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Πολιτική σύγκρουση Μαξίμου - ΝΔ για τον διορισμό 
Στέλιου Παππά

Π
λήρη στήριξη και κάλυψη παρέχει η κυβέρνηση, σε 
επίπεδο πρωθυπουργού, στον διορισμό του Στέλι-
ου Παππά στην προεδρία του ΟΑΣΘ, αντιδρώντας 
στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης -και δη, της ΝΔ.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο Τύπου του 
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, αναφέρεται χαρακτηριστικά: 
Η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να επιτεθεί με αήθη και συκοφα-
ντικό τρόπο απέναντι σε έναν άνθρωπο, του οποίου η ιστο-
ρία και η πορεία, απέχει έτη φωτός από τα πρότυπα των κομ-
ματαρχών που συνήθιζαν να διορίζουν οι κυβερνήσεις της».
«Ο Στέλιος Παππάς έχοντας πορεία δεκαετιών στο αριστερό 
και δημοκρατικό κίνημα και μια σημαντική επαγγελματική 
σταδιοδρομία στον ιδιωτικό τομέα, διατελώντας παράλληλα 
και Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, με καθολική 
αποδοχή από όλες τις παρατάξεις, αναλαμβάνει ένα κρίσιμο 
έργο» προστίθεται στην ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξί-
μου.
Και σημειώνεται ακόμη: «Αναλαμβάνει καθήκοντα προέ-
δρου στον υπό εκκαθάριση ΟΑΣΘ. Με προσδιορισμένη τη 
χρονική διάρκεια της θητείας του, συγκεκριμένα καθήκοντα 
και χωρίς αμοιβή. Τίθεται επικεφαλής μιας προσπάθειας να 
καθαρίσει η «κόπρος του Αυγεία», που δημιούργησαν στον 
οργανισμό, αυτοί που για χρόνια απολάμβαναν τη στήριξη 
και την κάλυψη των κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ».
«Μία παράταξη η οποία διαχρονικά αποτελεί ιδιοκτησία 
συγκεκριμένων τζακιών και συνιστά συνώνυμο της οικογε-
νειοκρατίας στην πολιτική ζωή του τόπου, είναι κωμικοτρα-
γικό να εξαπολύει κατηγορίες για νεποτισμό» καταλήγει η 
ανακοίνωση.

Απάντηση της ΝΔ μέσω... βιογραφικών 
Με ένα σχόλιο ειρωνικό περί βιογραφικών απαντά άμεσα η 
ΝΔ στο Μέγαρο Μαξίμου το οποίο προηγουμένως θέλησε 
να παρουσιάσει τον Στέλιο Παππά, ως το τον «εκκαθαριστή» 
που χρειάζεται ο ΟΑΣΘ.
«Είμαστε σίγουροι ότι μεταξύ των εκατοντάδων βιογραφι-
κών που υπεβλήθησαν για τη θέση του προέδρου του ΟΑΣΘ, 
αυτό του κ. Παππά ήταν το καλύτερο… Κατά σύμπτωση 
βέβαια ο κ. Παππάς είναι πατέρας του υπουργού και στενού 
φίλου του πρωθυπουργού, κ. Νίκου Παππά», απαντά η ΝΔ 
στο Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού.
Σε υστερόγραφό της προσθέτει: «Φανταζόμαστε ότι η επι-
λογή του κ. Ντίμη Αργυρόπουλου στο ΔΣ του ΟΑΣΘ έγινε για 
να επιβραβευθεί το δημοκρατικό του ήθος. Και αυτό γιατί 

όλοι θυμόμαστε την προτροπή του σε επίδοξους τρομοκρά-
τες να «φυτέψουν» μία σφαίρα στον τότε υπουργό Οικονομι-
κών κ. Γιάννη Στουρνάρα!».
 Χθες η αξιωματική αντιπολίτευση, με μία ιδιαιτέρως καυ-
στική ανακοίνωση, στην οποία είχε συμπεριλάβει και το 
θέμα της αριστείας, σχολίαζε σχετικά: «Ο πατέρας του 
Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
μέρωσης κ. Παππά διορίστηκε πρόεδρος στον Οργανισμό 
Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Προφανώς αυτό 
έγινε κατόπιν κλήρωσης που πραγματοποίησε ο κ. Σπίρτζης. 
Και σε ανώτερα!».

Στέλιος Παππάς: Ήρθα αμισθί στη Θεσσαλονί-
κη για εκκαθάριση του ΟΑΣΘ
«Εγώ τελείωσα την καριέρα μου, ήρθα (στη Θεσσαλονίκη) 
για εκκαθάριση (του ΟΑΣΘ) με όρους πλήρους διαφάνειας. 
Εντός των επόμενων ημερών θα δημοσιοποιήσω όλη την 

περιουσία μου και τη σύνταξη που παίρνω, ώστε μετά 
να τη συγκρίνουμε με το τι θα έχω όταν θα φύγω. Είμαι 
στη θέση αυτή αμισθί».
Αυτά δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο νέος πρόεδρος του 
Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης 
(ΟΑΣΘ), Στέλιος Παππάς, κατά τη σημερινή τελετή παρά-
δοσης-παραλαβής των καθηκόντων του από τη Διοί-
κηση του Χρήστου Στεφανίδη, παρουσία του υπουργού 
Μεταφορών και Υποδομών, Χρήστου Σπίρτζη.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Παππάς επισήμανε ότι δεν θα αυξη-
θεί το κόμιστρο για τα αστικά λεωφορεία, γιατί δεν είναι 
αυτό το πρόβλημα του Οργανισμού, ενώ συμπλήρωσε: 
«Δώσαμε αγώνες για τα δικαιώματα των εργαζομένων 
και δεν μπορώ να καταλάβω -ούτε να δεχτώ- πώς είναι 
δυνατόν να είναι απλήρωτοι εδώ και δύο μήνες (οι εργα-
ζόμενοι στον ΟΑΣΘ)».
Κατά την παραλαβή των καθηκόντων του, ο κ. Παππάς, 
απευθυνόμενος στον προκάτοχό του, Χρήστο Στεφα-
νίδη, επισήμανε: «Θα περίμενα να βρω ένα πλάνο με τις 
εκκρεμότητες που υπάρχουν και ζητήματα που πρέπει 
να τρέξουν άμεσα».

Στον εισαγγελέα ο απερχόμενος πρόεδρος
Στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης προσέφυγε 
ο απερχόμενος πρόεδρος του ΟΑΣΘ Χρήστος Στεφανί-
δης όπου με σχετικό έγγραφο ζητά να του χορηγηθούν 
αντίγραφα πάσης φύσεως που αφορούν τις δραστηριό-
τητες του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του thessnews.gr, ο κ. Στεφα-
νίδης χαρακτηρίζει βάσει του συγκεκριμένου εγγράφου 
παράτυπη την άφιξη των μελών του νέου διοικητικού 
συμβουλίου του Οργανισμού που ανακοινώθηκε χθες 
από τον υπουργό Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη.
Όπως λέει δεν είχε κοινοποιηθεί εγκαίρως η ΚΥΑ που 
να ορίζει τα νέα μέλη του δ.σ. του Οργανισμού, ώστε να 
διευθετηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες αποχώρη-
σης του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου. Ακόμα 
τονίζει ότι δεν δόθηκε καμία προθεσμία για να συντα-
χθούν τα απαραίτητα πρωτόκολλα παράδοσης παρα-
λαβής.
Βάσει τον παραπάνω ο κ. Στεφανίδης θεωρεί ότι η 
συγκεκριμένη τακτική αφήνει έκθετη και ανυπεράσπι-
στη την απελθούσα διοίκηση, «σε υπόνοιες ή και κατηγο-
ρίες κακοδιαχειρίσεως και οικονομικών ατασθαλιών».  

ΝΔ: Προφανώς είχε το καλύτερο 

βιογραφικό από όλους  τους 

υ π ο ψ ή φ ι ο υ ς  -  Μ α ξ ί μ ο υ : 

Τοποθετήθηκε για να καθαρίσει η 

«κόπρος του Αυγεία»
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Φ
όβος και τρόμος για τις γυναίκες του 
Χαλανδρίου έχει αποδειχθεί τους 
τελευταίους μήνες 45χρονος, ενα-
ντίον του οποίου έχουν υποβληθεί 

περισσότερες από 50 επώνυμες καταγγελίες για 
προπηλακισμούς και ξυλοδαρμούς. 
Το αποκορύφωμα ήταν ο ξυλοδαρμός μιας 
μητέρας το μεσημέρι του Σαββάτου στην 
κεντρική πλατεία του δήμου, κάτι που έφερε 
στο «αμήν» τις αρχές, με αποτέλεσμα να συλλη-
φθεί την Τετάρτη και κατόπιν εισγγελικής εντο-
λής να οδηγηθεί σε ψυχιατρική κλινική.
Το συγκεκριμένο άτομο που είναι γνωστό 
στους κατοίκους της περιοχής για τις εκρήξεις 
και τις επιθέσεις του σε γυναίκες, αντιμετωπί-
ζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και στο 
παρελθόν έχει νοσηλευτεί ξανά σε ψυχιατρική 
κλινική.

Ο 45χρονος είναι γιος διάσημου ηθοποιού, που 
πρωταγωνιστούσε σε ταινίες τις δεκαετίες του 
‘60 και του ‘70.

Επώνυμος νεαρός βανδάλισε με ρό-
παλο βανάκι
Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται βίντεο 
που δείχνει έναν νεαρό να χτυπά με μανία με 
ρόπαλο του μπέιζμπολ, σε δρόμο της Βουλιαγ-
μένης, ένα βανάκι και να του προξενεί ζημιές 
στα φανάρια, επειδή ήταν παρκαρισμένο σε 
σημείο που δυσκόλευε τη διέλευση του SUV 
του, μάρκας Mercedes.
«Ο οξύθυμος επώνυμος νεαρός κύριος της 
περιοχής δυσκολεύτηκε να περάσει το υπερ-
πολυτελές του τζιπ, οπότε θεώρησε σκόπιμο 
να σπάσει το ξένο αυτοκίνητο για παραδειγμα-
τισμό!!!».

Σοκ: Συνελήφθη γιος διάσημου 
ηθοποιού για δεκάδες επιθέσεις σε 
γυναίκες

Ακόμα και για λίγες ώρες 
καθυστέρηση θα χάνεται η 
ρύθμιση των 100 δόσεων!

Αν οι δείκτες του ρολογιού δείξουν μεσάνυχτα και δεν έχει πληρωθεί μέσω 
e-banking κάποια τρέχουσα οφειλή που λήγει, οι οφειλέτες θα χάνουν την 
ρύθμιση και θα επιβάλλονται πρόστιμα και κατασχέσεις

Α
ντίστροφα μετράει πλέον ο 
χρόνος για έκατοντάδες χιλιά-
δες φορολογούμενους οι οποί-
οι κρατάνε «με νύχια και με δό-

ντια» την ρύθμιση των 100 δόσεων, στην 
οποία έχουν υπαγάγει εδώ και δύο χρόνια 
τις  παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές τους 
προς την εφορία.  Από 1ης Ιανουαρίου οι 
όροι της ρύθμισης αλλάζουν και οι οφει-
λέτες θα βρεθούν ξαφνικά «με το μισό πό-
δι» εκτός ρύθμισης.
 Οι «τυχεροί» φορολογούμενοι που έχουν 
ενταχθεί στη ρύθμιση του ν. 4321/2015 
και δεν την έχουν απωλέσει ακόμα, θα 
πρέπει να προετοιμα-
στούν για να αντιμε-
τωπίσουν την μεγάλη 
αλλαγή που επέρχε-
ται. Από την 1η Ιανου-
αρίου του επόμενου 
έτους θα τεθούν αυτο-
μάτως εκτός ρύθμισης, 
αν καθυσ τερήσουν 
έστω και για μία ημέρα 
να πληρώσουν οποια-
δήποτε νέα οφειλή τους προς την Εφορία.
 Αν και σχεδόν 1 στους 2 οφειλέτες που 
είχαν ενταχθεί στην ρύθμιση το 2015 στα-
διακά την έχασαν επειδή «λύγισαν» από 
την οικονομική κρίση, αρκετοί την έχουν 
διατηρήσει επιλέγοντας να καθυστερούν 
να πληρώσουν τους τρέχοντες φόρους ή 
αφήνοντας απλήρωτες όλες τις άλλες υπο-
χρεώσεις τους (σε ΔΕΚΟ, τράπεζες κλπ) 
μόνον και μόνον για να φαίνονται πως 
τηρούν με συνέπεια την ρύθμιση και να μη 
χάσουν τα προνόμιά της.
 Το σύστημα αυτό όμως από 1.1.2018 στα-
ματάει. Αιτία είναι η αύξηση των ληξιπρο-
θέσμων χρεών προς το δημόσιο γενικά, 
αφού οι οφειλέτες που έχουν μείνει στις 
100 δόσεις πληρώνουν με απόλυτη συνέ-
πεια μόνον τις δόσεις τους και σχεδόν 
τίποτα άλλο.

Θα μετράνε και... τις ώρες
Στο άρθρο 4 του νόμου 4346/2015 προ-
βλέπεται ότι έστω και για μια μέρα αν 
καθυστερήσουν –κι από απλή αφηρη-
μάδα ίσως- να πληρώσουν κάποια από 

τις απανωτές φορολογικές υποχρεώσεις 
τους, τότε ακυρώνεται και η ρύθμιση 
που είχαν κάνει για τα παλαιά χρέη τους! 
Δηλαδή αν οι δείκτες του ρολογιού δεί-
ξουν μεσάνυχτα και δεν έχει πληρωθεί 
μέσω e-banking κάποια τρέχουσα οφειλή 
που λήγει, η επόμενη μέρα δεν θα είναι η 
ίδια για τους οφειλέτες.
 Σε τέτοια περίπτωση:
 -  θα γίνεται αυτομάτως απαιτητό ολό-
κληρο το ανεξόφλητο υπόλοιπο που ήταν 
στη ρύθμιση των 100 δόσεων
- θα αναβιώνουν άμεσα και όλοι οι τόκοι 
και προσαυξήσεις που είχαν «κουρευτεί» 

με αποτέλεσμα η τρέχουσα 
οφειλή να αυξάνεται στα 
ύψη
- θα ενεργοποιούν ται 
τα μέτρα αναγκαστικής 
είσπραξης, δηλαδή κατα-
σχέσε ις ε ισοδημάτων, 
καταθέσεων και περιουσι-
ακών στοιχείων. 
Για να αποφύγουν τα χει-
ρότερα, οι φορολογούμε-

νοι θα πρέπει –εκτός από «ημερολόγιο 
πληρωμών»- να τηρούν ένα «κομπόδεμα 
ασφαλείας» ώστε να μη χάσουν κάποια 
πληρωμή φόρου αν πχ καθυστερήσει η 
καταβολή του μισθού τους ή, διαφορε-
τικά, να βρίσκονται σε ετοιμότητα να 
ζητήσουν να υπαχθεί στην πάγια ρύθ-
μιση των 12 δόσεων η τρέχουσα οφειλή 
που διαβλέπουν πως θα μείνει απλή-
ρωτη, αλλά οπωσδήποτε πριν την τελευ-
ταία μέρα της προθεσμίας πληρωμής της. 
Δηλαδή θα πρέπει και από τα τέλη Δεκεμ-
βρίου ακόμη, πριν την 1.1.2018, να είναι 
άκρως προσεκτικοί και όταν φοβούνται 
ότι δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν 
πχ την δόση του ΕΝΦΙΑ του 2017, να το 
δηλώσουν εγκαίρως και... προληπτικά 
στην εφορία, για να υπαχθεί η υποχρέ-
ωση αυτή στην πάγια ρύθμιση, χωρίς να 
βγει ληξιπρόθεσμη ούτε για μια ημέρα η 
οφειλή αυτή. Αν το παραλείψουν, η «τιμω-
ρία» θα είναι ο «ξαφνικός θάνατος» της 
ρύθμισης των 100 δόσεων που τηρού-
σαν «ως κόρην οφθαλμού» για να μη την 
χάσουν από το 2015.
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T
o βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών με 
ημερομηνία Ιουλίου 2017, που στην ου-
σία αποτελεί τη Βίβλο του οργανωμένου ε-
γκλήματος στην Ελλάδα, ξεδιπλώνει μέσα 

στις 468 σελίδες του τη δράση μιας ομάδας που 
με έδρα τις φυλακές κατάφερε να κάνει τα πάντα... 
Από δολοφονίες, απαγωγές, τοκογλυφίες και εκ-
βιασμούς μέχρι επενδύσεις, ξέπλυμα χρήματος 
και επιλεκτικές συνεργασίες με άτομα που κινού-
νται στο σύγχρονο αντάρτικο πόλης.  
Είναι η ελληνική βερσιόν της ιταλικής μαφίας που 
πριν από μία δεκαετία κατάφεραν να εξαρθρώ-
σουν οι Καραμπινιέροι παγιδεύοντας με κάμε-
ρες ένα ολόκληρο σισιλιάνικο χωριό. Αρχικά 
κατηγορήθηκαν 34 άτομα, όμως το βούλευμα 
είχε ανατροπές καθώς ένα από τα κεντρικά πρό-
σωπα, ο Βασίλης Στεφανάκος, απαλλάχθηκε από 
κάθε κατηγορία, ήρθησαν ακόμη και οι περιορι-
στικοί όροι που του είχαν επιβληθεί και ουσια-
στικά δικαιώθηκε, καθώς από την πρώτη στιγμή 
ο διασημότερος -πρώην πλέον- κρατούμενος των 
ελληνικών φυλακών φώναζε ότι δεν είχε καμία 
σχέση με την υπόθεση για την οποία κατηγορού-
νταν. Θετική εξέλιξη υπήρξε και για τον Ακη Τσο-
χατζόπουλο που είχε κατηγορηθεί ως μέλος της 
λεγόμενης «Greek Mafia», η οποία εκβίαζε τον 
πρώην συνεργάτη του στο υπουργείο Εθνικής 
Αμυνας Γιάννη Σμπώκο να της δώσει μέρος από 
τα 10.000.000 ευρώ που έλεγαν ότι έκρυβε στην 
Ελβετία. Ο πρώην υπουργός απαλλάσσεται και 
αυτός, ενώ οι υπόλοιποι θα οδηγηθούν σε δίκη 
με βαρύτατες κατηγορίες. 

Η ομερτά και η φαμίλια
Πρωταγωνιστικούς ρόλους στο πόρισμα του 
Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς φέρεται να παί-
ζουν δύο πρόσωπα: ο Παναγιώτης Βλαστός και 
η πρώτη ξαδέρφη του Ευαγγελία, γνωστή και ως 
Λίτσα, η οποία πλέον ζει εξαφανισμένη, καθώς 
βρίσκεται σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. 
Γιατί όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, 
πρέπει να σπάσει η ομερτά που δένει τα μέλη 
της μαφίας και το «βαθύ λαρύγγι» να προέρχε-
ται από τους κόλπους της για να ξεδοντιαστεί η 
οργάνωση. Σε αυτή την περίπτωση τον ρόλο αυτό 
τον είχε το πρώην δεξί χέρι ενός εκ των αρχηγών, 
δηλαδή η Λίτσα. Ο 46χρονος θα μπορούσε να 
είναι ο Ελληνας Αλ Καπόνε, ένας άλλος Ντον Κορ-
λεόνε, αν το μεγαλύτερο μέρος της «καριέρας» 
του το πέρναγε εκτός φυλακών. Η ιστορία του 
Παναγιώτη Βλαστού είναι μοναδική, καθώς σχε-
δόν όλη την παράνομη δράση του την έστησε και 
την πραγματοποίησε μέσα από τις φυλακές. Στα 
λίγα τετραγωνικά μέτρα ενός σκοτεινού κελιού 
κατέβαζε ιδέες και οργάνωνε βρώμικες δουλειές. 
Και όταν οι διώκτες του τον έπιαναν, σαν να μην 
έτρεχε τίποτα ξεκινούσε ξανά από το μηδέν για να 
στήσει τη μαφιόζικη αυτοκρατορία του. 
H επιλογή να είναι η αγαπημένη του ξαδέρφη 
Λίτσα, το alter ego του, στον έξω κόσμο και να 
εκτελεί τις παραγγελιές του ήταν και η αιτία που 
στήθηκε η μεγάλη επιχείρηση της Ασφάλειας 
-πριν από δυόμισι χρόνια- για την εξάρθρωση 
της εγκληματικής οργάνωσης που περιγράφεται 
στο βούλευμα το οποίο παρουσιάζει σήμερα το 
«ΘΕΜΑ». Και αυτό γιατί όταν ο 46χρονος ανα-
κάλυψε στο «χαρτοφυλάκιό» του ένα οικονομικό 
κενό 250.000 ευρώ, δεν είχε κανέναν δισταγμό 
να κάνει αυτό που ορίζουν οι άγραφοι νόμοι της 
μαφίας: να δώσει εντολή να σβήσουν τη Λίτσα 
από τον χάρτη. Γιατί ο Παναγιώτης Βλαστός τα 
τελευταία χρόνια είχε γίνει το Big Boss μπαίνο-
ντας για τα καλά στο πετσί του ρόλου. Οσοι τον 

ξέρουν μιλάνε για ένα άτομο ιδιαίτερα έξυπνο 
και πονηρό. Ακόμα και οι διώκτες του, οι οποίοι 
μελετούν χρόνια την περίπτωσή του, λένε ότι θα 
μπορούσε κάλλιστα να είναι ακριβοπληρωμένος 
μάνατζερ σε πολυεθνική εταιρεία αν στα εφηβικά 
του χρόνια επέλεγε αντί για τη νύχτα τις σπου-
δές. Διαθέτει μοναδική ικανότητα να οργανώνει 
από το μηδέν επικίνδυνες αποστολές με μεγάλα 
κέρδη, καθώς παρότι τα μισά χρόνια της ζωής του 
τα έχει περάσει στη φυλακή και δεν δούλεψε ποτέ, 
για την Αστυνομία είναι εκατομμυριούχος. 
Η Ευαγγελία Βλαστού, μια νοικοκυρά που έγινε 
το δεξί χέρι του αρχιμαφιόζου και κατέληξε μετά 
από ένα συμβόλαιο θανάτου που σφράγισαν σε 
βάρος της να τον δίνει στην Αστυνομία, είναι ένα 
πρόσωπο που πριν από το 2012 δεν είχε απασχο-

λήσει ποτέ τις Αρχές. Παντρεμένη χρόνια με ναυ-
τικό και μητέρα ενός ανήλικου παιδιού, η 47χρονη 
έκανε προ κρίσης διάφορες δουλειές του ποδα-
ριού μέχρι να καταλήξει να γίνει το alter ego του 
μεγάλου αφεντικού. 
Η πρώτη επίσημη εμφάνισή της έγινε πριν από 
περίπου πέντε χρόνια, όταν παρουσιάστηκε έξω 
από τις Φυλακές Τρικάλων μαζί με τη συνήγορο 
και συγκατηγορούμενη του Βλαστού ζητώντας 
από τον εισαγγελέα να μεταφέρει τον 46χρονο 
στο νοσοκομείο μετά την πτώση και τον τραυμα-
τισμό που είχε κατά την απόπειρα απόδρασής του 
με το ελικόπτερο. Αυτή η αδιάφορη μορφή, με το 
γυαλί ηλίου και την εμφάνιση λαϊκής νοικοκυράς, 
δεν έβαλε τους αστυνομικούς σε υποψίες για το τι 
μπορεί να καταστρώσει (αυτός ο πονηρός «θηλυ-
κός Βλαστός», όπως τη χαρακτήρισαν μετά την 
πρώτη κατάθεση που έδωσε στην Ασφάλεια και 
«κάρφωνε» στεγνά τον πρώτο ξάδερφό της). 

Η απαλλαγή Στεφανάκου
Ενας από τους δικηγόρους που ασχολήθηκαν με 
την υπόθεση, ο Παναγιώτης Κάσσης, συνήγορος 
του Βασίλη Στεφανάκου, αναφερόμενος στο βού-
λευμα επισημαίνει: «Μετά από μια προδικασία 
η οποία διήρκεσε δυόμισι έτη και την ανάκριση 
διεξήγαγαν δύο διαφορετικοί ειδικοί ανακριτές 
Διαφθοράς, τόσο στην Αθήνα όσο και στον Πει-
ραιά, ο εντολέας μου απηλλάγη από κάθε κατη-
γορία εις βάρος του. Για δεύτερη φορά, μετά την 
υπόθεση των 217 κατηγορουμένων το 2011, 
οπότε και πάλι απηλλάγη στην προδικασία με την 
έκδοση βουλεύματος, αποδείχθηκε ότι η Δικαιο-

σύνη δεν απονέμεται με βάση χαλκευμένες κατη-
γορίες οι οποίες δεν συνοδεύονται από κανένα 
αποδεικτικό στοιχείο. Ευτυχώς, προσώρας, η 
Δικαιοσύνη κρίνει με τα στοιχεία που υπάρχουν 
στη δικογραφία και όχι με τις ευχές των διωκτικών 
αρχών. Οσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, 
έχουν μείνει πολλά ερωτήματα, τα οποία λογικά 
και θα αποσαφηνιστούν ενώπιον του αρμόδιου 
δικαστηρίου».

