συνοικίες. Πριν 
από την κρίση οι περισσότερες περιοχές 
(Δυτικά προάστια, κέντρο) προσέγγιζαν 
τα 1.800-2.000 ευρώ/τ.μ. ενώ σήμερα 

κινούνται πέριξ των 800 - 1000 ευρώ/
τ.μ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα έχουν οι 
ιδιοκτήτες που αγόρασαν με δάνειο 
αφού έχουν στην κατοχή τους ακίνητα 
των οποίων η αξία είναι μικρότερη από 
το ποσό που χρωστούν στην τράπεζα και 
ταυτόχρονα αδυνατούν να πουλήσουν. Σε 
πολλές από τις περιοχές αυτές η μείωση 
τιμών ξεπερνά το 50%, ως αποτέλεσμα 
της δραματικής συρρίκνωσης των εισοδη-
μάτων και της ανεργίας που οδηγεί στην 
πώληση όσο – όσο.
3. Καταγράφονται και ακραίες περιπτώ-
σεις πώλησης ακινήτων σε εξευτελιστικές 
τιμές. Πρόκειται για παλαιά ακίνητα σε 
υποβαθμισμένες περιοχές, για διαμερί-
σματα στο κέντρο της Αθήνας που πωλού-
νται από 5.000 έως 15.000 ευρώ αλλά 
δεν υπάρχουν αγοραστές. Είναι διαμερί-
σματα 50 ετών και άνω που έχουν απαξι-
ωθεί πλήρως.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι: Δια-
μέρισμα 55 τ.μ. στα Χανιά, κατασκευής 
1965 πωλείται 5.000 ευρώ. Στην Κυψέλη 
ημιυπόγεια γκαρσονιέρα 18 τ.μ. του 1970 
με ανακαίνιση το 2008 έχει τιμή 4.800 
ευρώ. Δηλαδή με 266 ευρώ/τ.μ. στην 
Πλατεία Αμερικής, διαμέρισμα 23 τ.μ. 
προσφέρεται από τον Ιανουάριο αντί 
5.000 ευρώ, δηλαδή μόλις 150 ευρώ/τ.μ.
4. Τέλος, να σημειωθεί ότι διαφορετική 
αντιμετώπιση έχουν τα ακίνητα σε καλές 
περιοχές, όπως αυτά που βρίσκονται σε 
περιοχές με πολύ πράσινο, θέα ή κοντά 
στη θάλασσα. Τα σπίτια αυτά (σε Παλαιό 
Φάληρο, Βάρκιζα, Αγία Μαρίνα, Ανά-
βυσσο, Λαγονήσι) έχουν υποστεί μικρό-
τερες μειώσεις τιμών της τάξης του 20%-
30%
Επενδυτικές ευκαιρίες
Σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών στε-
λεχών και παραγόντων της αγοράς, οι 
πιέσεις στην κτηματαγορά - η οποία ακο-
λουθεί την οικονομία - φθάνουν πια σε 
οριακά επίπεδα, με το 2018 να θεωρεί-
ται χρονιά σταθεροποίησης, ενώ η ουσι-
αστική ανάκαμψη των τιμών μετατίθεται 
για το πρώτο διάστημα του 2019, αφού 
δηλαδή η ελληνική αγορά ακινήτων 
«κλείσει» μία δεκαετία κατάρρευσης.

Τουλάχιστον, το τελευταίο διάστημα 
παρουσιάζεται εκδήλωση ενδιαφέροντος 
από το εξωτερικό για επενδύσεις ακινή-
των στην Ελλάδα, κυρίως σε τουριστικές 
περιοχές αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, 
αφού ιδιώτες και επιχειρήσεις προσελ-
κύονται από το χαμηλό ρίσκο της επένδυ-
σης, που απορρέει από τις πολύ χαμηλές 
τιμές που έχουν διαμορφωθεί στις κατοι-
κίες, στα οικόπεδα, αλλά και σε επαγ-
γελματικά κτήρια. Σε μεγάλο ποσοστό 
το ενδιαφέρον για την αγορά ακινήτων 
προέρχεται από Τούρκους και Ρώσους 
πολίτες, που επιδιώκουν την εξασφά-
λιση άδειας διαμονής στην Ελλάδα, εξαι-
τίας των εσωτερικών εξελίξεων στη χώρα 
τους. Τονίζεται ότι, το ποσό της επένδυ-
σης σε ακίνητα, που τους επιτρέπει τη 
χορήγηση βίζας ανέρχεται στις 250.000 
ευρώ, τιμή η οποία είναι αρκετά ανταγω-
νιστική, αφού σε άλλες χώρες της Ευρώ-
πης το πόσο οριοθετείται στις 500.000 
ευρώ. Η κινητικότητα αυτή αναμένεται 
να επαυξηθεί στους επόμενους μήνες, 
συντελώντας σε μια προσωρινή βελτίωση 
στην κτηματαγορά.
Πιθανόν οι περισσότεροι αγοραστές να 
επιστρέψουν στην αγορά τα επόμενα χρό-
νια, όταν συνειδητοποιήσουν ότι οι τιμές 
δεν θα πέσουν περαιτέρω. Είναι αυτοί 
που ετοιμάζονται για το στάδιο ανά-
καμψης του οικονομικού κύκλου. Αλλά 
κάποιοι βλέπουν ότι αυτή η στιγμή ίσως 
είναι τώρα.
Παρά το γεγονός ότι το απόθεμα των 
αδιάθετων κατοικιών παρέμεινε υψηλό, 
από τις έρευνες που διενεργήθηκαν στη 
διάρκεια του 2016, καταγράφεται αυξη-
μένο ενδιαφέρον για ακίνητα μικρής και 
μεσαίας αξίας, τα οποία θεωρούνται 
εναλλακτικές μορφές εξασφάλισης των 
αποταμιεύσεων των νοικοκυριών και 
αποτελούν πλέον επενδυτικές επιλογές.
Ενα επιπλεον στοιχείο που θα επηρεά-
σει την αγορά των ακινήτων, είναι  οι ηλε-
κτρονικοί πλειστηριασμοί οι οποίοι θα 
αρχίσουν να διενεργούνται από Σεπτέμ-
βριο 2017.
Αναστασιος Ευστρατίου- Οικονομολόγος 
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ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ: ΤΟ ΜΕΓAΛΟ ΜΑΣ ΝΤΕΡΤΙ

Η 
μουσική δημιουργεί αναμνήσεις, 
διαιωνίζει παραδόσεις, καθορίζει 
εποχές, ομορφαίνει τον κόσμο. Για 
την Ελλάδα η Βυζαντινή και η Δημο-

τική μουσική υπηρέτησαν και υπηρετούν (σ.σ 
η Δημοτική τώρα) τον ιερό σκοπό. Υπάρχει ό-
μως κι ένας τρίτος πυλώνας, που όχι μόνο έ-
κανε τα προηγούμενα, αλλά “έφτιαξε” μια νέα 
Ελλάδα. Πρόκειται για το ρεμπέτικο τραγούδι, 
που δεν ήταν απλώς δημιουργία, σύνθεση, 
μελωδία, στίχοι, φωνές... Όχι, ήταν αυτό που 
αποκάλυψε την αθέατη πλευρά του νεοελλη-
νικού κράτους. Αυτό που καθόρισε την πολιτι-
σμική ταυτότητα της Ελλάδας στον 20ο αιώνα. 
Στην ουσία, λοιπόν, έδωσε ζωή σε έναν κό-
σμο που χανόταν σε στενά, σκοτεινά σοκάκια, 
που στριμωχνόταν και διασκέδαζε σε χώρους 
μυσταγωγικούς, γεμάτους καπνούς, χώρους 
“βλάσφημους”, σκηνικά αρχαίων τραγωδι-
ών, χώροι θυσιαστήρια των πιο ταπεινών ε-
πιθυμιών και έκφρασης των πιο ταπεινών εν-
στίκτων. Το ρεμπέτικο είναι το λαϊκό τραγούδι 
που δημιουργήθηκε από τον λαό για τον λαό. 
Κι αν ευτελίστηκε μετά τον Πόλεμο και έγινε 
της μόδας, αυτό οφείλεται στην ασέβεια των 
ανθρώπων, τον πολιτικό καθωσπρεπισμό και 
την επικράτηση της ματαιοδοξίας πάνω στο 
συναίσθημα και τους καημούς μας. Το ρεμπέ-
τικο όμως είναι σαν λουλούδι που ανθίζει ακό-
μη και σε τσιμέντο και δεν χρειάζεται κανέναν 
να το υπερασπιστεί, να το σώσει... Μόνο να το 
ακούσει και να νιώσει το ντέρτι του, γιατί όπως 
έγραψε και ο Βαμβακάρης Όλοι οι κουτσαβά-
κηδες/που ζούνε στο κουρμπέτι/κι αυτοί μες 
την καρδούλα τους/έχουν μεγάλο ντέρτι.
Η αναφορά στο Ρεμπέτικο δεν μπορεί να γίνει 
αν δεν τιμήσουμε κατά κάποιο τρόπο τον Ηλία 
Πετρόπουλο. Ποιητής, λαογράφος και μελετη-
τής του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού. Αυτός 
που ασχολήθηκε σοβαρά με το “περιθώριο” 
στην Ελλάδα και δεν δίστασε να πάει εκεί όπου 
άλλοι δεν τολμούσα ή δεν ήθελαν. Στην ουσία 
ανέδειξε την Ελλάδα όπως ήταν και είναι και τα 

έβαλε με το κατεστημένο της εποχής του. Για το 
ρεμπέτικο του οφείλουμε πολλά, μια και μας 
παρέδωσε την πρώτη αξιόλογη ρεμπετολο-
γική μελέτη που ακόμη και σήμερα αποτελεί 
σημείο αναφοράς για το εν λόγω είδος μουσι-
κής και τον τρόπο ζωής των μελών του. Πολλά 
από τα στοιχεία σε αυτό το μικρό αφιέρωμα 
προέρχονται από δική του έρευνα, όπως αυτή 

που φέρει τον τίτλο “Τα Μικρά Ρεμπέτικα” 
(εκδ. Νεφέλη). Μάλιστα, για το βιβλίο του “Τα 
ρεμπέτικα τραγούδια” που δεν έφερε σφρα-
γίδα λογοκρισίας, η χούντα τον καταδίκασε 
σε πεντάμηνη φυλάκιση το 1968. Ο Πετρό-
πουλος μας έδειξε τον δρόμο και -κυρίως- τον 
τρόπο για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε 
το ρεμπέτικο: με σεβασμό και εντιμότητα. 
Τίποτε άλλο.

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΟΣΜΟΥ
Στις αρχές του 20ου αιώνα, στην Ελλάδα, και 
ιδιαιτέρως στην εποχή του Εμφυλίου Πολέμου 
(1946-1949), όλα τα λαϊκά στρώματα τραγού-
δησαν κάποια ιδιόρρυθμα τραγούδια, γεμάτα 
παράπονο και πάθος, έρωτα και πίκρα, τρα-
γούδια μελαγχολικά που διηγόντουσαν τα 
παθήματα των ασήμαντων ανθρώπων. Τα τρα-
γούδια αυτά τα ονομάζουν ρεμπέτικα. Μετά 
το 1950 γνώρισαν μεγάλη επιτυχία και, ταυτό-

χρονα, γρήγορη ποιοτική πτώση.
Τα ρεμπέτικα είναι τα τραγούδια του ελλη-
νικού υποκόσμου. Ακριβέστερα, ρεμπέτικα 
τραγούδια είναι τα τραγούδια των ρεμπέτη-
δων. Τους ρεμπέτες τους λένε και μάγκες. Είναι 
δύσκολο να δοθεί ο ορισμός του ρεμπέτη ή 
μάγκα. Γενικά, θα μπορούσε να πει κανένας 
ότι ο ρεμπέτης (ή μάγκας) είναι άνθρωπος που 

ζει με ιδιόρρυθμο τρόπο έξω από τη συνη-
θισμένη κοινωνική ροή. Ο ρεμπέτης με κάθε 
τρόπο έδειχνε την περιφρόνηση του στα καθι-
ερωμένα: δεν παντρευόταν, δεν κρατούσε 
αγκαζέ τη φιλενάδα του, δεν φόραγε κολάρο 
και γραβάτα, περπατούσε κουνιστά, μισούσε 
θανάσιμα τους μπασκίνες, περιφρονούσε τη 
δουλειά, δεν χρησιμοποιούσε ποτέ ομπρέλα, 
βοήθαγε τους αδυνάτους, φούμαιρνε χασίσι, 
θεωρούσε τη φυλακή σημάδι γενναιότητας, 
κτλ. 
Οι ρεμπέτες φαίνεται ότι πρωτοπαρουσιά-
στηκαν στα μέσα του 19ου αιώνα, λίγο μετά 
την Επανάσταση του '21. Η εξέλιξη που πήρε 
ο νεοελληνικός υπόκοσμος είναι ευθέως ανά-
λογη με την καθιέρωση της αστικής ζωής και 
την πρόοδο που είχαν οι πόλεις και τα λιμάνια 
της Ελλάδας τα τελευταία εκατό χρόνια. Παρά-
δειγμα η Αθήνα. Το 1834 έγινε πρωτεύουσα 
του μικρού νεοελληνικού βασιλείου. Τότε είχε 
περίπου 10 χιλιάδες κατοίκους. Διαδοχικά 
έφτασε τους 400 χιλιάδες το 1925. Σήμερα, 
(σ.σ 1974) η μείζων Αθήνα τραβάει για τα 3 
εκατομμύρια σε συνολικό πληθυσμό 9 εκα-
τομμυρίων. Αυτό δείχνει το ξεγύμνωμα της 
επαρχίας και το αδυνάτισμα των μεγάλων ιδι-
οκτητών γης. Η αστική τάξη και ο υπόκοσμος 
δυνάμωνε. Ο υπόκοσμος σύχναζε σε σταθε-
ρές γειτονιές, είχε δικές του ταβέρνες και καφε-
νεία, ήλεγχε το λαθρεμπόριο, τις λέσχες χαρτο-
παιξίας, το εμπόριο χασισιού, τα μπορντέλα, 
τα κέρδη των κλοπών. Σίγα, σιγά, παγίωσε 
έναν δικό του τρόπο ζωής.
Οι μάγκες ντύνονταν με ιδιαίτερο στυλ: στενό 
παντελόνι, μυτερά παπούτσια με ψηλά τακού-
νια, σακάκι φορεμένο μόνο από το αριστερό 
μανίκι, στη μέση ζωνάρι γεμάτο μαχαίρια και 
περίστροφα, στο κεφάλι ρεπούμπλικα, στο 
χέρι μαγκούρα από σκληρό ξύλο κερασιάς (τη 
χρησιμοποιούσαν σαν όπλο στους καβγάδες). 
Ο μάγκας περπάταγε προκλητικά, κουνιστά, 
λίγο γερτός, κουνώντας μόνο το δεξί του χέρι. 
Εμπιστευόταν μόνο τους μάγκες και απέφευγε 
συναλλαγές με ανθρώπους άλλων κοινωνικών 
στρωμάτων. Ο μάγκας, σαν προσωπική οντό-
τητα και σαν κοινωνικό φαινόμενο, διωκό-
ταν απηνώς από την αστυνομία. Εν τω μεταξύ, 
αστοί και μικροαστοί τους απομόνωσαν, ενώ 
μεγαλύτερος εχθρός του ρεμπέτικου υπήρξε η 

δογματική νεοελληνική Αριστερά.

Η ΑΡΓΚΟ, Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Οι ρεμπέτες μιλούσαν μια δικιά τους αργκό 
εξαιρετικά πλούσια σε λέξεις, σε εκφράσεις και 
χειρονομίες. Τα ρεμπέτικα τραγούδια έχουν 
στίχους με λέξεις παρμένες από την κοινή 
λαϊκή γλώσσα και την αργκό του υποκόσμου. 
Αυτή η μικτή γλώσσα είναι το εκφραστικό 
μέσο της ποιήσεως των ρεμπέτικων τραγου-
διών. Ωστόσο, κάθε ρεμπέτικο αποτελεί αδι-
άσπαστη ενότητα μουσικής-ποιήσεως-χορού. 
Συγχρόνως, κάθε ρεμπέτικο είναι φορέας κοι-
νωνιολογικών, λαογραφικών, ιστορικών και 
άλλων πληροφοριών. Κάθε προσπάθεια να 
δούμε χωριστά τα επιμέρους στοιχεία ενός 
ρεμπέτικου τραγουδιού είναι βιασμός. Εντού-
τοις, για λόγους επιστημονικής μεθοδολογίας 
εξετάζουμε χωριστά τη μουσική, χωριστά τους 
στίχους, χωριστά τους χορούς των ρεμπέτικων 
τραγουδιών.
Τα μουσικολογικά προβλήματα που θέτουν τα 
ρεμπέτικα είναι ιδιαζόντως περίπλοκα. Από 
πλευράς θεματολογίας διαιρούνται σε αρκετές 
κατηγορίες: ερωτικά, μελαγχολικά, της φυλα-
κής, της μάνας, χασικλίδικα, της ταβέρνας, της 
ξενιτιάς, του θανάτου, κτλ. Η ταξινόμηση είναι 
αυθαίρετη και γίνεται για να διευκολυνθεί η 
επιστημονική έρευνα. Άλλωστε ένα ρεμπέτικο 
τραγούδι μπορεί να έχει ταυτοχρόνως τις ιδι-
ότητες ερωτικού τραγουδιού και τραγουδιού 
της φυλακής ή και κάτι άλλο. Πάντως, σχεδόν 
τα μισά ρεμπέτικα είναι ερωτικού περιεχο-
μένου. Όλα τα ρεμπέτικα χορεύονται. Περί-
που τα μισά είναι ζεϊμπέκικα και τα άλλα μισά 
χασάπικα. Κάθε μάγκας χόρευε με τον δικό 
του τρόπο. Όταν η ορχήστρα παίζει ζεϊμπέ-
κικο στην πίστα χορεύει μόνο ένας μάγκας. Αν 
σηκωθεί κι άλλος μάγκας για να χορέψει αυτό 
θεωρείται μεγάλη προσβολή και πρόκληση. 
Ακολουθεί άγριος καβγάς με μαχαιρώματα. 
Γυναίκα να χορεύει ζεϊμπέκικο ήταν πρωτοφα-
νές σκάνδαλο και το θέαμα αυτό γινότανε αιτία 
φονικών καβγάδων. Μόνο οι πόρνες χορεύ-
ανε ζεϊμπέκικο, ενώ χασάπικο χορεύουν και 
γυναίκες. Οι δύο αυτοί χοροί ήρθανε από την 
Τουρκία. 

Συνέχεια στην επόμενη έκδοση
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Κ
ορυφαίο παράδειγμα στην α-
πόδοση δεκάδων ευεργετών 
και παράδε ιγμα οργάνωσης 
και λε ιτουργ ίας του Ελ λην ι-

σμού της Ομογένειας χαρακτήρισε τους 
Ηπειρώτες ο υφυπουργός Εξωτερικών, 
αρμόδιος για τον απόδημο Ελληνισμό, 
Τέρενς Κουίκ. Κηρύσσοντας τις εργασί-
ες του Δ’ Τακτικού Συνεδρίου του Πα-
γκόσμιου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξω-
τερικού, που πραγματοποιε ίται αυτό 
το τριήμερο στην Πρέβεζα, ο κ. Κουίκ 
τόνισε οι Ηπειρώτες έχουν ένα Παγκό-
σμιο Συμβούλιο, που το οργάνωσαν και 
το εξέλεξαν μόνοι, χωρίς την ανάμειξη 
της Ελλάδας και των κυβερνήσεών της, 
μέσα από αυτοργανωμένα συμβούλια 
που έχουν εκλέξει σε κράτη και ηπεί-
ρους.
Κινούμενος σ το ίδιο μήκος κύματος, 
ο κ. Κουίκ επισήμανε πως την κορυφή 
της Παγκόσμιας Ηπειρωτικής Διασπο-
ράς απαρτίζουν νέοι και επιτυχημένοι 
άνθρωποι, όπως ο σημερινός πρόεδρός 
της, Χρυσόσ τομος Δήμου. «Είναι το 
"νέο αίμα" που προωθούν, χωρίς εγω-
ισμούς, χωρίς να είναι γαντζωμένοι σε 
καρέκλες, οι Ηπειρώτες της προηγού-
μενης ομογενειακής γενιάς, πατριώτες 
με ωριμότητα και σοφία» υπογράμμισε.

Παράλληλα, στο χαιρετισμό του ο υφυ-
πουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στα 
αιτήματα που έθεσε σ την προκαταρ-
κτική του ομιλία ο πρόεδρος του συμ-
βουλίου Χρυσόστομος Δήμου, επανα-
λαμβάνοντας τις πάγιες θέσεις του για 
τις προϋποθέσεις επαναλειτουργίας του 
νέου αυτο-οργανομένου και αυτοχρη-
ματοδοτούμενου Συμβουλίου Απόδη-
μου Ελλην ισμού (ΣΑΕ) και διευκριν ί-
ζοντας θέματα σχετιζόμενα με την την 
ψήφο των ομογενών. «Χαίρομαι που 
το θέμα της ψήφου το ζητάτε από τη 
σημερινή κυβέρνηση. Είναι ένα θέμα 
που τουλάχιστον τρεις δεκαετίες τώρα 
- ίσως και τ έσσερις - θα μπορούσαν 
να το είχαν λύσει όλες οι προηγούμε-
νες κυβερνήσεις, όλα τα προηγούμενα 
κόμματα που κυβερνούσαν και δεν το 
έπραξαν. Ένας νόμος που θα μπορούσε 
να έχει ψηφισ τεί, και όταν τον έφερε 
το 2008-9 σ τη Βουλή, ο τότε υπουρ-
γός Εσωτερικών και νυν Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, 
και που κάποιοι το τορπίλισαν μια νύχτα 
πριν από την ψηφοφορία» προσέθεσε.
Μάλιστα, ανέφερε πως το ζήτημα είναι 
πως το θέμα της ψήφου είναι μέσα στα 
17 «βήματα» της Ειδικής Μόνιμης Επι-
τ ροπής γ ια τον Ελ λην ισμό της Δια -

σποράς της ελληνικής Βουλής και έχει 
«ανοίξει» ως θέμα προς επίλυση από το 
υπουργείο Εξωτερικών της σημερινής 
συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετ ικά με 
τ ις κατεδαφίσεις ακινήτων μελών της 
ε λ λην ικής εθν ικής με ιονότητας σ τ ις 
Δρυμάδες Χειμάρρας και σε ενέργειες 
ή δηλώσεις της αλβανικής κυβέρνησης 
που στρέφονται κατά της Ελλάδας, ο κ. 
Κουίκ παρέπεμψε στην πρόσφατη σχε-
τική ανακοίνωση του υπουργείου Εξω-
τερικών και επισήμανε: «Γεν ικότερα, 
τα όσα συμβαίνουν κατά καιρούς από 
πλευράς της αλβανικής κυβέρνησης, με 
στόχο την ελληνική εθνική μειονότητα, 
αλλά και τα όσα ανιστόρητα ισχυρίζο-
ν ται, επίσης κατά καιρούς, τα Τίρανα, 
ε ίναι σ τη συνεχή ατζέν τα του υπουρ-
γού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά. Μπορώ 
να σας παραπέμψω και σε διμερείς του 
συναν τήσεις με την αλβανική πλευρά 
και σε προσωπικές του δηλώσεις, αλλά 
και σε ανακοινώσεις του ΥΠΕΞ».
«Κανένας δεν μπορεί να παίζει με την 
Ελλάδα και τον Ελληνισμό» διαμήνυσε 
ο κ. Κουίκ και τόνισε: «Άπαντες οφεί-
λουν να σέβονται συνθήκες και δίκαια. 
Ειδικότερα, για τα δρώμενα από πλευ-
ράς της αλβαν ικής κυβέρνησης - και 
αφού διευκριν ίσω ότ ι γ ια εμάς ε ίναι 

πρωτεύον σ τοιχείο η καλή, ήρεμη και 
ειρηνική συνύπαρξη με γείτονες χώρες 
- το ελληνικό ΥΠΕΞ τονίζει ότι όλα αυτά 
προσκρούουν σ τ ις  σαφε ίς προϋπο -
θέσεις, σύμφωνα με την Ε.Ε., γ ια την 
έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύ-
σεων με την μεγάλη ευρωπαϊκή οικογέ-
νεια».
Επίσης, σημείωσε πως Ελλάδα και ΕΕ 
έχουν κατασ τήσει σαφή την ευρωπα-
ϊκή απαίτηση, για την κατοχύρωση των 
δικαιωμάτων της γηγενούς ελλην ικής 
εθνικής μειονότητας και επανέλαβε πως 
η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της ευρωπα-
ϊκής προοπτ ικής των Δυτ ικών Βαλκα-
νίων, συμπεριλαμβανομένης της Αλβα-
νίας. «Προϋπόθεση όμως, της ευρωπα-
ϊκής αυτής πορείας, είναι η προσήλωση 
των χωρών αυτών στους ευρωπαϊκούς 
κανόνε ς και σ τ ις αρχέ ς του κράτους 
δικαίου., συμπλήρωσε και υπογράμμισε 
πως η παραβίαση αυτών των αρχών, 
από το υποψήφιο κράτος, σημαίνει ότι 
σ την πραγματ ικότητα αυτό το κράτος 
δεν επιθυμεί τον ευρωπαϊκό του δρόμο.
Τέλος, ο κ. Κουίκ τόνισε «την αναγκαιό-
τητα της συσπείρωσης και της ομόνοιας 
σ τους κόλπους της ελλην ικής εθν ικής 
μειονότητας, σε αντίθεση με την εικόνα 
που παρουσίασε στις τελευταίες εθνικές 
εκλογές της Αλβανίας».

Κουίκ: Οι Ηπειρώτες παράδειγμα για το πώς 
πρέπει να λειτουργεί ο Ελληνισμός της Ομογένειας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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4 αυγούστου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου ομοΓενεια 37Toροντο

Ζωή μου πολύ σε αγαπώ,
μα πώς να ξεπεράσω 

τα χίλια μύρια τ’ άσχημα 
χωρίς ν’ αναστενάξω;
Τα εβδομήντα πέρασα 
και συ μου συνεχίζεις 

καταστροφές και βάσανα τις μέρες μου γεμίζεις.
Χτύπα όσο μπορείς, εγώ δεν σε φοβάμαι.
Τις λιγοστές χαρές αυτές μόνο θυμάμαι.

Ελπίζω πάντα στη ζωή 
πως θα έλθουν άσπρες μέρες.

Ο ήλιος θα αναστείλει και θα ζεστάνει 
τις πληγές που η ζωή μας δίνει.

Υπομονή, υπομονή 
και με χαμόγελο στης μοίρας τα χαστούκια.

Στο τέλος με το ηλιοβασίλεμα 
το άσπρο θα φανεί

τον τελευταίο δρόμο να φωτίσει.

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

αυτήν την εβδομάδα: Η Ελλάδα στα 1950’s

Η παραλία Βοτσαλάκια στον Πειραιά , το 1950. Γνωστή και ως παραλία του Παρασκευά , από το 
όνομα ταβέρνας και μετέπειτα κοσμικού κέντρου των 50ς και 60ς

Η κεντρική πλατεία της Γλυφάδας στις αρχές της δεκαετίας του ’50.

Μια βροχερή ημέρα στο κέντρο της Αθήνας

Ο 
π.  Κω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς  Κα -
κα β ε λ ά κ η ς ,  γ ε ν ν ή θ η -
κε σ την Καληδονία Κισ-
σάμου Κρήτης το 1932. 

Μεγάλωσε στα Χανιά Κρήτης όπου 
πήγε στο δημοτικό σχολείο. Τις γυ-
μνασ ιακές του σπουδές τ ις έκανε 
σ την Αθήνα και απεφοίτησε από 
την εκκλησ ιασ τ ική σχολή Κατερί-
νης.
Παν τρεύτηκε την Ελένη Μπαζού-
ρου και απέκτησαν δύο κόρες, την 
Αν τωνία και την Μαρία.
Το 1967 ήρθε σ τον Καναδά και τον 
Απρίλιο του 1967 χε ιροτονήθηκε 
ιερέας από τον Επίσκοπο Ροδο -
σ τόλου Τιμόθεο.  Τον Ιούν ιο του 
1967 διορίσ τηκε γ ια πρώτη φορά 
Ιερ. Προϊσ τάμενος σ τον Ι.Ναό Κοί-
μησης της Θεοτόκου στο Kingston, 
Ontario.
Ο π. Κωνσταν τ ίνος υπηρέτησε την 
Ορθόδοξη Εκκλησία σ τον Καναδά 
με ζήλο, βαθειά πίσ τη και αγάπη 
μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 1998 
που επίσημα συν ταξ ιοδοτήθηκε. 

Από τότ ε,  πάν τα πρόθυμος, εξυ-
πηρε τούσε τ ις  λε ιτουργ ικέ ς ανά-
γκε ς των εκκλησ ιών του Τορόν το 
και των περιχώρων, αλλά και όπου 
η Εκκλησία τον κάλεσε.
Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύει την 
ψυχή του μετά των αγ ίων!

Εκοιμήθη ο π. 
Κωνσταντίνος 
Κακαβελάκης
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Η 
ομογένεια της Αυστραλίας απορρίπτει 
μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε τη 
σύνθετη ονομασία της ΠΓΔΜ. Σε επικοι-
νωνία που είχε με το zougla.gr o Πρόε-

δρος της Παμμακεδονικής Ένωσης Μελβούρνης 
και Βικτώριας, Παναγιώτης Ιασωνίδης, απάντη-
σε στον Κυριάκο Μητσοτάκη τονίζοντας πως όσο 
κι αν επιμένουν οι Σκοπιανοί θα πρέπει να σεβα-
στούμε την ιστορία της Ελλάδας.
Ο κ. Ιασωνίδης σημείωσε πως οι 300 θα πρέ-
πει να υπερασπιστούν τα δικαιώματα της πατρί-
δας μας. Επίσης, εξήγησε πως «η σύνθετη ονο-
μασία δεν θα τηρηθεί γιατί ο ελληνικός λαός δεν 
θα δεχτεί το γονάτισμα των κυβερνώντων γιατί 
τότε θα χρειαστεί το θέμα να λάβει τον δρόμο της 
Δικαιοσύνης».
Αναλυτικά η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το 
Γραφείο Παναυστραλιανού Συντονιστή Προ-
εδρείων των Παμμακεδονικών Ενώσεων Μελ-
βούρνης και Βικτώριας, Νότιας Αυστραλίας, Δυτι-
κής Αυστραλίας, Κουηνσλάνδης αναφέρει:
«Με αφορμή τις δηλώσεις του Αρχηγού της Αξιω-
ματικής Αντιπολίτευσης, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, 
σχετικά με την προτεινόμενη και μεθοδευόμενη 
ονομασία του νεόδμητου κράτους των Σκοπίων, 
η Παμμακεδονική Ομοσπονδία Αυστραλίας και 
οι επιμέρους Παμμακεδονικές Ενώσεις της Βικτώ-
ριας, Δυτικής Αυστραλίας, Νοτίου Αυστραλίας και 
Κουηνσλάνδης επιθυμούν να δηλώσουν τα εξής: 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ: 
Ο αυστραλιώτης Ελληνισμός (550.000) γενικό-
τερα και ο Μακεδονικός Ελληνισμός (140.000) 
ειδικότερα, μέσα από διαδηλώσεις, συνέδρια, 
ημερίδες, δημόσιες διαλέξεις και σεμινάρια από 
το 1960 μέχρι σήμερα, διατηρεί απαρέγκλιτη, 
αναλλοίωτη και με συνέπεια την άποψή του ότι 
το όνομα της Μακεδονίας, λειτούργησε διαχρο-
νικά ως γεωγραφικός προσδιορισμός, αφού 
γλωσσικά, φυλετικά, θρησκευτικά και αθλητικά οι 
Μακεδόνες και η Μακεδονία αποτελούσαν ανα-
πόσπαστο διαμέρισμα του ελληνικού χώρου και 
του Έθνους των Ελλήνων. 
Οι Μακεδόνες διέδωσαν την ελληνική σκέψη, το 
Αριστοτελικό ιδεώδες, την ευκλείδειο μηχανική, 
την ελληνική γλώσσα, οι Μακεδόνες μετέφεραν 
στα πέρατα του κόσμου το πολυπολιτισμικό ιδε-
ώδες και έκαναν κοινοκτημοσύνη του γνωστού 
κόσμου την πεμπτουσία της ελληνικής προσφο-
ράς, ήτοι τον σεβασμό στην ελευθερία και στη 
γνώση. Μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση, το διαμέ-
ρισμα της Μακεδονίας που έφερε το βαρύτιμο 
όνομα και την ιστορία του, επεκτάθηκε και δια-
μορφώθηκε από τους Ρωμαίους ανάλογα, προ-
κειμένου να πληροί τις τότε διοικητικές τους ανά-

γκες, ώστε να περιλαμβάνει και μέρος του χώρου 
των Σκοπίων. Ωστόσο, ουδέποτε λειτούργησε ως 
χώρος για να προσδιορίσει συγκεκριμένο φυλε-
τικό ή εθνικό μόρφωμα. Η απόδοση στους Σλά-
βους της π. Γιουγκοσλαβίας του νότου, στους 
πρώην Βούλγαρους μέχρι το 1946, και στη συνέ-
χεια, στους Τιτογενείς «μακεδόνες» ακόμη και 
σύνθετου γεωγραφικού όρου, π.χ. γκόρνο μακε-
ντόνια ή νόβα μακεντόνια ή φυλετικού σλαβιάνι 
μακεντόσκι, βαρτάσκα Μακεντόσκι ή απλώς 
μακεντόσκι, όπως έχει ήδη προταθεί από ορι-
σμένους, προκαλεί το δίκαιο της ιστορίας, τραυ-
ματίζει τους αγώνες, αποσιωπεί τα μαρτύρια του 
μακεδονικού Ελληνισμού, και ακυρώνει τις εκα-
τόμβες των μαρτύρων, δίγλωσσων αλλά και αμι-
γώς ελληνόφωνων, που έπεσαν στα πεδία των 
μαχών. 
Δηλώνουμε με απόλυτη βεβαιότητα, ότι η από-
δοση και διμερής συμφωνία επί ενός σύνθετου 
ονόματος, όταν μάλιστα αυτό αποδίδεται με δύο 
λέξεις, δεν πρόκειται ποτέ να τηρηθεί ή να εφαρ-
μοστεί από τους ηγέτες του αλυτρωτικού αγώνα 
όχι μόνον του κράτους των Σκοπίων, αλλά και 
από τους πρώην Έλληνες του ευρύτερου Βαλ-
κάνιου χώρου που εγκατέλειψαν την Ελλάδα, 
κάτω από δύσκολες συνθήκες, και έχουν κηρύξει 
πόλεμο μίσους εναντίον κάθε τι που έχει σχέση 
με την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Σύνθετη ονομα-
σία με δύο λέξεις θα αποτελέσει το Δούρειο Ίππο 
προς ένα ακόμη εθνικό ναυάγιο. Πολύ σύντομα 
οι Τιτογενείς «μακεδόνες» θα εγκαταλείψουν το 
πρώτο συνθετικό που έχει απλά μόνον προσδι-
οριστικό ρόλο και θα επικεντρώσουν την προπα-
γάνδα τους στο δεύτερο συνθετικό που αποτελεί 
την ουσία, έτσι πολύ σύντομα το «μακεντόνια» 
ή το τραγικό για μας Macedonia θα επικρατήσει.
Η Παμμακεδονική Ομοσπονδία Αυστραλίας 
δηλώνει απερίφραστα ότι θα σταθεί απέναντι σε 
κάθε κίνηση κόμματος ή κυβέρνησης που οδη-
γεί την ελληνική ιστορία και τα δίκαια των αγώ-
νων των Ελλήνων και του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΎ ΕΛΛΗ-
ΝΙΣΜΟΥ σε ναυάγιο λήθης και σε διπλωματική 
γκάφα, που αποβλέπει να θυσιάσει την ιστορία 
και τον πολιτισμό της Μακεδονίας. Το όνομα της 
Μακεδονίας παραμένει για μας αδιαπραγμά-
τευτη αξία, που ενώνει και συνδέει τον διαχρο-
νικό Ελληνισμό. Το όνομα αυτό δεν χαρίζεται και 
δεν προσφέρεται για να ικανοποιηθούν οι νατοϊ-
κοί εταίροι και οι Ευρωπαίοι, αφιλάδελφοι, σύμ-
μαχοί μας. 
Οι Σλάβοι έχουν δική τους αξιοζήλευτη ιστορία 
και γλώσσα, για τις οποίες μπορούν να είναι υπε-
ρήφανοι. Να περιοριστούν στη δική τους ιστορία 
και να τιμούν έτσι τους προγόνους τους».

Απορρίπτει η ομογένεια 
της Αυστραλίας σύνθετη 

ονομασία της ΠΓΔΜ
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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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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

Ο 
λόγος πρέπε ι  να 

έχει αντίλογο. 

Ετσ ι μόνο εξελίσ-

σε ται και βελτ ιώ-

νεται
Οι  σωσ τ έ ς  ιδέ ε ς 

ποτε δεν μπορεί να προέρχονται 

από μια και μονό πηγή.

Με το νομό των πιθανοτήτων και 

μόνο δεν μπορεί να είμαι  πάντα 

σωσ τός και  σε κάθε λέξη που 

γράφω.
Επίσης, με το νομό των πιθανοτή-

των και μόνο δεν μπορεί να είμαι  

πάν τα λάθος  και σε κάθε λέξη 

που γράφω. 

Το  δί λ λημα  μου  όμως  πάν τα 

είναι:  Πόσο σοφό είναι να επι-

χ ε ι ρ η μ α τ ο λ ο γ ώ  ε ν ά ν τ ι α  σ ε 

κάποιον που μπήκε στο κόπο και 

με τίμησε να διαβάσει αλλά δια-

φωνεί  σε κατι που έγραψα?

Αφού μ αρέσε ι  να λαβαίνω τα 

εμαιλ  σας και τ ις απόψεις σας 

θα πρέπει και να ανεχτώ σε ένα 

βαθμό και κάποια  λάθη στη ανά-

λυση σας,  παρερμηνε ίε ς  κ λπ. 

Έσ τω και  αν διαφωνώ σε κατ ι  

μαθαίνω καινούριε ς ροπέ ς και 

πράγματα που με βοηθάμε σ το 

ξεδιαλύνω να αποκρυσταλλώσω  

τις δίκες μου απόψεις .

Σέβομαι τη πολυφωνία αλλά δεν 

αποδέχομαι τυφλά κάθε τ ι που 

ξεστομίζει ο καθένας γιατί είναι 

α τ ε κμη ρίωτ η  «  άπο ψ η  τ ου». 

Χωρίς  να θέ λω να προσβάλω 

κανένα μερικές απόψεις απέχουν 

«παρασάγγες δεκατέσσερις» (στα 

σημερινά δεδομένα 77 χιλιόμε-

τρα για να ακριβολογήσω!) απ το 

λογικό και το ρεαλιστικό .

Με αυτό το σκεπτικό παραθέτω 

μια σ χε τ ική γε λοιογραφία σαν 

απάντηση στα σχόλια της κύριας 

Παυλόπουλου που έχει αντιρρή-

σεις σ το άρθρο μου της πεσμέ-

νης εβδομάδος  «Αμάρτησα γ ια 

το πα ΐδι  μου»,  και  παραμένω 

πισ τός σ τη θέση μου: Οι Έλλη-

νες γονείς καλά κάνουν και αγα-

πούν πολύ και υποστηρίζουν τα 

παιδιά τους αλλά το παρακάνουν 

στο ντάντεμα των ενηλίκων κανα-

κάρηδων και πριγκηπέσων, σ τη 

π ο ρ ε ί α  τ ο υ ς 

κ ά ν ο υ ν  κ α κ ό 

αν τ ί  σ το  καλό 

π ο υ  α π ο σ κο -

πούν.
Τ ο  μ ι κ ρ ό 

YouTube βίν τεο  

δ ι α κ ω μ ω δ ε ί 

τ η  χ α ζ ο β ι ό λ α 

Ελ λην ίδα μάνα 

που σώνε ι  και 

κ α λ ά  ε π ι μ έ -

ν ε ι  ο  γ ιο ς  τ ης 

ν α  π ά ρ ε ι  έ ν α 

ζ α κε τ ά κ ι  μα ζ ί 

του ακόμα και 

ό τ α ν  τ ρ έ χ ε ι 

γ ια  εξάσκηση! 

h t t p s : / / w w w.

y o u t u b e .c o m /

w a t c h ? v = A _

Dfige5S8Q

Απάντηση του Δρ. Γεώργιου Γκέκα

στην αναγνώστριά μας Κατερίνα Παυλοπούλου

Αθήνα πόλη

Αθήνα πόσο άλλαξες

Αγνώριστη έχεις γίνει

Απ’ την Αθήνα την παλιά

Τίποτα δεν έχει μείνει.

Τα γραφικά σπιτάκια σου 

Τις μονοκατοικίες σου

Τα γκρέμισαν και έχτισαν

Τις πολυκατοικίες.

Πάνε τα ταβερνάκια μας

Που τα ‘χε στέκι η εργατιά

Πίναμε την ρετσίνα μας

Ακούγαμε και καμιά πενιά

Κι αν μπαίναμε στα κέφια μας

Ρίχναμε και την ζεμπεκιά.

Έβγαινες να πιείς καφέ

Στον καφενέ της γειτονιάς σου

Κι όλοι σε γνωρίζανε

Με το μικρό το όνομα σου.

Αθήνα μου πόλη

Έχεις καταντήσει Βαβέλ

Δύσκολο να βρεις άνθρωπο

Την ίδια γλώσσα να μιλήσει.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΕΣΣΟΣ - ΛΕΦΤΕΡΟΣ
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 Ana Cheri: 
καμπύλες που σε 
αναστατώνουν!