Αθώος και ο Τσοχατζόπουλος
Σε ό,τι αφορά τον Ακη Τσοχατζόπουλο και την 
εμπλοκή του στην υπόθεση εκβίασης του Γιάννη 
Σμπώκου, τον οποίο ο ίδιος είχε κατηγορήσει ότι 
του έφαγε λεφτά, και μάλιστα φέρεται να είχε πει 
«έχει 500 εκατ. ευρώ σε χρυσό στην Ελβετία», το 

βούλευμα τον απαλλάσσει από τις κατηγορίες. Στη 
δικογραφία υπήρχε η πληροφορία ότι ένας από 
τους αρχινονούς πλησίασε τον Σμπώκο ζητώντας 
10 εκατ. ευρώ προκειμένου να μην του κάνουν 
κακό και ότι είχαν βάλει μάλιστα βόμβες στα σπί-
τια της οικογένειάς του. 

Λίτσα Βλαστού - Δάνειζε επιχειρηματί-
ες με επιτόκιο 60%
ΗΛίτσα Βλαστού για πολλά χρόνια έκανε όλες τις 
βρώμικες δουλειές του συνδικάτου. «Τρία χρόνια 
διαχειρίστηκα χρήματα από την απαγωγή Πανα-
γόπουλου 2 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα ήταν 
περίπου 800.000 ευρώ, τα οποία προέρχονταν 
κυρίως από τοκογλυφίες. Ο Παναγιώτης μού είχε 
πει ότι λόγω της κρίσης πολλοί τοκογλύφοι έχουν 
χάσει πολλά λεφτά, αλλά ο ίδιος, λόγω του “βαρύ-
τατου” ονόματος που έχει, δεν χάνει χρήματα από 
τις τοκογλυφίες γιατί τον φοβούνται», είπε στη 
μία από τις πολλές καταθέσεις που έδωσε στους 
αστυνομικούς της Δίωξης Εκβιαστών. 
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο βούλευμα, 
η οργάνωση δάνειζε σε πολλούς επιχειρηματίες 
μεγάλα χρηματικά ποσά με επιτόκιο 5% μηνιαίως, 
δηλαδή 60% ετησίως. Χαρακτηριστική είναι η 
περίπτωση με γνωστό επιχειρηματία που διατη-
ρεί καταστήματα εστίασης. Οπως περιγράφει το 
βούλευμα, «η οργάνωση σύναψε δανειακή σύμ-
βαση αόριστης διάρκειας με τον επιχειρηματία 
(σ.σ.: αναφέρεται το όνομά του), ο οποίος λειτουρ-
γούσε στο Κολωνάκι, την Κηφισιά και τη Μύκονο 
εστιατόρια καφετέριες και μπαρ διάφορα χρημα-
τικά ποσά (σ.σ.: αναφέρονται αναλυτικά οι συνα-

ντήσεις και τα ποσά) και εκείνος ανέλαβε την υπο-
χρέωση να αποδώσει το ποσό του δανείου εντό-
κως με μηνιαίο επιτόκιο 5%. Το δάνειο αυτό είναι 
τοκογλυφικό εν όψει του ότι το συμφωνηθέν επι-
τόκιο 5% μηνιαίως, δηλαδή 60% ετησίως υπερέ-
βαινε κατά πολύ το νόμιμο τραπεζικό επιτόκιο».
ΗΛίτσα, ζώντας σε μια μονοκατοικία στη Μετα-
μόρφωση με τον ναυτικό σύζυγό της, που το 
μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου ταξίδευε, και 
το ανήλικο παιδί τους, που δεν μπορούσε να κατα-
λάβει το παραμικρό για τις βρώμικες μπίζνες της 
μητέρας του, είχε μπει για τα καλά στον κόσμο της 
σκληρής παρανομίας. 
Ο αγαπημένος της ξάδερφος ως καλός εργοδότης 
φρόντισε να της κόψει μηνιαίο μισθό. Αρχικά 600 
και στη συνέχεια 1.000 ευρώ. Σύμφωνα πάντα 
με τα όσα αναφέρονται στο βούλευμα, ο Βλαστός 
την εμπιστευόταν σε τέτοιο βαθμό που την είχε 
ορίσει διαχειριστή των 2 εκατ. ευρώ, χρήματα 
«μαύρα» από την απαγωγή Παναγόπουλου, τα 
οποία η Λίτσα πήρε τμηματικά από τους γονείς 
και τον αδερφό του άλλου στελέχους της οργά-
νωσης Γιάννη Σκαφτούρο, καταχωνιάζοντας από 
αυτά το 1.500.000 ευρώ κάτω από τα πλακάκια 
του σαλονιού της. 
Σύμφωνα με το βούλευμα, «στα τέλη του έτους 
2012, η Λίτσα μετέβη στην οικία της μητέρας του 
Γιάννη Σκαφτούρου και παρέλαβε εντός σακού-
λας κρεάτων το ποσό του 1.100.000 σε χαρτο-
νομίσματα 100 και 200 ευρώ. Την Ανοιξη προς 
καλοκαίρι του 2014 μετέβη σε φούρνο όπου 
παρέλαβε 400.000 ευρώ τα οποία μετέφερε 
στην οικία της... (σ.σ.: αναφέρεται το όνομα δικη-
γόρου)». Το λάθος της, λένε οι αστυνομικοί, ήταν 
ότι «έχασε» 250.000 ευρώ και όταν ο Βλαστός 
της ζήτησε να τα φέρει πίσω και αυτή είπε ότι 
τα πέταξε στη βιασύνη της, το γυαλί ράγισε και 
ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στα δύο ξαδέρφια. 
Αρχικά, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς του 2015, 
η οργάνωση τοποθέτησε μια βόμβα 30 λίτρων 
έξω από το σπίτι της στη Μεταμόρφωση, η οποία 
όμως δεν έσκασε, καθώς σκοπός ήταν να τινάξει 
στον αέρα το σπίτι. Στο βούλευμα περιγράφεται 
και η συνάντηση που είχαν τα δύο ξαδέρφια μέσα 
στις Φυλακές Κορυδαλλού: «Η συνάντηση έγινε 
το πρωί της 5ης Ιανουαρίου του 2015. Το επι-
σκεπτήριο πραγματοποιήθηκε στη ΣΤ’ πτέρυγα 
και στο χώρο που οι δικηγόροι συναντούν τους 
πελάτες τους. Παρόντες και δύο σωφρονιστικοί 
υπάλληλοι. Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά εξέ-
θεσε η Λίτσα, ο Παναγιώτης Βλαστός ευθύς μόλις 
είδε την ίδια κατά λέξη της είπε “Λοιπόν Λίτσα, 
είδες τι έγινε; Για να μη σας τινάξω όλους στον 
αέρα, πες μου πού είναι τα λεφτά. Είστε όλοι για 
ξεκλήρισμα. Θα σας καθαρίσω όλους”. Οταν του 
είπε ότι δεν διαθέτει τα χρήματα που της ζητάει, 
αυτός της είπε “Τι λες μωρή μη σε θάψω ζωντανή; 
Θα σας τινάξω όλους στον αέρα”, ενώ αμέσως 
την άρπαξε από το κεφάλι και τη χτύπησε δύο 
φορές στο αριστερό ζυγωματικό. Η ίδια άρχισε 
να φωνάζει και να καλεί σε βοήθεια χωρίς όμως 
οι δύο σωφρονιστικοί να κάνουν κάτι. Στη συνέ-
χεια, την απείλησε εκ νέου λέγοντας “Λίτσα θα 
σας τινάξω όλους στον αέρα. Ξέρω ακόμη και τα 
κομμωτηριάκια που πας. Θα δεις τι θα γίνει”. Η 
ίδια κατευθύνθηκε προς τους υπαλλήλους προ-
κειμένου να τους ζητήσει τα ονόματά τους, πλην 
όμως αυτοί αρνήθηκαν να τα χορηγήσουν, ενώ 
ευθύς μόλις αντελήφθη την ενέργειά της αυτή ο 
Παναγιώτης Βλαστός της είπε “Λίτσα, φύγε μη σε 
θάψω επιτόπου”».

Greek Mafia: Ο Αλ Καπόνε, η ξαδέλφη Λίτσα και τα «συμβόλαια θανάτου»

Συνέχεια στην επόμενη έκδοση
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Το Άσυλο Λεπρών της Χίου, 
ένα συγκρότημα «αδερφών» 
κτισμάτων, παρατεταγμένων 
το ένα πλάι στ  ́άλλο, κάπως 
σαν βαγόνια «δεμένα» στον 
ίδιο συρμό, αφημένο στην 
απόλυτη εγκατάλειψη, στη 
θέση «Αγία Υπακοή», τρία μόλις 
χιλιόμετρα ΒΔ της πόλης της 
Χίου, τράβηξε την προσοχή του 
δημοσιογράφου. Κι έτσι καθώς 
φέτος κλείνει 60 χρόνια στη 
λήθη, καλόν είναι καμιά φορά 
να γιορτάζει κανείς ακριβώς 
αυτή την αχρησία…

Π
εριδιαβάζεις τα σιωπηλά 
οικήματα, σκοντάφτεις σε 
άδεια μπουκάλια από φάρ-
μακα και μπουρδουκλώνε-

σαι σε γάζες… Σε μια γωνιά το σιδε-
ρένιο κεφαλάρι ενός κρεβατιού και 
παραδίπλα ένα αναποδογυρισμένο 
δοχείο νυκτός… Σημειωματάρια, παι-
δικά βιβλία, ρούχα σε αποσύνθεση… 
Αν δεν ήταν τα «φουσκωμένα» σανί-
δια στα πατώματα, αν δεν ήταν κι οι 
πεσμένες στέγες, θα έλεγε κανείς ότι 
τα κτίρια αυτά εγκαταλείφθηκαν σχε-
τικά πρόσφατα και μάλιστα με βιάση, 
με πίεση, αιφνίδια. Κι όμως, ο τελευ-
ταίος λεπρός, αποθεραπευθείς πια, 
«κλείδωσε» πίσω του για πάντα την 
πόρτα του ασύλου το 1957 (μαρτυρί-

ες αναφέρουν ότι στην πραγματικότη-
τα, το άσυλο «παροπλίσθηκε διά πα-
ντός δύο χρόνια αργότερα). Τη χρονιά 
που χονδρικά έκλεισαν όλα τα λωβο-
κομεία της χώρας, μετά την ανακάλυ-
ψη -από τον Νορβηγό γιατρό Χάνσεν- 
της Δαψόνης, του φαρμάκου κατά του 
μυκοβακτήριου της λέπρας.
Η Σπιναλόγκα της Χίου δεν είχε την 
ίδια… τύχη με εκείνη της Κρήτης. Κι 
ας χαρακτηρίστηκε το 2011 διατηρη-
τέο μνημείο από το Κεντρικό Αρχαι-
ολογικό Συμβούλιο και το Κεντρικό 
Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων 
του υπουργείου Πολιτισμού. Ουδείς 
την ανακάλυψε, ουδείς προκά-
λεσε το ενδιαφέρον των ιθυνόντων 
(η Εκκλησία σήμερα) να τη συντη-
ρήσουν και να την μετατρέψουν σε 
χώρο προσβάσιμο στους επισκέπτες 
του νησιού. Στην πραγματικότητα, 
λίγοι γνωρίζουν ότι η Χίος διέθετε το 
παλαιότερο και υποδειγματικότερο 
λεπροκομείο της χώρας. Κάποιοι 
μάλιστα λένε ότι ήταν και το πρώτο της 
Ευρώπης. Ιδρύθηκε από τους Γενουά-
τες το 1378, στην κατάφυτη παραπο-
τάμια κοιλάδα της Καντήλας.
Η σφαγή της Χίου από τους Τούρ-
κους (1822-40.000 νεκροί) και ο 
μεγάλος σεισμός (1881-περί τους 
5.000 νεκρούς) έριξε στην αφάνεια το 
λεπροκομείο (ο σεισμός μάλιστα ισο-
πέδωσε και κάποια κτίσματά του) και 
συρρίκνωσε τις, έτσι κι αλλιώς, ισχνές 

προσφορές που απολάμβανε τότε. 
Ένα ολόκληρο νησί θα θρηνούσε για 
μια ζωή τους νεκρούς του. Η φρο-
ντίδα «καταδικασμένων» ανθρώπων 
ήταν πολυτέλεια…
Ώσπου το 1909 αποφασίστηκε η ανα-
καίνιση και επέκταση του λωβοκο-
μείου. Οι Χιώτες του Λονδίνου, μεγά-
λοι ευεργέτες, κλήθηκαν γι άλλη μια 
φορά να βάλουν το χέρι στην τσέπη 
και ανταποκρίθηκαν αφειδώς. Οι 
οικογένειες Ράλλη, Αργέντη, Καλβο-
κορέση, Ροδοκανάκη, Πετροκόκ-
κινου, Τοσίτσα, Μαυρογορδάτου, 
Μιχαληνού, Σκυλίτση, Ζαρίφη και 
Σκαραμαγκά απέστειλαν το ποσό που 

απαιτείτο για την ανανέωση του ασύ-
λου, όσο και νέες κλίνες, στρώματα 
και κλινοσκεπάσματα. 
Η αξία της ακίνητης αυτής περιου-
σίας αντιστοιχούσε σε 28,6% επί του 
συνολικού κεφαλαίου της περιουσίας 
του.
Για να περάσουν στην ιστορία τα κτί-
ρια, πρέπει να τα ζήσεις, να κυοφο-
ρήσεις και να γεννήσεις αναμνήσεις σ΄ 
αυτά, λέει ο διάσημος Ιταλός αρχιτέ-
κτονας Ρέντσο Πιάνο. Οι τοίχοι κατα-
γράφουν τις ανάσες, «ηχογραφούν» 
τα βογκητά του πόνου, «φωτογρα-
φίζουν» τη θλίψη. Κι αν οι άνθρω-
ποι αρέσκονται να ξορκίζουν το κακό 

«κλειδώνοντας πόρτες και παρά-
θυρα» στο ζοφερό παρελθόν, είναι 
αυτό το «α» το στερητικό της λήθης 
(που λέει κι ο ποιητής) σ  ́αυτούς τους 
τοίχους γραμμένο και γεννάει την 
αλήθεια, που είναι η ανάμνηση, που 
είναι κι η ιστορία… Όσο αυτά τα κτί-
ρια υπάρχουν -ακόμα κι αν ρημά-
ζουν στον χρόνο- ουδείς θα μπορέ-
σει να ξεχάσει. Η δε μνήμη, ένα φυτίλι 
θέλει να πυροδοτηθεί… Γιατί η λέπρα 
υπάρχει και σήμερα. Ευτυχώς, όχι πια 
ως απειλή. Κάποτε όμως ΚΑΙ στην 
Ελλάδα «κατάπιε» εκατόμβες ανθρώ-
πων και προηγουμένως κατέστρεψε 
αξιοπρεπείς και γαλήνιους βίους... 

Η «Σπιναλόγγα» της Χίου: Το άγνωστο λεπροκομείο του νησιού
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επικαιρότητα

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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Σε νέα ταξιδιωτική οδηγία της 
βρετανικής κυβέρνησης για την 
Ελλάδα, δεν αποκλείεται ένα 
τρομοκρατικό χτύπημα, ενώ ο 
σεισμός των 6,4 Ρίχτερ στην Κω... 
αναβαθμίζεται σε 6,7! - Απευθύνει 
συστάσεις κατά της κατανάλωσης 
αλκοόλ και ζητά... προσοχή λόγω 
διαδηλώσεων

Ν
έα ταξιδιωτική οδηγία εξέδωσε η 
βρετανική κυβέρνηση, με την ο-
ποία προειδοποιεί τους πολίτες 
της, που θα επισκεφθούν την Ελ-

λάδα, σχολιάζοντας πρόσφατα γεγονότα στη 
χώρα μας, όπως τον ιό του Δυτικού Νείλου 
τις θερμές καλοκαιρινές ημέρες, τον σεισμό 
στην Κω, ενώ δεν αποκλείει ένα τρομοκρα-
τικό χτύπημα. 
 Η οδηγία αναφέρεται και 
σε πολίτες που έχουν και 
την ελληνική ιθαγένεια, 
οι οποίοι και ενδέχεται να 
αντιμετωπίσουν ζήτημα 
υποχρεωτικής στράτευσης 
στον ελληνικό στρατό.
Το κείμενο που αναρτήθηκε 
την Δευτέρα και ανανεώ-
θηκε την Τρίτη στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση της βρετανικής κυβέρ-
νησης, ξεκινά με τον πρόσφατο σεισμό των 
6,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Κω. 
«Έπειτα από το σεισμό το αεροδρόμιο της 
Κω λειτουργεί κανονικά. Οι ακτοπλοϊκές 
συγκοινωνίες εξυπηρετούνται από άλλα 
λιμάνια του νησιού μετά τις ζημιές που υπέ-
στη το κύριο λιμάνι. Εάν έχετε απορίες σχε-
τικά με τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, παρα-
καλείστε όπως επικοινωνήσετε με την ακτο-
πλοϊκή εταιρεία ή τον ταξιδιωτικό σας πρά-
κτορα», σημειώνει.
Επίσης, η οδηγία επισημαίνει ότι στο κέντρο 
της Αθήνας γίνονται συχνά διαδηλώσεις, οι 
οποίες γίνονται πολλές φορές αιφνιδιαστικά 
προκαλώντας διακοπές στα μέσα μαζικής 
μεταφοράς, αλλά και το οδικό δίκτυο ή τα 
σύνορα.
 Αναφερόμενη στο ελληνικό νόμισμα σημει-
ώνει: «Η Ελλάδα έχει ως νόμισμα το ευρώ. 
Όταν ταξιδεύετε εκτός Ηνωμένου Βασιλείου 
θα πρέπει να έχετε μαζί σας και άλλα μέσα 
για πληρωμές, όπως πιστωτικές και χρεω-
στικές κάρτες. Η Ελλάδα έχει εισάγει capital 
controls από τις 28 Ιουνίου 2015 και ακόμη 
υπάρχουν περιορισμοί σε ορισμένες τρα-
πεζικές συναλλαγές. Η ελληνική κυβέρνηση 

συνεχίζει να έχει περιορισμούς στις αναλή-
ψεις χρημάτων από τα ΑΤΜ. Το όριο είναι στα 
840 ευρώ το δεκαπενθήμερο. Μπορείτε να 
κάνετε αναλήψεις μετρητών με την βρετανική 
κάρτα 600 ευρώ την ημέρα, ενώ για πληρω-
μές με κάρτα δεν υπάρχει κάποιο όριο».

Τρομοκρατικές επιθέσεις
Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ελλάδα 
πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν σημειώνει η 
οδηγία παραπέμποντας στο αντίστοιχο σύν-
δεσμο. 
Οι βρετανικές αρχές τονίζουν πως οι επι-
θέσεις ενδέχεται να γίνουν ανεξέλεγκτα και 
σε περιοχές όπου συχνάζουν αλλοδαποί. 
«Υψηλά ιστάμενα πρόσωπα βρετανικής υπη-
κοότητας στην Ελλάδα, θα πρέπει να είναι 
σε εγρήγορση και να επιθεωρούν τακτικά 
τα μέτρα ασφαλείας» προσθέτει το κείμενο.
Στη συνέχεια αναφέρεται πως έχουν σημει-

ωθεί αρκετές επιθέσεις, 
μεταξύ των οποίων και 
εκρήξεις ή πυροβολισμοί 
σε κρατικά κτίρια, εμπο-
ρικά κέντρα, τράπεζες, 
γραφεία ΜΜΕ και αστυνο-
μικά τμήματα. Ωστόσο, το 
κείμενο κρίνει πως οι Βρε-
τανοί δεν θεωρούνται κατά 
κανόνα στόχος τέτοιων επι-

θέσεων.
«Ο αριθμός έκτακτης ανάγκης στην Ελλάδα 
είναι το 112. Καλώντας 999 από βρετανικό 
κινητό στην Ελλάδα αυτομάτως σας συνδέ-
ουν με τις ελληνικές υπηρεσίες εκτάκτων 
αναγκών» τονίζεται στην οδηγία.

«Να έχετε μαζί σας αντίγραφο 
ταυτότητας ή διαβατηρίου»
Επίσης, η βρετανική κυβέρνηση συστήνει 
στους πολίτες της που θα ταξιδέψουν στην 
Ελλάδα να έχουν ένα αντίγραφο του διαβα-
τηρίου ή της ταυτότητάς τους που να απο-
δεικνύει την εθνικότητά τους. 
«Η ελληνική αστυνομία δεν θα αποδεχτεί 
απρεπή συμπεριφορά, ειδικά όταν αυτή 
περιλαμβάνει υπερβολική κατανάλωση 
αλκοόλ. Τα ελληνικά δικαστήρια επιβάλ-
λουν αυστηρές ποινές ή και φυλάκιση σε 
ανθρώπους που συμπεριφέρονται ανάρμο-
στα» σημειώνει η οδηγία χαρακτηριστικά.
Σε ό, τι αφορά στη στράτευση, αναφέρεται 
πως άνδρες που έχουν τουλάχιστον έναν 
γονιό με εθνική υπηκοότητα, ενδέχεται να 
αντιμετωπίσουν την υποχρέωση στράτευ-
σης, ακόμη κι αν διαθέτουν διπλή υπηκο-
ότητα.

επικαιρότητα

Η αξιωματική αντιπολίτευση 
εγκαλεί για «θέατρο» τον 
υπουργό Άμυνας, μαζί με 
τον Βούτση - Καμμένος: Ο 
Μητσοτάκης κατάντησε τη ΝΔ 
αρμοδιότητα της Διεύθυνσης 
Δίωξης Ναρκωτικών

Η 
«αναδίπλωση» του υπουρ-
γού Εθνικής Άμυνας, Πάνου 
Καμμένου, αναφορικά με τις 
δηλώσεις του προέδρου της 

Βουλής, Νίκου Βούτση, περί θρησκεί-
ας και ορθοδοξίας, προκάλεσαν την 
έντονη αντίδραση της ΝΔ, «πυροδο-
τώντας» μια νέα αντιπαράθεση με τον 
πρόεδρο των ΑΝΕΛ.
Πιο συγκεκριμέ να,  μιλών τας σ τον 
Σκάι, ο κ. Καμμένος ε ίπε πώς «δεν 
ε ίμασ τε ταλιμπάν της Ορθοδοξ ίας, 
αλλά η Ελλάδα έ χε ι Σύν ταγμα, που 
προβλέπει ότ ι η κυρίαρχη θρησκεία 
στην Ελλάδα είναι η ορθόδοξη».
Εξηγώντας την έντονη αντίδρασή του, 
ε ίπε ότ ι «τέ τοιου ε ίδους δηλώσεις 
αφορούν τον καθένα και τα πισ τεύω 
του, όταν, όμως, γίνονται από τον πρό-
εδρο της Βουλής έχουν ανάγκη μιας 
απάντησης από εμάς τους ΑΝΕΛ, που 
μετέχουμε στην κυβέρνηση».
Την ίδια ώρα, όμως, σ την ερώτηση 
αν τέ τοιου ε ίδους δηλώσεις ή άλλα 
θέματα, όπως οι παρελάσεις μπορούν 

να προκαλέσουν ρήξη σ την κυβέρ-
νηση, ο κ.  Καμμένος σ χολίασε ότ ι 
«φροντίζουμε με τον κ. Τσίπρα να μην 
μαζεύονται πολλά, ώστε να μην φτά-
σουμε στο σημείο αυτό».
Αντ ιδρώντας, η ΝΔ σχολίασε: «Όλοι 
οι Έλληνες γνωρίζουν ότι ο κ. Καμμέ-
νος δεν έχει ούτε αξίες, ούτε πεποιθή-
σεις για να υπηρετήσει στην πολιτική. 
Εκτός από την ακόρεστη δίψα του για 
εξουσία».
Και συμπλήρωσε: «Οι πάν τε ς αν τ ι-
λαμβάνονται ότι, μαζί με τον κ. Βού-
τση, παίζουν θέατρο και το μόνο που 
τους ενδιαφέρει είναι να συνεχίσουν 
να κάθονται σ τις καρέκλες τους. Του 
συν ισ τούμε να ασχοληθεί περισσό-
τερο τις επόμενες ημέρες -εν όψει της 
συζήτησης στη Βουλή- με την απολο-
γ ία που πρέπει να ε τοιμάσει γ ια τ ις 
αλλεπάλληλες επικοινωνίες του με τον 
ισοβίτη κρατούμενο για εμπόριο ναρ-
κωτικών».
Απαντώντας στην αξιωματική αντιπο-
λίτευση, ο Πάνος Καμμένος υποστή-
ριξε: «Ο κ. Μητσοτάκης κατάντησε τη 
Νέα Δημοκρατία πλέον αρμοδιότητα 
της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών».
Ακόμα πιο συνοπτική ήταν η ανταπά-
ντηση του κόμματος της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, το οποίο σε νεώτερη 
ανακοίνωσή του αναφέρει ότ ι «ο κ. 
Καμμένος κρίνε ι εξ’ ιδίων τα αλλό-
τρια».

ΝΔ: Να ετοιμάζει την απολογία 
του ο Καμμένος για την 
υπόθεση του «Noor 1»

«Ύπουλο χτύπημα» των Βρετανών 
στον ελληνικό τουρισμό

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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Μ
έχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να αναμέ-
νεται να εφαρμοστεί η συμπλεγματοποίηση 
υπηρεσιών στις κοινότητες, σύμφωνα με τα 
όσα προέκυψαν κατά τη σημερινή συνάντη-

ση του Υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Πετρίδη με 
αντιπροσωπεία της Ένωσης Κοινοτήτων με επικεφαλής τον 
Πρόεδρο Ανδρέα Κιτρομηλίδη.
Όπως δήλωσε μετά τη συνάντηση ο Υπουργός Εσωτερικών 
το κύριο θέμα της συνάντησης ήταν η συμπλεγματοποίηση 
των υπηρεσιών των κοινοτήτων.
«Νομίζω προχωρούμε με γοργούς ρυθμούς στη μελέτη 
του θέματος» είπε, εξηγώντας ότι γίνεται παράλληλα και 
συγκεκριμένη μελέτη για το πόσες συμπλεγματοποιήσεις 
θα γίνουν στην Κύπρο. «Μιλάμε για ένα αριθμό 35-40 
συμπλεγμάτων που αφορούν τις κοινότητες, τα οποία θα 
παρέχουν κοινές υπηρεσίες» ανέφερε ο Υπουργός, υπο-
δεικνύοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί η ποιότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα ενισχυθεί η αποτελε-
σματικότητα και θα μειωθεί και το κόστος για τις κοινότητες.
Υπηρεσίες όπως αποκομιδή και διαχείριση των σκυβάλων, 
παροχή γραμματειακών και λογιστικών υπηρεσιών, συντή-
ρηση κοινοτικών κτηρίων, δρόμων και οδικού δικτύου, 
κάποιες από τις υγειονομικές υπηρεσίες και ενδεχομένως 
και υπηρεσίες ρύθμισης της τροχαίας.
Επιπρόσθετα, εξήγησε ο Υπουργός, μελετάται και το νομικό 

καθεστώς που θα διέπει αυτές τις συμπλεγματοποιήσεις. 
«Νομίζω με την ολοκλήρωση της μελέτης γύρω στον 
Οκτώβριο, το Νοέμβριο θα είμαστε σε θέση να ανακοινώ-
σουμε τα συγκεκριμένα αποτελέσματα μιας ουσιαστικής 
μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης από τα κάτω 
προς τα πάνω,» ανέφερε.
Ένα δεύτερο θέμα το οποίο συζητήθηκε στη σημερινή 
σύσκεψη έχει να κάνει με την ενημέρωση στην οποία προ-
έβη ο Υπουργός Εσωτερικών σχετικά με το κονδύλι το 
οποίο προέκυψε από εξοικονομήσεις από άλλα κεφάλαια 
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών ύψους 
€5,2 εκατομμυρίων και το οποίο θα διαμοιραστεί σε 111 
κοινότητες για τη χρηματοδότηση 137 περίπου μικρών 
αλλά πολύ σημαντικών έργων, όπως πεζοδρομήσεις, ανα-
πλάσεις κτηρίων, βελτίωση του οδικού δικτύου κλπ.
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων 
Κύπρου Ανδρέας Κιτρομηλίδης είπε ότι η Ένωση Κοινοτή-
των εδώ και πάρα πολλά χρόνια ζητά τη συμπλεγματοποί-
ηση υπηρεσιών. «Έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία με το 
Υπουργείο Εσωτερικών για το θέμα της θεσμοθέτησης των 
συμπλεγμάτων υπηρεσιών στις κοινότητες, προχωρούμε 
με καλά αποτελέσματα» σημείωσε και εξέφρασε την ελπίδα 
ότι «σύντομα θα είμαστε έτοιμοι ώστε το Υπουργείο Εσω-
τερικών να θέσει το θέμα αυτό για ψήφιση στη Βουλή και να 
λύσουμε πολλά από τα προβλήματα».

Τι έδειξε η συνάντηση Πετρίδη-
Κιτρομηλίδη

Αρχίζουν οι μελέτες για την ανάπλαση 
του κέντρου της Κάτω Πάφου

Α
κόμη ένα σημαντικό έργο αστικής, αλ-
λά και πολιτιστικής, υποδομής, η ανά-
πλαση του παραδοσιακού κέντρου της 
Κάτω Πάφου, εισέρχεται από σήμερα 

σε τροχιά υλοποίησης.

Το πρωί, ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδω-
νος υπέγραψε με τους ανάδοχους αρχιτεκτονι-
κούς Οίκους Simpraxis Architects και Square 
Architects τα συμβόλαια για την εκπόνηση των 
αρχιτεκτονικών μελετών και των κατασκευαστι-
κών σχεδίων, καθώς και των όρων του Διαγω-
νισμού για την ανάπλαση του παραδοσιακού 
κέντρου της Κάτω Πάφου, το γνωστό «Ψαρο-
χώρι», όπως το αποκαλούν οι παλιοί κάτοικοι 
της περιοχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πάφου, το 
έργο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη ριζική 
αναβάθμιση του οδικού δικτύου, την υπογειο-

ποίηση των υπηρεσιών και τον εξωραϊσμό του 
ευρύτερου χώρου που εκτείνεται γύρω από την 
Στήλη του Αποστόλου Παύλου, ώστε να ανα-
δειχτεί η περιοχή και να καταστεί ελκυστική, 
προσβάσιμη και λειτουργική όχι μόνο για τους 
κατοίκους, αλλά και για τις χιλιάδες των ξένων 
επισκεπτών.

Το έργο διευρύνει και συμπληρώνει το μεγάλο 
έργο της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων 
της Κάτω Πάφου, με όλα τα ευνόητα πλεονεκτή-
ματα για τον πολιτισμό, τον τουρισμό και την 
οικονομία της πόλης.

Σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου, οι αρχι-
τεκτονικές μελέτες και τα κατασκευαστικά σχέδια, 
μαζί με τους όρους του Διαγωνισμού, θα ολοκλη-
ρωθούν στα μέσα Οκτωβρίου, ώστε να ακολου-
θήσει άμεσα η προσφοροδότηση του έργου και η 
έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών.

H 
χαμηλή απόδοση των κυπριακών τραπεζών σε ό,τι αφορά τις 
αναδιαρθρώσεις δανείων με καθυστερήσεις είναι αρνητική για 
την πιστοληπτική τους ικανότητα (credit negative), αναφέρει ο 
διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s σε εβδομαδιαία έκθεσή 

του, που δημοσιεύεται σήμερα.
Ο οίκος Moody’s επικαλείται τα στοιχεία που δημοσίευσε την προηγού-
μενη η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με τα οποία, το πρώτο 
τρίμηνο του 2017 οι τρεις από τους τέσσερις στόχους που είχαν τεθεί στις 
τράπεζες για τις αναδιαρθρώσεις δανείων παρουσίαζαν υστέρηση, ενώ 
υπερκαλύφθηκε μόνο ο στόχος για προτεινόμενες βιώσιμες αναδιαρ-
θρώσεις.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΚΤ, ο στόχος για το δείκτη 1 («Προτει-
νόμενες βιώσιμες αναδιαρθρώσεις») ήταν 14,62% και υλοποιήθηκε σε 
ποσοστό 16,7%, ενώ ο στόχος για τον δείκτη 2 («Εγκεκριμένες/Διεκπε-
ραιωμένες βιώσιμες αναδιαρθρώσεις») ήταν 15,07% και επιτεύχθηκε 
το 7,17%, παρουσιάζοντας σημαντική υστέρηση. Για το δείκτη 3 («Ανα-
διαρθρωμένα δάνεια για τα οποία οι όροι που είχαν τεθεί τηρούνται 
και παρουσιάζουν καθυστερήσεις κάτω των 8 ημερών») ο στόχος ήταν 
72,19% και υλοποιήθηκε το 68,68%. Η μεγαλύτερη υστέρηση καταγρά-
φηκε στον στόχο για το δείκτη 4 («Δάνεια με καθυστερήσεις από 31-90 
ημέρες στην αρχή του τριμήνου τα οποία στο τέλος του τριμήνου δεν 
παρουσιάζουν καθυστερήσεις») όπου ο στόχος ήταν 44,53% και επιτεύ-
χθηκε το 33,27%.
«Η χαμηλή απόδοση είναι αρνητική για το αξιόχρεο των τραπεζών (credit 
negative) καθώς θα επιμηκύνει το χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε 
οι τράπεζες να αποκαταστήσουν τα δανειακά τους χαρτοφυλάκια και να 
ενισχύσουν τους ισολογισμούς τους, και μπορεί να δημιουργήσει την 
ανάγκη για πρόσθετες προβλέψεις», υπογραμμίζουν οι Moody’s.
«Παρόλο που η κυπριακή οικονομία βελτιώνεται, με ρυθμό ανάπτυξης 
3,3% το πρώτο τρίμηνο του 2017, με τον Ιούνιο να καταγράφει το χαμηλό-
τερο ποσοστό ανεργίας από τον Μάρτιο του 2012 και μια σταδιακά ανα-
κάμπτουσα αγορά ακινήτων, η βελτίωση των τραπεζών σε ό,τι αφορά την 
ποιότητα των περιουσιακών τους στοιχείων είναι βραδεία, με εξαίρεση 
την Τράπεζα Κύπρου» αναφέρει ο οίκος.
Προσθέτει ότι τα τελευταία συγκεντρωτικά στοιχεία (Απρίλιος 2017) για 
τον τραπεζικό τομέα καταδεικνύουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση 
σε μηνιαία βάση στα δάνεια με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών, από 
τον Ιανουάριο του 2015.
«Η παρατεταμένη χαμηλή απόδοση στις αναδιαρθρώσεις δανείων και 
η αδυναμία των τραπεζών να αξιοποιήσουν τη βελτίωση της οικονομίας 
αυξάνει τον κίνδυνο οι τράπεζες να χρειαστεί να προβούν σε επιπρόσθε-
τες προβλέψεις», σημειώνει ο οίκος.
Σύμφωνα με τους Moody’s, από τον Δεκέμβριο του 2016, ο Συνεργα-
τισμός έχει καταγράψει το χαμηλότερο ποσοστό αναδιαρθρώσεων με 
23%, ενώ στην Ελληνική Τράπεζα το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 
30% και στην Τράπεζα Κύπρου σε 40%.
Ο οίκος αναφέρει ότι η διαδικασία των αναδιαρθρώσεων είναι πιο 
«δυσκίνητη» στο Συνεργατισμό, σε σύγκριση με τις άλλες δύο τράπεζες, 
λόγω της εστίασής του στη λιανική τραπεζική και του μεγάλου αριθμού 
λογαριασμών και προσθέτει ότι η κοινοπραξία του Συνεργατισμού με την 
ισπανική Altamira Asset Management, για τη διαχείριση των προβλημα-
τικών του δανείων θα είναι επωφελής, όπως επίσης και η αντίστοιχη κοι-
νοπραξία της Ελληνικής Τράπεζας με την APS Holding.

Moody’s: Αρνητική για τις 
τράπεζες η χαμηλή απόδοση 
στις αναδιαρθρώσεις

εδώ Κύπρος
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Ά
ρχισε ο προγραμ-
ματισμός γ ια την 
ε π ισ τ ρ ο φ ή  τ ω ν 
Μαρων ιτών σ τα 

κατεχόμενα χωριά τους ενώ 
κατά τη χθεσινή σύσκεψη 
της αρμόδιας «επιτροπής» 
συζητήθηκαν εργασίες που 
θα πρέπει να γίνουν, τα επό-
μενα βήματα και ορίστηκε 
υποεπιτροπή για επαφές με 
τη μαρωνίτικη κοινότητα.

Σύμφωνα με τ /κ ΜΜΕ, η 
σύσκεψη έγινε στο «προε-
δρικό» υπό την προεδρία 
του «υφυπουργού προε-
δρίας» Γκιουρν τάλ Χιου-
ντάογλου και σε αυτή συμ-
μετε ίχαν ο «υφυπουργός 
πρωθυπουργ ίας» Με τ ίν 
Μπέιογλου, ο «υφυπουρ-
γός» οικονομικών Κουντρέτ 
Ακάι, ο «υφυπουργός» εσω-
τερικών Γκιουρκάν Καρά, ο 
«διευθυντής» του «υπουρ-
γείου» εξωτερικών Κεμάλ 
Κιοπρουλού, ο σύμβουλος 
της τουρκικής «πρεσβείας» 
Μπεϊαμί Καλίοντσου και ο 
«πρόεδρος» της «επιτροπής 
ακίνητης περιουσίας» Αϊφέρ 
Σαίτ Ερκμεν.

Όπως  α ναφέ ρε τα ι,  σ τ η 
σύσκεψη παρευρέθηκαν και 
στρατιωτικοί αξιωματούχοι 
και εκπρόσωποι της «προ-
εδρίας» και του ηγέτη των 
Τ/κ.

Κατά τη σύσκεψη, συζητή-
θηκαν θέματα που αφορούν 
τη νομική, οικονομική και 
τεχνική διάσταση της επι-
στροφής των Μαρωνιτών.

Αξιολογήθηκαν παράλληλα 
όσες εργασίες έγιναν για το 
θέμα αυτό και συζητήθηκαν 
τα επόμενα βήματα.

Αποφασίστηκε όπως η επό-
μενη συνεδρία της «επιτρο-
πής» πραγματοποιηθεί στις 
16 Αυγούστου.

Άρχισε ο 
προγραμματισμός 
για την επιστροφή 
Μαρωνιτών

Ξεκινά γεωτρήσεις η 
ιταλική ΕΝΙ τον Νοέμβριο 
με πρώτη τη γεώτρηση 
στον στόχο «Ερατοσθένης 
Νότιο» με το γεωτρύπανο 
«Saipem 12000», ενώ έχει 
καθορίσει και τους στόχους 
και έχει ονοματίσει και τους 
στόχους των επόμενων δύο 
γεωτρήσεων στην κυπριακή 
ΑΟΖ.

Π
ρόκειται για τον στό-
χο «Σουπιά» στο τεμά-
χιο «3» και μαζί με την 
Total στον στόχο «Κα-

λυψώ» στο πολύκροτο λόγω των 
τουρκικών παράνομων διεκδική-
σεων τεμάχιο «6».
Το συνολικό πρόγραμμα της 
ΕΝΙ, με βάση τις υποχρεώσεις 
της στα συμβόλαια για τα τεμά-
χια «2»,«3»,«6»,«8» και «9» με 
την Κυπριακή Δημοκρατία, προ-
βλέπουν δύο δεσμευτικές ερευ-
νητικές γεωτρήσεις στα τεμάχια 
«2», «3» και «9», μία ερευνητική 
γεώτρηση στο τεμάχιο «6» και 
δύο ερευνητικές γεωτρήσεις (συν 
πιθανότατα μία) στο τεμάχιο «8». 
Δηλαδή πέντε τουλάχιστον γεω-
τρήσεις.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες 
του «Φ», η ΕΝΙ έχει προγραμ-
ματισμό για 10 γεωτρήσεις εάν 
κάποια ή κάποιες από τις πρώ-
τες πέντε ερευνητικές δείξουν 
κοίτασμα ή κοιτάσματα. Για την 
ώρα, επίσημα, έχει δώσει λεπτο-
μερή στοιχεία για τουλάχιστον 
δύο γεωτρήσεις μεταξύ Νοεμ-
βρίου 2017 και Μαρτίου 2018, 
ωστόσο, είναι φανερό μέσα από 
τα έγγραφά της ΕΝΙ ότι προγραμ-
ματίζει τουλάχιστον τρεις γεω-
τρήσεις.
Αυτά αποκαλύπτονται μεταξύ 
πολλών άλλων στα πέραν των 
600 σελίδων έγγραφα και σχέδια 

που κατέθεσε η ΕΝΙ στο πλαίσιο 
των αιτήσεων της για τις απαραί-
τητες άδειες για την πρώτη γεώ-
τρηση.
Μάλιστα, προσελκύει την προ-
σοχή και το γεγονός ότι με βάση 
την αναφορά σε τρεις γεωτρή-
σεις διαδοχικά στο τεμάχιο «8» 
(«Ερατοσθένης Νότιο 1»), μετά 
στο «3» («Σουπιά») και μετά στο 
«6» («Καλυψώ»), εάν ισχύσει ο 
συγκεκριμένος σχεδιασμός, τότε 
η γεώτρηση στο τεμάχιο «6» θα 
συμπέσει χρονικά με την περί-
οδο ελάχιστα πριν και λίγο μετά 
τις προεδρικές εκλογές.
Το πρόγραμμα της ΕΝΙ προχω-
ρεί πάντως κανονικά μέχρι τώρα, 
με πιο περίπλοκη, την περιβαλ-
λοντική άδεια, να αναμένεται να 
εκδοθεί με σχετική γνωμάτευση 
της Περιβαλλοντικής Αρχής σε 
λιγότερο από ένα 
μήνα και πριν το 
τέλος Σεπτεμβρίου, 
ώστε να ολοκλη-
ρωθεί η διαδικα-
σία και να δοθεί το 
πράσινο φως για 
να ανοίξει ο δρό-
μος για την έλευση 
του γεωτρύπανου στην περιοχή.
Η πρώτη γεώτρηση στο τεμά-
χιο «8» και στον στόχο «Ερα-
τοσθένης Νότιο 1», όπως ανα-
φέρεται σε πολλές περιπτώσεις 
στα έγγραφα και τις μελέτες που 
συνοδεύουν τις αιτήσεις ότι η 
γεώτρηση είναι προγραμματι-
σμένη για το τελευταίο τρίμηνο 
του έτους, ωστόσο σε συγκεκρι-
μένη ερώτηση για την περίοδο 
έναρξης της γεώτρησης κατά τη 
δημόσια διαβούλευση με εμπλε-
κόμενες κρατικές υπηρεσίες και 
άλλους φορείς, η απάντηση που 
καταγράφεται είναι συγκεκρι-
μένη: Τον Νοέμβριο.
Το «Saipem 12000», είναι πλωτό 
γεωτρύπανο τελευταίας -έκτης 

γενιάς- με προηγμένο σχεδιασμό 
και τεχνολογίες για γεωτρήσεις 
για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, 
το οποίο είναι εξοπλισμένο και 
για ερευνητικές αλλά και για ανα-
πτυξιακές γεωτρήσεις σε κοιτά-
σματα σε θάλασσες με βάθος 
μέχρι και 3.658 μέτρα και μπο-
ρεί να φτάσει σε συνολικό βάθος 
μέχρις και 10.668 μέτρα. Διαθέ-
τει εγκαταστάσεις για διαμονή 
και φιλοξενία μέχρι και 200 ατό-
μων. Τους τελευταίους μήνες βρί-
σκεται σε λιμάνι της Ναμίμπια.
Τα βόρεια όρια του τεμαχίου «8», 
στη Λεκάνη της Λεβαντίνης, ξεκι-
νούν σε απόσταση περίπου 4 
χιλιομέτρων από την νότια ακτο-
γραμμή της Κύπρου. Το τεμάχιο 
καλύπτει μια συνολική επιφά-
νεια περίπου 4.550 τετραγωνι-
κών χιλιομέτρων και τα δικαιώ-

ματα έρευνας και 
ανάπτυξης διεκδί-
κησε και κέρδισε 
η ΕΝΙ στο πλαίσιο 
του γ΄ γύρου Αδει-
οδότησης, ενώ οι 
σχετικές συμφω-
νίες με την Κυπρι-
ακή Δημοκρατία 

υπογράφτηκαν τον περασμένο 
Απρίλιο.
Το βάθος της θάλασσας στην 
έκταση του τεμαχίου «8» κυμαί-
νεται από τα 730 μέτρα, που είναι 
η κορυφή της υποθαλάσσιας 
οροσειράς του Ερατοσθένη και 
φτάνει μέχρι τα 2.560 μέτρα.

Νομική τεκμηρίωση για 
ΑΟΖ από ΕΝΙ
Ανάμεσα στις 600 και πλέον σελί-
δες της έκθεσης της ΕΝΙ, περιλαμ-
βάνεται και πολυσέλιδο κεφά-
λαιο (που ελκύει και την προ-
σοχή) με το οποίο αναλύεται και 
τεκμηριώνεται η νομιμότητα των 
δικαιωμάτων της κυπριακής ΑΟΖ, 
τόσο στη βάση του νομικού πλαι-

σίου του ΟΗΕ, όσο και με βάση 
άλλες διεθνείς συμβάσεις και 
συμφωνίες.

Κωνοειδής η γεώτρηση
Δεν θα χρειασ τε ί εργοσ τά-
σιο παραγωγής και μεταφοράς 
λάσπης ως λιπαντικό για τη γεώ-
τρηση, αφού το «Saipem 12000» 
λειτουργεί με λιπαντικό που έχει 
ως βάση το θαλάσσιο νερό αντί 
για ελαφρό έλαιο με την τεχνική 
ονομασία WBM (Water-Based 
Mud). Οπότε το λιπαντικό παρα-
σκευάζεται στο ίδιο το πλοίο, 
ενώ από το λιμάνι Λεμεσού θα 
μεταφέρεται μπετον ίτης και 
βαρίτης.
Να σημειωθεί ότι όπως και στη 
γεώτρηση στον «Ονισήφορο», 
η γεώτρηση θα είναι κωνοειδής, 
δηλαδή θα έχει μεγάλη διάμετρο 
σε πρώτο στάδιο, που θα μειώ-
νεται σταδιακά όσο προχωρά σε 
βάθος η γεώτρηση.
Επίσης, για το «τσιμέντωμα» 
της γεώτρησης, όπως αναφέ-
ρεται στα σχετικά έγγραφα της 
ΕΝΙ, κατά τη διάρκεια της διάνοι-
ξης του φρεατίου, γίνεται ταυτό-
χρονα η εισαγωγή της επένδυσης 
μέσα στο φρεάτιο, έτσι ώστε να 
απομονώνονται κομμάτια του 
φρεατίου και να δημιουργείται 
ένα πλαίσιο στήριξης για το ίδιο 
το φρεάτιο.
Η υδραυλική απομόνωση και 
υποστήριξη για το φρεάτιο επι-
τυγχάνεται με την εισαγωγή τσι-
μέντου, ειδικά σχεδιασμένου για 
αυτόν το σκοπό, μεταξύ του εξω-
τερικού τοίχου της επένδυσης και 
του τοίχου του φρεατίου. Αφού 
τοποθετηθεί ένα τμήμα της επέν-
δυσης, θα τοποθετείται μικρότε-
ρης διαμέτρου κεφαλή στο γεω-
τρύπανο, που θα προχωρά με 
στενότερη διάμετρο του φρεα-
τίου, μέχρι να επιτευχθεί το επι-
θυμητό βάθος.

ΑΟΖ: Γεωτρήσεις και από την ΕΝΙ τον Νοέμβριο
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Ε
πιχείρηση σύλληψης 35 δημοσιογρά-
φων βρίσκεται σε εξέλιξη σε ολόκληρη 
την τουρκική επικράτεια.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τουρκικά 

μέσα, οι αρχές έχουν εκδώσει εντάλματα σύλ-
ληψης για δημοσιογράφους διαφόρων μέσων 
με την κατηγορία πως χρησιμοποιούσαν το 
σύστημα επικοινωνίας για smartphone ByLock, 
ένα σύστημα που συνδέεται άμεσα και χρησιμο-
ποιείται αποκλειστικά από οπαδούς του Φετου-
λάχ Γκιουλέν. 
Ο Μπουράκ Εκιτσί, ένας δημοσιογράφος της 
«daily Birgün», βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνους 
που κρατούνται στο πλαίσιο της επιχείρησης 
εξόντωσης της FETÖ, όπως αναφέρει χαρακτη-
ριστικά η hurriyetdailynews.
Πιστεύεται πως η οργάνωση των Γκιουλενιστών 

FETÖ βρίσκεται πίσω από την αποτυχημένη από-
πειρα πραξικοπήματος τον Ιούλιο του 2016 στην 
Τουρκία. 
Σύμφωνα με το πρακτορείο, η αστυνομία πραγμα-
τοποιεί εφόδους στις διευθύνσεις των υπόπτων.
Οι ύποπτοι φέρεται να ήταν χρήστες του ByLock, 
μιας κρυπτογραφημένης εφαρμογής μηνυμά-
των την οποία, σύμφωνα με την κυβέρνηση, χρη-
σιμοποιούσε το δίκτυο του αυτοεξόριστου στις 
ΗΠΑ ιερωμένου Φετουλάχι Γκιουλέν. Ο Γκιου-
λέν, τον οποίο η Άγκυρα κατηγορεί ότι ενορ-
χήστρωσε το αποτυχημένο πραξικόπημα, έχει 
αρνηθεί ότι είχε οποιαδήποτε ανάμιξη.
Το Ανατολή μετέδωσε πως τα εντάλματα σύλλη-
ψης είχαν στόχο το τμήμα μμε του δικτύου του 
Γκιουλέν. Δεν είναι προς το παρόν γνωστό ποιους 
αφορούν τα υπόλοιπα εντάλματα σύλληψης.