Η εξωτική της 
ομορφιά οφείλεται 
στις αμερικανικές 
και μεξικανικές της 
ρίζες. Μεγάλωσε 
στη Νότια Καρολίνα 
και απί μικρή ήταν 
αγοροκόριτσο. 

Ασχολείται με το 
μόντελινγκ και τη 
γυμναστική, ενώ 
πρόσφατα άνοιξε 
και το δικό της 
γυμναστήριο.
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Ε
ίναι μία από τις 
ανερχόμενες 
γυναίκες στην 
εγχώρια σό-

ου μπιζ, ωστόσο, έχει 
καταφέρει από νωρίς 
να μπει στις… καρδιές 
μας.
Η μελαχρινή καλ-
λονή διαθέτει απί-
στευτα… προσόντα 
και το κυριότερο δεν 
έχει… κόμπλεξ να μας 
τα παρουσιάζει στο 
Instagram. Όποιος 
την… ακολουθεί συχνά 
πυκνά μένει… παγωτό 
με τις πόζες που ανε-
βάζει, μια και είναι μία 
από τις ερωτικές γυναι-
κάρες που έχουμε στην 
Ελλάδα.
Η Κόνι Μεταξά, περί ης 
ο λόγος, μας έχει κάνει 
μεγάλη… ζημιά, όπως 
για παράδειγμα με το 
τελευταίο της… χτύ-
πημα στον προσωπικό 
της λογαριασμό.

η Βίκυ είναι ο απόλυτος 

ξανθός πειρασμός!

Όταν η Βίκυ Κάβουρα αποφα-
σίζει να ανεβάσει φωτογραφία 
της στο Instagram, ο ανδρικός 
πληθυσμός παραληρεί.

Το ξανθό πολυεργαλείο έχει 
πολύ ενεργό λογαριασμό στο 
Instagram και δεν ξεχνάει να 
τον ενημερώνει.

η Γωγώ είναι η 

απόλυτη ελληνίδα 

45άρα!

Η Γωγώ Μαστροκώστα έχει 
γράψει την δική της… ιστορία 
στην ελληνική σόου μπιζ και 
όχι άδικα. Η Ελληνίδα καλ-
λονή ήταν από τα πρώτα τοπ 
μόντελ στην χώρα μας και 
δείχνει πως το… έχει ακόμα.

Το καλοκαίρι μας χτύπησε 
την… πόρτα και οι Ελληνίδες 
κουκλάρες μας… αποτελειώ-
νουν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί η μελαχρινή… 
μοντέλα, η οποία στον προ-
σωπικό της λογαριασμό στο 
Instagram προκαλεί… πόνο.

Ο λόγος γίνεται φυσικά για 
την Ευτυχία Λαζάρου, ανα-
πληρωματική Σταρ Ελλάς 
2012

Ελληνίδα ηθοποιός 
μοιράζει… πόνο

Κολάζει με την κορμάρα της η 
Μαρία Κορινθίου

μελαχρινή εστεμμένη 

κολάζει με την 

κορμάρα της

Η 
Χριστίνα Στεφανίδη δεν είναι πια το 
κορίτσι του Παναγιώτη Κονέ. Η είδη-
ση έπεσε σαν κεραυνός, με τον ανδρι-
κό πληθυσμό της χώρας να βρίσκεται 

σε κατάσταση έκστασης, αφού το πληθωρικό 
μοντέλο τα τελευταία επτά χρόνια μοιραζόταν 

το ταξίδι της ζωής με τον διεθνή ποδοσφαιρι-
στή.
Ωστόσο έπειτα από κοινή τους απόφαση οι δυό 
τους δεν είναι πια ζευγάρι, γεγονός που κάνει 
λίγο πιο ευτυχισμένους τους άνδρες της χώρας 
μας.

Αλάνια ορμάτε! Η Χριστίνα 
Στεφανίδη χώρισε!

Η 
Μαρία Κοριν-
θίου είναι μία 
από τις γυναί-
κες που έχου-

με βάλει στην… καρδιά 
μας, από τα πρώτα της… 
βήματα στην υποκριτι-
κή. Βλέπετε, η εντυπω-
σιακή κουκλάρα διαθέ-
τει αναλογίες που μπο-
ρούν να… κολάσουν α-
κόμα και τον πιο «πιστό» 
άνδρα.

Μάλιστα, η ίδια δεί-
χνει να μην έχει… πρό-
βλημα με την σωματάρα 
της – και γιατί να το κάνει 
άλλωστε – και για τον 
λόγο αυτό, οι πόζες που 
ανεβάζει στο Instagram 
είναι ιδιαίτερα καυτές.

Το τελευταίο… χτύπημα 
ήρθε δίπλα στην πισίνα, 
όπου η Μαρία Κοριν-
θίου ξάπλωσε και με το 
υπέροχο και αποκαλυ-
πτικό μαύρο μαγιό της, 
έβαλε… φωτιά με την 
κορμάρα της.
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Τ
α σέξι μοντέλα που συναντάμε στο 
Instagram, μάλλον είναι... άπειρα, 
αλλά είναι ορισμένες που αξίζου ι-
διαίτερη αναφορά!

Μία εξ αυτών είναι η Νεοϋορκέζα Αλέξις 
Ρεν, η οποία αριθμεί περισσότερους από 

7 εκατομμύρια ακόλουθους, τους οποίους 
«τρελαίνει» σε καθημερινή βάση με τις σέξι 
φωτογραφίες που ανεβάζει!
Το καλοκαίρι του 2015 είχε επισκεφτεί και 
την Ελλάδα, και είχε πάθει την πλάκα της με 
το νησί της Σαντορίνης!

K
άθε της πόζα 
και αναστεναγ-
μός για τους ά-
ντρες followers 

Ξανθά μαλλιά, πλούσιο 
μπούστο, γλυκό πρόσω-
πο, γυμνασμένο κορμί. 
Η Carly στα δείχνει όλα 
μέσα από τον προσωπι-
κό της λογαριασμό στο 
Instagram.
Kάθε της πόζα και ανα-
σ τεναγμός γ ια τους 
άντρες followers Ξανθά 
μαλλιά, πλούσιο μπού-
στο, γλυκό πρόσωπο, 
γυμνασμένο κορμί. Η 
Carly στα δείχνει όλα 
μέσα από τον προσω-
πικό της λογαριασμό στο 
Instagram.

Η Carly Baker είναι πολύ 
άτακτη

Η 
M a r t a 
Mayer εί-
ναι μοντέ-
λο και αν 

και μόλις 21 χρόνων 
έχει ήδη φωτογραφη-
θεί για εξώφυλλα γνω-
στών περιοδικών

Ένα εκρητικό μείγμα 
από Ρωσία και Γερμα-
νία, από όπου κατάγε-
ται και το αποτέλεσμα 
είναι... εντυπωσιακό!

Πίσω από τις λέξεις κρύβεται η... 
Αλέξις! Η Julia Gilas ανάβει φωτιές στο 

Instagram!

T
o καυτό μοντέλο που περ-
νάει τον χρόνο της στην η-
λ ι ό λ ο υ σ τ η  Κα λ ιφ ό ρν ια , 
βγάζει καυτές self ies ανα-

σ τατώνον τας τους χ ιλιάδες ακό-
λουθούς της στα social media. Nα 

σημειωθεί ότι τα οπίσθια της Julia 
Gilas συγκαταλέγονται στα πιο σεξι 
του διαδικτύου σύμφωνα με πρό-
σφατη ψηφοφορία και οι ακόλου-
θες φωτογραφίες το αποδεικνύουν 
περίτρανα!

Το 21χρονο μοντέλο μ που 
σαρώνει στο instagram 
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Ιος, το νησί των αντιθέσεων. Εκεί 
που από τα μέσα της δεκαετίας του 
‘70 οι Νιώτες είχαν αποδεχθεί  τους 
νεαρούς «εναλλακτικούς» που 
κοιμόνταν στις παραλίες μετά τα 
ξενύχτια τους στα μπαρ πίνοντας και 
καπνίζοντας και με βασικό φόντο τη 
ροκ μουσική που τότε ανθούσε.

Γ
νωστή και ως πατρίδα της μητέρας 
του Ομήρου λέγεται ότι φιλοξένη-
σε και την τελευταία κατοικία αυ-
τού του οικουμενικού ποιητή. Η 

πλατεία της ιστορία αποτυπώνεται πρώτα 
στον προϊστορικό οικισμό του Σκάλκου 
(3η χιλιετία π.χ) ενώ εν συνεχεία γνωρί-
ζει μία περίοδο άνθησης κατά την μινωι-
κή, κυκλαδική και αρχαϊκή περίοδο. Κατά 
την τελευταία μάλιστα γίνεται και επίση-
μα Πόλη Κράτος όταν και ξεχωρίζει για 
την γεωργία, το εμπόριο αλλά και την κε-
ραμεική τέχνη.
Στην βόρεια πλευρά του νησιού και 20 
λεπτά περίπου από την Χώρα θα αντικρύ-
σετε την εντυπωσιακή παραλία της Αγίας 
Θεοδότης που πήρε και το όνομά της 
από την γραφική εκκλησία της Αγίας που 
ξεπροβάλλει από έναν λόφο επάνω από 
την  παραλία.Εαν βρεθείτε στις 8 Σεπτεμ-
βρίου μπορείτε να συμμετέχε τε σ το 
παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Θεο-
δότης.Θα γευθείτε παραδοσιακό Νιώτικο 
φαγητό αλλά και θα έχετε ιδιαίτερα μου-
σικά ακούσματα από τους οργανοπαίχτες 
του νησιού που τηρούν την παράδοση 
αλλά και τα ντόπια μουσικά όργανα.
Ηδη από την Αγία Θεοδότη ατενίζετε τα 
ίχνη της οχύρωσης του Κάστρου της Ιου 
σύμβολο της άμυνας κατά των πειρατών. 
Συνεχίζοντας ανατολικότερα, και μετά 
από 11-15 λεπτά αντικρίζετε την παραλία 
της Ψάθη με τον ομώνυμο μικρό οικισμό 
ψαράδων η νεότερη γενιά των οποίων 
δεν ακολουθεί το επάγγελμα. Στο επάνω 
μέρος του οικισμού δεσπόζει η εκκλη-
σία του Αγίου Ιωάννη όπου και στις 29 
Αυγούστου γίνεται ένα ακόμη παραδο-
σιακό πανηγύρι. Η παραλία αμμώδης και 
ιδιαίτερα ήσυχη.
Δ ιασ χ ί ζ ον τ α ς  τ ο  νό τ ιο  μ έ ρ ο ς  τ ου 
νησιού,μια  περιοχή με ιδιαίτερα ηφαιστει-
ογενή χαρακτήρα λόγω και του ότι βρίσκε-
ται κοντά  στην Καλντέρα της Σαντορίνης, 
αντικρίζεις από ψηλά τους δαντελωτούς 
όρμους της περιοχής «Μαγγανάρι».Για τους 
παλιότερους γνωστό σημείο αναφοράς του 
πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή 
ο οποίος απολάμβανε τις διακοπές του, την 
δεκαετία του 90,στο μοναδικό ξενοδοχείο 
της περιοχής και όταν φυσικά δεν υπήρχε 
καν δρόμος.
Η σημερινή του εικόνα είναι τελείως δια-
φορετική χωρίς ευτυχώς η ανάπτυξη να 
έχει φέρει αλόγιστες εκμεταλλεύσεις.Τέσ-
σερις μικροί κόλποι απαρτίζουν το «Μαγ-
γανάρι».Σήμερα ένα σημαντικό μέρος 
αυτών των εκτάσεων βρίσκεται στα χέρια 
εφοπλιστών ενώ στην παραλία υπάρχουν 
ενοικιαζόμενα δωμάτια, ταβέρνες αλλά 
και μία κυοφορούμενη μονάδα ιδιοκτη-

σίας του γνωστού ελληνομερικανού χρη-
ματιστή με χρήση μάλλον beach bar.
Λίγο μετά από το Μαγγανάρι, και παίρ-
νοντας τον δρόμο της επιστροφής,συνα-
ντάτε το εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας. 
Απο εκεί, και πεζοπορώντας για 20 περί-
που λεπτά φθάνετε στην γραφική παρα-
λία η οποία φέρει ιδιαίτερα χρώματα 
όταν και την απολαύσαμε κοντά στην 
Δύση του Ηλίου.Το όνομά της «Τρεις Κλει-
σιές» από τρεις όρμους που απαρτίζουν 
έναν μεγαλύτερο κόλπο.
Επιστρέφοντας ξεκινάμε με δυτική κατεύ-
θυνση και μετά από 30 περίπου λεπτά 
(θα κερδίσουμε 10 λεπτά εάν διασχί-
σουμε ένα μικρό μέρος σε χωματό-
δρομο) φθάνουμε στην κοσμική αλλά 
και όμορφη παραλία-οικισμό του Μυλο-
πότα. Πιο πριν και εάν θέλετε να εξερευ-
νήσετε πιο απόκριμα μέρη μπορείτε να 
επισκεφθείτε την παραλία του Κλήμα-
τος με τα ιδανικά γαλαζοπράσινα νερά 
της. Οσοι όμως θέλετε να ακολουθήσετε 
μόνον τον δημόσιο δρόμο θα κάνετε μία 
κυκλική διαδρομή και μέσω της Χώρας 
θα καταλήξετε στην οργανωμένη παρα-
λία του Μυλοπότα. Εάν είστε πρωινοί και 
δεν θέλετε τον θόρυβο θα σας πούμε ότι 
επιχειρήσαμε να κολυμπήσουμε στις 9 
το πρωί και απολαύσαμε τα δροσερά και 
καταγάλανα νερά της.Αλλά και οι υποδο-
μές της παραλίας διατηρούν μία αισθη-
τική ενώ πολύ κοντά στην παραλία έχουν 
αναπτυχθεί Boutique ξενοδοχεία,ενοικι-
αζόμενα δωμάτια,ατμοσφαιρικά  μπαρ, 
σημεία συγκέντρωσης των millenials από 
τις 3 το μεσημέρι και μετά. Οσο κυλάει 
ο χρόνος το κέφι απογειώνεται αλλά και 
εσείς που δεν συμμετάσχετε σε αυτό 
μπορείτε να το δείτε σαν happening και 

εν συνεχεία να ακολουθήσετε τους ρυθ-
μούς που επιθυμείτε.
Ένα δικό της κυκλαδίτικο άρωμα απο-
πνέει η Χώρα απλωμένη στον αυχένα 
ενός λόφου και με τα μαγαζιά της να 
μεταδίδουν τον σφυγμό όλων των νέων 
που από κάθε σημείο της γης μαζεύονται 
για αυτή την ξέφρενη νυκτερινή ζωή. Η 
αντίθεση αναδύεται μέσα από τις πρώ-
τες πρωινές ώρες της όταν κάποιοι ντό-
πιοι καταβρέχουν τα καντούνια τους ενώ 
οι προμηθευτές ξεφορτώνουν τα αποθέ-
ματα για το επόμενο βράδυ. Επίσης θα 
παρατηρήσετε τις δεκάδες καλοφροντι-
σμένες εκκλησιές με αυτήν του Ευαγ-
γελισμού να δεσπόζει στην πλατεία της 
Χώρας με το ιδιαίτερα λιτό της τέμπλο 
ενώ η Παναγία η Γκρεμιώτισσα φέρει και 
τον μεγαλύτερο συμβολισμό για τους 
πιστούς λόγω  και του υψηλού σημείου 
στο οποίο βρίσκεται.
Παραμένοντας στην Χώρα μάτι σας θα 
πέσει σε ένα ιδιαίτερης αρχιτεκτονι-
κής κτίριο. Ηταν το αρχοντικό Αμοιρα-
δάκη στο οποίο σήμερα στεγάζονται το 
Δημαρχείο και το Αρχαιολογικό Μου-
σείο.Το τελευταίο μικρό μεν σε μέγεθος 
αλλά με σημαντικά εκθέματα από την 
πρώιμη εποχή του Χαλκού έως την κλα-
σική αρχαιότητα αλλά και τους ρωμαϊ-
κούς χρόνους. Απο εκεί και πεζοπορώ-
ντας μέσα από τα καντούνια της χώρας θα 
συναντήσετε τους Μύλους ενώ αρκετά 
πιο υψηλά, και σε ένα ιδιαίτερα κατανυ-
κτικό σημείο, δεσπόζει το Ανοιχτό Θέα-
τρο «Οδυσσέας Ελύτης» ένα ιδιαίτερα 
λιτό θέατρο που εάν και σύγχρονο αποτε-
λεί ιδανικό ομοίωμα των αρχαϊκών χρό-
νων. Η απόδοση του ονόματος του θεά-
τρου στον νομπελίστα ποιητή δεν είναι 

καθόλου τυχαία αφού είναι γνωστό το 
Πάθος του για τις Κυκλάδες και φυσικά 
και την Ιο.
Λίγα δεκάδες μέτρα πιο ψηλά θα αντικρί-
σετε ένα σύγχρονο κτίριο που κτίσθηκε 
για να στεγάσει τις συλλογές του ζωγρά-
φου Γαίτη και της συζύγου του γλύπτριας 
Σίμωση. Η παθογένεια όμως επικρατεί 
και έτσι για 5 χρόνια το Μουσείο είναι 
άδειο, λόγω της διαφωνίας της οικογέ-
νειας με το Κράτος για τα εκθέματα.  
Το λιμάνι του νησιού ήταν ιδιαίτερα 
σημαντικό από την αρχαιότητα  λόγω της 
φυσικής του διαμόρφωσης σε ένα ιδι-
αίτερα κλειστό κόλπο με αποτέλεσμα να 
αποτελεί από τα ιδιαίτερα σημεία διακί-
νησης στο Αιγαίο.Στην αρχή αυτού του 
όρμου δεσπόζει ένας λιτός και ιδιαίτε-
ρης αισθητικής φάρος.Σήμερα σε όλο το 
μήκος του Γιαλού λειτουργούν ενοικια-
ζόμενα δωμάτια,ταβέρνες ενώ μπορείτε 
να απολαύσετε σε μία ιδιαίτερα καλή, 
γ ια λιμάνι, θάλασσα.Ο επόμενος κόλ-
πος από τον Γιαλό είναι η «Τζαμαρία» μια 
μικρή παραλία με κρυστάλλινα νερά στην 
οποίαν φτάνεις κατεβαίνοντας λίγα σκα-
λοπάτια.
Η παραλία αυτή έχει  υποστεί σημαντι-
κές επεμβάσεις αφού ο γνωστός επιχει-
ρηματίας-χρηματισ τής έχει αγοράσει 
ένα τεράστιο λόφο και μία νησίδα όπου 
σ τον μεν πρώτο λειτουργεί το Club-
Bar-restaurant “Πάθος» σ την δεύτε-
ρη(οι ντόπιοι την αποκαλούν ‘Σπιναλό-
γκα») έχει κτίσει την κατοικία του.Υπάρ-
χει μεγάλη μερίδα Νιωτών νεαρής ηλικίας 
και φυσικά τουριστών πού όλες αυτές τις 
αλλαγές τις επικροτούν.Μένει να αποδει-
χθεί σε βάθος χρόνου ποια θα είναι τα 
πραγματικά οφέλη.

Ίος: το νησί των αντιθέσεων
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Η 
Ζαν Μορό, η σπουδαία Γαλλίδα ηθο-
ποιός, σκηνοθέτρια και σεναριογρά-
φος πέθανε σήμερα στο Παρίσι σε 
ηλικία 89 ετών. Η ηθοποιός με την 

αισθησιακή ομορφιά και την απαράμιλλη επι-
βλητική φωνή, που γοήτευσε τους μεγαλύτε-
ρους σκηνοθέτες στα 65 χρόνια της καριέρας 
της, «απεβίωσε στο διαμέρισμα της», όπως 
δήλωσε η Ζαν Οτεσέρ, δήμαρχος του 8ου δι-
αμερίσματος της γαλλικής πρωτεύουσας. Σύμ-
φωνα με πληροφορία του περιοδικού Closer, 
η οικιακή της βοηθός βρήκε την Ζαν Μορό νε-
κρή όταν πήγε στις 7.30΄το πρωί στο σπίτι της 
οδού Φομπούρ Σεντ-Ονορέ για να αρχίσει τη 
δουλειά της.
Η Ζαν Μορό γεννήθηκε το 1928 στο Παρίσι 
από Γάλλο πατέρα και Αγγλίδα μητέρα. Ξεκί-
νησε την καριέρα της το 1947 στο θέατρο, 
έγινε βασικό στέλεχος της Κομεντί Φρανσαίζ 
την περίοδο 1947-1951 (τότε ήταν το νεό-
τερο σε ηλικία μέλος αυτού του οργανισμού), 
στη συνέχεια συνεργάστηκε με το Theatre 
National Populaire και κατόπιν έκανε προσω-
πικούς θιάσους. 
Ερμήνευσε πρωταγωνιστικούς ρόλους σε 
έργα των Σαίξπηρ, Μολιέρου, Μαριβώ, Ζωρζ 

Φεντώ, Ιβάν Τουργκένιεφ, Αντρέ Ζιντ, Ζαν 
Κοκτώ, Τζωρτζ Μπέρναρ Σω, Τένεσι Γουίλιαμς, 
Πέτερ Χάντκε, Χάινερ Μύλερ και συνεργά-
στηκε με μεγάλους σκηνοθέτες όπως ο Πήτερ 
Μπρουκ, ο Κλωντ Ρεζύ, ο Αντουάν Βιτέζ και ο 
Κλάους Μίκαελ Γκρύμπερ). 
Στις μεγάλες θεατρικές επιτυχίες της συγκατα-
λέγονται ο ρόλος της Βέρα στο έργο του Ιβάν 
Τουργκένιεφ Ένας μήνας στην εξοχή (1947, σε 
ηλικία μόλις 19 ετών), ο ρόλος της Ελίζα Ντού-

λιτλ στο έργο του Τζωρτζ Μπέρναρ Σω Πυγμα-
λίων (1954), ο ρόλος της Μάγκι στο έργο του 
Τένεσι Γουίλιαμς Η λυσσασμένη γάτα (1957), ο 
ρόλος της Λούλου στο έργο του Φρανκ Βέντε-
κιντ Λούλου (1976), ο ρόλος της Τσερλίν στο 
έργο του Χέρμαν Μπροχ Η διήγηση της υπηρέ-
τριας Τσερλίν (1986-1988), για το οποίο τιμή-
θηκε με βραβείο Μολιέρ α’ γυναικείου ρόλου 
το 1988, και ο ρόλος της Σελεστίνας στο έργο 
του Φερνάρντο Ντε Ρόχας Η Σελεστίνα (1989).