Η 
Πιονγκγιάνγκ παρουσίασε σήμερα το 
λεπτομερές σχέδιό της για την εκτό-
ξευση τεσσάρων πυραύλων πάνω α-
πό την Ιαπωνία προς το αμερικανικό 

έδαφος του Γκουάμ στον Ειρηνικό, πλειοδοτώ-
ντας στην αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ, 
τον οποίο κατηγόρησε ότι έχει «χάσει τα λογικά 
του».
Το σχέδιο αυτό με στόχο ένα στρατηγικής σημα-
σίας προκεχωρημένο φυλάκιο των αμερικανι-
κών δυνάμεων στην οδό της Ασίας θα αποτε-
λέσει «μια κρίσιμης σημασίας προειδοποίηση 
προς τις Ηνωμένες Πολιτείες», προειδοποίησε η 
Βόρεια Κορέα. Διότι σύμφωνα με την ίδια «μόνο 
η απόλυτη ισχύς» θα έχει αποτέλεσμα στον αμε-
ρικανό πρόεδρο.
Η προειδοποίηση αυτή γίνεται έπειτα από ένα 
απειλητικό μήνυμα του αρχη-
γού του Λευκού Οίκου στο 
Twitter, στο οποίο ανέφερε 
πως το αμερικανικό πυρηνικό 
οπλοστάσιο είναι «ισχυρό-
τερο παρά ποτέ».
Μερικές ώρες νωρίτερα, ο 
Ντόναλντ Τραμπ είχε εκπλήξει 
τη διεθνή κοινότητα υποσχό-
μενος στον βορειοκορεάτη 
ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ούν «πυρ και οργή», μια προ-
ειδοποίηση που έμοιαζε να βγαίνει κατ’ ευθείαν 
από το ρητορικό ρεπερτόριο της Πιονγκγιάνγκ.
Αυτός ο πόλεμος λέξεων γύρω από το βαλ-
λιστικό και το πυρηνικό πρόγραμμα της Πιον-
γκγιάνγκ τροφοδοτεί τους φόβους για κάποιον 
εσφαλμένο υπολογισμό που θα είχε καταστρο-
φικές συνέπειες για την κορεατική χερσόνησο 
και πέραν αυτής.
Τον Ιούλιο, ο Βορράς πραγματοποίησε δύο επι-
τυχημένες εκτοξεύσεις διηπειρωτικών βαλλιστι-
κών πυραύλων, θέτοντας στο βεληνεκές του ένα 
μέρος της αμερικανικής ηπείρου.
Η περιοχή κινδυνεύει με «μια μίνι κρίση των 
κουβανικών πυραύλων», εκτιμά ο Τζον Ντι-
λιούρι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Γιονσέι της 
Σεούλ.
Το 1962, η εγκατάσταση σοβιετικών πυρηνικών 
πυραύλων στην Κούβα είχε προκαλέσει έναν 
πόλεμο δηλώσεων και είχε κάνει τον πλανήτη να 
τρέμει έναν πυρηνικό πόλεμο.
Οι εμπρηστικές δηλώσεις του Τραμπ είναι 

«παραλογισμοί», δήλωσε ο στρατηγός Ρακ-
Γκιόμ, διοικητής των βορειοκορεατικών βαλ-
λιστικών δυνάμεων, σύμφωνα με το επίσημο 
πρακτορείο KCNA. «Δεν είναι δυνατό να γίνει 
λογικός διάλογος με έναν τύπο που έχει χάσει τα 
λογικά του».
Έως τα μέσα Αυγούστου, οι βορειοκορεατικές 
ένοπλες δυνάμεις θα βάλουν τις τελευταίες πινε-
λιές στο σχέδιο εναντίον του Γκουάμ και θα το 
υποβάλουν στον νεαρό βορειοκορεάτη ηγέτη, 
πρόσθεσε.
Τέσσερις πύραυλοι θα εκτοξευθούν ταυτοχρό-
νως και θα πετάξουν πάνω από τις ιαπωνικές 
νομαρχίες Σιμάν, Χιροσίμα και Κοΐτσι, εξηγεί ο 
στρατός.
Οι πύραυλοι «θα πετάξουν 17 λεπτά και 45 δευ-
τερόλεπτα σε μια απόσταση 3.356,7 χιλιομέ-

τρων και θα συντριβούν στη 
θάλασσα σε απόσταση 30 ή 40 
χιλιομέτρων από το Γκουάμ». 
Έτσι θα βυθιστούν έξω από τα 
αμερικανικά χωρικά ύδατα.
Η Ιαπωνία, η οποία έχει προ-
ειδοποιήσει στο παρελθόν 
πως θα καταρρίψει όποιον 
πύραυλο απειλήσει το έδα-
φός της, επανέλαβε πως «δεν 

θα ανεχθεί ποτέ τις προκλήσεις» της Βόρειας 
Κορέας.
Το Γκουάμ, το οποίο βρίσκεται στον δυτικό Ειρη-
νικό σε απόσταση περίπου 3.500 χλμ. από τη 
Βόρεια Κορέα, διαθέτει αμερικανικές στρατηγι-
κές εγκαταστάσεις --βαριά βομβαρδιστικά μεγά-
λου βεληνεκούς, καταδιωκτικά και υποβρύχια-- 
που συμμετέχουν τακτικά σε επιδείξεις ισχύος 
στην κορεατική χερσόνησο και κοντά σ’ αυτήν, 
με αποτέλεσμα την οργή της Πιονγκγιάνγκ.
Το Γκουάμ, όπου ζουν 162.000 κάτοικοι, είναι 
επίσης εξοπλισμένο με μια αντιπυραυλική 
ασπίδα THAAD.
Ο καθηγητής Γιανγκ Μου-Τζιν του πανεπιστη-
μίου Βορειοκορεατικών Σπουδών της Σεούλ 
υπογραμμίζει τον ασυνήθιστο χαρακτήρα των 
λεπτομερειών που δίνει η Πιονγκγιάνγκ.
«Ο Βορράς φαίνεται πως λέει ότι αυτό που θα 
κάνει θα είναι συμβατό με το διεθνές δίκαιο», 
λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Συνεπώς δεν 
μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να 
θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο αυτό».

Βόρεια Κορέα: Έως τα μέσα 
Αυγούστου οι τελευταίες πινελιές 
στο σχέδιο εκτόξευσης πυραύλων
Το σχέδιο αυτό με στόχο ένα στρατηγικής σημασίας προκεχωρημένο 
φυλάκιο των αμερικανικών δυνάμεων στην οδό της Ασίας θα αποτελέσει 
«μια κρίσιμης σημασίας προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες»

Τουρκία: Ένταλμα σύλληψης για 
35 δημοσιογράφους
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Έ
ρευνες διεξάγονται σήμερα στο Βέλ-
γιο και στην Ολλανδία σχετικά με τη 
χρήση του εντομοκτόνου fipronil σε 
ορνιθοτροφεία, στην οποία οφείλε-

ται η κρίση των μολυσμένων αυγών, ενώ η 
βρετανική υπηρεσία ασφάλειας των τροφί-
μων ανακοίνωσε πως σχεδόν 700.000 μο-
λυσμένα αυγά έχουν εισαχθεί στο Ηνωμένο 
Βασίλειο.
«Είναι πιθανό ο αριθμός των αυγών που 
έχουν φθάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο να είναι 
πιο κοντά στις 700.000 απ’ ό,τι στις 21.000 
που πιστεύαμε προηγουμένως πως είχαμε 
εισαγάγει», ανακοίνωσε η εν λόγω υπηρεσία 
στον ιστότοπό της.
«Αυτό αντιπροσωπεύει το 0,007% των 
αυγών που καταναλώνονται κάθε χρόνο» 
στη χώρα, πρόσθεσε. Τα αυγά αυτά δεν 
πωλήθηκαν απ’ ευθείας στο κοινό, αλλά χρη-
σιμοποιήθηκαν για την παρασκευή προϊό-
ντων τροφίμων -- ιδιαίτερα γαρνιτούρες για 
σάντουιτς και άλλα προϊόντα ψυγείου όπως 
σαλάτες.
«Πολλά από τα αυγά αυτά αναμίχθηκαν με 
άλλα αυγά που δεν προέρχονται από τα εν 
λόγω ορνιθοτροφεία, έτσι τα υπολείμματα 
του fipronil έχουν αραιώσει πολύ», διευκρί-
νισε η υπηρεσία.
Αν και είναι «πολύ απίθανο τα αυγά αυτά να 
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία», 
τα προϊόντα που τα περιέχουν και δεν έχουν 
ακόμη καταναλωθεί θα αποσυρθούν από τα 
ράφια, υπογράμμισε.
Στο μεταξύ, στο Βέλγιο, η εισαγγελία της 
Αμβέρσας αναφέρει σε μια σύντομη ανα-
κοίνωσή της πως «στο πλαίσιο της υπόθε-
σης fipronil διεξάγονται αυτή τη στιγμή πολ-
λές έρευνες». Η εισαγγελία αρνούνταν μέχρι 
τώρα να γνωστοποιήσει οποιαδήποτε πλη-
ροφορία για τη διεξαγόμενη έρευνα.
«Θα γίνουν ανακοινώσεις στον Τύπο μόλις 
το επιτρέψει η έρευνα, πιθανόν αργότερα 
σήμερα το απόγευμα», προσθέτει. «Έρευνες 
διεξάγονται στην Ολλανδία, από κοινού με 
τους Βέλγους», δήλωσε από την πλευρά της 
η Μαρίεκε φαν ντερ Μόλεν, εκπρόσωπος της 
ολλανδικής εισαγγελίας.
 Αυτό το διατροφικό σκάνδαλο αποτελεί αντι-
κείμενο ποινικών ερευνών στο Βέλγιο και 
στην Ολλανδία. Υπό κατηγορία βρίσκονται 
δύο εταιρείες, η ολλανδική ChickFriend, ειδι-
κευμένη στον απολύμανση ορνιθοτροφείων, 
και η βελγική προμηθεύτριά της Poultry-
VisionΟι έρευνες αυτές διεξάγονται ενώ ο 
βέλγος υπουργός Γεωργίας Ντενί Ντικάρμ 

κατηγόρησε χθες την Ολλανδία ότι αντιμε-
τώπισε με ελαφρότητα τις πληροφορίες ανα-
φορικά με την παρουσία fipronil στα ορνι-
θοτροφεία της χώρας, η οποία είναι ένας 
από τους μεγαλύτερους εξαγωγούς αυγών 
στον κόσμο. Υποστήριξε πως μια πληροφο-
ρία προς αυτή την κατεύθυνση είχαν λάβει 
οι ολλανδικές αρχές ήδη από τον Νοέμβριο 
2016, κάτι που η Χάγη αμφισβήτησε.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Het Laatste 
Nieuws, στόχοι των ερευνών είναι οκτώ 
διευθύνσεις στη Φλάνδρα (βόρειο Βέλγιο). 
Η φλαμανδική εφημερίδα υποστηρίζει πως 
πρόκειται κυρίως για εταιρείες εξειδικευμέ-
νες στην απολύμανση των ορνιθοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων.
Η κρίση των μολυσμένων αυγών, η οποία 
προέρχεται από το Βέλγιο και την Ολλανδία, 
καθώς και από τη Γερμανία (Κάτω Σαξονία) 
όπου ενέχονται μερικά ορνιθοτροφεία, έχει 
επιπτώσεις σε άλλες πέντε χώρες της Ευρώ-
πης στις οποίες παραδόθηκαν τα αυγά αυτά: 
στη Γαλλία, την Ελβετία, τη Σουηδία, τη Βρε-
τανία και στο Λουξεμβούργο.

Η αντιπαράθεση στον Τύπο
Στην έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Βελγίου 
και Ολλανδίας με αφορμή το διεθνές σκάν-
δαλο με την πιθανή μόλυνση των αβγών με τα 
εντομοκτόνα, αναφέρεται ο σημερινός Βελ-
γικός Τύπος.
Σημερινό άρθρο της φλαμανδικής De Τijd, 
υπό τον τίτλο «Αβγοπόλεμος μεταξύ Βελ-
γίου-Ολλανδίας», επισημαίνει ότι το Βέλ-
γιο επιχειρεί να μεταθέσει στις ολλανδικές 
αρχές τις ευθύνες για το διεθνές σκάνδαλο 
με τη μολυνση των αβγών. Σύμφωνα με την 
De Tijd, το Βέλγιο κατηγορεί την Ολλανδία 
ότι είπε ψέματα και απέκρυψε πληροφορίες 
σχετικά με την ουσία fipronil που καταπο-
λεμά τις ψείρες και τα τσιμπούρια στα κοτό-
πουλα, η οποία όμως μπορεί να προκαλέσει 
προβλήματα και στα νεφρά, το ήπαρ και τον 
θυρεοειδή. 
Υπενθυμίζεται ότι το Βέλγιο βρέθηκε τις προ-
ηγούμενες δύο εβδομάδες στο στόχαστρο 
για την ολιγωρία που επέδειξε σε ό,τι αφορά 
τον εντοπισμό της επίμαχης δηλητηριώ-
δους ουσίας στα αβγά που παρήγαγε και στη 
συνέχεια εξήγαγε, η οποία τελικά εισήλθε 
στην ευρωπαϊκή διατροφική αλυσίδα μέσω 
μιας μικρής φάρμας στην Φλάνδρα με αποτέ-
λεσμα να βάλουν στη συνέχεια «λουκέτο» - 
για προληπτικούς λόγους -εκατοντάδες ορνι-
θοτροφεία. 

διεθνή νέα

Αμείλικτος αυγοπόλεμος στην 
Ευρώπη

Τ
ο ανοιχτό επί πολλά έτη ζήτημα της 
επιστροφής των Γλυπτών του Παρ-
θενώνα στην Ελλάδα απασχολεί τα 
γερμανικά Μέσα εν όψει Brexit. Ό-

πως υπογραμμίζει άρθρο που δημοσιεύ-
θηκε στην «Die Welt» με τίτλο «Brexit έ-
ναντι μαρμάρινης ζωοφόρου», η Ελλάδα 
θα μπορούσε να απαιτήσει από τη Μεγάλη 
Βρετανία την επιστροφή των Μαρμάρων.  
Σύμφωνα με την εφημερίδα, βάσει των κα-
νονισμών της Ε.Ε., το «διαζύγιο» της Βρε-
τανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει 
να εγκριθεί από τα κοινοβούλια όλων των 
κρατών-μελών της Ε.Ε., άρα και από το ελ-
ληνικό
«Θα ήταν το αίσιο τέλος μιας ιστορίας χωρίς 
τέλος» σημειώνει η εφημερίδα, υπενθυμί-
ζοντας ότι ο λόρδος Έλγιν απέσπασε γλυπτά 
και θραύσματα από τον Παρθενώνα «υπό 
αμφίβολες συνθήκες», για να τα πουλήσει 
το 1816 στο Βρετανικό Μουσείο, όπου εκτί-
θενται μέχρι σήμερα. 
Παράλληλα, η «Die Welt» εκτιμά ότι «με τη 
σχεδιαζόμενη αποχώρηση της Μ. Βρετα-
νίας, οι Έλληνες θεωρούν ότι έφτασε η ώρα 
για να επαναφέρουν στην Αθήνα αυτό το 

πολύτιμο έργο τέχνης».
Σύμφωνα με την εφημερίδα, βάσει των 
κανονισμών της Ε.Ε., το «διαζύγιο» της Βρε-
τανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέ-
πει να εγκριθεί από τα κοινοβούλια όλων 
των κρατών-μελών της Ε.Ε., άρα και από το 
ελληνικό. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η 
Ελλάδα για να πει το «ναι» θα μπορούσε να 
διαπραγματευτεί το ζήτημα της επιστροφής 
των Μαρμάρων.
Η γερμανική εφημερίδα μεταξύ άλλων 
παραθέτει τη δήλωση του Αλέξη Μανθε-
άκη, επικεφαλής της Διεθνούς Επιτροπής 
Δράσης για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα, 
ο οποίος είχε τονίσει πως «οι Βρετανοί, για 
ό,τι κάνουν, χρειάζονται τη συγκατάθεση 
της ελληνικής Βουλής».
«Υπάρχουν καλές πιθανότητες. Οι Έλληνες 
γνωρίζουν πολύ καλά ότι χωρίς τη συγκα-
τάθεσή τους η Μ. Βρετανία μπορεί μεν να 
εξέλθει από την Ε.Ε., αλλά όχι και να συνά-
ψει την οικονομική συμφωνία που θα επα-
κολουθήσει. Κατά τα ισχύοντα, αυτή η συμ-
φωνία θα πρέπει να εγκριθεί από όλα τα 
εθνικά κοινοβούλια της Ε.Ε.» διευκρινίζει 
το σχετικό άρθρο.

Brexit με αντάλλαγμα τα Γλυπτά 
του Παρθενώνα;

Κένυα: Οι αρχές παραδέχονται ότι 
έγινε απόπειρα χάκινγκ

Η 
εκλογική επιτροπή στην Κένυα 
ανακοίνωσε σήμερα πως τα πλή-
ρη αποτελέσματα των προε-
δρικών εκλογών αναμένεται να 

φθάσουν στην έδρα της το αργότερο το 
μεσημέρι της Παρασκευής, αποκλείοντας 
έτσι το ενδεχόμενο να ανακηρυχθεί νωρί-
τερα ο νικητής.
«Προβλέπουμε πως τα αποτελέσματα από 
όλους τους αντιπροσώπους μας στις προ-
εδρικές εκλογές θα φθάσουν στο εθνικό 
κέντρο καταμέτρησης έως και αύριο 
(Παρασκευή) μεσημέρι», δήλωσε σε συνέ-
ντευξη Τύπου ο πρόεδρος της Εκλογικής 
Επιτροπής (IEBC) Ουαφούλα Τσεμπουκάτι.
Τα αποτελέσματα της καταμέτρησης των 
ψήφων στις προεδρικές εκλογές, στις 
οποίες αντιπαρατέθηκαν κυρίως ο απερ-
χόμενος πρόεδρος Ουχούρου Κενιάτα και 
ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Ράιλα 
Οντίνγκα, συγκεντρώνονται στο επίπεδο 
των 290 εκλογικών περιφερειών της χώρας 
που τα μεταδίδουν στο εθνικό κέντρο της 

IEBC. Σήμερα Πέμπτη στις 14:00 ώρα Ελλά-
δας, 117 περιφέρειες είχαν στείλει τα απο-
τελέσματα της καταμέτρησής τους.
Ο αντιπολιτευόμενος Ράιλα Οντίνγκα 
απέρριψε ήδη τα προσωρινά αποτελέ-
σματα της επιτροπής που δίνουν μεγάλο 
προβάδισμα στον πρόεδρο Κενιάτα, υπο-
στηρίζοντας πως χάκερ εισέδυσαν στον 
σέρβερ της IEBC προς όφελος του απερχό-
μενου προέδρου.
Ο πρόεδρος της IEBC παραδέχθηκε ότι 
επιχειρήθηκε κυβερνοπειρατεία στο 
σύστημα, η οποία όμως δεν απέδωσε.
«Επιχειρήθηκε χάκινγκ αλλά δεν πέτυχε», 
είπε ο Τσεμπουκάτι χωρίς να επεκταθεί.
«Καλούμε όλα τα μέρη να συνεχίσουν να 
επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση σε αυτές 
τις κρίσιμες στιγμές», είπε ο πρόεδρος της 
εκλογικής επιτροπής, ο οποίος υποσχέθηκε 
να ανακηρύξει τον νικητή των προεδρικών 
εκλογών «λίγο μετά» την επικύρωση από 
την IEBC των αποτελεσμάτων της καταμέ-
τρησης των ψήφων στις 290 περιφέρειες.
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Η 
καγκελάριος της Γερμανίας Αγγελα 
Μέρκελ βλέπει τη δημοφιλία της 
να υποχωρεί κατά 10 ποσοστιαίες 
μονάδες έξι εβδομάδες πριν από 

τις εκλογές στις οποίες ελπίζει ότι θα εξα-
σφαλίσει μία τέταρτη θητεία.
Δημοσκόπηση Infratest dimap δείχνει ότι 
το 59% των ψηφοφόρων θεωρούν ότι η 
Μέρκελ κάνει καλή δουλειά, έναντι 60% 
τον περασμένο μήνα, ενώ η δημοφιλία του 
υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόι-
μπλε υποχωρεί κατά μία μονάδα και βρίσκε-
ται στο 64%.
Ωστόσο, η Μέρκελ δεν έχει και πολλά να 
φοβάται από τον σοσιαλδημοκράτη πολι-
τικό της αντίπαλο Μάρτιν Σουλτς, το ποσο-
στό του οποίου υποχωρεί 
κατά 4 μονάδες στο 33%.
Η Μέρκελ κατηγορείται 
από το SPD ότι αποφεύ-
γει να διατυπώσει θέσεις 
για τα σημαντικά ζητήματα 
αφήνοντας όλη τη δουλειά 
στους υπουργούς της. Την 
περασμένη εβδομάδα, για 
παράδειγμα, η καγκελά-
ριος προτίμησε να συνεχί-
σει τις διακοπές της από το να συμμετάσχει 
στη συνάντηση κορυφής με τους επικεφα-
λής της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας 
για την αντιμετώπιση του σκανδάλου εκπο-
μπής ρύπων.
Τα δύο τρίτα των Γερμανών θεωρούν ότι η 
στάση των πολιτικών απέναντι στον τομέα 
της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι υπερβο-
λικά επιεικής.
«Η Μέρκελ κάνει σωστά να παραμένει 

μακριά από φορτισμένες συζητήσεις στην 
προεκλογική εκστρατεία», έγραψε ένας σχο-
λιαστής της εφημερίδας Bild αναφερόμενος 
σε θέματα όπως η μετεγκατάσταση επικίν-
δυνων μεταναστών, η ασφάλεια, οι απάτες 
περί τη χορήγηση ασύλου.
«Οι άνθρωποι θέλουν καθαρές απαντή-
σεις», έγραψε.
Η επίθεση του περασμένου μήνα στο 
Αμβούργο από 24χρονο μετανάστη που 
άφησε έξι τραυματίες συντάραξε την γερμα-
νική κοινή γνώμη. Ο δράστης, που κατάγε-
ται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, υπο-
τίθεται ότι έπρεπε να εγκαταλείψει τη Γερμα-
νία, αλλά δεν διαθέτει τα αναγκαία επίσημα 
έγγραφα ταυτότητας.

Παρά ταύτα, το συντηρητικό 
στρατόπεδο της Μέρκελ, οι 
δύο χριστιανικές ενώσεις 
που συγκυβερνούν με το 
SPD στο πλαίσιο «μεγάλου 
συνασπισμού» , διατηρεί τα 
υψηλά ποσοστά του και το 
μεγάλο του προβάδισμα και 
οι παρατηρητές θεωρούν 
ότι το μοναδικό διακύβευμα 
αυτών των εκλογών θα είναι 

ο ελάσσων εταίρος του κυβερνητικού συνα-
σπισμού. Εάν δηλαδή θα επαναληφθεί το 
σχήμα Συντηρητικοί/Σοσιαλδημοκράτες ή 
θα επιλεγεί το κόμμα των Ελεύθερων Δημο-
κρατών (FDP).
Το 49% των ερωτηθέντων απάντησε ότι 
θέλει μία κυβέρνηση με επικεφαλής την Χρι-
στιανοδημοκρατική Ενωση (CDU) και την 
Χριστιανοκοινωνική Ενωση (CSU) της Βαυ-
αρίας.

Υποχώρηση της δημοφιλίας της 
Μέρκελ στο 59%

Α
ποκαλύψεις σχετικά με την κρυ-
φή σεξουαλική ζωή του Καρό-
λου είδαν το φως της δημοσιό-
τητας το βράδυ της Κυριακής α-

πό το Channel 4, με αφορμή τη συμπλή-
ρωση 20 ετών από τον θάνατο της Νταϊά-
να και την προβολή του ντοκιμαντέρ που 
έφτιαξε ο καθηγητής φωνητικής της. Πα-
ράλληλα, κάμεραμαν του BBC αναφέρθη-
κε στο τηλεφωνικό σεξ του Καρόλου με 
την Καμίλα, τονίζοντας πως η σύζυγός του 
Νταϊάνα τούς είχε πιάσει στα πράσα. 
Η εν λόγω ταινία περιλαμβάνει κομμάτια 
από βιντεοκασέτες τις οποίες είχε γρά-
ψει ο δάσκαλος φωνητικής της Νταϊάνα, 
Πίτερ Σέτελεν, το 1992 και το 1993, κατά 
τη διάρκεια μαθημάτων, για να βελτιώσει 
η πριγκίπισσα τον δημόσιο λόγο της, στις 
οποίες όμως μιλούσε με ειλικρίνεια για 
προσωπικά ζητήματα. 
Τα αποσπάσματα είχαν παιχτεί στο παρελ-
θόν στις ΗΠΑ, αλλά είναι η πρώτη φορά 
που αυτό γίνεται στη Βρετανία.
Στο ντοκιμαντέρ η Νταϊάνα μιλάει για 
πρώτη φορά ανοιχτά για τον σύζυγό της 
τονίζοντας ότι «ο Κάρολος ήταν κάποιος 
που με ακολουθούσε σαν σκυλί», ενώ 
εστιάζει στην πρώτη συνάντησή τους σε 
αγώνα πόλο στο Σάσεξ. «Μου έπιασε την 
κουβέντα, ήταν σαν το κακό σπυρί, ήταν 
συνέχεια γύρω μου» περιέγραψε χαρα-
κτηριστικά.
Η «Ντι» τονίζει πως συναντήθηκε με τον 
πρίγκιπα μόνο 13 φορές πριν παντρευ-
τούν και ότι μετά τον γάμο έκαναν σεξ 
«μόνο μία φορά κάθε τρεις εβδομάδες», 
ενώ υποστηρίζει πως η ερωτική τους ζωή 
άρχισε να σβήνει μετά τη γέννηση του πρί-
γκιπα Χάρι, το 1984.
Σημειώνει πως, όταν είχε φτάσει σε από-
γνωση, πήγε στη βασίλισσα Ελισάβετ για 
να της ζητήσει μια συμβουλή, αλλά έφυγε 
άπραγη, καθώς η πεθερά της είπε απλώς 
πως ο Κάρολος είναι... άχρηστος!
Εστιάζει παράλληλα και σε έναν διά-
λογο του Καρόλου με τον πατέρα του, τον 
Δούκα του Εδιμβούργου, κατά τη διάρ-
κεια του οποίου ο Φίλιππος είπε στον γιο 
του «αν ο γάμος σου δεν λειτουργήσει, 
μπορείς πάντα να γυρίσεις σε αυτή (σ.σ.: 
την Καμίλα) έπειτα από πέντε χρόνια».