Την συγκλονιστική ιστορία 
μιας ομάδας αντρών του 361 
τάγματος πεζικού, που έδωσαν 
άνιση μάχη με τις τουρκικές 
δυνάμεις τον Ιούλιο του ‘74 στην 
οροσειρά του Πενταδάκτυλου, 
«ξαναζωντανεύει» το ιστορικό 
ντοκιμαντέρ με τίτλο «Πορεία 
Θανάτου».

Σ
τη μάχη του Κουτσοβέντη, του 
κατεχόμενου σήμερα χωριού 
του Πενταδάκτυλου μια χού-
φτα άνδρες του 361 τάγματος 

πεζικού βρέθηκαν αντιμέτωποι με ε-
κατοντάδες Τούρκους αλεξιπτωτιστές. 
Το ντοκιμαντέρ εξιστορεί μέσα από τις 
μαρτυρίες των επιζώντων, λεπτό προς 
λεπτό, τα όσα δραματικά εκτυλίχθη-
καν στις 24 Ιουλίου στον Κουτσοβέ-
ντη, καθώς και την προσπάθεια τους 
να επιστρέψουν μέσα από τις εχθρι-
κές γραμμές. Ένας από τους επιζώντες 
λέει: «....Ελλαδίτες και Ελληνοκύπριοι 
μαχητές αμιλλώνται στο ποιος θα πε-
θάνει πρώτος. Ποιος θα νικήσει πρώ-
τος. Αμιλλώνται στο ποιος δεν θα ορ-
ρωδήσει, δεν θα λυγίσει - έστω και αι-
μορραγώντας - γιατί ο αγώνας γίνεται 
υπέρ βωμών και εστιών. Διερωτώμαι: 
Δικαιούται κανείς να περιφρονεί αυτό 
το πνεύμα θυσίας; Κάποτε το σκλαβω-
μένο τμήμα της Κύπρου θα απελευθε-
ρωθεί συν Θεώ. Θα ‘ναι τότε υποχρέω-
ση της πολιτείας να ανεγείρει εκεί, στα 
βορειοδυτικά υψώματα του Κουτσο-
βέντη, τον τύμβο της νέας Θερμοπύλης, 
πάνω στον οποίο θα χαραχθεί σαν ελά-

χιστος φόρος τιμής το επίγραμμα που 
έγινε διεθνώς το σύμβολο του ηρωι-
σμού και του πνεύματος θυσίας: Ω ξειν 
αγγέλειν Λακεδαιμονίοις ότι τήδε κεί-
μεθα τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι»».
Η έρευνα και τα γυρίσματα για το ντο-
κιμαντέρ κράτησαν σχεδόν τρία χρό-
νια, σε Κύπρο (ορισμένα στην περιοχή 
της μάχης), Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Το ντοκιμαντέρ που φέρει την σφρα-
γίδα των δημοσιογράφων του ΑΝΤ-1 
Κύπρου, Κυριάκου Πομηλορίδης 
Μαρίνας Χατζηκώστα και Άντρης 
Χαραλάμπους (Alfa Κύπρου), προβλή-
θηκε αυτές τις μέρες παγκύπρια στις 
αίθουσες των «K.CINEPLEX».

Το τραγούδι των τίτλων «Η Μάνα τ’ 
Αγνοούμενου», σε στίχους του Χαρά-
λαμπου Χαραλάμπους, συνέθεσε 
και ερμήνευσε ειδικά για το ντοκιμα-
ντέρ, ο Βασίλης Ιωάννου, που είχε και 
την μουσική επιμέλεια. Η διεύθυνση 
φωτογραφίας και η καλλιτεχνική επι-
μέλεια είναι του Χρίστου Γιαλλούρη. 
Η κινηματογράφηση είναι του Γιώρ-
γου Ευθυβούλου. Η Μαρίνα Χατζηκώ-
στα ανέλαβε την διεύθυνση παραγω-
γής και ο Κυριάκος Πομηλορίδης την 
σκηνοθεσία. Το μοντάζ έκανε η Ξένια 
Λάμπρου. Όλοι οι συντελεστές εργά-
στηκαν αφιλοκερδώς στον ελεύθερό 
τους χρόνο.

Ο Κυριάκος Πομηλορίδης, δήλωσε 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι εργάστηκε για το 
ντοκιμαντέρ γιατί «είναι μία ιστορία 
που συμπυκνώνει μέσα της όλο το 
δράμα του 1974. Το ότι λίγοι στάθη-
καν απέναντι στους πολλούς. Εθελο-
ντές σε μία πορεία θανάτου». Επίσης, 
επεσήμανε, ότι από την έρευνα προ-
έκυψε ότι διαπράχθηκαν «τραγικά 
λάθη από επιτελείς, προχειρότητα από 
ΓΕΕΦ, προδοσία, εγκατάλειψη». Το 
ντοκιμαντέρ αναδεικνύει «το μαρτύ-
ριο, τον Γολγοθά όσων επέζησαν από 
τη μάχη και τις χαριστικές βολές να επι-
στρέψουν πίσω, και την αδιαφορία της 
πολιτείας».

Ανοίγει για το 
κοινό το Αρχαίο 
Θέατρο της 
Μίεζας

Τ
ο ιστορικής σημασίας 
Αρχαίο Θέατρο της Μίε-
ζας εγκαινιάζεται μετά 
τη συντήρηση και απο-

κατάσταση του την πρώτη παν-
σέληνο του Αυγούστου, από 
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημα-
θίας και το Φεστιβάλ Φιλίππων 
σε συνεργασία με τον δήμο 
Νάουσας.
Ειδικότερα, στις 9 το βράδυ της 
7ης Αυγούστου, τέσσερις συγ-
γραφείς -η Ζυράννα Ζατέλη, ο 
Θωμάς Κοροβίνης, ο Θεόδω-
ρος Γρηγοριάδης και η Γλυκερία 
Μπασδέκη- θα παρουσιάσουν 
στο Αρχαίο Θέατρο της Μίεζας 
την «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» του 
Ευριπίδη, σε μορφή θεατρικού 
αναλογίου υπό τη σκηνοθε-
τική καθοδήγηση του Θοδωρή 
Γκόνη.
Η Μίεζα ήταν μια μικρή πόλη 
της ερατεινής Ημαθίας, χτι-
σμένη στους πρόποδες του 
Βερμίου στη μέση περίπου του 
δρόμου που ένωνε τις Αιγές, τη 
βασιλική μητρόπολη των Μακε-
δόνων με την Πέλλα, το μακε-
δονικό λιμάνι στη βόρεια ακτή 
του Θερμαϊκού, που το πρώτο 
μισό του 4ου αι. π.Χ. είχε ανα-
πτυχθεί σημαντικά με αποτέλε-
σμα να γίνει τόπος της δεύτερης 
κατοικίας της βασιλικής οικογέ-
νειας. Η γεωγραφική της θέση 
είναι ίσως ο λόγος που έκαναν 
τον Φίλιππο Β΄ να διαλέξει την 
Μίεζα για να εγκαταστήσει εκεί 
τη σχολή όπου ο Αριστοτέλης 
θα δίδασκε τον γιο και διάδοχο 
του Μέγα Αλέξανδρο, αλλά και 
τα παιδιά της Μακεδονικής ελίτ.
«Για τα «εγκαίνια» αυτού του 
γεμάτου ιστορικές μνήμες και 
πανανθρώπινους συμβολι-
σμούς αρχαίου θεάτρου διαλέ-
ξαμε την «Ιφιγένεια εν Αυλίδι», 
ένα από τα δύο σωζόμενα 
έργα που ο Ευριπίδης έγραψε 
τα τελευταία χρόνια της ζωής 
του που τα πέρασε στην Μακε-
δονία, ζώντας ως εταίρος του 
βασιλιά Αρχέλαου στην αυλή 
των γειτονικών Αιγών» αναφέ-
ρουν οι συντελεστές.

«πορεία θανάτου»: ο ηρωισμός των 
ελλήνων στη μάχη του πενταδάκτυλου

Πέθανε η σπουδαία Γαλλίδα ηθοποιός Ζαν Μορό
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ΥλικΑ (γιΑ 4 meριΔΕΣ)
 ª 4 μέτριες τσιπούρες καλά καθαρισμένες
 ª 2 ρίζες σέλινο, πλυμένες, χοντροκομμένες
 ª 2 ρίζες σέλερι πλυμένο, χοντροκομμένο
 ª 6 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα
 ª 1 φλιτζάνι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
 ª 1 κόκκινη πιπεριά ψιλοκομμένη
 ª αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Για το αβγολέμονο
 ª 2 αβγά χωρισμένοι οι κρόκοι από τα ασπράδια
 ª 2 λεμόνια το χυμό

ΔιΑΔικΑΣιΑ
 ª Σε μια μεγάλη κατσαρόλα ζεσταίνετε το λάδι και σοτάρετε το φρέσκο κρεμμύδι και 

την πιπεριά. Ρίχνετε το σέλινο και το σέλερι και προσθέτετε 1,5 νεροπότηρο νερό. Αλα-
τοπιπερώνετε. Αφήνετε να μαγειρευτούν μέχρι να μαλακώσουν. 

 ª Με προσοχή τοποθετείτε επάνω στα σέλινα τις τσιπούρες. Σκεπάζετε την κατσα-
ρόλα και συνεχίζετε το μαγείρεμα για 20 λεπτά τουλάχιστον. Αν χρειαστεί, συμπληρώ-
νετε με λίγο νερό. Σβήνετε τη φωτιά. 

 ª Χτυπάτε στο μπλέντερ τα ασπράδια των αβγών να αφρίσουν καλά. Προσθέτετε το 
χυμό του λεμονιού τμηματικά εξακολουθώντας να χτυπάτε το μίγμα.

 ª Παίρνετε με μια κουτάλα ζουμί από το φαγητό και το ρίχνετε λίγο λίγο στο αβγολέ-
μονο. Χτυτάτε λίγο ακόμα. Ρίχνετε το αβγολέμονο πάνω από το φαγητό και κουνάτε την 
κατσαρόλα κυκλικά να πάει παντού. Αφήνετε το φαγητό στο σβηστό μάτι της κουζίνας.

Άρωμα Κουζίνας

Τσιπούρα με σέλινο 
αβγολέμονο

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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~Μπαμπά, από που γεννηθήκαμε? 
~Από τον Αδάμ και την Εύα. 
~Μα η μαμά λέει ότι γεννηθήκαμε από 
τους πιθήκους! 
~Άλλο το σόι της μάνας σου γιε μου...

Έξαφανίζεται ένα κοριτσάκι 13 χρονών 
από το σπίτι του...
Αστυνομίες, ιστορίες... Οι γονείς του το 
ψάχνουν για τρεις μέρες.
Την τρίτη μέρα, εκεί που περιμέναν σημεί-
ωμα για λύτρα, λαμβάνουν ένα γράμμα.
Το ανοίγουν όλο αγωνία:
«Μαμά, είμαι στην Τουρκία.
Μην έρθεις να με ψάξεις.
Ζω με έναν Τούρκο.
Είναι πολύ μεγαλύτερός μου, και παντρε-
μένος, αλλά δεν πειράζει.
Είναι και αλκοολικός και παίρνει ναρκω-
τικά, αλλά ούτε αυτό πειράζει.
Είμαι έγκυος, και μου προμηθεύει ναρκω-
τικά, αλλά ούτε αυτό πειράζει...
Μαμά, μην ανησυχείς, πλάκα κάνω.
Είμαι στην γειτόνισσα.
Πήραμε ελέγχους.
Βλέπεις πως τελικά οι βαθμοί δεν είναι και 
τόσο σημαντικοί;» 

Ήταν ο Αδάμ στον παράδεισο και κάνει 
κάποια στιγμή:
- Θεέ μου, βαριέμαι τόσο πολύ.
- Γιατί παιδί μου, αφού σου τα έχω δώσει 
όλα.
- Ε, να νιώθω πολύ μόνος.
- Εντάξει, θα σου φτιάξω μία γυναίκα για 
να έχεις παρέα, του αποκρίνεται ο Θεός.
- Εντάξει.
- Για να την φτιάξω όμως πρέπει να μου 
δώσεις το μισό σου σώμα. Ολόκληρη την 
δεξιά σου πλευρά.
Το ξανασκέφτεται ο Αδάμ και λέει:
- Θεέ μου, μου ζητάς πάρα πολλά. Με ένα 
πλευρό τί παίρνω;

Είμαι ερωτευμένη με το κλιματ ι-
σ τ ικό...Χαρακτηρίζω την σεξουα-
λική μου ταυτότητα ως κλιματιστι-
κόφυλη...

Με ρωτάει η άλλη πόσες θερμίδες έχει 
το πιτογυρο..της το βούτηξα από το 
χέρι!! 
Αστο κάτω κορίτσι μου!!..δεν σου αξίζει

κριΟΣ
Μια αίσθηση αδειάσματος από τους 
γύρω σας και γ ια πρώτη φορά συνει-
δητοποιείτε ότι παίρνετε τοις μετρητοίς 
λόγια από ανθρώπους που δεν άξιζαν. 
Η διάθεσή σας όμως είναι καλύτερη και 
αυτό έχει ως συνέπεια νέες σχέσεις και 
βελτίωση με τ ις παλιές που θέλετε να 
κρατήσετε. Προσπαθήσ τε λοιπόν να 
καλύψετε τα κενά που δημιουργήθηκαν 
στην επικοινωνία σας με τους ανθρώ-
πους που αγαπάτε.

ΤΑΥρΟΣ
Συνεχίζεται η ταλαιπωρία της καθημε-
ρινότητας εξαιτ ίας της αν τ ίθεσης του 
χαρακτήρα σας με το κλίμα των ημερών. 
Μετατρέψτε το άγχος σας σε δημιουργι-
κότητα, δεχθείτε κάτι που δεν αλλάζει, 
ελέγξτε τους πανικούς που σας προκα-
λούν «τρίτοι» και καλλιεργήστε την αισι-
οδοξία για το οικονομικό σας μέλλον. 

ΔιΔΥμΟι
Κάθε ε ίδους διασκέδαση ευνοε ίται 
από την εποχή αυτή και είναι σαφές το 
μήνυμα ότι θα πρέπει να το ρίξετε λίγο 
έξω. Καθώς φαίνεται θα έρθετε σε αντί-
θεση με τον εαυτό σας και θα πρέπει 
να αναπροσαρμόσετε τους στόχους σας. 
Αποφύγετε κάθε εσπευσμένη ενέρ-
γε ια σ τη δουλε ιά σας. Εάν 
είστε υπομονετικοί όλα τα 
πράγματα θα πάνε πολύ 
καλύτερα.

κΑρκιΝΟΣ
Αν τ ι μ ε τ ω π ί σ τ ε  τ α 
προβλήματά σας με 
προνοητ ικότητα και 
ρεαλισμό και βρε ίτ ε 
την πιο δίκαιη λύση 
τόσο γ ια τον εαυτό σας 
όσο και για τους άλλους. Με 
αυτό τον τρόπο θα τακτοποιη-
θούν οι αισθηματικές, οι οικογενεια-
κές, οι επαγγελματικές εκκρεμότητες που 
απασχολούν τους περισσότερους από 
εσάς. Ελεύθεροι πια μπορείτε να διεκδι-
κήσετε και να ευτυχήσετε καθώς οι εκλεί-
ψεις σας κάνουν καλό.

λΕΩΝ
Θα εκτιμηθούν τα ταλέντα σας και αυτό 
θα σας χαροποιήσει ιδιαίτερα. Καλό 
είναι να εκθέσετε τις απόψεις σας, χωρίς 
όμως να εκθέσετε τους συναδέλφους 
σας. Αφοσιωθείτε στη δουλειά σας και 
μην ακούτε τι λένε οι άλλοι, γιατί έτσι 
ξεφεύγετε από τους στόχους σας.

πΑρΘΕΝΟΣ
Και καλά και κακά μαζί. Και κέρδη και 
κλάματα. Αν αποφασίσετε εσείς για το 
δικό σας καλό, ίσως καταφέρετε να κινη-
τοποιηθείτε. Βράζετε μέσα σ το ζουμί 
σας και επιμένετε να θεωρείτε ότι αξί-
ζουν τον κόπο ευκαιρίες και πρόσωπα 
που δε ν σας έ χουν πάε ι  πουθενά. 
Μήπως θα πρέπει να ψάξετε για κάποιο 
άλλο μονοπάτι;

ΖΥγΟΣ
Όλα πάνε κατ’ ευχήν, όμως αν θέλετε να 
πάνε καλύτερα πρέπει να βελτιώσετε τη 
ζωτικότητά σας. Δεν πάει να γίνεται χαμός 
αυτή την περίοδο, όλα γύρω σας γίνο-
νται γης μαδιάμ. Εσείς όμως έχετε δια-
πιστώσει ότι η ζωή σας έχει πάρει τον 
καλό δρόμο. Συνειδητοποιείτε ότι τα σύν-
νεφα υποχωρούν και ότι οι ευκαιρίες από 
πλευράς συγχρονισμού-τάιμινγκ προ-
σφέρονται για να προχωρήσετε κερδίζο-
ντας χρόνο και χρήμα.

ΣκΟρπιΟΣ
Εγκαταλείψτε κάθε τάση ισχυρογνωμο-
σύνης, γιατί δε θα πετύχετε τίποτα. Μετά 
από μερικές «νευρικές μέρες» ο υπόλοι-
πος καιρός κυλάει σχετικά ομαλά. Εσείς 
αυτή την εποχή ακτινοβολείτε από ζωντά-
νια έτσι κι αλλιώς. Από κοινωνικές γνω-
ριμίες δημιουργούνται ενδιαφέρουσες 
φιλίες!! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Να είστε σίγουροι ότι θα προκύψουν 
πολλές καταστάσεις που θα ξυπνήσουν 
τη δημιουργικότητά σας. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει από κοινωνική πλευρά το 
διάστημα αυτό. Όσο κι αν η ατμόσφαιρα 
είναι σαφώς ηλεκτρισμένη, εσείς μπο-

ρείτε να διορθώσετε τις καταστάσεις 
και να διατηρήσετε τις βασικές 

ισορροπίες. 

ΑιγΟκΕρΩΣ
Βασικό στοιχείο για να 
πετύχετε πιο εύκολα 
τους στόχους σας θα 
είναι η μεγάλη κοι-
νωνικότητά σας, για 

αυτό θα πρέπει οπωσ-
δήποτε να εδραιωθείτε 

στο χώρο σας, αναπτύσ-
σοντας όσο περισσότερο 

μπορείτε τις «δημόσιες σχέ-
σεις σας». Αποδεχθείτε προσκλήσεις 

γιατί θα σας προσφέρουν ώρες χαλάρω-
σης.

ΥΔρΟχΟΟΣ
Αυτή την εποχή πρέπει να έχετε τ ις 
κεραίες σας ανοιχτές. Τελειώνουν και οι 
περίεργες και άτοπες διαφορές σας με 
πάρα πολύ κόσμο. Τελειώνουν γιατί εσείς 
δεν έχετε άλλη υπομονή να ασχοληθείτε 
και γιατί ξαναβρήκατε κάτι από το γνωστό 
σας παλιό στιλ που δεν αφήνει και πολλά 
περιθώρια. Κλείστε το στόμα σας και δεν 
πρόκειται να σας έρθει ούτε ο ουρανός 
στο κεφάλι για αυτά που λέτε ή κάνετε 
παρουσία άλλων.