Το πρόβλημα με τη βουλιμία
Η Νταϊάνα μιλά στο ντοκιμαντέρ για το 
πρόβλημα που αντιμετώπιζε με τη βου-

λιμία λέγοντας πως αυτό που την οδή-
γησε εκεί ήταν τα προβλήματα τα οποία 
βίωνε στον γάμο της. Η Νταϊάνα άκουσε 
τον Κάρολο να συγκρίνει τις σεξουαλι-
κές επιδόσεις της ερωμένης του με τις 
δικές της
«Ένιωθα παρείσακτη, δεν πίστευα ότι 
ήμουν αρκετά καλή για την οικογένεια, 
οπότε έριξα το φταίξιμο στον εαυτό μου. 
Θα μπορούσα να το ρίξω στο αλκοόλ ή 
στην ανορεξία, αλλά αυτό θα ήταν πολύ 
εμφανές. Αποφάσισα να ξεσπάσω πιο 
διακριτικά πάνω στον εαυτό μου αντί να 
πληγώσω όλους εσάς» τονίζει πως είπε 
στη βασιλική οικογένεια.

Το τηλεφωνικό σεξ με πρωτα-
γωνιστές τον Κάρολο και την 
Καμίλα
Παράλληλα, ένας εικονολήπτης, ο οποίος 
το 1992-1993 εργαζόταν για το BBC, ανα-
φέρει πως η Νταϊάνα τού είχε εξομο-
λογηθεί πως είχε πιάσει τον πρίγκιπα 
Κάρολο να κάνει τηλεφωνικό σεξ με την 
Καμίλα Πάρκερ.
«Η Νταϊάνα έπιασε τον Κάρολο και την 
Καμίλα στα πράσα. Μας περιέγραψε 
πώς έφτασε να ακούει τα τηλεφωνήματά 
τους. Σε μια περίπτωση ο Κάρολος καθό-
ταν στην τουαλέτα όταν τον έπιασε» ανέ-
φερε χαρακτηριστικά ο κάμεραμαν.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 
Νταϊάνα περιέγραψε αυτό που άκουσε 
ως «τηλεφωνικό σεξ», κατά τη διάρ-
κεια του οποίου ο Κάρολος συνέκρινε 
τις σεξουαλικές επιδόσεις της ερωμένης 
του με εκείνες της συζύγου του, παρου-
σιάζοντας, και μάλιστα με επιχειρήματα, 
την Καμίλα… νικήτρια.
Η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Μας έκανε ξεκά-
θαρο πως θα έκανε ό,τι ήταν δυνατόν 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο Κάρο-
λος δεν θα γίνει ποτέ βασιλιάς. Ήθελε ο 
Ουίλιαμ να διαδεχθεί τη βασίλισσα, όταν 
πεθάνει. Είχε τη ρομαντική ιδέα του να 
είναι αυτή που φτιάχνει βασιλιάδες, η 
μητέρα πίσω από τον μονάρχη».
Όπως αποδεικνύεται από το ντοκιμα-
ντέρ, οι καλύτερες στιγμές της Νταϊάνα 
ήταν όταν βρισκόταν με φίλους της, ενώ 
επίσης μίλησε για την αγάπη που είχε για 
τον άνθρωπο που είχε γίνει η σκιά της, 
τον αστυνομικό Μπάρι Μάνακι, ο οποίος 
σκοτώθηκε σε δυστύχημα με μοτοσι-
κλέτα το 1987.

H κρυφή σεξουαλική ζωή του 
Καρόλου
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Κ
αθώς μεγαλώναμε τα τρία παιδιά μας, 
η Μαρία κι εγώ προσπαθήσαμε να εκ-
φράζουμε τακτικά  στο κάθε παιδί μας 
πόσο πολύ το αγαπάμε. Καταβάλαμε 

πολλές προσπάθειες για να τους περάσουμε το 
μήνυμα ότι τις εκτιμούμε ως άτομα και τις αγα-
πάμε για αυτό που είναι. Χρησιμοποιούσαμε 
αυτές τις 6 μικρές φράσεις και το δείχναμε με τα 
λόγια μας και τις πράξεις μας. Και, καθώς γρά-
φω αυτό το άρθρο, διαπιστώνω ότι πρέπει να 
τα λέω αυτά ακόμα περισσότερο γιατί, όσο και 
αν τα λες, δε φτάνει. 
Όταν λες αυτές τις 6 μικρές φράσεις στο παιδί 
σου του εμπνέεις ένα αίσθημα ασφάλειας, 
αυτοπεποίθησης, και αξίας.
1. “Είμαι εδώ για σένα”
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το παιδί σου αν 
είσαι διαθέσιμος/η . Του δίνει μια αίσθηση 
ασφάλειας με αποτέλεσμα να αποκτήσει περισ-
σότερη αυτοπεποίθηση. Μπορεί να μη σε χρει-
άζεται όταν του το λες, αλλά θα θυμηθεί ότι 
υποσχέθηκες να είσαι στη διάθεσή του όταν σε 
χρειαστεί. Όταν το παιδί ξέρει ότι το στηρίζεις, 
θα τολμάει πιο πολύ να διακινδυνεύει και να 
ακολουθεί τα όνειρά του και τις φιλοδοξίες του. 
Αυτή η φράση δεν του δίνει απλά άδεια να σε 
βρει όταν έχει δυσκολίες...αλλά είναι μια πρό-
σκληση. Του λέει, “Θα κάνω ό,τι μπορώ για να 
σε βοηθήσω οποτεδήποτε με χρειαστείς.”
2. “Είμαι περήφανος/η για σένα”
Να θέλουμε την αγάπη και την επιδοκιμασία 
των γονιών είναι μια ανάγκη χαραγμένη μέσα 
σε όλους μας. Όταν ένα παιδί την έχει, δημιουρ-
γείται ένας υγιής δεσμός ανάμεσα στο γονιό 
και στο παιδί. Όταν ένα παιδί δε νιώθει ότι ο 
γονιός του δεν είναι υπερήφανος γι αυτό, του 
δημιουργεί ένα αίσθημα ανεπάρκειας που 
μπορεί να οδηγήσει σε ολέθρια συμπεριφορά 
στην εφηβεία και στην ενηλικίωσή του. Μερικοί 
μεσήλικες άντρες με τους οποίους μίλησα ποτέ 
τους δεν άκουσαν, ή χρειάστηκε να περιμένουν  
χρόνια για ν’ ακούσουν τον μπαμπά τους να 
τους λέει, “Είμαι περήφανος για σένα.” Και πολ-
λοί απ’ αυτούς νόμιζαν ότι αν είχαν καλύτερη 
επίδοση , αν είχαν διακριθεί στα σπορ, ή αν 
είχαν μία καλά αμειβόμενη δουλειά, ο μπαμπάς 
τους θα μπορούσε να το προσέξει. Αγαπητοί 
γονείς, σας παρακαλώ μην αφήνετε τα παιδιά 
σας να περιμένουν. Να τους το πείτε σήμερα.
3. “Έχω εμπιστοσύνη σε σένα”
Θυμάσαι τα εφηβικά σου χρόνια και τα πρώτα 
της ενηλικίωσής σου; Πόση εμπιστοσύνη είχες 
στον εαυτό σου; Και πόση αυτοπεποίθηση 

έχεις σήμερα; Η αμφισβήτηση και η αμφιβο-
λία συνοδεύουν τον άνθρωπο. Κι εσύ μπορείς 
να γίνεις μεγάλη πηγή υποστήριξης για το παιδί 
σου μέσα σ’ αυτούς τους αγώνες του. Το παιδί 
σου πρέπει να ξέρει ότι κάποιος κάπου σ’ αυτόν 
τον κόσμο πιστεύει στις ικανότητές του και στην 
μεγάλη του αξία.
4. “Θέλω το καλύτερο για σένα”
Αυτή η φράση έχει μερικά πλεονεκτήματα. 
Πρώτα, λέει στο παιδί σου ότι έχεις κάποιο 
σκοπό πέρα  από την ανατροφή του παιδιού. 
Μπορεί να μην καταλαβαίνει πώς βλέπεις εσύ 
“τι είναι το καλύτερο” ... και ίσως να μη συμ-
φωνεί μαζί σου, αλλά θα αρχίσει να το εκτιμάει 
αργότερα γιατί θα σε βλέπει να προσπαθείς με 
όλες σου τις δυνάμεις να κάνεις αυτό που του 
αρέσει ιδιαίτερα.Πολλές φορές είπα στο κάθε 
μου παιδί, “Αυτό το κάνω ή αυτό το λέω γιατί 
πάντοτε ξέρω τι σε ενδιαφέρει πιο πολύ.” Και 
ξέρουν ότι μπορούν πάντοτε να με εμπιστεύ-
ονται. Δεύτερον, σε παίρνει με το μέρος του. 
Μπορεί να μη βλέπει πάντοτε πώς οι ιδέες σου 
ή τα κριτήριά σου είναι όντως για το καλό του, 
αλλά όταν του το θυμίζεις κάθε τόσο τουλάχι-
στο το επιβεβαιώνεις, βαθιά στην καρδιά του, 
ότι είσαι με το μέρος του, και όχι εναντίον του.
5. “Εγώ θα είμαι στο πλευρό σου”
 Αυτή η φράση λέει στο παιδί σου ότι θέλεις να 
ταυτιστείς μαζί του ακόμα κι όταν κάνει λάθη ή 
έχει κάποιες δυσκολίες. Είναι φυσικό να θέλεις 
να είσαι στο πλευρό του παιδιού σου όταν όλα 
είναι ομαλά . Είναι εύκολο να μπορείς να πεις 
με καμάρι, “Αυτός είναι γιος μου.” “ Αυτή είναι 
κόρη μου.” Είναι όμως  δύσκολο να το κάνεις 
όταν το παιδί σου κάνει κάποιο σοβαρό λάθος 
με ολέθριες συνέπειες. Όταν οι φίλοι και οι συμ-
μαθητές του γυρίσουν την πλάτη, το παιδί σου 
χρειάζεται να ξέρει ότι εσύ θα στέκεσαι δίπλα 
του όποιο κι αν είναι το κόστος.
6. “Σ’ αγαπώ”
 Η αγάπη σας για το παιδί σας πρέπει να εκφρά-
ζεται με κάθε τρόπο. Να μη λέτε σ’ αγαπώ 
μόνο όταν το παιδί σας έχει κάποια επιτυχία, 
ή πήγε καλά στις εξετάσεις ή έφερε σε πέρας 
κάποιο έργο. Υπάρχει ο κίνδυνος να στέλνεις 
το λανθασμένο μήνυμα που λέει, “Σ’ αγαπώ 
γιατί τα κατάφερες.” Το μήνυμα πάντοτε πρέπει 
να είναι, “Σ’ αγαπώ χωρίς όρους επειδή είσαι 
αυτός/ή που είσαι.” Μεγάλη οικογενειακή 
στιγμή; “Σ’ αγαπώ.” Γρήγορη καληνύχτα; “Σ’ 
αγαπώ.” Όταν τον/την αφήνεις στο σχολείο ή 
στη δουλειά; “Σ’ αγαπώ.” Χωρίς κάποια συγκε-
κριμένη αιτία μέσα στην ημέρα; “Σ’ αγαπώ.”

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.

6 μικρές φράσεις που το παιδί 
σας θέλει να ακούει

οικογένεια

• To παιδί μου και εγώ
Κοινωνικό μωρό από κούνια!

Ό
ταν επιστρέφουμε στο σπίτι με έ-
να νεογέννητο βρέφος στο π-
ορτ-μπεμπέ, ακόμα κι αν δεν το 
συνειδητοποιούμε -τουλάχιστον 

με αυτή την έννοια-, έχουμε ήδη δίπλα μας έ-
ναν αυτόνομο, ξεχωριστό άνθρωπο. «Ο πρώ-
τος αποχωρισμός μιας μητέρας με το παιδί της 
πραγματοποιείται τη στιγμή του τοκετού», 
γράφει στο βιβλίο του Δεν μου αρέσουν οι α-
ποχωρισμοί (J’ aime pas me separer, εκδ. Albin 
Michel) ο γάλλος ψυχαναλυτής Νικόλ Φαμπρ. 
«Αν το μωρό δεν βγει έγκαιρα από τη μήτρα, 
αρχίζει να γίνεται αδύναμο, υποφέρει. Είναι 
ένας συμβολισμός που δείχνει ότι δεν μπο-
ρούμε να κρατήσουμε για πολύ καιρό τα παι-
διά μας μέσα μας ή κοντά μας». Τη στιγμή που 
βγαίνει από τη μήτρα, το μωρό μας αποκτά την 
αυτονομία του. Μπορεί πια να αναπνέει μόνο 
του, προσπαθεί να τραφεί και κοιμάται πια σε 
κάποια απόσταση από το δικό μας σώμα, ακό-
μα κι αν είναι δίπλα μας. Ταυτόχρονα, ξεκινά η 
διαδικασία της κοινωνικοποίησής του. Τώρα 
πια, η ύπαρξή του δεν είναι ένα «προσόν» που 
μόνο εμείς έχουμε την τιμή να αντιληφθού-
με και να εκτιμήσουμε. Τώρα, μπορούν κι άλ-
λοι να το πάρουν αγκαλιά, να το χαϊδέψουν, να 
του ψιθυρίσουν στο αυτάκι λόγια αγάπης. Ο 
κοινωνικός του κύκλος είναι ακόμα πολύ μι-
κρός, αλλά επεκτείνεται διαρκώς. Τα καινούρ-
για πρόσωπα, οι φωνές τους, οι μυρωδιές τους 
εντυπώνονται στη μνήμη του και βοηθούν το 
μωρό σας να δημιουργήσει το πρώτο κοινω-
νικό δίκτυο στο οποίο αισθάνεται ότι ανήκει. 
Τι να κάνετε: Ένα δίκτυο από ανθρώπους που 
αγαπάτε και εμπιστεύεστε θα σας φανεί πολύ 
χρήσιμο τώρα, αφού θα σας βοηθήσει να 
ξεκουραστείτε, αναλαμβάνοντας για λίγο το 
μωρό όταν το έχετε ανάγκη, αλλά -το κυριό-
τερο- θα σας δώσει την ευκαιρία να μάθετε να 
κρατάτε πού και πού μια μικρή απόσταση από 
το παιδί σας. 

Μακριά από το στήθος της μαμάς 
Η περίοδος του απογαλακτισμού είναι κι αυτή 
ένας μικρός αποχωρισμός. Ο θηλασμός είναι 
κάτι σαν μεταβατική περίοδος στη σχέση σας: 
Εκείνο δεν είναι πια «ένα» με το σώμα σας, 
όμως ο δικός σας οργανισμός εξακολουθεί 

να του προσφέρει ό,τι πιο πολύτιμο για την 
ύπαρξή του. Το να δεχτεί να πάρει την τροφή 
που του προσφέρει ένα τρίτο πρόσωπο (ο 
μπαμπάς, η γιαγιά ή η νταντά του) είναι ένα 
πολύ σημαντικό βήμα για την εξέλιξη του 
μωρού ως κοινωνικού όντος. Είναι η στιγμή 
που αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι το ίδιο και η 
μαμά του δεν είναι ενωμένοι, αλλά και η περί-
οδος που βιώνει τη χαρά της ανθρώπινης επα-
φής, αφήνοντας άλλους να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία που έχει ως στόχο την ικανοποίηση 
των βασικών του αναγκών. 
Τι να κάνετε: Προγραμματίστε τη ζωή σας με 
τέτοιον τρόπο, ώστε να μην υποχρεώσετε το 
μωρό σας να πρέπει να δεχτεί δύο σημαντι-
κές αλλαγές στη ρουτίνα του ταυτόχρονα. Αν 
η διακοπή του θηλασμού γίνει μαζί με την επι-
στροφή σας στη δουλειά, τότε το άγχος που θα 
του προκαλέσει θα είναι μεγάλο, αφού ακόμα 
δεν θα έχει συνηθίσει στην ιδέα ότι σας απο-
χωρίζεται για κάποιες ώρες ή ότι περνάει τα 
πρωινά στο σπίτι της γιαγιάς. Μην παραλεί-
πετε να του προσφέρετε απεριόριστη φυσική 
επαφή μαζί σας, μέσα από χάδια και αγκαλιές. 
Κάποτε θα έρθει κι αυτή η μέρα που η μαμά 
θα πρέπει να επιστρέψει στη δουλειά ή στις 
άλλες υποχρεώσεις της και το παιδί θα χρει-
αστεί να περάσει κάποιες ώρες στον παιδικό 
σταθμό ή στο σπίτι της γιαγιάς. Επωφεληθείτε 
από αυτό τον αναγκαστικό χωρισμό, όχι μόνο 
για να τονώσετε την ανεξαρτησία του, αλλά και 
για να του μάθετε να σέβεται τις επιλογές σας. 
Έτσι, εάν αγαπάτε τη δουλειά σας, πείτε του ότι 
θα επιστρέψετε γιατί, όσο κι αν σας αρέσει να 
περνάτε χρόνο μαζί του, το θέλετε πραγματικά, 
και όχι επειδή είστε αναγκασμένη. Βλέποντας 
τα πράγματα από τη θετική τους πλευρά, συμ-
βάλλετε στο να περάσει αυτός ο προσωρινός 
χωρισμός πιο ανώδυνα και για τους δυο σας. 
Μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές για το άγχος του 
αποχωρισμού υπεύθυνοι είναι οι γονείς και οι 
δικές τους εμπειρίες, όχι τα μωρά. Το παιδί σας 
θα ωφεληθεί από την παρουσία του σε ένα 
καινούργιο περιβάλλον, όπου θα μπορεί να 
«χτίσει» νέες κοινωνικές σχέσεις και να τονώ-
σει την αυτοπεποίθησή του, μαθαίνοντας ότι 
μπορεί να νιώθει ασφαλές και χαρούμενο, 
ακόμα κι όταν η μαμά δεν είναι κοντά. 
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της χριςτιανας κιεςκου

Ο
ι διακοπές είναι κάτι 
πολύ περισσότερο α-
πό μια ανάπαυλα μέσα 
στη ρουτίνα της καθη-

μερινότητας.
Yπάρχουν μελέτες που υποστη-
ρίζουν ότι οι άνδρες oι οποίοι 
επί πέντε χρόνια δεν είχαν κάνει 
καθόλου διακοπές είχαν 20% 
υψηλότερο ποσοστό εμφάνισης 
καρδιακών παθήσεων και θνησι-
μότητας, ενώ αντίστοιχα οι γυναί-
κες που δεν απολάμβαναν καλο-
καιρινό διάλειμμα εμφάνιζαν 
συχνότερα συμπτώματα κατά-
θλιψης, περισσότερο άγχος και 
δυσκολίες στον ύπνο.
Τα παραπάνω επισημαίνει η 
ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια 
Άννα Καλυμνιού, μιλώντας στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ για τις ευεργετικές επι-
δράσεις των διακοπών στη 
σωματική και ψυχική υγεία.
«Η επαφή με τη φύση είναι 
ευεργετική για όλους» τονί-
ζει η κ. Καλυμνιού και 
προσθέτει: «Μελέτες 
και κλινική εμπειρία 
έχουν δείξει ότι ένα 
πολύ υψηλό ποσο-
στό (94%) ανθρώπων 
με ψυχική νόσο παρουσί-
αζαν βελτίωση των συμπτω-
μάτων όταν έρχονταν 
σε επαφή με τη φύση. 
Εκτιμάται επίσης ότι 
η φυσική δραστηριό-
τητα (άσκηση) σε εξω-
τερικούς χώρους, μαζί με 
την ταυτόχρονη πρόσληψη 
βιταμίνης D από τον ήλιο, 
συμβάλλουν στη βελτί-
ωση της διάθεσης και 
τη μείωση της κατάθλι-
ψης. Επιπλέον, τονώνο-
νται οι νοητικές λειτουργίες 
της συγκέντρωσης και της 
προσοχής, δεδομένου ότι τα 
ερεθίσματα και οι πληροφο-
ρίες από το φυσικό περιβάλλον 
δεν είναι βομβαρδιστικές όπως 
είναι στα αστικά κέντρα».
Απαριθμώντας τα οφέλη των δια-
κοπών στη ψυχική και σωματική 
υγεία, η κ. Καλυμνιού αναφέρει 
ότι:

- Μειώνουν τα επίπεδα των 
ορμονών του στρες (όπως η κορ-
τιζόλη), με αποτέλεσμα να διατη-
ρείται σε φυσιολογικά επίπεδα η 
πίεση και ο καρδιακός ρυθμός.
- Έχει παρατηρηθεί ότι ο σωμα-
τικός πόνος (ημικρανίες, πονοκέ-
φαλοι, αυχενικό σύνδρομο) που 
σχετίζεται με το στρες αμβλύνε-
ται, όπως επίσης και ψυχοσωμα-
τικά συμπτώματα.
- Τονώνονται νοητικές λειτουρ-
γίες (μνήμη, συγκέντρωση, προ-
σοχή) μέσα από την κοινωνική 
συναναστροφή και τα καινούρια 
ερεθίσματα, όπως όταν πάμε σε 
ένα καινούριο προορισμό ή δια-
βάζουμε ένα βιβλίο.
- Παρέχονται περισσότερες 
ευκαιρίες για κίνηση και βελ-
τίωση της φυσικής κατάστα-

σης, όπως περπάτημα στη 
θάλασσα, κολύμπι και χορός.
- Βελτιώνεται η διάθεση με 
την απουσία των «πρέπει» 

της καθημερινότητας 
και με την επαφή με τις 
επιθυμίες μας (συνανα-

στροφή μας με αγαπημένα 
πρόσωπα, επαφή με τη 

φύση, δυνατότητα να 
ακολουθήσουμε τους 
δικούς μας προσωπι-
κούς ρυθμούς και να 

ασχοληθούμε κυρίως με 
όσα μας αρέσουν).
- Προλαμβάνουν την επαγ-

γελματική εξουθένωση 
(burn-out), ειδικά σε 
όσους ασχολούνται με 
επαγγέλματα παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών 
και υγείας, οι οποίοι είναι πιο 

επιρρεπείς.
- Μας κάνουν πιο παραγω-
γικούς (περισσότερες ιδέες 

μας έρχονται στον νου όταν 
είμαστε εκτός δουλειάς)

Σε όσους δεν μπορούν να πάνε 
κάπου για διακοπές, η κ. Καλυ-
μνιού συνιστά να εντάξουν στην 
καθημερινότητά τους μικρές 
διακοπές-«διαλείμματα» με τη 
μορφή δραστηριοτήτων που 
τους ευχαριστούν, ανάλογα με τις 
ανάγκες και τις προτιμήσεις τους.

Η 
μοναξιά όχι μόνο μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρο θάνατο, αλλά 
είναι πιο επικίνδυνη και από την παχυσαρκία, σύμφωνα με μια νέα 
αμερικανική επιστημονική μελέτη. Η έρευνα, η μεγαλύτερη του 
είδους της μέχρι σήμερα, αναδεικνύει τη μοναξιά σε μείζον πρό-

βλημα για τη δημόσια υγείας διεθνώς.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την καθηγήτρια ψυχολογίας Τζούλιαν Χολτ-
Λούνσταντ του Πανεπιστημίου Μπρίγκαμ Γιανγκ, που έκαναν σχετική ανα-
κοίνωση σε αμερικανικό ψυχολογικό συνέδριο, ανέλυσαν στοιχεία από 218 
μελέτες (μετα-ανάλυση), σχετικές με τις επιπτώσεις της μοναξιάς και της κοι-
νωνικής απομόνωσης στην υγεία. Οι έρευνες αφορούσαν συνολικά περίπου 
3,7 εκατομμύρια ανθρώπους.
Διαπιστώθηκε ότι κατά μέσο όρο οι μοναχικοί άνθρωποι έχουν περίπου 
50% αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου πριν τα 70 τους, ενώ οι παχύ-
σαρκοι 30%. Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι η μοναξιά αυξάνει σημαντικά 
μετά τη συνταξιοδότηση, γι’ αυτό είναι σημαντικό κάποιος να προετοιμάζε-
ται κοινωνικά, οικονομικά και ψυχολογικά για εκείνη τη στιγμή.
Όπως είπαν, παρόλο που η κοινωνική σύνδεση με τους άλλους ανθρώπους 
συνιστά μια θεμελιώδη ανθρώπινη ανάγκη, ζωτική για την ευημερία και την 
επιβίωση, ένα ολοένα μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού βιώνει συχνά 
την εμπειρία της απομόνωσης. Αρκετοί άνθρωποι δεν βλέπουν κανένα συγ-
γενή ή φίλο τους στη διάρκεια ενός μήνα και έχουν την τηλεόραση ως μόνη 
συντροφιά.
Το πρόβλημα πλέον δεν αφορά μόνο ηλικιωμένους, αλλά και άτομα ηλικίας 
18 έως 35 ετών, καθώς και εφήβους. Η σταδιακή γήρανση του παγκόσμιου 
πληθυσμού αναμένεται να επιδεινώσει το πρόβλημα της μοναξιάς.
Μεταξύ άλλων, οι μοναχικοί άνθρωποι έχουν 30% μεγαλύτερη πιθανό-
τητα να πάθουν έμφραγμα ή εγκεφαλικό. Η έλλειψη φίλων, σύμφωνα με μια 
μελέτη του Χάρβαρντ, συνδέεται με αυξημένο στρες, αλλά και με αυξημένα 
επίπεδα μιας πρωτεΐνης που ενισχύει τον κίνδυνο θρόμβωσης στο αίμα.