ιχΘΕιΣ
Ίσως να αντιμετωπίσετε κάποια επαγ-
γελματικά προβλήματα αυτή την εβδο-
μάδα. Προσοχή, θα χρειαστεί να δείξετε 
ιδιαίτερη σύνεση στα οικονομικά σας. 
Καλό θα ήταν να είστε πιο φιλικοί με τους 
ανθρώπους που σας περιβάλλουν. Σκε-
φτείτε πολύ πριν πράξετε και αποφύγετε 
συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις.

FUN
ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις
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ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

αθλητικά

Π
άρτι πρόκρισης στο Καραϊσκάκη ο Ολυμπια-
κός με περίπου 25.000 κόσμο του και εξαιρε-
τικό κορέο με σχέση και σύνδεση και με Ερ. 
Αστέρα πριν την σέντρα. Και ας ήρθε με ισο-

παλία αυτή η πρόκριση. Οι ερυθρόλευκοι βρήκαν πάλι 
αρκετές δυσκολίες με την Παρτιζάν, δεν έβγαλαν τόσο 
καλό ματς στο φαληρικό γήπεδο, ωστόσο έχοντας ορι-
σμένες καλές στιγμές και με τον Καρσελά πολύ ανεβα-
σμένο και με γκολ αλλά και με τον Φορτούνη επίσης να 
σκοράρει πήραν το 2-2 στο Φάληρο είναι ήδη στα πλέι 
οφ του Champions League.
Ο Χάσι δεν είχε εκπλήξεις ως προς την 11άδα. Βασι-
κός κίπερ ο Καπίνο, δεξί μπακ ο Φιγκέϊρας, αριστερό 
ο Κούτρης και κέντρο άμυνας με Ρέτσο και Βούκοβιτς, 
κέντρο με Ρομαό και Οτζίτα Οφόε, επιτελικός και αρχη-
γός ο Φορτούνης (σ.σ. όπως και στο Βελιγράδι όπου 
λόγω προβλήματος δεν έπαιξε), στα δύο άκρα οι Καρ-
σελά και Μάριν και φορ ο Μπεν. Δύο αλλαγές σε σχέση 
με τον πρώτο αγώνα στο Βελιγράδι.
 Η Παρτιζάν με τέρμα τον Κλιάγιτς, άμυνα με τον 
αρχηγό Βουλίσεβιτς, Όστοϊτς, Τσίρκοβιτς και 
Μίλετιτς. Στην μεσοεπιθετική γραμμή οι Γιέβ-
τοβιτς, Εβέρτον, Γιάνκοβιτς και Σουμά και πίσω 
από τον φορ Τζούρτζεβιτς ο Ταβάμπα.
Στα πρώτα λεπτά η Παρτιζάν επιχείρησε να γίνει 
απειλητική κυρίως από στημένες φάσεις. Είχε μία 
κινητικότητα αλλά μέχρι εκεί. Ο Ολυμπιακός δια-
χειρίστηκε σωστά τον αγώνα και πίεσε εξαρχής. Στο 
10’ ο Φορτούνης είχε την έμπνευση να επιχειρήσει να 
‘κρεμάσει’ τον Κλιάγιτς από πλάγια θέση και αρκετά 
μακριά, δίχως αντίκρισμα όμως. Στο 14’ ο Καπίνο είχε 
μεγάλη επέμβαση σε άκρως επικίνδυνη κεφαλιά του 
Τζούρτζεβιτς μετά από μπαλιά Γιάνκοβιτς. Κράτησε έτσι 
όρθιο τον Ολυμπιακό.
Στο 22ο λεπτό ο Ολυμπιακός μπόρεσε να σκοράρει από 
φάουλ του Καρσελά και γκέλα του κίπερ Κλιάγιτς που 
έχασε την μπάλα από τα χέρια του. Έτσι οι Πειραιώτες 
έκαναν γρήγορα το 1-0.
Στο 33’ ο Γιάνκοβιτς δοκίμασε ένα σουτ από μακριά, 
ο Καπίνο απέκρουσε αλλά η μπάλα πήγε στον άκρως 
επικίνδυνο Σουμά που σκόραρε από κοντά για το 1-1. 
Η αντίδραση του διεθνούς κίπερ σε αυτήν την φάση 
θα μπορούσε να ήταν πιο καλή. Στο 35’ ο Γιάνκοβιτς 

έβγαλε σε Τζούρτζεβιτς που είχε ένα σουτ λίγο έξω. Στο 
39’ ο Καπίνο είπε ‘όχι’ σε σουτ Ταβάμπα από καλή θέση 
μέσα στην μικρή περιοχή. Στο μεταξύ η δεξιά πλευρά 
του Ολυμπιακού είχε πρόβλημα καθώς ο Φιγκέϊρας 
δεν κάλυπτε σωστά αμυντικά. Στο 44’ ο Καρσελά προ-
σπάθησε να βγάλει ένα εντυπωσιακό σουτ μετά από 
συνεργασία Μπεν - Φορτούνη - Μάριν με την μπάλα να 
πηγαίνει έξω.
 Στο 52’ ο Κούτρης έβγαλε μία σέντρα πάρτο-βάλτο 
στον Φορτούνη που με κεφαλιά έκανε το 2-1 και 
ξέσπασε στους πανηγυρισμούς του. Στο 58’ μεγάλη 
φάση για Ολυμπιακό με φάουλ Φορτούνη και κεφαλιά 
Καρσελά που αποκρούστηκε δύσκολα. Στο διάστημα 
που απέμεινε ο Χάσι άλλαξε τον Βούκοβιτς με τον Ζντι-
έλαρ και τον Φορτούνη με τον Σεμπά. Ο Ολυμπιακός 
απείλησε ξανά με Σεμπά και Μπεν στον αγώνα. 
 Μετά την έξοδο του Βούκοβιτς γύρισε στόπερ τον 

Ρομαό ο Χάσι και έπαιζε και με σχήμα 
3-5-2. Οι Σέρβοι από την άλλη κυνή-

γησαν ξανά το γκολ κυρίως με 
Τζούρτζεβιτς. 
Στο 84’ από γύρισμα του Γιάνκο-
βιτς και με τον Εβέρτον να αφή-
νει την μπάλα ο Τζούρτζεβιτς με 
δυνατό και ωραίο σουτ έκανε το 

2-2 σε μια αδράνεια της άμυνας 
των πρωταθλητών. Λίγο μετά ο Γιάν-

κοβιτς έχασε τετ α τετ. Ο Χάσι έκανε και 
την τελευταία του κίνηση βάζοντας τον Σιώπη αντί του 
Μάριν για να ‘δέσει’ και άλλο αμυντικά τον Ολυμπιακό. 
Στο τέλος το πάρτι όμως δεν ματαιώθηκε. Δεν θα μπο-
ρούσε άλλωστε. Κόσμος και παίκτες πανηγύρισαν μαζί.
Είναι σαφές πως συνολικά ο Ολυμπιακός δεν ‘έλαμψε’. 
Ειδικά στο α’ μέρος είχε προβλήματα κυρίως στο 
κέντρο του, ωστόσο η ουσία είναι πως για ακόμα μία 
φορά μπόρεσε να πετύχει τον στόχο του. Με τον Καρ-
σελά να έχει... κέφια και τον Φορτούνη να σκοράρει, 
βρήκε τον τρόπο να πάρει πάλι αποτέλεσμα με Παρτι-
ζάν και να περάσει στα πλέι οφ του Champions League. 
Οι Σέρβοι φάνηκαν πάντως ξανά σκληρά καρύδια, ισο-
φάρισαν 2 φορές και πίεσαν μέχρι το τέλος για την πρό-
κριση. Το πλέον σημαντικό είναι πως ο Ολυμπιακός και 
πάλι έδειξε ικανός για την ουσία και το αποτέλεσμα.

SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με προίκα το 3-1 του Βελιγραδίου, ο Ολυμπιακός δεν φόρτσαρε κόντρα στην Παρτιζάν, αλλά 
δεν είχε πρόβλημα με το 2-2 να βρεθεί στα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ και να φέρει ακόμη πιο 
κοντά την παρουσία του στους ομίλους

Επιστρέφει ισχυρός στ’ 
αστέρια!

αθλητικά

Ηταν τέτοιο το σκορ του πρώτου αγώνα που δεν άφηνε πολλά 
περιθώρια στην ΑΕΚ. Κι όμως. Ο Μανόλο Χιμένεθ το δούλεψε στο 
κεφάλι του και αποφάσισε να πάει σε πολλές αλλαγές. Και στο 

σχήμα (3-5-2) και σε πρόσωπα. Δεδομένα η «Ενωση» τα πήγε καλύ-
τερα στην ρεβάνς. Προφανώς και η... χαλαρότητα των Ρώσων έπαιξε 
τον ρόλο της. Μία χαλαρότητα που αν οι παίκτες τις ΑΕΚ την «μύριζαν» 
νωρίτερα θα μπορούσαν να τους αγχώσουν.
Ομως ο Γιόχανσον αποδείχθηκε μοιραίος. Μάλλον άτυχος για να μην 
τον αδικούμε. Στο 45’ είχε την κεφαλιά που έβγαλε ο Ακινφέεβ και στο 
63’ είχε το δοκάρι (έδιωξε και ο Ρώσος γκολκίπερ). Το γκολ για την ΑΕΚ 
δεν ήρθε και οι Ρώσοι πάλι από κόρνερ έβαλαν το μοναδικό γκολ της 
αναμέτρησης με τον Νάτχο να εκμεταλλεύεται την πρώτη κεφαλιά του 
Μπερεζούτσκι.
Ούτε φουλ επίθεση, αλλά ούτε και παράδοση άνευ όρων. Η ΑΕΚ μπο-
ρεί να πήγε στην Μόσχα με το πολύ δύσκολο 0-2 του ΟΑΚΑ αλλά ήξερε 
ότι εάν έβρισκε τρόπο να σκοράρει τρόπο θ’ αύξανε την πίεση στους 
Ρώσους. Και θα μπορούσε μόλις στο 10’ ν’ ανοίξει το σκορ αλλά το 
σουτ του Μάνταλου έβγαλε εξαιρετικά ο Ακινφέεβ στην γωνία του. 
Δημιουργικά μπορεί η «Ενωση» να έχασε το κέντρο της από εκείνο το 
σημείο και μετά αλλά δεν απειλήθηκε οργανωμένα από την ΤΣΣΚΑ.
Και το λέμε αυτό γιατί οι όποες ευκαιρίες που έκανε ο Βιτίνιο προήλ-
θαν από ατομικά λάθη (Τόσιτς ανέτοιμος και Σιμόες σε κακή μέρα). Και 
θα μπορούσε η ΑΕΚ ν’ απαντήσει στην ΤΣΣΚΑ με το... ίδιο νόμισμα στο 
ίδιο λεπτό. Στο 45’ μετά από κόρνερ ο Γιόχανσον από το σημείο του 
πέναλτι έπιασε την κεφαλιά αλλά και πάλι ο Ακινφέεβ ήταν στο σωστό 
σημείο.
Μπορεί ο χρόνος για μια μεγάλη ανατροπή να είχε μειωθεί αλλά η ΑΕΚ 
δεν άλλαξε τρόπο σκέψης στο παιχνίδι της. Οι Ρώσοι παρέμεναν χαλα-
ροί και θα μπορούσαν να το πληρώσουν. Ομως στο 63’ η μπάλα δεν 
έκανε το χατίρι στην Ενωση. Ο Γιόχανσον έπιασε ένα εξαιρετικό σουτ 
από τα 25 μέτρα αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι (πάλι με τον 
Ακινφέεβ να την ακουμπάει). Και σαν μην έφτανε αυτό στο ριμπάουντ 
έφτασε πρώτος ο Κλωναρίδης αλλά η κακή ισορροπία που είχε στο 
σώμα του έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ.
Πέντε λεπτά αργότερα ο Μάνταλος κυνήγησε το λάθος των Ρώσων, 
τσίμπησε την μπάλα από τον Ακινφέεβ στον αέρα αλλά στην συνέχεια 
έπεσε στον αγωνιστικό χώρο ζητώντας πέναλτι, αφήνοντας και την 
φάση. Στα replay σίγουρα ο γκολκίπερ των Ρώσων δεν βρίσκει μπάλα 
αλλά δεν διακρίνεται ότι υπάρχει και παράβαση. Και μετά τις δύο μεγά-
λες φάσεις της ΑΕΚ ήρθε το γκολ για την ΤΣΣΚΑ. Πάλι από στημένη 
φάση, πάλι από κόρνερ. Ο Μπερεζούτσκι πήρε την πρώτη κεφαλιά και 
στο δεύτερο δοκάρι ο Νάτχο ο οποίος μόλις είχε περάσει στον αγωνι-
στικό χώρο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Η Ενωση συνέχισε να προσπαθεί ώστε να σκοράρει το γκολ της τιμής 
αλλά και να πάρει θετικό αποτέλεσμα όμως δεν τα κατάφερε. Ο Γιακου-
μάκης έχασε σπουδαία ευκαιρία στο 88’ (κοντινή κεφαλιά μετά από 
σέντρα του Λάζαρου, ενώ τρία λεπτά νωρίτερα είχε ακυρωθεί γκολ 
του Φερνάντες ως επιθετικό φαουλ (χέρι χρεώθηκε στον παίκτη της 
ΤΣΣΚΑ).

τσσκα μόσχας - αεκ 1-0

Το τρις εξαμαρτείν...
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Έβαλε 2, έχασε 
τριπλάσια! Ένα ημίχρονο 
αρκούσε στον ΠΑΟΚ 
για να επιβληθεί με 2-
0 της αδύναμης Ολιμπίκ 
Ντόνετσκ. Το γκολ του Μακ 
και η γκολάρα του Τσίμιροτ 
έκριναν την ρεβάνς της 
Τούμπας και στέλνουν τον 
Δικέφαλο ως ισχυρό στην 
κλήρωση της Παρασκευής! 

 

Ο 
Mad Mak είναι εδώ! 
Ο Σλοβάκος επέστρε-
ψε στην Τούμπα, στο 
σπίτι του, με τον πιο 

εντυπωσιακό τρόπο. Το δικό 
του γκολ έβαλε τον ΠΑΟΚ μπρο-
στά στο σκορ και ήρθε ο Γκόι-
κο Τσίμιροτ με την γκολάρα του 
να σφραγίσει την πρόκριση του 
«Δικεφάλου» στα πλέι οφ του 
Γιουρόπα Λιγκ.
Μπροστά σε 15.000 φίλους του, 
που αψήφησαν τον καύσωνα 
και επέλεξαν την Τούμπα από 
τις παραλίες της Χαλκιδικής, ο 
ΠΑΟΚ έκανε το χρέος του και 
θα είναι το μεσημέρι της Παρα-
σκευής στην κλήρωση της Νιόν.
Η πρώτη ευκαιρία του αγώνα 
ήρθε στο 17ο λεπτό από την 
κάθετη πάσα του Λέοβατς προς 
τον Πρίγιοβιτς στην πλάτη της 
ουκρανικής άμυνας, με τον 
Μακχαράτζε να σταματά τον 
Σέρβο φορ. Δύο λεπτά μετά ο 
Πρίγιοβιτς και πάλι έκανε την 
κίνηση στην παράλληλη σέντρα 
του Κάμπος και για λίγα εκατο-
στά δεν πρόλαβε να κάνει την 
επαφή με την μπάλα και να την 
στείλει στα δίχτυα.
Στο 24’ με μια αγαπημένη του 
κίνηση ο Ρόμπερτ Μακ επέ-
στρεψε και πάλι στα γκολ με την 
ασπρόμαυρη φανέλα. Ο Μπί-
σεσβαρ είδε τον Σλοβάκο, ο 
οποίος πέρασε τον Κραβτσένκο 
και όποιον βρήκε στο δρόμο 
του, ανοίγοντας το σκορ στην 
Τούμπα. Από εκεί και πέρα όλα 
έμοιαζαν πιο εύκολα για τον 
ΠΑΟΚ…

Τα ανεβάσματα του Μάτος άφη-
ναν άδεια και έρημη τη δεξιά 
πτέρυγα του «Δικεφάλου» κι 
αυτό εκμεταλλεύτηκε στο 33’ 
ο Χομούτοφ. Ευτυχώς για τους 
ασπρόμαυρους, στο φαρμα-
κερό γύρισμα του Ουκρανού 
δεν βρέθηκε ούτε ένας παίκτης 
της Ολιμπίκ για να στείλει την 
μπάλα στα δίχτυα του Ρέι.
Ήταν ένα διάστημα στο οποίο οι 
μεγάλες αποστάσεις στις τρεις 
γραμμές του ΠΑΟΚ δημιουρ-
γούσαν κενά και χώρους προ-
καλώντας δυσφορία στην κερ-
κίδα, ενώ ο Μακ δύο φορές δεν 
έπαιξε σωστά (με τον Μπίσε-
σβαρ) σπαταλώντας δύο καλές 
προϋποθέσεις στην επίθεση.
Λίγο πριν από το φινάλε του 
πρώτου ημιχρόνου ο Μπίσε-
σβαρ είδε υπέροχα τον Μακ, 
αυτός βρήκε με το κεφάλι τον 
Πρίγιοβιτς, αλλά και πάλι ο 
Σέρβος αστόχησε στο τετ α τετ 
με τον Μακχαράτζε. Κι αφού ο 
Πρίγιοβτς αστοχούσε στα δύο 
μέτρα από την εστία, ο Τσίμιροτ 
είπε να σκοράρει από τα 30-35 
μέτρα και να κάνει το 2-0.
Η γκολάρα του Ερζεγοβί-
νου έδιωξε τα σύννεφα (και 
της παράτασης) πάνω από τον 
ουρανό της Τούμπας, βάζοντας 
τον ΠΑΟΚ στο β’ μέρος με το 
υπέρ του 2-0, που θα μπορούσε 
πολύ νωρίς στο β’ μέρος (53’) να 
γίνει και 3-0 αν ο Μπίσεσβαρ δε 
σημάδευε ψηλά πάνω από την 
εστία του Μακχαράτζε, μετά 
το γύρισμα του πεισματάρη 
Κάμπος.
Η αλλαγή του Μπίσεσβαρ με τον 
Πέδρο Ενρίκε, μπαίνοντας στο 
τελευταίο 25λεπτο του αγώνα, 
δεν άλλαξε πολλά πράγματα για 
τον ΠΑΟΚ. Ο Κάμπος πήγε κι 
έπαιξε ως «δεκάρι» και ο Βραζι-
λιάνος έγινε δεξιός χαφ.
Στο 85’ μια ακόμη μεγάλη ευκαι-
ρία, τρίτη για τον Πρίγιοβιτς στο 
ματς, που πλάσαρε τον Μακ-
χαράτζε, αλλά είδε τον Σαμπά-
νοφ να του παίρνει την μπουκιά 
μέσα από το στόμα…

Έκανε το χρέος του και 
τώρα... όμιλοι

Π
ριν δύο χρόνια όταν όλα είχαν πάει στραβά 
για τον Παναθηναϊκό, ο Ρόμπιν Λουντ είχε 
τραυματιστεί στο ίδιο γήπεδο. Κάταγμα στα 
πλευρά και τρεις μήνες off. Σε αυτό ήρθε και 

ο αποκλεισμός από την Καμπάλα. Δύο χρόνια μετά οι 
«πράσινοι» δεν την πάτησαν. Παρά το γεγονός ότι έβα-
λαν μόνοι τους δύσκολα με το αυτογκόλ του Μολέντο 
εντούτοις αντέδρασαν. Αρχικά με τον Λουντ ο οποίος 
μετά τα δύο δοκάρια στην Λεωφόρο βρήκε δίχτυα στο 
Αζερμπαϊτζάν (με εξαιρετικό γκολ) και στη συνέχεια με 
τον Καμπέσας.
Ο Παναθηναϊκός πέρασε στα play off του Europa 
League κάτι το οποίο άξιζε 100% και στα δύο παιχνί-
δια. Πλέον περιμένει την κλήρωση της Παρασκευής 
(14:00) μιας και ο στόχος δεν έχει ολοκληρωθεί. Κι 
αυτός δεν είναι άλλος από την πρόκριση στους ομίλους.
Ηταν με διαφορά η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Ο 
Παναθηναϊκός παρά το γεγονός ότι είχε το 1-0 του πρώ-
του αγώνα πήγε και στο Αζερμπαϊτζάν για τη νίκη. Από 
το πρώτο λεπτό απέκτησε κατοχή και προσπά-
θησε να δημιουργήσει. Και το έκανε. Μόλις 
στο 10’ θα μπορούσε να είχε καθαρίσει 
την πρόκριση αλλά ο Αλτμάν έχασε το 
άχαστο.
Ο Λουντ του έδωσε μισό γκολ αλλά μισό 
μέτρο από την εστία και χωρίς γκολκί-
περ κατάφερε να στείλει την μπάλα άουτ 
και να συγκρουστεί και με τον Χατζηγιο-
βάνη. Ομως οι «πράσινοι» δεν σταμάτησαν 
εκεί. Συνέχισαν μέχρι το 45’ να χάνουν σπου-
δαίες ευκαιρίες. Και με τον Μολίνς και με τον Μολέντο 
(μετά από στημένη φάση) και με τον Αλτμαν ξανά. Και η 
Καραμπάκ προειδοποίησε ακριβώς στο 45’ με το σουτ 
του Μαλόουν το οποίο πέρασε λίγο άουτ.
Και όσο το ματς δε το τελείωνε ο Παναθηναϊκός, η 
Καραμπάκ ήλπιζε. Και στο 52’ μετά από μία εκπλη-
κτική ατομική ενέργεια του Μονρόουζ ήρθε το αυτο-
γκόλ του Μολέντο που έδωσε αυτοπεποίθηση στους 
γηπεδούχους.
Μία αυτοπεποίθηση που βγήκε και στο παιχνίδι τους 
μιας και στο 59’ ο Μονρόουζ έκανε ένα εξαιρετικό 
πλασέ αλλά ο Βλαχοδήμος έκανε σπουδαία επέμβαση.
Βλέποντας την ομάδα του ζαλισμένη ο Μαρίνος Ουζου-
νίδης αποφάσισε να επέμβει. Πέρασε στον αγωνι-
στικό χώρο τον Λουτσιάνο (αντί του Αλτμάν) και τον και 
Καμπέσας (αντί του Χατζηγιοβάνη) και ο Παναθηναϊκός 
βρήκε τις ισορροπίες του.
Αμεσα βρήκε και γκολ. Στο 62’ έγιναν οι αλλαγές, στο 
63’ ο Λουντ έκανε το 1-1 μετά την κεφαλιά πάσα του 
Μολίνς και το εξαιρετικό τελείωμα του Φινλανδού. 