Ε
ρευνητές στο κρατικό πα-
νεπιστήμιο της Ν. Υόρκης, 
μελέτησαν την επίδραση 
του στοματικού σεξ στον 

ψυχικό κόσμο των γυναικών…
Στην έρευνα πήραν μέρος πάνω 
από 300 γυναίκες, που απάντη-
σαν σε ένα ερωτηματολόγιο γύρω 
από την σεξουαλική τους ζωή και 
με το στοματικό σεξ.
Οι ερευνητές κατέληξαν ότι εκεί-
νες οι γυναίκες που έκαναν στο-
ματικό σεξ στους συντρόφους 
τους, ένιωθαν πιο ικανοποιημέ-
νες και γεμάτες από τη ζωή τους. 
Μετά από τα συμπεράσματα αυτά, 
αποφάσισαν να δουν τι συμβαίνει 
με το ανδρικό σπέρμα που δίνει 
ψυχική ικανοποίηση στις γυναί-
κες. Ανέλυσαν λοιπόν τη χημική 
του σύσταση όπου και βρήκαν ότι 
περιέχει ουσίες που δρουν άμεσα 
στον εγκέφαλο και βελτιώνουν τη 
ψυχική διάθεση. Επιπλέον, ενι-
σχύουν το συναίσθημα αγάπης.
Αντίθετα, όσες από τις γυναίκες 
δεν έκαναν στοματικό σεξ, παρου-
σίαζαν συμπτώματα που έφταναν 
στα όρια της κατάθλιψης. Μάλι-
στα, τα συμπτώματα ήταν όμοια 
με εκείνα των γυναικών που δεν 
είχαν καθόλου σεξουαλική ζωή 
και απείχαν εντελώς από την 
σεξουαλική επαφή.

Τι περιέχει το σπέρμα;
Κορτιζόλη, Οιστρόνη και ωκυτο-
κίνη: ορμόνες που καταπολεμούν 
στον εγκέφαλο την κατάθλιψη και 
μας ανεβάζουν και βελτιώνουν 
την ψυχική διάθεση, μάλιστα η 
ωκυτοκίνη χαρακτηρίζεται και 
ως η ορμόνη της αγάπης (βλέπε: 
Η ορμόνη της αγάπης: Ωκυτοκίνη, 
Θυροτροπίνη, Μελατονίνη…
Εκτός λοιπόν από την σεξουα-
λική ικανοποίηση και το συναι-
σθηματικό “δέσιμο” της στενής 
επαφής που μπορεί να δώσει το 
στοματικό σεξ και στα δύο φύλα, 
τα οφέλη του τελικά είναι περισ-
σότερα στις γυναίκες καθώς ενι-
σχύει και λειτουργεί μέσα από τις 
ορμόνες που περιέχει ενισχυτικά 
στην γυναικεία καλή ψυχική υγεία 
μέσα από συναισθήματα αγάπης, 
συντροφικότητας, ευτυχίας και 
πνευματικής υγείας!.

Το στοματικό 
sex διώχνει 
τη γυναικεία 
κατάθλιψη Η μοναξιά είναι πιο 

επικίνδυνη για πρόωρο 
θάνατο από την παχυσαρκία

Διακοπές: Ευεργετικές για 
τη σωματική αλλά και την 
ψυχική υγεία

υγεία

Μ
πάσκετ, ράγκμπι, 
τένις, κολύμβηση, 
βόλ ε ϊ  κα ι  σ τ ί -
βος: έξι αθλήματα 

που?συνεργάζονται προκειμέ-
νου να αναδείξουν τις ευεργετι-
κές τους ικανότητές και να βοη-
θήσουν παιδιά με αυτισμό, σπά-
ζοντας τα «τείχη» του. Πρόκει-
ται για πρόγραμμα σε Summer 
Camp στην Ιταλία, που ακολου-
θούν θερινές κατασκηνώσεις για 
τα παιδιά με αυτισμό. 

«Για μας, ο αθλητισμός είναι ο 
δρόμος για την πρόσβαση στο 
παιχνίδι. Η μπάλα διευκολύνει 
την κοινωνικοποίηση και επι-

τρέπει στα παιδιά με αυτισμό να 
κάνουν τα ίδια πράγματα με τους 
συνομηλίκους τους,» λέει η Τζού-
λια Τζοβανιόλι, ψυχολόγος και 
συντονίστρια του Summer Camp 
Aita της Ρώμη.

«Ο γιος μου είναι ενθουσιασμέ-
νος που βρίσκεται εδώ, επειδή 
είναι ένα πλαίσιο που τον βοηθά 
να ανοιχθεί. Για παράδειγμα, 
μέχρι πρόσφατα δεν είχε ακου-
μπήσει την μπάλα και τώρα, παί-
ζει τένις ποδόσφαιρο ή ράγκμπι. 
Και για μένα αυτό είναι ένα 
σπουδαίο αποτέλεσμα», είπε στο 
Ansa η Λαβίνια μητέρα του Γκου-
ίντο, παιδί με αυτισμό.

Έξι αθλήματα «σπάνε» τα «τείχη» 
του αυτισμού



2111 αυγούστου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

απόψεις

Οταν ‘’πορευόμαστε εκ του 
ασφαλούς’’ σίγουρα μπορεί να είναι 
καλό σ’ορισμενες περιπτώσεις, όμως 
παίζοντας με τον κίνδυνο μπορεί να 
είναι καθοριστικός παράγοντας για 
μια χαρούμενη, ολοκληρωμένη ζωή. 
Οι άνθρωποι που ριψοκινδυνεύουν 
περισσότερο τείνουν να μαθαίνουν 
πιο πολλά και αναπτύσσουν πιο πολύ 
την προσωπικότητά τους.

Ο 
φόβος είναι σαν δίκοπο μαχαί-

ρι: Απ’τη μια μεριά διασφαλί-

ζει τα κεκτημένα, όμως συνή-

θως εμποδίζει να γίνουν αυτά 

που πραγματικά μετράνε. Και όσον αφο-

ρά την τυχαία αλλά αναπόφευκτη αποτυ-

χία που συνοδεύει τους τολμηρούς, κι αυ-

τό καλό είναι. Ανακαλύπτεις ότι μπορείς να 

επιβιώσεις στην καταστροφή και μαθαίνεις 

κάτι απ’αυτό που συχνά οδηγεί στην επι-

τυχία που αναζητάς. Η αυτοπεποίθηση και 

η ήρεμη ψυχραιμία είναι η εμφανής αντα-

μοιβή. Το πρώτο βήμα είναι ν’αλλάξεις την 

προοπτική σου και να συνειδητοποιήσεις 

ότι συνεχίζοντας τη ζωή σου εκ του ασφα-

λούς είναι επίσης ριψοκίνδυνο, το ίδιο σα 

να ξεκινάς μια μεγάλη αλλαγή. Οταν βλέπεις 

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣκλΗ

η  τυΧη  ευνοει  τουσ  τολμηρουσ
τον κίνδυνο μ’αυτόν τον ορισμένο τρόπο 

– ως θετικό τρόπο φιλοσόφησης της ζωής 

– μπορείς ν’αρχίσεις να το συμπεριλαμβά-

νεις σαν ευκαιρία να προχωρήσεις μπρο-

στά, ν’αναπτυχθείς και να μάθεις, να επιτύ-

χεις έναν στόχο ή φιλοδοξία. 

   Βέβαια δεν θα κάνεις βουτιά στα τυφλά 

. Για να ριψοκινδυνεύσεις έξυπνα, αρχί-

ζεις με την κατάλληλη έρευνα. Η γνώση 

πάντοτε καταπολεμά τον φόβο. Οι άνθρω-

ποι χρησιμοποιούν όλων των ειδών τις 

δικαιολογίες για να μην αλλάξουν τη ζωή 

τους, και οι περισσότεροι λένε ότι ο φόβος 

και η έλλειψη χρημάτων είναι τα μεγαλύ-

τερα εμπόδια. Ομως συνήθως αποδεικνύ-

εται ότι η κυριότερη αιτία είναι η έλλειψη 

πληροφοριών. Για μερικούς υπάρχει πράγ-

ματι λόγος που αποφεύγουν τον κίνδυνο, 

όσοι όμως ριψοκινδυνεύουν έχουν πιθα-

νότητες να αποκτήσουν ένα εκατομμύριο 

δολλάρια αξιοποιώντας μια μικρή ιδέα 

τους ή να παντρευτούν κάποιον που ούτε 

θα τους είχε δώσει σημασία αν δεν έκαναν 

αυτοί το πρώτο βήμα. Βέβαια είναι πολύ 

πιθανό να χάσουν μια περιουσία, να υπο-

φέρουν τον πόνο της απόρριψης ή να τυλί-

ξουν το αυτοκίνητό τους γύρω από ένα 

δέντρο!

   Γι’αυτό τίθεται το ερώτημα: Πως προσ-

διορίζεις ποιοί κίνδυνοι είναι άξιοι λόγου 

και ποιοί απλώς παραείναι επικίνδυνοι; 

Ρωτάς τον εαυτό σου ποιο είναι το πιο καλό 

που μπορεί να συμβεί και ποιο το χειρό-

τερο. Ο κίνδυνος θα είναι πάντοτε τρο-

μακτικός. Ομως πιο τρομακτικό είναι μια 

ζωή που δεν ριψοκινδυνεύει ποτέ, μια ζωή 

ασφαλής αλλά χωρίς ικανοποίηση. Οταν 

τολμάς, αποκτάς δύναμη και νιώθεις ότι 

δεν σ’επηρεάζει το άγχος. Ισως κι όλας να 

βρεις τ’ όνειρό σου να περιμένει στην απέ-

ναντι όχθη…

www.raniamesiskli.com               

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

Η Κατερίνα Στεφανί-
δου μας απογειώνει 
…
Δεν θα κουραστούμε να 
γράφουμε για τα δικά μας 
παιδιά, τα παιδιά που απο-

γειώνουν την Ελλάδα μας κι εμάς μαζί, στα ουράνια. Με το 
πάθος τους , το ταλέντο τους και την αστείρευτη υπομονή 
τους,  που πάει κόντρα στους καιρούς , όπου τα ήθη δεί-
χνουν να υποχωρούν . Αυτά τα παιδιά , έρχονται να επιβε-
βαιώσουν πως,  ναι , υπάρχει μια άλλη Ελλάδα,  που μεγα-
λουργεί σε κάθε ευκαιρία κι ας έχει μείνει αβοήθητη από 
τους προύχοντες κυβερνώντες , οι οποίοι οσονούπω , δεν 
θα χάσουν την ευκαιρία , για τά καθιερωμένα φώτο οπορ-
τούνιτι και θα τους δούμε αγκαλιά, στα σίγουρα, με τα παι-

διά αυτά και  φόντο την γαλανόλευκη, τη σημαία μας,  που 
θυμούνται μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις , για να προβληθούν 
μέσα από την ανυπαρξία τους.   Συγχαρητήρια κοριτσάρα 
και η ευχή σε ανώτερα ταιριάζει απόλυτα στο άθλημα που 
αγωνίζεσαι και θριαμβεύεις ! Ανώτερο μετάλλιο δεν υπάρ-
χει από το χρυσό Παγκόσμιο , ίσως αυτό των Ολυμπιακών 
Αγώνων , αλλά είμαι σίγουρος για ανώτερα άλματα που θα 
κατορθώσεις στο εγγύς μέλλον, σπάζοντας όλα τα ρεκόρ ! 
Θα είσαι κι εσύ για πάντα στην καρδιά μας και την Ελληνική 
ψυχή μας!

The thrill is gone !!!
Οκτω χρυσά στους Ολυμπιακούς και πλείστες άλλες διακρί-
σεις συνοδεύουν τον Τζαμαικανό άνεμο του σπριντ ο οποίος 
αποφάσισε να σταματήσει την ενεργό δράση μετά το Παγκό-
σμιο πρωτάθλημα στίβου που πραγματοποιήθηκε στο Λον-
δίνο. Ο Μπόλτ τελείωσε την καριέρα του με την κούρσα των 
100μ. στην οποία ηττήθηκε από τον Γκάτλιν , αλλά αυτός που 
νίκησε τελικά ήταν το αθλητικό πνεύμα και το μήνυμα που 
μετέδωσαν για τους νεώτερους οι δύο αθλητές. Ο νικητής 

δεν μπορούσε παρά να υποκλιθεί στο μεγαλείο του θρυλι-
κού ηττημένου και να κάνει όλους εμάς να ριγήσουμε από 

συγκίνηση και σεβασμό για τις δύο μεγάλες αυτές αθλητικές 
προσωπικότητες.

Στα γαριδάκια ...

Γιατί δεν με εκπλήσσει σχο-
λιαστή μου η επιλογή του 
Σ-φ-ύριζα να γίνεται κλή-
ρωση για τους σημαιοφό-
ρους στα σχολεία της χώρας 
; θα σου πω να μη σε κρα-
τάω σε αγωνία . Επιβεβαι-
ώνουν όλους όσους πιστεύ-
ουν πως και τους ίδιους 
, αυτούς που αποτελούν 
την σημερινή κυβέρνηση 
της Ελλάδας δηλαδή , τους 
πετύχαμε , πού αλλού ; μα 
στα γαριδάκια ! Μπίνγκο !!

Κοινωνικό πείραμα !
Άτιμη κοινωνία που έλεγε 
και η αξέχαστη Μίτσι Κων-
σταντάρα . Είναι να απορείς, 
αν όχι να εξίστασαι, από 
το αποτέλεσμα ενός κοι-

νωνικού πειράματος στους δρόμους μιας μεγαλούπο-
λης,  από αυτές που δεσπόζουν στον σύγχρονο, δυτι-
κού τύπου, πολιτισμό μας . Στην μια μεριά της κεντρικής 
λεωφόρου, αραχτός ένας πρεζάκιας, ζητά ελεημοσύνη 
για να πάρει την επόμενη δόση του, όπως αναγράφεται 
στο ταμπελάκι που έχει κρεμασμένο στο στήθος του. 
Στο απέναντι πεζοδρόμιο της πολυσύχναστης λεωφό-
ρου, ξαπλωμένοι κατά γης ένας άστεγος πατέρας με το 
κοριτσάκι του, που έχει ακουμπήσει το κεφαλάκι της 
στα γόνατα του πατέρα της αντί για μαξιλάρι , ζητούν κι 
αυτοί το έλεος των περαστικών , όπως γράφει το ταμπε-
λάκι που κρατά στο χέρι του, ο άτυχος πατέρας . Άτυ-
χος γιατί ή βρισκόταν στην λάθος μεριά του δρόμου ή 
έκανε το μεγάλο λάθος να γίνει πατέρας και πέραν αυτού 
να καταλήξει ανήμπορος και άστεγος. Το αποτέλεσμα 
ήταν απογοητευτικό γι αυτόν και την κορούλα του . Οι 
περαστικοί δέκα προς έναν ή μια πιο σωστά, επέλε-
ξαν να δώσουν τον οβολό τους στον ναρκομανή για να 
πάρει τη δόση του ( άραγε γιατί; για να φύγει από αυτόν 
τον μάταιο κόσμο μια ώρα αρχίτερα; ), παρά να βοηθή-
σουν τον άστεγο πατέρα με το κοριτσάκι του. Ήταν όμως 
άκρως συγκινητική μια έγχρωμη κυρία –και όχι λευκή 
–η οποία σταμάτησε και έδωσε στον άστεγο πατέρα  
δέκα δολλάρια,σημειώνοντας πως «μόνο αυτά τα δέκα 
δολλάρια έχω , πάρτα τα χρειάζεσαι εσύ και η κορούλα 
σου περισσότερο από εμένα». Τι να πεις σχολιαστή μου 
; ο άνθρωπος δεν έχει χρώμα , ψυχή και καρδιά έχει και 
χαρά στον που την έχει ! 

Η Κύπρος βοηθάει την Κω μετά το σεισμό ...
Τα αδέλφια μας οι Κύπριοι δείχνουν για άλλη μια φορά την 
ευαισθησία τους και την αγάπη τους στους συμπατριώτες 
Έλληνες , αυτή τη φορά με μια συγκινητική πρωτοβουλία 
και κίνηση συμπαράστασης προς το αγαπημένο μου νησί 
της Κω, προσφέροντας χείρα βοηθείας μετά τον καταστρο-
φικό σεισμό, που έπληξε αναπάντεχα την διαμαντόπετρα 
του Αιγαίου μεσοκαλόκαιρο. Για πάντα αδέλφια!

Ο εφιάλτης χτυπά την πόρτα ...
Είχαμε γράψει για το φεντανίλ, ένα νέο σχετικά οπιούχο 
ναρκωτικό, πολύ πιο ισχυρό από τα γνωστά που μέχρι 
τώρα κυκλοφορούν στην αγορά των ναρκομανών . Το 
φεντανίλ όταν ξεφύγει έστω και λίγο στη δόση προκαλεί 
τον θάνατο μέσα σε 5 λεπτά. Ένας εφιάλτης που τον περα-
σμένο χρόνο στην πόλη του Βανκούβερ, στοίχισε τη ζωή 
σε 975 ανθρώπους . Τελευταία, τα περιστατικά υπερβο-
λικής δόσης από φεντανίλ με αποτέλεσμα τον θάνατο, 
παρουσιάζονται όλοενα και περισσότερο και στο Τορόντο 
. Την περασμένη εβδομάδα δύο κορίτσια μόλις 18 ετών, 
βρέθηκαν νεκρά στο διαμέρισμά τους από υπερβολική 
δόση, ενώ και άλλα περιστατικά κάνουν την αστυνομία της 
πόλης να βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό και να αναζη-
τούν λύσεις σε συνεργασία με το Δήμο του Τορόντο. Είναι 
χαρακτηριστικό, για την επικινδυνότητα που αντιμετωπί-
ζουν οι χρήστες το γεγονός ότι στην πόλη του Βανκούβερ 
οι αστυνομικοί κυκλοφορούν με την σύριγγα που περιέ-
χει το αντίδοτο κατά της υπερβολικής δόσης στην τσέπη 
τους, ώστε να προλάβουν την θανάσιμη εξέλιξη . Ανατρι-
χιαστικό κι όμως αληθινό , γι αυτό και χρειάζεται μεγάλη 
προσοχή και ενημέρωση προς αποφυγήν, κυρίως για τους 
νέους . 

Με το πιστόλι στην τσέπη ...
Όσο πάει και ξεφεύγει η κατάσταση στο πάλαι ποτέ φιλή-
συχο Τορόντο. Δυστυχώς όλο και περισσότεροι «λογαρια-
σμοί» ξεκαθαρίζονται με το κουμπούρι , με αποτέλεσμα 
να έχουμε θύματα από πυροβολισμούς κάθε μέρα σχε-
δόν σε διάφορες γειτονιές της πόλης, κυρίως στις δυτικές 
συνοικίες. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση ουδείς γνωρίζει 
. Once upon a time in the west !

απόψεις
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Αμάν αυτές οι ρόμπες! 

«Γ
ίναμε ρόμπα» η «Τον έκανα ρόμπα» είναι οι 
«απλές ρόμπες!»
Φυσικά υπάρχει και η ακραία ρόμπα, 
“ρόμπα λουλουδάτη”, 

Και ο υπερθετικός βαθμός της ρόμπας. “ρόμπα ξεκού-
μπωτη”
Αμάν πια αυτές οι ρόμπες!
Μα τι είναι τελος πάντων αυτή η «ρόμπα»? Η εκφραση 
αυτή δεν συνηθιζόταν  όταν ζούσα στην Ελλάδα. Προέ-
κυψε κάπως αργότερα. . Πότε και πως δεν γνωρίζω. Όταν 
την πρώτο -άκουσα παραξενεύτηκα λιγάκι . 
Τι σημαίνει λοιπόν το «γίναμε ρόμπες?» Σημαίνει γελοι-
οποιούμαι, εξευτελίζομαι, γίνομαι ρεντικολο.  Και τον 
«έκανα ρομπα», τον γελοιοποίησα, τον εξευτέλισα. 
Στα αγγλικά θα λέγαμε We became a laughing stock, we 
made asses of ourselves.
«Γίναμε ρόμπες ξεκούμπωτες »  μαρτυρα ότι η ρομπα 
είναι ανοιχτη και αποκαλυπτει το περιεχομενο. Δηλαδη 
όλα στη φορα. Τιποτα κρυφο. Είναι γνωστο ότι «τα εν 
οικω μη εν δημω» οποτε η αποκαληψη της ξεκουμπωτης 
ρομπας επιτιμαται δεν ειναι επιθυμητη γιατι μας κανει 
δυο φορες ρεζίλι.  Μα και η κουμπωμένη “ρομπα” παλι 
μας ρεζιλεύει. 
Γιατι ντροπιάζει η ρομπα?
Και τι σχέση έχει η ρόμπα με τον εξευτελισμό?
Είναι γιατι τη φορουν οι απλές «λαϊκές» γυναικες? 
Είναι γιατι τις φορουν  ηλικιωμένες γυναικες? 
Είναι γιατί οι ρόμπες είναι παλαιομοδίτικες?
Η Ρόμπα είναι ένα πρόχειρο γυναικείο μακρύ ρούχο που 
κουμπώνει μπροστά. Τη φοράνε συνήθως οι γυναίκες 
κάποιας ηλικίας στην Ελλάδα. Υπάρχουν χοντρές χειμω-
νιάτικες ρόμπες αλλά και ελαφρές καλοκαιρινές ρόμπες. 
Οι γιατροί και οι νοσοκόμες στα νοσοκομεία φορούν 
επίσης ρόμπες για τη δουλεία τους 
Η τήβεννος που φορούν οι δικαστές ή οι απόφοιτοι στη 
τελετή αποφοίτησης είναι επίσης γνωστές σαν  ρόμπες.
Οι ποδιες που φορούσαν παλιά οι μαθήτριες γυμνασίου 
στην ουσία ήταν και αυτές ρόμπες. Βέβαια οι ρόμπες- 
ποδιες με το λευκό γιακαδακι και τα κουμπιά επάνω ως 
κάτω όχι μόνο δεν ηταν εξευτελιστικές αλλά ήταν τρο-
μερά σέξι. Ίσως  γιατί υπήρχε κορμί που σάλευε από 
κάτω.  Καμία σχέση όμως με τις ρόμπες των γιαγιάδων .  
Σκέφτηκα  πίσω τις προσωπικές μου εμπειρίες με τις 
ρόμπες. Η γυμνασιακή ποδιά- ρομπα   των κοριτσιών της 
εποχής μου για μένα ηταν μια απόλαυση . Μ άρεσε πολύ, 
τι να μη σ αρέσει σ ένα έφηβο κορίτσι. Ακόμα και σήμερα 
βρίσκω τα φορέματα με κουμπιά η φερμουάρ πανω ως 
κάτω σέξι.  Ειδικά τα φορέματα Τζην ίσως γιατί είναι ότι 
πιο κοντά υπάρχει στις μαθητικές ποδιες. Πολλά κορί-
τσια όμως τη μισούσαν όμως και ήθελαν να τηε πετάξουν 
να δείξουν την προσωπικότητα τους με τις δίκες τους 
επιλογές ντυσίματος. Χαρά που έκαναν όταν καταργή-
θηκαν....
Οι ρόμπες που φορούσαν παλιά και που ακόμα φορούν 
οι ηλικιωμένες γυναίκες ήταν πάντα οι ίδιες.  Μόνο 
αυτές που τις φορούσαν ήξεραν ότι είναι διαφορετικές!  
Που πανε και τις βρίσκουν αναρωτιόμουν πάντα. Και 
κάθε φόρα που προσθετέ η γειτόνισσα μια καινούργια 
«ρομπίτσα» στη συλλογή της καμάρωνε καίτοι σε τίποτα 
δεν διάφερε από τις παλιές… Απλά ήταν σε άλλο χρώμα, 
η ήταν δώρο από μια άλλη νύφη, κόρη, η γιο.  Τώρα 
πια διαφορά υπάρχει μεταξύ ρόμπας και ρομπίτσας δεν 

είμαι απόλυτα σίγουρος . Ίσως η ρομπιτσα να υποδει-
κνύει ένα πιο πρόχειρο ένδυμα.
Και οι δυο μου γιαγιάδες –Ο θεός να τις έχει καλά στο 
παράδεισο που είναι -.  φορούν ρόμπες . 
Τις περισσότερες ρόμπες της γιαγιας τις έπαιρνε η κόρη 
της. Η γιαγιά μου ειχε τη «καλή ρόμπα» για την εκκλη-
σιά, τη παλιά για τις δουλείες του σπιτιού και τη «άλλη» 
που φορούσε όταν πήγαινε για επίσκεψη στη γειτονιά.  
Κάθε συνομήλικη της γιαγιάς, ειχε τις ίδιες περίπου 
ρόμπες. Μαζί όταν τα έλεγαν  σχολίαζαν το χρώμα τους, 
ποσό δροσερή ήταν η καλοκαιρινή το καλοκαίρι, και 
ποσό ζεστή ήταν η χειμωνιάτικη το χειμώνα.
Στα μάτια μου ήταν όλες ίδιες: Μαύρες η τελος πάντων 
σκούρες. Ένδειξη πένθους η και ηλικίας θα μου πεις . 
«Μεγάλη γυναίκα πια εγώ δεν θα φορέσω παρδαλές» 
έλεγε η γιαγια όταν η θεια μου προσπαθουσε να φωτη-
σει το τοπειο με μια ρομπα με πιο χαρουμενα χρωματα. 
Οι ρόμπες της γιαγιας ηταν εμπριμέ  με μικρά λουλου-
δάκια,  με κουμπιά από πάνω μέχρι κάτω, με μήκος λίγο 
κάτω από γόνατο και πάντα φαρδιές. Οι ρομπες ποτε 
δεν ειναι στενες.  Κοντομάνικες το καλοκαίρι και μακρυ-
μάνικες το χειμώνα. Οι τσεσπες μια δεξιιά και μια αρι-
στερα ειναι ενδεικτικες της ρομπας καλης ποιοτητος.  
Μα μια καλοκαιρινη ρομπα χωρις τσεπες είναι σχεδον 
νυχτικια 
Τι τρέλα πια είχε με αυτές τις ρόμπες! Τι μανία να είναι 
πάντα καθαρές και φρεσκοσιδερωμένες  
Θυμάμαι μια φορά,  πρωτοετής φοιτητης ημουνα,  σε 
καλοκαιρνες δικοπες στη πατρίδα και χρειαστηκε να 
παμε στη Πατρα για καποια δουλεια . Ο παπους μου 
ζητησε να συνοδευσω τη γιαγια  γιατι όπως παντα ηταν 
απησχολημενος στα κτηματα του . Η γιαγια θεωρούσε 
μεγαλο το ταξιδι Ναυπακτος- Πατρα καιτοι είναι μόνο 
25 χιλιομετρα.  Τοτε έπρεπε να περασει κανεις τε το 
φερρυ  μπωτ απ το Αντριρριο απέναντι στο Ριο.   Εγω 
ενοιωσα καπως σπουδαιος που θα συνοδευα τη γιαγια 
-δεν νομιζω το ειχα ξανακσνει μεχρι τοτε. Μεχρι τοτε 
ηταν αυτή που με  πρόσεχε, τωρα ηταν η σειρα μου  να 
τη προστατεψω εγώ . Η γιαγια στολιστηκε κατάλληλα 
για το ταξιιδι . Εφτιαξε τα μαλια της και εδεσε τις κοτσι-
δες της γυρω απ το κεφαλι της. Μ’ άρεσε όπως φαινόταν. 
Φόρεσε - το μαντέψατε σωστά-τη καλή της ρομπα. Ηταν  
καφετα με μπεζ  μικρά λουλουδάκια. Φυσικά με τα συνη-
θισμένα κουμπιά από πανω ως κατω και μακρια σχεδον 
στο μεσον της γαμπας κατω απ το γόνατο. 
Πήγαμε στο πρακτορείο του  ΚΤΕΛ, τότε αρχές του 70 
κανεις δεν ειχε αυτοκίνητο στο σοι μας, (τώρα όταν 
μαζευόμαστε δεν έχουμε που να τα παρκάρουμε) .  Σαν 
υπευθυνος καβαλιερος έβγαλα δυο εισητηρια, και την 
έβαλα να καθίσει σε μια αδεία καρέκλα στο πρακτορείο.  
Στάθηκα πλάι της και περιμέναμε την ώρα αναχώρησης  
Σε καποια στιγμή αυτός που φόρτωνε τις βαλίτσες πανω 
στη οροφή του λεωφορείου όχι  όπως τώρα στο κάτω 
μέρος του λεωφορείου φώναξε όπως φώναζαν τοτε «Έλα 
για Πατρα» !
Μπήκαμε στη σειρα -το λεωφορείο ήταν πλήρες - και 
ανεβήκαμε από τους τελευταίους. Βρήκαμε τις θέσεις μας 
η μια διπλά  στην άλλη.  Η γιαγιά μού ζήτησε να κάτσω 
εγώ πρώτος μεσα, διπλά στο παράθυρο και αυτή προτί-
μησε να κάτσει στο διάδρομο.  Όλα μέλι γάλα  μέχρι εδώ 
ώσπου η γιαγιά αποφάσισε «να μας κάνει ρόμπα» . 
Μόλις βολεύτηκα στη θέση μου η γιαγιά με μια κίνηση 

σήκωσε τη ρόμπα πανω της σχεδόν μέχρι τη μέση της και 
φάνηκε από μεσα το κάτασπρο κομπινεζόν της  με λίγη 
δαντέλλα στο κάτω μέρος . Δεν κατάλαβα τι έκανε. Για 
δευτερόλεπτα σάστισα  με ολο το λεωφορείο να τη παρα-
κολουθεί . Ντροπιάστηκα μάλιστα ιδιαιτέρα με τις δυο  
συνομήλικες μου ομορφούλες στο απέναντι κάθισμα .Η 
γιαγια απτόητη μάζεψε τη φρεσκοσιδερωμένη ρόμπα της  
όμορφα με τα δυο της χέρια και έκατσε διπλά μου. Φαί-
νεται είδε τη ταραχή στο πρόσωπο μου και μου είπε με 
το πιο φυσικό τρόπο . «Μόλις τ σδέρωσα τη ρόμπα’μ  και 
δεν θέλω να τη τσαλακώσω πριν φτάσουμε.» 
Προσπάθησα δειλά να της εξηγήσω ότι φαινόταν το 
κομπινεζόν της . Και παλι η γιαγια με το πιο φυσικό 
τρόπο με καθησύχασε . 
«Μ’ το φέρε η θυγατέρα μ απ του Καναδά, ολοκάθαρο 
είναι σαν του χιον» . 
«Μα σε κοιτάνε»  διαμαρτυρήθηκα.   «Ας μας  τραν» 
απαντησε αταραχα. 
Αυτή ηταν η πρώτη και μοναδική φορά που έζησα από 
κοντά και από πρώτο χέρι το «γίναμε ρόμπες» ονομα και 
πραμα. Τις λεπτομεριες της δουλειας  στη Πατρα δεν τις 
θυμάμαι πια . Τη ρομπα της γιαγιας όμως  δεν την ξεχασα 
ποτε   
Η γλυκια γιαγιά μου (αιώνια της η μνήμη) ας ζούσε 
σήμερα και ας «με έκανε ρόμπα» όσες φόρες ήθελε με το 
ντόμπρο χαραχτήρα της, και την αγνότητα της ψυχής της.

Γραφεί ο καθηγητής Δρ Γιώργος Γκέκας απ το Τορόντο.  

απόψεις
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Ένα πλούσιο κoρίτσι απέρριψε έναν φτωχό 
νεαρό. 10 χρόνια αργότερα τον είδε ξανά..

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες και αναγνώστριες γεια σας 
απ’ τον φίλο σας τον Θανάση που διανύει μαζί με ό-
λους κι όλες εσάς που δεν εγκαταλείψατε το Τοροντάκι 
τις αυγουστιάτικες μέρες και νύκτες του 2017.

Δεν ξέρω εάν συμβαίνει σ’ εσάς, εμένα αυτόν τον καιρό και 
λόγω της έντονης δημοσιογραφικά αλλά και καλλιτεχνικά στα-
διοδρομίας μου σαν παραγωγός, έχω αξέχαστες αναμνήσεις, 
έχοντας περάσει αξέχαστα καλοκαίρια σε ελληνικά νησιά από 
παιδί αλλά και σε μαγευτικές τοποθεσίες που είχα την τύχη 
να ζήσω, όπως 4-5 χρόνια στις Μπαχάμες ή τα 14 χρόνια στο 
Μαϊάμι Fort Lauderdale και βάλε με γνωστά ονόματα από την 
Ελλάδα είτε σε μαγαζιά είτε κρουαζιέρες με αγαπημένα ονό-
ματα του μουσικού μας πενταγράμμου που φιλοξενούσαμε 
εκατοντάδες ομογενείς απ’ όλα τα μέρη της Αμερικής και του 
Καναδά περνώντας αξέχαστες ημέρες και νύχτες γεμάτες ελλη-
νικής διασκέδασης.
Τα χρόνια περάσανε η ομογένεια σε Αμερική και Καναδά 
αλλοιώνεται, οκτώ στους δέκα γάμους που γίνονται είναι 
μικτοί. Αναπολώ και προβληματίζομαι εάν θα υπάρξουν στο 
μέλλον τέτοιες ελληνικές οικογενειακές συνάξεις, που θα 

τρώμε και θα διασκεδάζουμε 100% ελληνικά.
Πραγματικά αθεράπευτα ρομαντικός σ’ όλη μου την ζωή 
κάθομαι αυτόν τον καιρό και σκέπτομαι εάν θα έπρεπε να 
τολμήσω προσεχώς να διοργανώσω μια τέτοια κρουαζιέρα 
από το Μαϊάμι, 7ήμερη ή 4ήμερη με λίγα γνωστά ονόματα 
του ελληνικού πενταγράμμου και να σαλπάρουμε στην καρα-
ϊβική περνώντας λίγες αξέχαστες ελληνικές στιγμές. ΕΙΔΩ-
ΜΕΝ! Και το σκέφτομαι σοβαρά, εξ’ άλλου όταν έχω διορ-
γανώσει σε Αμερική και Καναδά δεκάδες ΦΕΣΤΙΒΑΛ-ΕΚΘΕ-
ΣΕΙΣ-SHOWS στα μεγαλύτερα θέατρα σε Αμερική και Καναδά, 
MADISON SQUARE GARDEN, RADIO CITY, PLUS DE ART, 
O’KEEFE CENTER, CNE και δεκάδες άλλα, απλά το μόνο που 
μένει είναι να τα’ αποφασίσω γιατί πραγματικά δεν ξέρετε τι 
ευχαρίστηση αισθάνεται ένας Έλληνας Παραγωγός να διοργα-
νώνει και να συγκεντρώνει χιλιάδες Έλληνες, δίνοντας τους την 
ευκαιρία να μένουν κοντά στην πολιτιστική τους κληρονομιά, 
τα ήθη και τα έθιμα που γαλουχήθηκαν από μικρά παιδιά στην 
όμορφη Ελλάδα μας.

Πάμε τώρα στην κοινωνική μας ιστορία…

Έ
να φτωχό αγόρι ήταν ερωτευ-
μένο με την κόρη ενός πλούσι-
ου άνδρα.
Όταν μια μέρα, το αγόρι της 

έκανε πρόταση γάμου, εκείνη του απά-
ντησε:
«Ο μηνιαίος μισθός σου ισοδυναμεί με 
τα καθημερινά μου έξοδα. Πως μπόρε-
σες να σκεφτείς ότι εγώ θα κάνω σχέση 
μαζί σου;»
Το κoρίτσι συνέχισε, «Πως μπόρεσες 
να σκεφτείς κάτι τέτοιο; Δεν θα μπο-
ρούσα ποτέ να σε αγαπήσω. Ξέχασε 
εμένα και βρες κάποια άλλη να 
παντρευτείς. Κάποια από την δική σου 
κοινωνική τάξη».
Το αγόρι όμως ήταν ερωτευμένο μαζί 
της και δεν μπορούσε να την ξεχάσει.
10 χρόνια αργότερα, συναντήθηκαν 
ξανά τυχαία σε ένα πολυκατάστημα.
Μόλις τον είδε η κοπέλα του είπε,
«Εσύ είσαι; Τι κάνεις; Εγώ παντρεύτηκα και ξέρεις πόσα 
χρήματα βγάζει ο άντρας μου; 15.700 δολάρια το μήνα! 
Μπορείς να το ανταγωνιστείς αυτό; Και είναι επίσης 

πολύ έξυπνος.»
Τα μάτια του άντρα γέμισαν δάκρυα ακούγοντας αυτές 
τις λέξεις να βγαίνουν από το στόμα της γυναίκας που 
αγαπούσε τόσα χρόνια.
Δευτερόλεπτα αργότερα, εμφανίστηκε ο σύζυγός της. 

Πριν προλάβει η κοπέλα να τους 
συστήσει, ο σύζυγός της είπε:
«Εδώ είστε κύριε! Βλέπω γνωρίσατε 
ήδη την γυναίκα μου!»
Έπειτα γύρισε στη γυναίκα του και 
της είπε:
«Αγάπη μου να σου γνωρίσω το αφε-
ντικό μου. Είναι ο άνθρωπος που 
τρέχει το πρότζεκτ των 90 εκατομ-
μυρίων πάνω στο οποίο δουλεύω! 
Αν θέλεις να μάθεις κάτι περίεργο για 
αυτόν, κάποτε αγαπούσε μια κοπέλα 
αλλά δεν μπόρεσε να κερδίσει την 
καρδιά της. Για αυτό μέχρι σήμερα 
δεν έχει παντρευτεί ποτέ. Φαντάσου 
πόσο τυχερή θα ήταν αυτή η γυναίκα 
αν δεν τον είχε απορρίψει τότε».
Η γυναίκα τον κοίταξε σοκαρισμένη. 
Δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη».

Η ζωή είναι μικρή και παράξενη. Κρύβει εκπλήξεις. Δεν 
πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους άλλους αλαζονικά 
έχοντας στο μυαλό μας την τρέχουσα κατάσταση τους. 
Οι καταστάσεις αλλάζουν όπως αλλάζουν και οι άνθρω-
ποι.
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Πνευματική Σύναξη Ιερέων και Πανορθόδοξος 
Εορτασμός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος

και για την ονομαστική εορτή του Μητροπολίτη κ.κ. Σωτηρίου

Σ
τις 5 Αυγούστου, ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης κ. Σωτή-
ριος προεξήρχε στον Μ. Εσπε-
ρινό και στις 6 Αυγούστου στη 

Θεία Λειτουργία της μεγάλης εορτής 
της Μεταμόρφωσης του Κυρίου και 
Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χρι-
στού.
Πριν από τον Εσπερινό, υπό την προε-
δρία του Σεβασμιωτάτου έλαβε χώρα 
ιερατική σύναξη, όπου συμμετείχαν 
περίπου 30 ιερείς από το νότιο Οντά-
ριο. Συζητήθηκαν επίκαιρα θέματα 
στην ημερήσια διάταξη, αφορώντα 
την πρόοδο της Ιεράς μας Μητρόπο-

λης, καθώς αρχίζουμε το νέο εκκλησι-
αστικό έτος.
Ο εορτάζων Ι. Ναός της Μεταμόρφω-
σης ήταν κατάμεστος από πιστούς της 
περιοχής, Ακόμη και ο αύλειος χώρος 
και η αίθουσα γέμισαν και η ακολου-
θία μεταδιδόταν σε γ ιγαντοοθόνη. 
Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος ανα-
φέρθηκε στο Άκτιστο Φως του Χρι-
στού. Συνέδεσε τη γιορτή με τη μετά-
ληψη των Αχράντων Μυστηρίων – την 
απόλυτη έκφραση του φωτός και της 
ζωής του Θεανθρώπου Χριστού.
Την επομένη, εκατον τάδες πισ τών 
Ορθοδόξων παρακολούθησαν τη Θεία 

Λειτουργία, η οποία συνεορτάσθηκε 
από τον Μητροπολίτη Σωτήριο και τον 
Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μητροφάνη 
της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, 
βοηθούμενους από τον Ιερατ ικώς 
Προϊστάμενο π. Μιχαήλ Μιχαήλ, και 
τους π. Αθηναγόρα Ζηλιασκόπουλο, π. 
Bohdan Hladio (της Ουκρανικής Ορθό-
δοξης Εκκλησίας του Καναδά) και π. 
Jovan Marjanac (της Ορθόδοξης Σερβι-
κής Εκκλησίας). Επίσης συμμετείχαν, η 
Ηγουμένη Αλεξία με μοναχές από την 
Ιερά Μονή Πατροκοσμά στο Βolton.
Η Θεία Λειτουργία εορτάστηκε με 
μεγάλη λαμπρότητα και σχεδόν όλοι οι 

πιστοί προσήλθαν στο Άγιο Ποτήριο. 
Επίσης, κατά την παράδοση ευλογήθη-
καν σταφύλια και διανεμείθηκαν στους 
πιστούς μετά τη Θεία Λειτουργία.
Μετά την οπισθάμβονο ευχή, ο Σεβα-
σμιώτατος χειροθέτησε σε αναγνώστη 
τον κ. Ευάγγελο Τζογανάκη, ένα από τα 
πέντε αδέλφια ευσεβούς οικογένειας 
από Kitchener-Waterloo. Αξιος!
Η Κοινότητα οργάνωσε γεύμα στην 
αίθουσα της εκκλησίας, όπου οι πιστοί 
είχαν πάλι την ευκαιρία να ευχηθούν 
στον Μητροπολίτη Σωτήριο, γ ια τα 
αγόμενα ονομαστήριά του. Εις Πολλά 
Έτη Δέσποτα!
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Νέος πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου 
Κρητών ο Μανώλης Κουγιουμτζής

Ν
έος πρόεδρος του Παγκόσμιου 
Συμβουλίου Κρητών εξελέγη 
ο Ρεθεμνιώτης Μανώλης Κου-
γιουμτζής, με καταγωγή από τα 

Λειβάδια Μυλοποτάμου.
Κατά τις αρχαιρεσίες του συμβουλίου 
που πραγματοποιήθηκαν στο Ρέθυμνο, 
ο κ. Κουγιουμτζής αναλαμβάνει για τρία 
χρόνια την προεδρία του Παγκόσμιου 
Συμβουλίου, που ιδρύθηκε το 2005 ως το 
ανώτατο όργανο όλων των Κρητικών της 
διασποράς.
Πρόκειται για τον 52χρονο πρόεδρο της 
Ένωσης Κρητών Μονάχου, επιχειρημα-
τία στον κλάδο του επισιτισμού, ο οποίος 
έχει πολύ ενεργή συμμετοχή στα δρώ-
μενα των Κρητικών της Διασποράς ανά 
τον κόσμο. Χαρακτηρίζεται ως ένας συνε-
τός άνθρωπος με προσανατολισμό στη 
διάδοση τόσο του κρητικού πνεύματος 
όσο και της διάσωσης των ηθών και των 
εθίμων που οι Κρήτες ανά τον κόσμο 
προσπαθούν στις χώρες όπου κατοικούν 
και δραστηριοποιούνται να διατηρήσουν 
ζωντανά.
Πέμπτος κατά σειρά πρόεδρος ο κ. Κου-
γιουμτζής στο Παγκόσμιο Συμβούλιο 
Κρητών και από σήμερα ξεκινάει το έργο 
του μεταξύ άλλων να καταφέρει να διαν-
θίσει τις σχέσεις των ομογενών Κρη-
τών με την ιδιαίτερη πατρίδα τους αλλά 
και να διατηρήσει τους δεσμούς με την 
τοπική αυτοδιοίκηση του συνόλου του 
νησιού, όπως και τις σχέσεις με τις ανά 
την Ελλάδα Κρητικές Ενώσεις και Αδελ-
φότητες.

Συνάντηση του περιφερειάρχη 
Κρήτης με το Παγκόσμιο Συμ-
βούλιο Κρητών
Τις ευχαριστίες του στον περιφερειάρχη 
Σταύρο Αρναουτάκη για την έμπρακτη 
στήριξη του στο έργο του Παγκοσμίου 
Συμβουλίου Κρητών, στη συνεργασία 
του σε κορυφαίες δράσεις εντός και εκτός 
Κρήτης, αλλά και στη λειτουργία γρα-
φείου Απόδημων Κρητών στο κτίριο της 
Περιφέρειας, με θετικά αποτελέσματα, 
εξέφρασε ο πρόεδρος του Παγκοσμίου 
Συμβουλίου Κρητών, Μανόλης Βεληβα-
σάκης, ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη με 

αφορμή την εκλογή νέου συμβουλίου το 
Σάββατο στο Ρέθυμνο.
«Ήρθα να συναντηθώ με τον κ. περιφε-
ρειάρχη, πρώτα-πρώτα για να εκφράσω 
τις ευχαριστίες μου στο πρόσωπό του, 
για την αγαστή συνεργασία που είχε το 
παγκόσμιο συμβούλιο και εγώ προσω-
πικά για τρία χρόνια, να του πω πόσο 
χαίρομαι που εδραιώθηκε το Παγκό-
σμιο Συμβούλιο ως θεσμός των αποδή-
μων, αλλά και στην Κρήτη. Πως το γρα-
φείο Αποδήμων στην Περιφέρεια είναι 
ένα ζωντανό γραφείο και εξυπηρετεί τα 
συμφέροντα, όχι μόνο των αποδήμων, 
αλλά είναι ένας κρίκος των αποδήμων με 
την Κρήτη» δήλωσε ο κ. Βεληβασάκης 
μετά τη συνάντηση. Τόνισε μάλιστα, ότι 
και μετά τη λήξη της θητείας του θα συνε-
χίσει να βοηθά την ιδέα του παγκοσμίου 
συμβουλίου σε όλο τον κόσμο.
«Θα συνεχίσουμε και με τη νέα ηγεσία, 
πατώντας πάνω σ΄ αυτά τα οποία χτίσαμε 
αυτό το χρονικό διάστημα μαζί με όλο το 
διοικητικό συμβούλιο, αλλά πάνω από 
όλα και με τον πρόεδρο» δήλωσε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Αρναουτάκης από την 
πλευρά του. «Εμείς από την πλευρά μας 
ως Περιφέρεια Κρήτης, συνεργαζόμα-
στε να φέρουμε πιο κοντά τους Κρητικούς 
που ζουν στα πέρατα του κόσμου, που 
αγαπούν το νησί μας και είναι οι καλύτε-
ροι πρεσβευτές μας στο εξωτερικό. Έχουν 
μεγάλες επιτυχίες σε όποιον τομέα και αν 
δραστηριοποιούνταν σε πανεπιστήμια, 
ως επιχειρηματίες που πραγματικά έχουν 
ζηλευτές δουλειές στο εξωτερικό, να 
μπορούν να μεταφέρουν αυτή την τεχνο-
γνωσία στο νησί μας και να υπάρχει μια 
ακόμη καλύτερη συνεργασία» σημείωσε 
χαρακτηριστικά.
Διήμερες εκδηλώσεις έχουν προγραμ-
ματισθεί στο Ρέθυμνο, ξεκινώντας με τη 
θεατρική παράσταση «Αναφορά στον 
Γκρέκο». Στόχος, σύμφωνα με τον απερ-
χόμενο πρόεδρο, είναι να αποδοθεί η 
πρέπουσα τιμή που ανήκει στον Νίκο 
Καζαντζάκη, «τον συμπατριώτη μας εξή-
ντα χρόνια μετά από το θάνατο του. «Ως 
Παγκόσμιο Συμβούλιο τον τιμήσαμε σε 
όλο τον κόσμο με εκδηλώσεις από την 
μια άκρη μέχρι την άλλη, από την Αμε-
ρική μέχρι την Αφρική και την Ευρώπη 
και κλείνουμε τις εκδηλώσεις αυτές με 
την θεατρική παράσταση την Παρα-
σκευή, που είναι ανοικτή για τους πολί-
τες και έχομε και ιδιαίτερη ευχαρίστηση 
να φιλοξενούμε στην παράσταση αυτή τα 
παιδιά από τη Ρωσία και τα άλλα κράτη 
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που βρί-
σκονται εδώ στο πρόγραμμα του υπουρ-
γείου Εξωτερικών» προσέθεσε και ανα-
κοίνωσε πως το Σάββατο «θα έχουμε μια 
ομιλία από τον καθηγητή τον κ. Ταβερ-
ναράκη, τον πρόεδρο του ΙΤΕ, για να μας 
πει τι ακριβώς κάνουν στο ΙΤΕ - ξέρω ότι 
κάνουν μια φοβερή δουλειά σε παγκό-
σμιο επίπεδο. Αμέσως μετά θα έχουμε τις 
καθιερωμένες αρχαιρεσίες-εκλογές, όχι 
μόνο για το προεδρείο, αλλά και για το 
υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο».
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Σ
την έκδοση της 2 Ιουνίου 2017 του 
εντύπου «Ελληνικός Τύπος», ο γνω-
στός και μη εξαιρετέος Β’ αντιπρό-
εδρος της Ελληνικής Κοινότητας 