Και σα να μην έφτανε αυτό στο 66’ ο Καμπέσας μ’ ένα 
σπουδαίο ατομικό γκολ έδωσε και τη νίκη στον Πανα-
θηναϊκό!
Η σεμνή τελετή τελείωσε μέσα σε πέντε λεπτά και ο 
Παναθηναϊκός εάν ήταν λίγο σοβαρός θα μπορούσε να 
είχε σκοράρει κι άλλο γκολ (με Καμπέσας και Λουντ).

Πανιώνιος-Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-1
Το πάλεψε, το κυνήγησε αλλά δεν ήταν γραφτό του να 
περάσει. Επεσε με την μοναδική ομάδα που δεν θα 
μπορούσαν να αγωνιστούν οι δύο Ιρανοί του (με τον 
Μασούντ να είναι ο ποιοτικότερος του παίκτης), δεν 
σκόραρε στο εκτός και δέχθηκε γκολ στη Νέα Σμύρνη 
από αυτογκόλ. Τι άλλο να ζητήσεις από τον Πανιώνιο;
Εκανε δύο νίκες (και πρόκριση φυσικά) με την Γκόριτσα 
και πέρασε το υποχρεωτικό του βήμα. Εψαχνε μικρή 
υπέρβαση με την Μακάμπι. Απέδειξε ότι μπορούσε να 
την πετύχει. Δε το έκανε αλλά ουδείς θα του ζητήσει και 
τα ρέστα. Ο «Ιστορικός» επέστρεψε στην Ευρώπη αλλά 

το ταξίδι του δεν θα συνεχιστεί...
Η Μακάμπι γνώριζε ότι ο Πανιώνιος θα 

γίνει πιο ποιοτικός με τον Μασούντ στην 
11αδα. Και προσπάθησε να τον βγάλει 
εκτός ματς. Και το κατάφερε. Οι Ισραη-
λινοί πήγαιναν με δύναμη στις φάσεις με 
αποτέλεσμα να βγάλουν το πρώτο ημί-

χρονο με τέσσερις κίτρινες! Η δουλειά 
ωστόσο έγινε.

Ποδόσφαιρο ουσιαστικά δεν είδαμε στο 
πρώτο ημίχρονο. Οτι προσπαθούσαν να δημι-

ουργήσουν οι δύο ομάδες ήταν από στημένες φάσεις 
και ο Πανιώνιος είχε την στιγμή του στο 39’ όταν ο Βλά-
χος δοκίμασε το μακρινό σουτ αλλά ο Ραϊκοβιτς έκανε 
εξαιρετική επέμβαση.
Ο Πανιώνιος πήγαινε κι αυτός το ματς εκεί που ήθελε. 
Είχε μειώσει τις απειλές από την Μακάμπι και έψαχνε 
το ένα γκολ που θα έστελνε το παιχνίδι στην παράταση. 
Το έψαξε με υπομονή και αν οι Χατζισαφί και Σαββίδης 
ήταν πιο... εύστοχοι θα το είχε βρει το γκολ ο «Ιστορι-
κός».
Ο Ιρανός στο 54’ έπιασε μια βολίδα αλλά και πάλι ο 
Ραϊκοβιτς είπε «όχι» και στο 74’ το σουτ του Σαββίδη 
πέρασε λίγο άουτ.
Και έπρεπε να κλείσει στραβά η βραδιά για τον Πανι-
ώνιο. Σε μια απίστευτη φάση ο Κότνικ αιφνιδιάστηκε 
και αποφάσισε να χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια 
του και να χαρίσει κόρνερ στη Μακάμπι. Από αυτό το 
κόρνερ ο Κόρμπος έβαλε αυτογκόλ με αποτέλεσμα η 
υπόθεση πρόκριση να τελειώσει άδικα για τον Πανι-
ώνιο.

καμπάλα-παναθηναϊκός 1-2

Ξόρκισε τον εφιάλτη με γκολάρες...

αθλητικά
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Τουλάχιστον για την ερχόμενη 
αγωνιστική περίοδο ο Ούγκο Σόουζα 
θα παραμείνει στον Άρη. Αυτή τη 
συμφωνία έκανε ο Πορτογάλος στη 
σημερινή(1/8) συνάντησή του με τους 
Παύλο Μυροφορίδη, Σίμο Ορφανίδη, 
όπου του ξεκαθάρισαν ότι δεν τίθεται 
θέμα λύσης του συμβολαίου.

Μ
εταξύ των δύο πλευρών άνοιξε 
νέος κύκλος συζητήσεων από 
τη στιγμή που ο παίκτης δεν α-
κολούθησε την αποστολή στα 

3-5 Πηγάδια. Υπήρξε επικοινωνία του ατζέ-
ντη του, Ίλια Ίβιτς, με τον Θόδωρο Καρυπί-
δη, ο πρώτος ζήτησε να πραγματοποιηθεί 
συνάντηση και τελικώς αυτή έγινε στη Θεσ-
σαλονίκη αλλά με τους κ. κ. Μυροφορίδη, 
Ορφανίδη. Στη διάρκεια αυτής οι «κίτρινοι» 
ξεκαθάρισαν για πολλοστή φορά στον παί-
κτη ότι δεν τίθεται θέμα λύσης του συμβο-
λαίου καθώς επίσης και ότι αν θέλει να α-
ποχωρήσει θα πρέπει να «φέρει» επίσημη 
πρόταση στον σύλλογο.
Τελικώς συμφώνησαν να συνεχίσουν τη 
συνεργασία τους με την ένταξη επιπλέον 
οικονομικών όρων στο συμβόλαιο του παί-
κτη ούτως ώστε να δημιουργηθεί η προο-
πτική αύξησης των αποδοχών του για την 
ερχόμενη σεζόν. Σε ότι αφορά την επέκταση 
του συμβολαίου του, υπάρχει αυτή η προ-
οπτική η οποία θα εξεταστεί σε επαφή που 
θα έχει ο Θόδωρος Καρυπίδης με τον Ίλια 
Ίβιτς αλλά όχι με τα οικονομικά δεδομένα 
που έθεσε ο τελευταίος στη χθεσινή(31/7) 
επικοινωνία τους.

Ανάκογλου: «Πέρυσι αργήσαμε 
να καταλάβουμε»
Η περσινή χρονιά ήταν περίεργη και κακή 
για τον Δημήτρη Ανάκογλου. Διότι τραυμα-
τίστηκε σοβαρά με συνέπεια να χάσει σημα-
ντικό μέρος της σεζόν και πλέον καταβάλ-
λει προσπάθεια για να επιστρέψει. Ο έμπει-
ρος μέσος αναφέρθηκε στην περσινή σεζόν 
αλλά και σ’ αυτή που ακολουθεί όπου στά-
θηκε στον τομέα της νοοτροπίας.
Ο Ανάκογλου συμμετέχει στο βασικό στά-
διο της προετοιμασίας του Άρη στα 3-5 
Πηγάδια έχοντας θέσει ως στόχο να επι-
στρέφει στις αρχές του Σεπτέμβρη. «Ο 
συγκεκριμένος τραυματισμός απαιτεί ένα 
διάστημα μεταξύ 5-6 μηνών και εξαρτά-
ται από το πώς θα ανταποκριθεί το γόνατο. 

Συμμετέχω σε κάποια κομμάτια με την 
ομάδα κι ελπίζω να μπω στην ομάδα στις 
αρχές του Σεπτέμβρη. Γενικά πέρασα μια 
δύσκολη περίοδο και είχα τη βοήθεια των 
δικών μου ανθρώπων. Πρώτα πρέπει να 
συνειδητοποιήσεις το μέγεθος της ζημιάς 
και μετά να κάνεις επανεκκίνηση, να μην τον 
έχεις στο μυαλό σου», είπε.
Ρωτήθηκε για τα λάθη της περσινής χρονιάς 
και απάντησε: «Γίνανε πολλά λάθη. Εμείς 
πήραμε το δικό μας μερίδιο ευθύνης. Δεν 
χρειάζεται να αναλύσουμε το τι έφταιξε. 
Αποδείχθηκε ότι πέρα από το ρόστερ 
σημαντικό ρόλο έχουν κι άλλα πράγματα 
που εμείς αργήσαμε να τα καταλάβουμε. 
Η φετινή ομάδα έχει χτιστεί κατάλληλα για 
την κατηγορία, με τον κ. Μυροφορίδη που 
γνωρίζει πολύ καλά τα πράγματα και τον 
κ. Σπανό που κάνει πολύ καλή δουλειά. 
Ελπίζω τοο περσινό πάθημα, να μας γίνει 
μάθημα», είπε και συμπλήρωσε:
«Μας βαραίνει ιδιαίτερα το ότι δεν τα κατα-
φέραμε. Υπάρχει μεγάλη πίκρα στον κόσμο 
και η πίεση θ’ αυξηθεί. Είναι λογικό να συμ-
βεί αυτό. Για τα νέα παιδιά που ήρθαν, είναι 
μεγάλη ευκαιρία να βοηθήσουν την ομάδα 
να υλοποιήσει τον στόχο της. Αυτή την 
στιγμή είμαστε σ’ ένα στάδιο που πρέπει 
να γίνουμε μια οικογένεια για να πετύχουμε 
τον στόχο».

Ανακοίνωσαν Γροντή-Καπό τα 
Τρίκαλα
Οι Δημήτρης Γροντής και Δημήτρης Καπός 
θα παίξουν αυτή τη σεζόν στα Τρίκαλα με τη 
μορφή δανεισμού.
Ο Αντρέ Πάους δεν τους υπολογίζει και έτσι 
η ομάδα του Κάμπου τους παραχώρησε 
στους «κυανέρυθρους»
Αναλυτικά:
«Η ΠΑΕ ΑΟ Τρίκαλα ανακοινώνει την από-
κτηση, με την μορφή δανεισμού από την ΑΕ 
Λάρισας, των ποδοσφαιριστών Δημήτρη 
Γροντή και Δημήτρη Καπού».

Παρελθόν από τη Σπάρτη ο Τερζής
Νέο προπονητή αναζητεί πλέον η Σπάρτη, 
αφού παρελθόν από τον πάγκο της αποτε-
λεί ο Τόλης Τερζής. Ο Έλληνας τεχνικός είχε 
συμφωνήσει με τους Λάκωνες στις 20 Ιου-
νίου, αλλά λόγω προσωπικών λόγων του 
ιδίου δε θα συνεχίσει στο τιμόνι της ομά-
δας.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:
«Η ΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΠΑΕ ανακοινώνει τη λύση 

της συνεργασίας με τον Τόλη Τερζή για προ-
σωπικούς λόγους του ιδίου».

«Ο Αχαρναϊκός αλλάζει χέρια»
O Αχαρναϊκός αλλάζει χέρια, γεγονός που 
επιβεβαίωσε ο μέχρι πρότινος της ομάδας 
Κλήμης Κολιός.
Ο Κλήμης Κολιός με δήλωσή του τόνισε ότι 
ο Αχαρναϊκός αλλάζει χέρια, εξέλιξη που 
σημαίνει ότι και του χρόνου η ομάδα θα 
συμμετάσχει στο πρωτάθλημα.
«Ο Αχαρναϊκός αλλάζει χέρια. Αλλάζει 
σελίδα και θα δημιουργηθεί νέο, δυνατό 
διοικητικό συμβούλιο. Τις επόμενες μέρες 
θα μπορούμε να πούμε περισσότερα...», 
είπε χαρακτηριστικά ο Κολιός.

Στη Βέροια ο Γιάννης Μπαστιάνος
Την απόκτηση του Γιάννη Μπαστιάνου με 
την μορφή ετήσιου δανεισμού από τον 
Αστέρα Τρίπολης, ανακοίνωσε και επί-
σημα πριν από λίγο σήμερα η διοίκηση της 
Βέροιας.  
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ ανακοινώνει την από-
κτηση του Γιάννη Μπαστιάνου. Ο νεα-
ρός πλάγιος επιθετικός (γεννήθηκε στις 
29/04/1998) παραχωρήθηκε με τη μορφή 
δανεισμού από τον Αστέρα Τρίπολης για 
ένα χρόνο.
Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε 
την προηγούμενη σεζόν στο πρωτάθλημα 
της Super League με τη φανέλα τoυ Αστέρα 

Τρίπολης (6 συμμετοχές), ενώ είναι διεθνής 
με την Εθνική Νέων.»

Κάτοικοι Πάτρας οι Γκέσιος-Απο-
στολόπουλος
Την απόκτηση των επιθετικών, Γιάννη Γκέ-
σιου και Κώστα Αποστολόπουλου, ανακοί-
νωσε η Παναχαϊκή.
Ο 29χρονος Γκέσιος, αγωνιζόταν την περ-
σινή σεζόν στον Αγροτικό Αστέρα, μετρώ-
ντας 30 συμμετοχές και επτά τέρματα. 
Απ΄την πλευρά του, ο 24χρονος Κώστας 
Αποστολόπουλος φόρεσε τη φανέλα του 
ΑΟ Χανιών, πετυχαίνοντας επτά γκολ σε 32 
εμφανίσεις στη Football League.

Κατεβαίνει στη Football League ο 
Εργοτέλης!
Κανονικά θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα 
της Football League ο Εργοτέλης, που την 
Παρασκευή άλλαξε σελίδα!
Τα χαμόγελα επέστρεψαν στον Εργοτέλη, 
καθώς στην Γ.Σ. της ομάδας, ο Μαγκέτ Σαμί 
πήρε και επίσημα το χρίσμα και είναι ο νέος 
ισχυρός άντρας των Κρητικών.
Στην Γ.Σ. έγινε αποδεκτή η πρόταση του 
Αιγύπτιου επιχειρηματία να γίνει ιδιοκτή-
της του Εργοτέλη και αυτό σημαίνει πως θα 
ιδρυθεί ΠΑΕ, με την ομάδα να κατεβαίνει 
κανονικά στη Football League. Πλέον, οι 
Κρητικοί καλούνται να βρουν προπονητή, 
όπως επίσης να στελεχώσουν το ρόστερ της 
νέας σεζόν.

τα νεα τησ FooTBALL LEAGUE

συμφωνία Άρη-σόουζα, ανοιχτό το θέμα της επέκτασης

αθλητικά
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Με γκολ των Μποναβεντούρα, 
Κουτρόνε, η Μίλαν νίκησε 2-0 
την Κραϊόβα μπροστά σε 65.000 
τιφόζι στο San Siro και προκρίθηκε 
στα playoffs του Europa League. 
Αποκλεισμός-σοκ για PSV.

 

Χ
ωρίς να αντιμετωπίσουν κανέ-
να πρόβλημα, οι Rossoneri ολο-
κλήρωσαν τη δουλειά μετά το 0-
1 της Ρουμανίας πριν μία εβδο-

μάδα και νικώντας για δεύτερη φορά την 
Κραϊόβα προχώρησαν ένα βήμα πιο κο-
ντά στους ομίλους του Europa League. 
Τρομερή ήταν η ατμόσφαιρα στο San 
Siro, το οποίο έζησε ευρωπαϊκό βράδυ 
για πρώτη φορά τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια και αποθέωσε τον Τζίτζιο 
Ντοναρούμα, όπως και τους Λε-
ονάρντο Μπονούτσι και Λού-
κας Μπίλια, που δεν αγωνί-
στηκαν. «Η καρδιά μου εί-
ναι λυπημένη μακριά σου» 
έγραφε το κορεό. Βασικοί 
ήταν Κόντι, Λοκατέλι, Σού-
σο, μπήκαν αλλαγή Τσαλχά-
νογλου, Αντρέ Σίλβα.
Στα πρώτα λεπτά ο Κεσί έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό σουτ 
αλλά το γκολ δεν μέτρησε ποτέ, όμως στο 
9’ μέτρησε εκείνο του Τζακ Μποναβε-
ντούρα ύστερα από εκτέλεση κόρνερ και 
διώξιμο του keeper της Κραϊόβα, Καλαν-
κέα (1-0). Ηταν το πρώτο γκολ Ιταλού για 
την Μίλαν στην Ευρώπη ύστερα από αυτό 
που είχε βάλει τον Νοέμβριο του 2013 ο 
Μάριο Μπαλοτέλι στην Σέλτικ. Οπως και 
στο πρώτο ματς, ο Τζίτζιο Ντοναρούμα 
[αποθεώθηκε πριν αρχίσε ι το ματ ς] 
νίκησε σε καθαρό τετ-α-τετ τον Μιτρίτα 
και στη συνέχεια ο Ρικάρντο Ροδρίγες 
σούταρε στην κόντρα αλλά ο Καλανκέα 
απέκρουσε. Στην τελευταία καλή στιγμή 
του πρώτου μέρους, ο Σούσο έκανε το 
σουτ εκτός περιοχής, ο Καλανκέα απέ-
κρουσε και ο Αντρέα Κόντι από κοντά 
μόνος του έστειλε την μπάλα άουτ.
Και το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με γκολ 
για την Μίλαν όταν στο 52’ ύστερα από 
φάουλ του Ρικάρν το Ροδρίγες οι της 
Κραϊόβα δεν μπόρεσαν να διώξουν και 

από κοντά ο Κουτρόνε τσίμπησε ωραία 
την μπάλα γ ια το πρώτο του επίσημο 
γκολ με τη φανέλα της Μίλαν. Ο Ντονα-
ρούμα έδιωξε το φάουλ του Γκουστάβο 
και ο Τσαλχάνογλου έκανε ν τεμπούτο 
ως αλλαγή για να εκτελέσει φάουλ που 
βρήκε τον Μουσάκιο αλλά η κεφαλιά 
του αποκρούστηκε από τον Καλανκέα, ο 
οποίος έβγαλε και αυτή του Νιανγκ στο 
81’ με το 2-0 να παραμένει μέχρι το τέλος.

Χαλαρά η Εβερτον
Η Εβερτον επικράτησε και στη Σλοβα-
κία της Ρουζομπέροκ με 1-0 και βρέθηκε 
εύκολα στα πλέι οφ του Europa League. 
Tα Ζαχαρωτά με... σβηστές μηχανές δεν 
έδωσαν δικαίωμα στους Σλοβάκους να 
απειλήσουν κρατούσαν εύκολα το μηδέν 

στην άμυνα, ενώ δεν έδειχναν ορε-
ξάτοι γ ια περισσότερα. Στην 

καλύτερή τους φάση, στο 81ο 
λεπτό πέτυχαν και το μονα-
δικό γκολ της αναμέτρη-
σης με τον Κάλβερτ Λιούιν. 
Βασικός ο Ρούνεϊ, ο οποίος 
αν τ ικαταστάθηκε σ το 86’ 

από τον Μιραλάς. 

Σοκ για PSV!
Σοκ νο2 και αποκλεισμός! Επειτα την 
ήττα στην Ολλανδία με 1-0, ήρθε ακόμα 
μια ήττα, πάλι με το ίδιο σκορ στην 
Κροατία και ο Οσιγιεκ ονειρεύεται ομί-
λους! Η Αϊντχόφεν παρουσιάστηκε ανέ-
τοιμη, χωρίς λύσεις στην επίθεση και 
δεν μπόρεσε ποτέ να αντιδράσει στο 
γκολ που δέχθηκε στο 25ο λεπτό από 
τον Μποκάι.

Αποκλεισμός για Μπορντό, ισο-
παλία για Μαρσέιγ
Ακόμα μια έκπληξη σ τα προκριμα-
τ ικά της διοργάνωσης, με τη Βιν τεό-
τον να ρίχνει στο καναβάτσο τη Μπορ-
ντό. Οι Γάλλοι είχαν επικρατήσει εντός 
2-1, ωστόσο στην Ουγγαρία τα βρήκαν 
σκούρα και γνώρισαν αποκλεισμό σοκ. Ο 
Στόπιρα στο 45’ διαμόρφωσε το 1-0 για 
τη Βιντεότον. Αντίθετα, η Μαρσέιγ απέ-
σπασε λευκή ισοπαλία στο Βέλγιο από 
την Οστάνδη και με σύμμαχο το υπέρ της 
4-2 στη Γαλλία βρέθηκε στα πλέι οφ.

Η 
Αρσεναλ έχασε 1-2 στο Emirates από 
την Σεβίλλη αλλά κατέκτησε το φιλικό 
τουρνουά στην έδρα της χάρη στα συ-
νολικά γκολ.

Η ομάδα του Αρσέν Βενγκέρ ολοκλήρωσε το 
Emirates Cup με μία νίκη και μία ήττα, όμως κατέ-
κτησε τον τίτλο χάρη στα πολλά γκολ (5-2) που 
είχε βάλει στους Αετούς. Η νίκη και τα 5 τέρματα 
έδωσαν στην Αρσεναλ 8 βαθμούς, έφτασε τους 9 
με το τέρμα του Λακαζέτ και πήρε τον τίτλο στην 
ισοβαθμία με τους Ανδαλουσιάνους. Ο Μπεν-
Γιεντέρ άνοιξε το σκορ για την Σεβίλλη για να 
ισοφαρίσει ο Λακαζέτ με πλασέ από κοντά. Το 
τελικό 1-2 διαμόρφωσε ο Ν’ Ζονζί με υπέροχο 
τεχνικό αριστερό σουτ εκτός περιοχής. Η Λειψία 
είχε χάσει 1-0 από την Σεβίλλη και νίκησε 2-0 την 
Μπενφίκα.

Μπάγερν – Λίβερπουλ 0-3
Η Λίβερπουλ έριξε τριάρα στην Μπάγερν στο 
Μόναχο για τα ημιτελικά του φιλικού τουρνουά 

Audi Cup.
Οι Βαυαροί κατάφεραν να κυριαρχήσουν μόνο 
στα πρώτα λεπτά. Και όταν λέμε στα πρώτα λεπτά 
εννοούμε μέχρι το 6’. Γιατί στο 7’ ο Μανέ, που επέ-
στρεψε για την Λίβερπουλ, άνοιξε το σκορ. Στη 
συνέχεια ευκαιρίες μέχρι το ημίχρονο είχαν μόνο 
οι κόκκινοι, που έφτασαν και σε δεύτερο γκολ στο 
34’. Εκπληκτική προσπάθεια του Μανέ, σέντρα 
του Μορένο και 0-2 με τον Σαλάχ στο δεύτερο 
δοκάρι.
Η εικόνα δεν άλλαξε στην επανάληψη, με την Μπά-
γερν να απογοητεύει σε ακόμη ένα φιλικό και την 
Λίβερπουλ να κυριαρχεί. Ο Γκρούγιτς σκόραρε, το 
γκολ του ακυρώθηκε για οφσάιντ στον Λαλάνα, 
όμως το 0-3 έμοιαζε θέμα χρόνου και ήρθε στο 
τέλος. Εκπληκτική κούρσα του Στάριτζ στο 84’ και 
υπέροχη λόγο, με τον Άγγλο επιθετικό να τραυμα-
τίζεται στην προσπάθεια και λίγα λεπτά αργότερα 
να δίνει τη θέση του στον Σολάνκε... Στον τελικό 
του τουρνουά η Λίβερπουλ θα αντιμετωπίσει την 
Ατλέτικο.

πάρτυ και... play offs για τη 
μίλαν το σήκωσε παρά την ήττα η 

αρσεναλ

αθλητικά

Κοντά σε Σίγκουρντσον η Εβερτον

Κ
οντά στην Εβερτον ο Γκίλφι Σίγκουρ-
ντσον, με τον Πολ Κλέμεντ να τονίζει 
πως οι δυο ομάδες θα τα βρουν στα 
50 εκατ. λίρες

«Ο Σίγκουρντσον δε θα παίξει εναντίον  της 
Σαμπντόρια το Σάββατο. Οι συνομιλίες συνεχί-
ζονται και ελπίζουμε ότι θα έχουμε κάποια νέα 
τις επόμενες μέρες. Η συμφωνία πρέπει να είναι 
η καλύτερη για όλες τις πλευρές. Τα επόμενα 
24ωρα ίσως να ολοκληρωθεί το deal» τόνισε 
ο τεχνικός της Σουόνσι Πολ Κλέμεντ. Η Εβερ-
τον έκανε δυο προτάσεις, 40 εκατ. και 45 εκατ. 
λιρών, τις οποίες όμως αρνήθηκε η ομάδα της 
Ουαλίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Guardian, 
αναμένεται να τα βρουν στα 50 εκατ. λίρες. 

Ο γιος του Σιμεόνε κοντά στην Τό-
τεναμ
Η Τότεναμ φαίνεται να είναι έτοιμη να αποκτή-
σει το γιο του Ντιέγκο Σιμεόνε, από τη Ρίβερ 
Πλέιτ!
Μέχρι τώρα η Τότεναμ δεν έχει προχωρήσει 
σε κάποια μεταγραφή αλλά όλα δείχνουν ότι 
ο Τζιοβάνι Σιμεόνε θα είναι η πρώτη ενίσχυση 
της ομάδας.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αργεντινή 
η Ρίβερ Πλέιτ έχει προγραμματίσει για σήμερα 
έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο για να συζητήσει 
την πώληση του ποδοσφαιριστή.
Ο 22χρονος επιθετικός που ανήκει στην ομάδα 
της Αργεντινής, πέρσι αγωνίστηκε στην Τζένοα 

και είχε 12 γκολ σε 35 αγώνες.

Τελειώνει του Ιεανάτσο στη Λέστερ
Με τη συμφωνία να έχει επιτευχθεί εδώ και 
αρκετό καιρό αλλά να μην έχουν σημειωθεί 
εξελίξεις, ο Κελέτσι Ιεανάτσο θα περάσει τελικά 
εντός της ημέρας, τα ιατρικά για λογαριασμό της 
Λέστερ.
Παρά το νεαρό της ηλικίας του (20 ετών), έχει 
παρουσιάσει στο γήπεδο την αποτελεσματικό-
τητα που τον διακρίνει στη γραμμή κρούσης και 
βάσει του ρεπορτάζ της «Leicester Mercury», ο 
παίκτης εντός της ημέρας θα έχει ολοκληρώσει 
τις ιατρικές εξετάσεις.

Επίσημα στην Γιουνάιτεντ ο Μάτιτς
Πριν μία μέρα τα ρεπορτάζ τον ήθελαn να περνά 
από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώνει τη 
μεταγραφή στους Red Devils και πλέον είναι 
και επίσημο. «Θέλω να τον ευχαριστήσω για 
την επιθυμία που έδειξε να έρθει σε εμάς γιατί 
χωρίς αυτή η μεταγραφή δεν γινόταν» είπε ο 
Ζοσέ Μουρίνιο για τον Σέρβο, ο οποίος [όπως 
είχε γίνει εμμέσως γνωστό από χθες] θα πάρει 
τη φανέλα με τον αριθμό 31 και κόστισε τελικά 
40 εκατ. ευρώ που μπορεί να γίνουν 45 με τα 
bonus. «Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι 
στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Το να δουλέψω 
ξανά με τον Ζοσέ Μουρίνιο ήταν μια ευκαιρία 
που δεν μπορούσα να αρνηθώ» είπε ο διεθνής 
μέσος. 
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Η 
ελληνική ποδοσφαιρική Ομοσπον-
δία ανάρτησε και την προκήρυξη για 
την Γ' Εθνική κατηγορία για τη νέα α-
γωνιστική περίοδο.

Πιο αναλυτικά:
 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 - 2018
 1. Δήλωσης Συμμετοχής (πρωτότυπη) υπογε-
γραμμένη και σφραγισμένη με συμπληρωμένα 
όλα τα στοιχεία υποχρεωτικά (έως 14.08.17).
 2. Βεβαίωση μη οφειλής από το Λογιστήριο 
της Ε.Π.Ο. (έως 14.08.17).
 3. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ε.Π.Σ. που 
ανήκει. (έως 14.08.17). 
4. Απόδειξη του παραβόλου συμμετοχής 500 
ευρώ (άρθρο 3 της Προκήρυξης).
 5. Σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του Κανο-
νισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου όλα τα 
Σωματεία Γ΄ Εθνικής είναι υποχρεωμένα να 
απασχολούν ως Προπονητή κάτοχο Διπλώ-
ματος U.E.F.A. Β΄ τουλάχιστον. Τα δικαιολογη-
τικά που απαιτούνται για την έκδοση του Δελ-
τίου Πιστοποίησης το οποίο είναι αναγκαίο 
για την άσκηση των καθηκόντων του Προπο-
νητή, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της 
Ε.Π.Ο. (http://www.epo.gr/Default.aspx?a_
id=42944). Καταληκτική ημερομηνία κατάθε-
σης των ανωτέρων δικαιολογητικών στο Τμήμα 
Προπονητών της Ε.Π.Ο. (έως 07.09.17).
Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή Προπονητή τα ανω-
τέρω έγγραφα θα πρέπει να κατατίθενται στην 
Ε.Π.Ο. (Τμήμα Προπονητών), εντός δέκα πέντε 
(15) ημερών, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώ-
σεις.
6. Παραχωρητήριο γηπέδου (έως 14.08.17).
 7. Άδεια λειτουργίας - καταλληλότητα γηπέ-
δου. (έως 14.08.17).
 8. Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμετοχής των 
τμημάτων Υποδομών, η υπεύθυνη δήλωση, 
ότι η Ομάδας σας θα συμμετέχει στα Πρω-
ταθλήματα Υποδομής της οικείας Ε.Π.Σ. (έως 
14.08.17). 
9. Καταστάσεις Υγείας:
Την μία από τις δύο πρωτότυπες Καταστάσεις 
Υγείας με courier υποχρεωτικά, εάν λόγω από-
στασης δεν είναι δυνατόν να την προσκομίσετε 
οι ίδιοι.
Δεκτό θα γίνεται το νέο έντυπο (μιας σελίδας) 
που έχει αναρτηθεί στο πεδίο Διοργανώσεις/
έγγραφα και δικαιολογητικά όπου υπάρχει 

υπόδειγμα από το συγκεκριμένο έντυπο (έως 
14.08.17).
 10. Βεβαίωση χορηγών: 
Το κάθε σωματείο οφείλει να υποβάλλει 
αίτημα για την έγκριση οποιουδήποτε χορη-
γού στην Επιτροπή Πρωταθλήματος και μόνο 
αν λάβει την απαραίτητη βεβαίωση θα μπορεί 
να χρησιμοποιεί την διαφήμιση στις στολές 
των ποδ/στών τους, (Άρθρο 14 παρ. 2 δ του 
Κ.Α.Π.) (έως 30.08.17 αρχικά, εκτός εάν προ-
κύψει αργότερα νέος χορηγός).
 11. Σύνθεση Δ.Σ. των Σωματείων:
Το  κάθε Σωματείο οφείλει να μας στείλει 
εγγράφως την σύνθεση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή 
προκύψει σε αυτό κατά την διάρκεια της αγω-
νιστικής περιόδου (έως 14.08.17).
 12. Συνυποσχετικό Διαιτησίας/Δήλωση Σωμα-
τείου:
Το κάθε Σωματείο οφείλει να μας το στείλει 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το 
Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου με επικυ-
ρωμένη την υπογραφή. (έως 14.08.17).
 Όσα Σωματεία δεν αποστείλουν τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά στις προθεσμίες που αναφέρο-
νται ανωτέρω, δεν θα συμπεριληφθούν στην 
κλήρωση η δεν θα ορισθούν οι αγώνες τους 
για το Πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής Ερασιτε-
χνικής Κατηγορίας περιόδου 2017 - 2018.

Και τελικά Καραδήμος στην Προο-
δευτική!
Νέος προπονητής για τρίτη φορά σε ένα καλο-
καίρι στην Προοδευτική! Ο Μιχαΐλοβιτς που 
είχε αναλάβει μόλις λίγες εβδομάδες πριν τα 
ηνία της Προοδευτικής παραιτήθηκε με τον 
Λουκά Καραδήμο να αναλαμβάνει την ομάδα 
του Κορυδαλλού το απόγευμα της Τρίτης. Να 
θυμίσουμε, πως ο νεαρός τεχνικός την σεζόν 
που μας πέρασε βρέθηκε στον πάγκο του Ιωνι-
κού.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η διοίκηση της Προοδευτικής ανακοινώνει 
την έναρξη της συνεργασίας της με τον νεαρό 
τεχνικό Λουκά Καραδήμο, οποίος αναλαμβά-
νει την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας στο-
χεύοντας να την βοηθήσει να υλοποιήσει τους 
υψηλούς στόχους της.
Ο Καραδήμος πέρυσι εργάσθηκε με ξεχωρι-
στή επιτυχία στον Ιωνικό ( β΄ γύρο), ενώ έχει 
θητεία σε ομάδες όπως η Καλλιθέα, η Καλ-
λονή, στον Ατρόμητο.

Συνεργάτες του Λουκά Καραδήμου θα είναι ο 
Γιώργος Τσιάνος( βοηθός), Μάριος Κασσιανός( 
γυμναστής) και ο Διονύσης Χιώτης (προπονη-
τής τερματοφυλάκων).
Ο Καραδήμος και το επιτελείο του( μαζί και ο 
γεν. αρχηγός Βαγγέλης Ντάγκας), πιάνουν δου-
λειά από αύριο.
Η διοίκηση της Προοδευτικής καλωσορίζουν 
τον κ. Καραδήμο και τους συνεργάτες τους, κι 
ελπίζουν ότι θα έχουν μια χρονιά με υγεία και 
επιτυχίες».

Εποχή Σαμί στον Εργοτέλη
Στα χέρια του Αιγύπτιου επιχειρηματία 
Μάγκεντ Σαμί πρόκειται να περάσει ο Εργοτέ-
λης, αλλάζοντας οριστικά σελίδα.
Όπως έχει γίνει γνωστό τις τελευταίες ώρες 
οι άνθρωποι του συλλόγου πείστηκαν από 
τις προθέσεις και το πλάνο του αναφορικά με 
την επόμενη μέρα της ομάδας, με αποτέλεσμα 
να οριστικοποιηθεί η συμφωνία τους. Ο Σαμί 
έχει παρελθόν στα ποδοσφαιρικά δρώμενα, 
καθώς διατηρεί την ιδιοκτησία της Αιγυπτια-
κής Βάντι Βέγκλα, ενώ είχε εμπλακεί και στη 
βελγική Λιρς.

«Μπαμ» με Ματσούκα η Δόξα Δρά-
μας!
«Μπαμ» από την Δόξα Δράμας που αναμένει 
τις εξελίξεις για να δει αν θα αγωνίζεται του 
χρόνου στην Β’ Εθνική!  Οι «μαυραυετοί» προ-
χώρησαν σε μία σπουδαία μεταγραφή, καθώς 
ο Λευτέρης Ματσούκας υπέγραψε με τον σύλ-
λογο συμβόλαιο συνεργασίας για ένα χρόνο. 

Ο έμπειρος φορ μαζί με τον εκπρόσωπό του, 
Αναστάση Πιφέα, ταξίδεψαν στην Δράμα και 
το deal ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της 
συμφωνίας. Ο Ματσούκας που πέρυσι σκό-
ραρε 10 τέρματα με την φανέλα της πρωτα-
θλήτριας Λαμίας που ανέβηκε στην Σούπερ 
Λιγκ, έχει αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Αιγάλεω, 
Εθνικό Αστέρα, τη δεύτερη ομάδα της Βέρντερ 
Βρέμης, τον Παναιγιάλειο, την Καλλιθέα, τον 
Ηρακλή, τον Φωστήρα, τον Αχαρναϊκό και τη 
Λαμία.

Ανακοίνωσε Γιαλούση ο Ηρόδοτος
Παίκτης του Ηροδότου θα είναι από την επό-
μενη σεζόν ο Λευτέρης Γιαλούσης.
Ο 32χρονος αμυντικός επιστρέφει στην ομάδα 
της Κρήτης μετά την τριετία 2003-2006, έχο-
ντας αγωνιστεί κατά σειρά στους Εργοτέλη, 
Αστέρα Τρίπολης, Ολυμπιακό Βόλου, Καβάλα 
και Κισσαμικό. Την περασμένη σεζόν μέτρησε 
15 συμμετοχές με τη φανέλα του Κισσαμικού 
στη Football League.
Η ανακοίνωση:
«Ο ΠΑΣΑ Ηρόδοτος ανακοινώνει την έναρξη 
της συνεργασίας του με τον αμυντικό ποδο-
σφαιριστή, Γιαλούση Λευτέρη.
Ο Λευτέρης, αναδείχθηκε από τον Ηρόδοτο 
στον οποίο ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από 7 
χρονών και στη συνέχεια είχε σημαντική 
παρουσία στη Super League με τη φανέλα του 
Εργοτέλη. Ακολούθησαν ο Αστέρας Τρίπολης, 
ο Ολυμπιακός Βόλου, η επιστροφή για μισή 
σεζόν στον Εργοτέλη, η Λαμία, η Καβάλα και ο 
Κισσαμικός».
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Θρίαμβος του ΑΠΟΕΛ στο ντεμπούτο του Γιώργου 
Δώνη στον πάγκο του και πανηγυρική πρόκριση 
στα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ μετά τη νίκη με 4-
0 επί της Βιτορούλ στην παράταση (53’ Καρλάο, 93’ 
Μερκής, 94’ Ντε Καμάργκο, 105’ Εφραίμ)!

Ο 
ΑΠΟΕΛ έδειξε να μπαίνει δυνατά στο παιχνίδι, 
αλλά η Βιτορούλ δεν πτοήθηκε και αποδείχτηκε 
επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις. Μάλιστα στο 3′ 
λίγο έλειψε να παγώσει το ΓΣΠ, καθώς το σουτ 

του Κόμαν σταμάτησε πρώτα στον Βάτερμαν και μετά στο 
δοκάρι πριν καταλήξει σε κόρνερ.
Οι “γαλαζοκίτρινοι” κρατούσαν τη μπάλα, αλλά αδυνα-
τούσαν να δημιουργήσουν καθαρές φάσεις στην αντίπαλη 
εστία. Αντίθετα η Βιτορούλ έδειχνε επικίνδυνη κάθε φορά 
που έβγαινε μπροστά και χρειαζόταν προσοχή. Απείλησε 
ξανά στο 18′ με τον Κόμαν, αλλά το τάκλιν του Ρουέδα την 
τελευταία στιγμή ήταν σωτήριο.
Ο ΑΠΟΕΛ άργησε να βρει τις πρώτες του ευκαιρίες, αλλά 
ήταν εξαιρετικές και θα μπορούσε να προηγηθεί. Στο 28′ ο 
Ντε Καμάργκο είδε το κοντινό πλασέ του να αποκρούεται 
δύσκολα σε κόρνερ από τον γκολκίπερ των Ρουμά-
νων, ενώ η προσπάθειά του για λόμπα στο 30′ 
δεν είχε επιτυχία.
Μετά από αυτό το τρίλεπτο ξέσπασμα, 
όμως, ο ΑΠΟΕΛ δεν μπόρεσε να απειλή-
σει ξανά στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο 
ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ.
Με μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ 
μπήκε ο ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο, 
όταν σέντρα του Αλωνεύτη βρήκε στον Μπολί, 
πήρε πορεία προς τα δίχτυα, αλλά έπεσε στη γωνία 
του και έδιωξε σε κόρνερ ο γκολκίπερ της Βιτορούλ, με τη 
μπάλα να βρίσκει και στο κάθετο δοκάρι.
Το γκολ της… ισοφάρισης του σκορ του πρώτου αγώνα 
ήρθε στο 53′ μετά από κόρνερ του Αλωνεύτη και κεφα-
λιά του Καρλάο. Το παιχνίδι πήρε πλέον φωτιά. Ο ΑΠΟΕΛ 
είχε την ψυχολογία και έψαξε και το δεύτερο γκολ της πρό-
κρισης.
Αμέσως μετά το 1-0 ο Γιώργος Δώνης έκανε την πρώτη του 
κίνηση από τον πάγκο με τον Εμπεσίλιο αντί του Αλωνεύτη. 
Ο Ολλανδός ήταν δραστήριος και έφτασε μία ανάσα από 
το 2-0 στο 64′, όταν η προσπάθειά του αποκρούστηκε σε 
κόρνερ. Μετά το γκολ ο ΑΠΟΕΛ ήταν κυρίαρχος στο παι-
χνίδι και είχε ευκαιρίες για δεύτερο γκολ: από το 71′ μέχρι 
το 73′ απείλησε με Λάγο, Μπερτόλιο και Μιλάνοφ.
Στο 88′ ο Γιώργος Δώνης ολοκλήρωσε τις αλλαγές του με 
την είσοδο του Εφραίμ (είχε προηγηθεί η είσοδος του Μερ-
κής). Ο ΑΠΟΕΛ δεν απείλησε ξανά μέχρι τη λήξη της κανο-

νικής διάρκειας του αγώνα, με τη Βιτορούλ, ακίνδυνη μετά 
το 1-0, να βρίσκεται μία ανάσα από το 1-1 και την πρόκριση 
στο 93′, όταν ο Κόμαν δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί λάθος 
στην άμυνα του ΑΠΟΕΛ.
Στην παράταση οι “γαλαζοκίτρινοι” δεν άφησαν κανένα 
περιθώριο στους Ρουμάνους. Σε ένα δίλεπτο φωτιά το 1-0 
έγινε 3-0 και η πρόκριση όχι μόνο κρίθηκε, αλλά πήρε και 
πανηγυρικό χαρακτήρα. Μετά το 2-0 του Μερκή (93′) και 
το 3-0 του Ντε Καμάργκο (94′), ήρθε και το 4-0 από τον 
Εφραίμ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων της παρά-
τασης!

Ντιναμό Μινσκ-ΑΕΚ 1-1
Στα πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ για δεύτερη σερί σεζόν η 
ΑΕΚ μετά την ισοπαλία που απέσπασε στο Μινσκ από τη 
Ντιναμό (1-1 (46′ πέν. Σαρόκα / 93′ Ακοράν)). Αν και βρέ-
θηκε να χάνει κόντρα στη ροή του αγώνα, πήρε την πρό-
κριση με μία νίκη εντός (2-0) και μία ισοπαλία εκτός.
Δεν αισθάνθηκε ιδιαίτερη απειλή η ΑΕΚ ούτε στο εκτός 
έδρας παιχνίδι, όπως δεν είχε δεχτεί και στη Λάρνακα. Η 
Ντιναμό προσπάθησε να απειλήσει με τον Σαρόκα (20′) και 
τον Μπίκοφ (25′), χωρίς όμως να ανησυχήσει η ομάδα της 

Λάρνακας.
Κι εκεί που η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο και θα μπο-

ρούσε να είχε σκοράρει, βρέθηκε πίσω 
στο σκορ στο 47′ μετά από υπόδειξη ενός 
πέναλτι που δεν φάνηκε καθαρά από τον 
τηλεοπτικό φακό (μαρκάρισμα του Τρι-
σκόφσκι στον Όστρουκ). Ο Σαρόκα ευστό-
χησε και το 1-0 έδωσε ελπίδες στους Λευ-

κορώσους, οι οποίοι άσκησαν πίεση στην 
ΑΕΚ.

Ο Λαρένα προσπάθησε να τους “παγώσει” ξανά, 
αλλά το σουτ του στο 58′ απέκρουσε με διπλή προσπάθεια 
ο Ιγνάτοβιτς. Ο Ιμανόλ Ιντιάκεθ προχώρησε σε διορθωτική 
κίνηση με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, με τον Τομάς 
αντί του Χέφελ. Μετά το ξέσπασμα της Ντιναμό, λίγα λεπτά 
μετά το πέναλτι, η ΑΕΚ έλεγξε και πάλι το ρυθμό.
Ωστόσο, στο τελευταίο τέταρτο η Ντιναμό επιτέθηκε περισ-
σότερο για να φτάσει στο γκολ της… ισοφάρισης του σκορ. 
Στο 75′ παραλίγο να πληρώσει μία αντεπίθεση των γηπε-
δούχων, αλλά ο Σαρόκα αυτή τη φορά ήταν άστοχος, ενώ 
ήταν μόνος απέναντι στον Χουάν Πάμπλο. 
Η ΑΕΚ κρατούσε την πρόκριση χάρη στο 2-0 του πρώτου 
αγώνα και τη διευκόλυνε και η αποβολή του Μπίκοφ στο 
85′ με δεύτερη κίτρινη σε φάση που προσπάθησε να ανα-
κόψει αντεπίθεση της ΑΕΚ με τον Φλοριάν. Το κερασάκι 
στην τούρτα της πρόκρισης ήρθε με το γκολ του Ακοράν 
στο 93′, με την ΑΕΚ να παίρνει την πρόκριση με μία νίκη 
εντός (2-0) και μία ισοπαλία εκτός (1-1).

αποελ-Βιτορούλ 4-0

τρένο για τους ομίλους! 

Μαχόμενη και περήφανη έπεσε η ΑΕΛ στο «Αντώνης Παπαδόπου-
λος», που αν και αγωνιζόμενη με παίκτη λιγότερο από το 26’ και με πίσω 
στο σκορ, έχασε με 1-2 ωστόσο κατάφερε να διεκδικήσει την πρόκριση 
μέχρι το τελευταίο λεπτό, όταν και δέχθηκε το δεύτερο τέρμα.
Ένα ανύπαρκτο πέναλτι άνοιξε το δρόμο στην Αούστρια που στο τέλος 
πήρε την πρόκριση.
Η Αούστρια ήταν η ομάδα που μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι, καθώς 
με τη συμπλήρωση πέντε λεπτών αγώνα, μετρούσε ήδη δύο κόρνερ 
και ένα καλό σουτ από τον Χολτζχάουσερ. Στη συνέχεια η ΑΕΛ, ήταν 
η ομάδα που πήρε την πρωτοβουλία του παιχνιδιού και επιδίωξε το 
τέρμα, με πρώτη ευκαιρία αυτή του Σάσι με κεφαλιά στο 7’, μετά από 
εκτέλεση κόρνερ. Μέχρι και το 26’, η ΑΕΛ ήταν η ομάδα που στεκόταν 
καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και είχε τις ευκαιρίες για γκολ. Στο 14’ 
με τον Σάσι και στο 21’ με τον Μέσκα που από πλεονεκτική θέση να μην 
παίρνει την κεφαλιά όπως θα ήθελε και θα έπρεπε.
Η φάση που τίναξε το παιχνίδι στον αέρα, σημειώθηκε στο 26’, όταν 
μετά από πτώση του Πιρές εκτός περιοχής εφηύρε πέναλτι για την Αού-
στρια και αποβολή για τον Αϊρόσα. Ακολούθησε δεκαπεντάλεπτη δια-
κοπή. Στην επανέναρξη η Αούστρια εκμεταλλεύτηκε την εσχάτη των 
ποινών, παίρνοντας προβάδισμα με 0-1.
Ο Μπαλταζάρ απόσυρε από το παιχνίδι τον Αρουαμπαρένα και στη 
θέση του πέρασε τον Χάρη Κυριάκου, μετατρέποντας τον σχηματισμό 
σε 4-4-1.
Η ομάδα της Λεμεσού, ήταν αυτή που στεκόταν καλύτερα στον αγωνι-
στικό χώρο και μετά το τέρμα που δέχθηκε. Εκμεταλλεύτηκε τα μέτρα 
που της έδωσε ο αντίπαλος και έβαλε πίεση για να φέρει το παιχνίδι 
στα ίσα, πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Ωστόσο  κάτι τέτοιο δεν έγινε εφι-
κτό, με την ΑΕΛ να είναι άστοχη στην τελική πάσα.
Στο δεύτερο ημίχρονο, η είσοδος του Αλνταίρ άλλαξε τα δεδομένα για 
την ΑΕΛ. Ο βραχύσωμος επιθετικός της ΑΕΛ, ήταν μία διαρκή πηγή κιν-
δύνου και αναστάτωσε την αντίπαλη άμυνα. Στο 48’ ο Σάσι από πλάγια 
θα επιχειρήσει το παράλληλο γέμισμα, ωστόσο ο Μέσκα  από κοντά 
δεν θα προλάβει την μπάλα να την στείλει στα δίχτυα.
Στο 60’ ο Αλνταίρ με απευθείας εκτέλεση φάουλ από τα πλάγια έφερε 
το παιχνίδι στα ίσα και έδωσε νέο χρώμα στο παιχνίδι, με την ομάδα 
μας να μπαίνει δυνατά στο κυνήγι της πρόκρισης. Η συνέχεια όμως δεν 
ήταν όπως θα την ήθελε η ΑΕΛ, που δικαιολογημένα έδειξε σημάδια 
κόπωσης κάτι που εκμεταλλεύτηκε η Αούστρια και έλεγξε το παιχνίδι, 
δημιουργώντας τις δικές της ευκαιρίες εκμεταλλευόμενη πάντα και την 
αριθμητική της υπεροχή.  Η μεγαλύτερη ευκαιρία της ΑΕΛ, καταγρά-
φηκε στο 79’ όταν ο Σοάρες από ευνοϊκή θέση από το ύψος της μεγά-
λης περιοχής και αμαρκάριστος, ανάγκασε στον Χάτζικιτς σε σπουδαία 
απόκρουση.
Στα τελευταία λεπτά η ΑΕΛ εμφανώς κουρασμένη επιχείρησε την ολική 
ανατροπή. Στο 82’ ο Σάσι δεν θα βρει καλά την μπάλα, ενώ στο 89’ ο 
Σοάρες εντός της περιοχής δεν θα γυρίσει όπως θα ήθελε. Ο επίλογος 
γράφτηκε από την ομάδα της Αούστρια, όταν στις καθυστερήσεις του 
παιχνιδιού ο Φελίπε Πέρες εκμεταλλεύτηκε τις κόντρες και δεν αστό-
χησε σε τετ-α-τετ με τον Βοζίνια, γράφοντας το τελικό 1-2.

αελ-αούστρια 1-2
Της έκλεψαν την πρόκριση
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Στους «8» η Εθνική Εφήβων 
με Μωραΐτη!

Η Εθνική Εφήβων επικράτησε με 71-65 της Λετονίας και τσέκαρε το εισιτήριο 
της για τους «8» του Eurobasket U18 που διεξάγεται στην Σλοβακία. Κορυφαίος 
ο Μωραΐτης με 26 πόντους.

Θ
έση για τους «8« του Eurobasket U18 
έκλεισε η Εθνική Εφήβων μετά την 
νίκη της κόντρα στους Λετονούς (71-
65), έχοντας τον Μωραΐτη σε μεγάλη 

μέρα. Επόμενος αντίπαλος της Εθνικής η Τουρ-
κία.
Οι Λετονοί προσπάθησαν να πάρουν διαφορά 
στην αρχή του αγώνα (6-10, 3’) με το καλάθι του 
Καουφμάνις, όμως η Εθνική μας ανέβασε ρυθ-
μούς στο τέλος της πρώτης περιόδου και με το 
καλάθι του Αρσενόπουλου έκλεισε την πρώτη 
περίοδο στο +4 (21-17).
Στο δεύτερο δεκάλεπτο το σκηνικό δεν άλλαξε, 
παρόλο που ο Μωραΐτης έκανε για άλλη μια 
φορά σπουδαίο ματς (13 πόντους μέχρι εκείνη 
τη στιγμή), με την Ελλάδα να μην μπορεί να 
ξεφύγει στο σκορ των αντιπάλων της. Η ομάδα 
του Βλασσόπουλου σούταρε με 14.2% (2/14) 
στο πρώτο ημίχρονο έναντι 27.2 (3/11) 
των Λετονών.
Στα μέσα του τρίτου δεκαλέ-
πτου η Εθνική μας άρχισε να 
δυσκολεύεται σε άμυνα και 
επίθεση, με αποτέλεσμα οι 
Λετονοί να το εκμεταλλευ-
τούν και να περάσουν μπρο-
στά με 49-51 (30’).
Στο τελευταίο δεκάλεπτο η 
Ελλάδα ήταν πιο ψύχραιμη στο 
τέλος και κατάφερε να φτάσει στην 
τελική επικράτηση με 71-65. Για την Εθνική 
μας ξεχώρισε ο Μωραΐτης, ενώ ο Γιώργος Καλα-
ϊτζάκης είχε 15. 
Δεκάλεπτα: 21-17, 35-31, 49-51,  71-65
«Θα τα δώσουμε όλα κόντρα στην Τουρκία»
Γιώργος Καμπερίδης και Κώστας Καμπουρίδης 
μίλησαν στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΟΚ για 
την πρόκριση στους «8» του Eurobasket U18 
και τόνισαν πως θα τα δώσουν όλα κόντρα στην 
Τουρκία (04/08, 14:30).

 «Θα τα δώσουμε όλα κόντρα στην 
Τουρκία»
Η παρουσία στους οχτώ είναι γεγονός. Η Εθνική 
Εφήβων κατάφερε να προσπεράσει το εμπόδιο 
της Λετονίας στη φάση των 16.
Και τώρα καλείται να προσπεράσει ένα ακόμη 
εμπόδιο: Την αήττητη ομάδα της Τουρκίας. Το 
βραβείο είναι πολύτιμο, καθώς θα φέρει την 
ελληνική ομάδα στους ημιτελικούς πια του 

Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U18. Ο Γιώργος 
Καμπερίδης και ο Κώστας Καμπουρίδης είναι 
δύο από τους παίκτες που έχουν το δικό τους 
μερίδιο στην πορεία της ομάδας.
Οι δυο τους συμφωνούν σε μία λέξη όταν τίθε-
ται η ερώτηση για τη νίκη επί της Λετονίας: 
Άμυνα. «Το κλειδί της νίκης ήταν η άμυνα και 
η ομαδική δουλειά», θα τονίσει ο Καμπερί-
δης, για να πιάσει το ίδιο σημείο αφετηρίας 
και ο Καμπουρίδης: «Η νίκη προήρθε από την 
άμυνα, την ομαδικότητα και στις δύο άκρες του 
παρκέ, αλλά και το πάθος που βγάλαμε. Μεί-
ναμε συγκεντρωμένοι και παίξαμε με όλη μας 
την ενέργεια για να πάρουμε αυτό που θέλαμε».
Ο κάθε παίκτης έδειξε να δίνει το κάτι παρα-
πάνω στον αγώνα με την Λετονία προσφέρο-
ντας λύσεις και ανάσες σε καθοριστικά σημεία 
με ένα σουτ, ένα κλέψιμο, ένα ριμπάουντ, μία 

πάσα. Δεν θέλει ιδιαίτερη... φιλοσο-
φική αναζήτηση το «γιατί»: «Όλοι 

τα δώσαμε όλα για την νίκη. Αυτή 
ήταν που μας έσπρωξε όλους. 
Δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη 
ανάλυση», τονίζει ο Καμπερί-
δης, για να έρθει ο Καμπουρί-
δης να συμπληρώσει: «Ήταν 

μεγάλη η θέληση, η επιθυ-
μία να βρεθούμε στους οχτώ. 

Θέλαμε να κάνουμε κάτι που αρκε-
τοί θεωρούσαν «αδύνατο». Ε, κι εμείς 

θέλαμε να δείξουμε πως είναι δυνατό. Ο καθέ-
νας έπαιξε για την ομάδα και έδωσε το 100% 
μέσα στο γήπεδο».
Οι προημιτελικοί ήταν ο βασικός στόχος της 
ομάδας. Ήταν αυτό που από την αρχή δήλωσαν 
όλοι. Μήπως τώρα που ο στόχος αυτός αποτε-
λεί πραγματικότητα, νιώθουν οι παίκτες πιο... 
χαλαροί; Η απάντηση αρνητική και με κατηγο-
ρηματικό τρόπο και από τους δύο. «Ήταν στό-
χος η οχτάδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα 
επαναπαυθούμε. Αυτό σημαίνει απλά πως 
έχουμε έναν άλλο στόχο μπροστά μας και θα 
τα δώσουμε όλα με την Τουρκία», ξεκαθαρίζει 
ο Καμπερίδης, για να έρθει ο συμπαίκτης του να 
συνηγορήσει: «Αυτό που έγινε είναι πως με την 
πρόκριση στους προημιτελικούς μας έφυγε το 
άγχος. Δεν θα υπάρχει στον αγώνα με την Τουρ-
κία. Αυτό που θα υπάρχει σίγουρα και πάλι θα 
είναι η επιθυμία μας για νίκη και για τη νίκη θα 
παίξουμε, όπως σε κάθε αγώνα».

Μίσσας: «Η Εθνική ομάδα είναι ιδέα, 
μπορούμε να πάρουμε μετάλλιο»

Σ
τη media day της Εθνικής Ανδρών μίλη-
σε ο Κώστας Μίσσας και στάθηκε στις πι-
θανότητες της Ελλάδας για μετάλλιο στο 
Eurobasket. Eπιπλέον τόνισε πως πρέπει 

να έχεις μεγαλείο ψυχής για να παίξεις στην Εθνι-
κή.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Ερχόμενοι απο το πρώτο στάδιο προετοιμασίας 
θα έλεγα πως είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι.. Οι 
αθλητές έχουν διάθεση και συγκέντρωση και δεν 
υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών. Πάντα 
εγκυμονεί κινδύνους το πρώτο διάστημα της προ-
ετοιμασίας. Το πρόγραμμα είχε δύο μορφές. Η 
πρώτη είχε να κάνει με την επανένταξη και στη 
συνέχεια είχαμε να ανεβάσουμε ρυθμούς έτσι 
ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι από αυτό το 
κομμάτι και εκτιμώ πως αυτό το καταφέραμε σε 
αυτή την φάση.
Τώρα περνάμε στο δεύτερο στάδιο. Τώρα βρισκό-
μαστε περίπου στο 70% της τακτικής και πρέπει 
μέσα σε 4-5 μέρες να φτάσουμε σε υψηλότερο 
επίπεδο. Μετά πρέπει να δουλέψουμε στο κομ-
μάτι της ομαδικής τακτικής, στην επίθεση και στην 
άμυνα. Αυτά είναι πολύ βασικά στοιχεία ώστε 
να μπορέσουμε στη συνέχεια να δούμε εικό-
νες, πεντάδες και καταστάσεις σε θέματα τακτι-
κής. Αυτό που πρέπει να ευχηθώ είναι να είμα-
στε καλά τώρα που ανεβάζουμε τους ρυθμούς. 
Ευτυχώς δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα 
μέχρι στιγμής και εύχομαι να μην έχουμε κάποιο 
θέμα μέχρι την έναρξη των παιχνιδιών», ανέφερε 
στην αρχή.
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ο χρόνος είναι μικρός. 
Υπάρχει ένας μεγάλος όγκος τακτικής που πρέ-
πει να δουλέψουμε ώστε να υπάρχει η καλύτερη 
δυνατή αποτελεσματικότητα. Βέβαια, κάναμε κάτι 
που θεωρούμε πως είναι πολύ σημαντικό ώστε 

να γλυτώσουμε πράγματα από πλευράς τακτι-
κής. Μαζέψαμε πάρα πολλά βίντεο από παίκτες 
του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, των Μπακς, 
κάναμε ένα ολόκληρο μάζεμα ώστε να δούμε που 
υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προσαρμογές 
έτσι ώστε να γίνουν γνωστά κάποια πράγματα 
στους παίκτες και να κερδίσουμε χρόνο. Θεωρώ 
πως αυτό λειτούργησε πολύ καλά μέχρι στιγμής».
Για το αγωνιστικό προφίλ και τη φιλοσοφία της 
Εθνικής: «Το πιο σημαντικό κομμάτι πέρα από τα 
κομμάτια της τακτικής είναι το τι στυλ θέλουμε να 
παίξουμε. Η λογική μας είναι πως πρέπει να χτυ-
πήσουμε στα 8-10 δευτερόλεπτα όπου μπορούμε 
και όταν βρίσκουμε απέναντι μάς άμυνα αντίδρα-
σης και όχι δράσης. Από εκεί και πέρα είναι το 
ενδιάμεσο κομμάτι που έχει να κάνει με ξεκά-
θαρα σημάδια και βασικές αρχές. Αυτό που πρέ-
πει να προσέξουμε είναι η μετάβαση από το γρή-
γορο μπάσκετ στο αργό, κάτι που θα δούμε και 
στα παιχνίδια προετοιμασίας και φυσικά βασι-
ζόμαστε στην αθλητικότητα. Έχουμε μία ομάδα 
που μπορεί να πιέσει στην άμυνα και μπορεί να 
κάνει αλλαγές στα πικ εν ρολ. Αυτό είναι το γενικό 
πλάνο πάνω στο οποίο χτίζουμε».
Για τους στόχους της Εθνικής: «Αν είμαστε όλοι 
καλά... Ξέρω από προετοιμασίες, έχω περάσει 
πολλές και ως παίκτης και ως προπονητής και 
υπάρχουν πολλά στοιχεία που πρέπει να προ-
σέξεις. Πρέπει να είσαι φρέσκος 4-5 μέρες πριν, 
να είναι όλοι σε φόρμα, να μην χάσει κανείς προ-
πονήσεις. Σε αυτή την λογική, θεωρώ πως αυτή 
η ομάδα μπορεί να βρεθεί στα μετάλλια. Αν δεν 
βρεθεί, πάει να πει πως δεν πέτυχε αυτό που είχε 
ως στόχο. Ξεκάθαρα. Επαναλαμβάνω πως όλα 
αυτά χτίζονται βήμα - βήμα. Υπάρχει πρώτο στά-
διο προπόνησης, δεύτερο στάδιο, φιλικά παιχνί-
δια προετοιμασίας»

αθλητικά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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