Τορόντο κ. Ιορδάνους, προέβη σε άκρως 
βαρυσήμαντες δηλώσεις, άνευ ουσίας και 
περιεχομένου, καταγγέλοντας κατά τα λε-
γόμενα του τις «παράνομες εκλογές» του 
Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου και “in the 
spirit of Unity of Hellenism…” και άλλα η-
χηρά παρόμοια, προέβη σε ένα ανευ προ-
ηγουμένου Φιλιππικό ενάντια στο Εθνι-
κό Κογκρέσο. Η συντάκτης της εφημερί-
δας, προφανώς πέρνει θέση ενάντια στο 
Κογκρέσο, όταν γράφει “…it is clear that 
the present administration is illegal having 
been elected through unconstitutional 
procedures”, (το ποιοί είναι αντικαταστα-
τικοί, θα το δούμε λίαν συντόμως) χωρίς να 
ακούσει τη δική μας ιστορία. Κυρία συντά-
κτης «μη δίκην δικάσεις πριν αμφοίν μύθον 
ακούσεις» έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγο-
νοι, αλλά φαίνεται ότι ο απόηχος δεν έφτα-
σε στα αυτιά σου ή αν έφτασε, έπεσε σε πε-
τρώδες έδαφος. Το αντιπαρερχόμαστε και 
προχωρούμε στην δική μας Ιστορία.
Κατ’ αρχάς ο κ. Ιορδάνους εκτός από 
λόγια και ισχυρισμούς, δίνει μια «συκέ» 
συνέντευξη Τύπου σε ένα στενό συνερ-
γάτη, που δεν τον διακόπτει για επε-
ρώτηση, αλλά τον συνερίζεται, όταν πιο 
κάτω η κα. συντάκτης συμπληρώνει “…it 
seems that the current HCC directors will 
not stop splitting the Hellenes across the 
country…”. Κυρία συντάκτης του «Ελληνι-
κού Τύπου», Ελεος!!!, δεν δίνετε εσείς την 
συνέντευξη, αλλά ο κ. Ιορδάνους. Με άλλα 
λόγια γίνεστε βασιλικότερη του βασιλέως 
καθ’ όσον λέει ο λαός.
Τι έπρεπε να κάνετε, εάν είσαστε δεοντολο-
γικά  σωστή δημοσιογράφος; θα έπρεπε να 
ερωτήσετε: Κύριε Ιορδάνους, η Ελληνική 
Κοινότητα Τορόντο είναι μέλος της Ελλη-
νοκαναδικής Ομοσπονδίας του Οντάριο; 
Και εάν σας έλεγε, Όχι, τότε θα έπρεπε να 
διακόψετε την συνέντευξη, εδώ και τώρα, 
και να πάτε παρέα στο MEGAS για μπύρα. 
Μόνο μέλη ενός οργανισμού, έχοντας 
συνεισφέρει τα τέλη μέλους έχουν λόγο, 
οι υπόλοιποι θεωρούνται τρακαδόροι και 
ένας τέτοιος είναι την στιγμή αυτή ο κ. Ιορ-
δάνους, διότι σας διαβεβαιούμε ότι η Κοι-
νότητα Τορόντο έχει πάψει να είναι μέλος 
του HCCO, από το 2012 και επομένως δεν 
έχει δικαίωμα λόγου και ψήφου.. Αιδώς 
Αργείοι!!!. 
Πάμε πάρα κάτω. Αποκαλεί τις εκλογές 
του Νοεμβρίου, για τη ανάδειξη του Συμ-
βουλίου του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου 
«Φάρσα». Ας δούμε ποιος είναι φάρσα πιο 
κάτω, όχι με αερολογίες, αλλά με αποδεί-
ξεις.
Αναφέρει τους εξής οργανισμούς οι οποίοι 
αποστάτησαν και έφτιαξαν μια επιστολή, 
κόλησαν στην κορυφή τα λογότυπα τους 
(πόσο νόμιμο μπορεί να είναι ένα συνο-
θύλευμα λογότυπων φτιαγμένο στο πόδι, 
χωρίς νομική υπόσταση, που μόνο συνο-

μωσία μπορεί να χαρακτηριστεί;)
•	 Ελληνικό	Κογκρέσο	του	Κεμπέκ.	Μη	
Ταμειακώς τακτοποιημένο. Δεν έχει πλη-
ρώσει τέλη μέλους από το 2010.
•	 Ελληνικό	 Κογκρέσο	 Βρεττανικής	
Κολομβίας: Μη Ταμειακώς τακτοποιη-
μένο. Δεν έχει πληρώσει τέλη μέλους από 
το 2009.
•	 Ελληνική	Κοινότητα	New	Brunswick:	
Μη Ταμειακώς τακτοποιημένη. Δεν έχει 
πληρώσει τέλη μέλους από, Κύριος οίδε!. 
Σημειωτέον ότι υπάρχει άλλη Κοινότητα 
εκεί, αναγνωρισμένη από την Μητρόπολη, 
απλά προς πληροφόρηση.
•	 Ελληνικη	 Κονότητα	 Τορόντο:	 Μη	
Ταμειακώς τακτοποιημένη. Δεν έχει πλη-
ρώσει τέλη μέλους από το 2012, αλλά ο Β’ 
αντιπρόεδρος, όντας τρακαδόρος,  λαλάει 
και έχει άποψη!!!!. 
•	 Ελληνική	Κοινότητα	Μοντρεάλ:	Δεν	
γνωρίζουμε, διότι είναι μέλος μας, αλλά 
του Επαρχιακού Κεμπέκ (αν όντως είναι).
•	 Ελληνική	Κοινότητα	Βανκούβερ:	Δεν	
γνωρίζουμε, διότι είναι μέλος μας, αλλά 
του Επαρχιακού Βρετανικής Κολομβίας (αν 
όντως είναι).
Τώρα σειρά μας να ρωτήσουμε ποιοι είναι 
“illegal and unconstitutional”;  κα. συντά-
κτης, τα κορόιδα του Εθνικού Κογκρέσου 
που το συντηρούν πληρώνοντας ανελ-
λειπώς την συνδρομή τους, ή οι ως άνω 
φωστήρες τρακαδόροι που χωρίς να 
πληρώσουν ζητάνε λόγο και ψήφο και...
έχουν «άποψη»;  Ποιος είναι ο ορισμός 
του παράνομου, εκείνος που πληρώνει 
τις υποχρεώσεις του...ή ο άλλος που δεν...
Και δεν σταματάμε εδώ, όπου παραβιάζο-
νται οι τύποι και θεσμοί και αποδεικνύε-
ται ποιοι είναι οι αντικαταστατικοί. Πάρα 
κάτω θα ανακαλύψετε, ότι παραβιάζεται 
και η ουσία. 
Και ερωτώ, γιατί δεν υπόγραψαν σαν απο-
στάτες η Μανιτόμπα και η Αλμπέρτα ; διε-
ρωτηθήκατε κα. συντάκτης;  Θα σου εξη-
γήσω αμέσως και το λόγο, που ζητάνε το 
παλιό Καταστατικό, που αν το δεχόμα-
στε, το Κογκρέσο θα δυαλύονταν άμεσα  
από την Κυβέρνηση του Καναδά, αλλά και 
θα αποδείξω με στοιχεία τον λόγο που 
ομαδικά αποστάτησαν και υπέγραψαν 
οι ως άνω 6, ασφαλώς δεν είναι τυχαίο.  
Κορόιδα μπορεί να χαρακτιρηστούμε, 
ανόητοι όχι. Αυτό τον τίτλο τον κατέχουν 
άλλοι. Και πρώτα η επιστολή-τελεσίγραφο 
προς το Εθνικό, με το αυτοσχέδιο λογό-
τυπο στο «πόδι»:

 Ακολουθούν τρείς από τους όρους του 
τελεσίγραφου, που φανερώνουν τους 
λόγους και σκοπούς.

1)  The Annual  Conference and 
Convention shall be organized based on 
the HCC Bylaws that were in place at the 
Annual Conference and Convention held 
in 2012 in Toronto.

Ο ως άνω όρος απαιτεί ότι το Ετήσιο Συνέ-
δριο και η Διάσκεψη πρέπει να οργανω-
θούν με βάση τους Εσωτερικούς Κανονι-
σμούς του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου 
που ίσχυαν κατά το Ετήσιο Συνέδριο και 
τη Διάσκεψη του 2012 στο Τορόντο. Ο 
όρος μπαίνει σκόπιμα, διότι οι Εσωτερι-
κοί Κανονισμοί του 2003 και πρίν (δηλαδή 
πριν το 2012) στο άρθρο 9.3 (a) & (c) γρά-
φουν ότι οι 5 πρόεδροι των Επαρχιακών 
Κογκρέσων και οι 3 πρόεδροι των μεγά-
λων Κοινοτήτων Βανκούβερ, Toronto και 
Montreal ( δηλαδή οι ξύπνιοι) ΔΙΟΡΙΖΟ-
ΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ σαν μέλη του Δ.Σ του 
Κογκρέσου, ενώ όλοι οι άλλοι (δηλαδή τα 
κορόιδα) εκλέγονται.

2) Given their undertaking in point 
number 5 below, the HCC Council shall 
retract their position that the HCQ and 
the HCCBC are in bad standing and their 
Presidents will be once again added to 
the HCC BOD.

Στον όρο 2 μπαίνουν κανονικά στο ψητό. 
Ευθαρσώς και χωρίς περιστροφές...απαι-
τούν οι 5 πρόεδροι των Επαρχιακών και οι 
3 των Κοινοτήτων, δηλαδή 8 (οι ξύπνιοι), 
να διορίζονται χωρίς εκλογές. Μόνο 5 από 
τους 8 αποστάτησαν, διότι η Μανιτόμπα 
και η Αλμπέρτα δεν ακολούθησαν. Το ΝΒ 
είναι κουβαλητό, απλά ακολούθησε.

5) The HCQ and the HCCBC will pay 
the amount of $7,000 and $2,000 
respectively,  representing their 
outstanding membership dues that they 
have withheld in protest. These amounts 

will be paid upon their registration at 
the aforementioned Annual Conference 
and Convention in Ottawa.

Ο όρος 5 είναι κατάφορη παραβίαση και 
του παλιού και του νέου Καταστατικού. 
Παράγραφος 17.1 του παλιού (που οι απο-
στάτες απαιτούν να ισχύσει) γράφει «...
Τέλη μέλους είναι απαιτητέα την πρώτη 
ημέρα του οικονομικού χρόνου. Όποιο 
μέλος δεν πληρώσει τα τέλη όταν είναι 
απαιτητέα, χάνει τα δικαιώματα μέχρι να 
τα πληρώσει». Το άρθρο 17.2 γράφει «...
Όταν τα τέλη μέλους μείνουν απλήρωτα 
για μια περίοδο μεγαλύτερη των 6 μηνών, 
όλα τα δικαιώματα μέλους παύουν να ισχύ-
ουν έως ότου όλα τα τέλη και τα προηγού-
μενα, πληρωθούν». Μιλάμε για 6 μήνες, 
όχι για 6 χρόνια. Τώρα σχετικά με Οττάβα, 
ουδείς Εσωτερικός κανονισμός επιβάλλει 
εκλογές στην Οττάβα που εκείνοι απαι-
τούν. Το άρθρο 8.5 του παλιού γράφει «...
Όταν η Γ.Σ γίνεται στον Ανατολικό Καναδά, 
το Οντάριο και το Κεμπέκ θα αποφασίσουν 
που θα γίνει το Συνέδριο. Όταν η Γ.Σ γίνεται 
στο Δυτικό Καναδά, τότε British Columbia, 
Manitoba και  Alberta αποφασίζουν». Τι 
δουλιά έχει τώρα η BC και το Κεμπέκ να 
θέτουν όρο που θα γίνει το Συνέδριο; Στην 
προκειμένη περίπτωση το Ονταριο με 9 
συμβούλους και το Κεμπέκ με 7 αποφασί-
ζουν. Προφανώς οι 9 δημοκρατικώ δικαίω 
αποφάσισαν Τορόντο. Ακολουθεί  η επι-
κύρωση των καταστατικών παραβιάσεων 

από τους  αποστάτες (που φοβήθηκαν μη 
χάσουν τις καρέκλες με εκλογές) με φαρδιά 
πλατιά τις υπογραφές τους.  
Και τώρα ο λόγος που αναθεωρήσαμε 
τους Εσωτερικούς Κανονισμούς, οχι γιατί 
το θέλαμε, αλλά γιατί μας το επέβαλλε ο 
νόμος του Καναδά.  
Παραθέτουμε το Νόμο του Καναδά που 
το απαιτεί και δεν αμφισβητείται. Μη 
παραδοχή συνεπάγεται στην ακύρωση 
της άδειας λειτουργίας του οργανισμού 
(Certificate of Continuance) και διά-
λυσή του. Οι 3 μεγάλες Κοινότητες και τα 
2 Κογκρέσα Κεμπέκ και Β.Κ στην ως άνω 
υπογεγραμμένη επιστολή τους, ζήταγαν 
στον όρο 2 την παραβίαση του Καναδι-
κού νόμου, αδιαφορώντας το τι αυτό συνε-
πάγεται, απλά και μόνο να αποφύγουν 
την εκλογική διαδικασία. Το άρθρο του 
Καναδά για Μη-Κερδοσκοπικούς οργα-
νισμούς απαιτεί Sections 127-128 (3) «Τα 
μέλη, με τακτική απόφαση σε κάθε ετήσια 
συνεδρίαση στην οποία απαιτείται εκλογή 
Συμβούλων, εκλέγουν μέλη του διοικη-
τικού συμβουλίου για θητεία που λήγει 
εντός της προθεσμίας». Εκλέγουν δεν διο-
ρίζουν σύμφωνα με τους παλιούς Εσωτερι-
κούς Κανονισμούς. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ 
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Election of Directors
3) Members shall ,  by ordinary 
resolution at each annual meeting 
at which an election of directors is 
required, elect directors to hold office 
for a term expiring within the prescribed 
period.

ΙΔΟΥ λοιπόν ο λόγος των 5 υπογραφών, 
ΑΚΡΙΒΩΣ από αυτούς που πλήτονται, 
φοβούμενοι μη χάσουν την καρέκλα (2 
επαρχιακοί και οι 3 Κοινότητες). Δεν είναι 
τυχαίο, απλά συνομωσία.
Και η τελευταία απόδειξη. Με την αλλαγή 
και υποβολή των Εσωτερικών Κανονισμών 
για να συμμορφωθούμε με την Καναδική 
νομοθεσία, το Υπουργείο Βιομηχανίας που 
χειρίζεται τα ως άνω θέματα, μας έστειλε το 
Certificate of Continuance (Πιστοποιητικό 
Συνέχειας του Οργανισμού), που αποδει-
κνύει ότι εμείς είμαστε οι ΝΟΜΙΜΟΙ και 
οι υπογράφοντες οι ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ. Το ότι 
υπάρχουμε τους ενοχλεί. Τώρα πως ο κ. 
Ιορδάνους και η Συντροφία του, χαρακτη-
ρίζουν ένα οργανισμό που έχει πετύχει την 
αναγνώριση της Ποντιακής Γενοκτονίας 
από 14 πόλεις του Καναδά, εκ των οποίων 
οι 12 μέσα στους τελευταίους  τρείς μήνες,  
«Εθνικό Κογκρέσο Ωρα Μηδέν», οταν οι 
πόλεις αυτές μας αναγνωρίζουν, ενώ η 

γαλαρία, που οι περι εκείνον συγκροτούν, 
μας πετροβολεί, μόνο φθόνος, που ειναι 
μασκαρεμένος θαυμασμός  μπορεί να 
είναι. 
Η σωρεία των καταστατικών παραβιάσεων 
από τους υπογράφοντες που αναφέραμε 
και ο ποταπός λόγος να αποφύγουν τις 
εκλογές (η πιο κορυφαία δημοκρατική δια-
δικασία) που απαίτησε ο Καναδάς , απο-
δεικνύουν το μέγεθος του πολιτικού αμο-
ραλισμού που τους διακατέχει. εξαπτέρυγα 
και οι κλακαδόροι, που τώρα έγιναν κύμ-
βαλα αλλαλάζοντα, τότε είχαν βγάλει το 
σκασμό.
Με τέτοιους συνεργάτες δεν πάμε πουθενά 
κ. Ιορδάνους και Σία. Τα καταφέρνουμε και 
μόνοι μας, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε 
και χωρίς βαρβάρους.  Μας αποκαλέσατε 
παράνομους, μετά από το όργιο των παρα-
βιάσεων και τους ποταπούς λόγους, που 
υπογράψατε, για να παρακάμψετε  τους 
Καναδικούς νόμους, αδιαφορώντας για την 
διάλυση του Εθνικού Οργανισμού, μόνο 
για τις καρέκλες και τα σαρκία σας σκεφτή-
κατε. Ντροπή σας και αίσχος σας. Σας αξί-
ζει η ρήση «Φωνάζει ο κλέφτης να ακούσει 
ο νοικοκύρης».

Από το Εθνικό Συμβούλιο
του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου

ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟΥ ΚΟΝΓΚΡΕΣΣΟΥ ΚΑΝΑΔΑ
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ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ: ΤΟ ΜΕΓAΛΟ ΜΑΣ ΝΤΕΡΤΙ

ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΕΚΕ
Οι μήτρες του ρεμπέτικου είναι η φυλακή 
και ο τεκές. Εκεί, και μόνον εκεί, οι ρεμπέ-
τες έπλασαν τα τραγούδια τους με ομαδική 
συνεργασία. Τραγουδούσαν με σιγανή και 
βραχνή φωνή, αβίαστα, δίχως, κορόνες, ο 
ένας μετά τον άλλο. Το τραγούδι τράβαγε 
σε μάκρος. Ο κάθε τραγουδιστής πρόσθετε 
ένα δίστιχο που συχνά είχε σχέση με το προ-
ηγούμενο. Ρεφρέν δεν υπήρχε. Η μελωδία 
ήταν εύκολη και απλοϊκή. Ένας μάγκας συνό-
δευε τους τραγουδιστές με μπουζούκι. Σαν 
πρώτη ύλη για τα πρωταρχικά ρεμπέτικα 
χρησίμευσε το υλικό των ελληνικών δημοτι-
κών τραγουδιών (ιδίως τα ερωτικά δίστιχα), 
καθώς και τα τραγουδάκια που έλεγαν οι 
Έλληνες της Σμύρνης και της Ισταμπούλ.
Στη δεκαετία του '30 αρκετά ρεμπέτικα 
έγινα δίσκοι των 78 στροφών γνωρίζοντας 
μεγάλη επιτυχία. Ο δίσκος όμως με τη δική 
του τεχνική και την περιορισμένη διάρ-
κεια (3'20΄΄), αλλοίωσε το περιεχόμενο και 
τη φόρμα των τραγουδιών. Ταυτόχρονα το 
χρήμα και η δόξα άρχισαν να διαφθείρουν 
τους λαϊκούς συνθέτες και τους τραγουδι-
στές. Από το 1936 μέχρι τα μέσα της δεκα-
ετίας του '70 οι δίσκοι λογοκρίνονταν. Την 
περίοδο του πολέμου (1941-1946) δεν βγή-
καν δίσκοι με ρεμπέτικα τραγούδια. Μετά 
τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο οι εταιρίες δίσκων 
αρχίζουν να εκμεταλλεύονται συστηματικά 
τα ρεμπέτικα. Οι παλιοί κλασικοί (αλλά ανώ-
νυμοι) συνθέτες-στιχουργοί εξαφανίζονται. 
Ελάχιστοι νέοι συνθέτες προωθούνται και 
παρουσιάζονται στο καταναλωτικό κοινό σαν 
βεντέτες. Οι τραγουδιστές θεοποιούνται. Ο 
χαρακτήρας όμως των τραγουδιών, μέσα σε 
μια πενταετία, σβήνει για πάντα. Όταν μετά το 
1955 καθιερώνεται και στην Ελλάδα η μαζική 
παραγωγή δίσκων λονγκ-πλέι, τα ρεμπέτικα 
ουσιαστικά χάνονται. Η ορχήστρα εμπλου-
τίζεται, τα θέματα των ρεμπέτικων γίνονται 
ανούσια και ψεύτικα, τα μαγαζιά όπου παί-
ζουν ρεμπέτικα αποβαίνουν τα ακριβότερα 
κέντρα διασκεδάσεως στην Ελλάδα. Η δια-
δικασία παραγωγής των ρεμπέτικων γίνεται 
πλέον ερήμην του υποκόσμου. 

ΟΙ ΜΕΓAΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
Αν και είναι άδικο να ξεχωρίζουμε, μια και 
το ρεμπέτικο υπήρξε συλλογική υπόθεση, 
έξι είναι οι μεγάλες μορφές του χώρου. Ο 
Μάρκος Βαμβακάρης διασκέδαζε τον εαυτό 
του και του φίλους του με το μπουζούκι και 
τη βαριά ακατέργαστη φωνή του. Ήταν εργά-
της κλωστοϋφαντουργίας, φορτωτής κάρ-
βουνου στις αποθήκες του λιμανιού, υπάλ-
ληλος σε μπακάλικο και σε χασάπικο, εργά-
της στα σφαγεία. Αργότερα έμπλεξε με χαρ-
τοπαίκτες, προαγωγούς -αγαπητικός ο ίδιος- 
και μικροκλέφτες. Στην αυτοβιογραφία του 
λέει ότι ήταν στην “μαγκιά”, ανήκει δηλαδή 
στους περιθωριακούς, εργαζόμενους όμως, 
αυτούς που αποκλήθηκαν ρεμπέτες και 
διακρίνονταν για τη μεταξύ τους αλληλεγ-
γύη. Μπήκε στη φυλακή κάμποσες φορές 
(γιατί κάπνιζε χασίσι) και στα σφαγεία έμαθε 
μπουζούκι από ένα Αϊβαλιώτη, τον μπάρ-

μπα Νίκο. Ο Βαμβακάρης γεννήθηκε στην 
Άνω Σύρα το 1905 και έμελλε να αποκληθεί 
ο “πατέρας του ρεμπέτικου”.
Ο Βασίλης Τσιτσάνης γεννήθηκε στα Τρί-
καλα, έφθασε στην Αθήνα για να σπουδά-
σει, αλλά τον κέρδισε η μουσική. Μολο-
νότι έκανε παρέα με τους ρεμπέτες, σύχναζε 
στους τεκέδες και υπήρξε μαθητής του Μάρ-
κου, ακολούθησε διαφορετικό δρόμο. Ξεκί-
νησε κι αυτός με τραγούδια που μιλάνε για 

τα χασίσια και τους καημούς των χασικλή-
δων, ωστόσο βρήκε γρήγορα το προσωπικό 
του στυλ, εντελώς διαφορετικό από εκείνο 
των ομοτέχνων του. Η επιτυχία του ήταν 
τόσο που το κλασικό ρεμπέτικο εγκαταλεί-
φθηκε από τους πρώτους διδάξαντες. Ο 
Βαμβακάρης, Ο Παπαϊωάννου, κ.α αναγκά-
στηκαν να προσαρμοστούν στις νέες συνθή-
κες που είχε επιβάλει ο Τσιτσάνης αλλά και 
το κοινωνικό κλίμα.
Ο Δημήτρης Γκόγκος, ή “Μπαγιαντέρας”, 
γεννήθηκε το 1903 στο Χατζηκυριάκειο 
στον Πειραιά και ήταν το τελευταίο από τα 
22 παιδιά του Γιάννη Γκόγκου, υπαξιωματι-
κού του Βασιλικού Ναυτικού από τον Πόρο 

και της Αγγελικής από την Ύδρα. Σπούδασε 
ηλεκτρολόγος αλλά δεν άσκησε το επάγ-
γελμα λόγω του ατίθασου χαρακτήρα και 
της ενασχόλησης του με την ελευθέρα πάλη. 
Με τη μουσική καταπιάστηκε από μικρός. 
Έως το 1920 έπαιζε μαντολίνο, κιθάρα, βιολί 
και από το 1924 άρχισε να μαθαίνει μπου-
ζούκι και μπαγλαμά. Το μπουζούκι το γνώ-
ρισε στη φυλακή, όταν κατά τη διάρκεια της 
στρατιωτικής του θητείας στο ναυτικό κατα-

δικάστηκε σε κάθειρξη έξι ετών γιατί τρο-
φοδοτούσε τους ψαράδες με εκρηκτικά. 
Το 1925 διασκεύασε την ιταλική οπερέτα 
“Μπαγιαντέρα” του Έριχ Κάλμαν. Από τότε 
απέκτησε το παρατσούκλι “Μπαγιαντέρας”.
Ο Γιώργος Τσώρος, ή Γιώργος Αμπάτης 
(Μπάτης), είναι από τους σημαντικότερους 
ρεμπέτες της προπολεμικής εποχής. Γεννή-
θηκε το 1885 στα Παλαιά Λουτρά Μεθά-
νων και σε ηλικία οκτώ ετών μετοίκισε 
στον Πειραιά. Έμαθε μπαγλαμά στις στρα-
τιωτικές φυλακές και από το 1915 τραγου-
δούσε στους τεκέδες και τα ταβερνάκια του 
Πειραιά. Το 1934 μαζί με τον Μάρκο Βαμ-
βακάρη, τον Ανέστη Δέλια και τον Στράτο 

Παγιουμτζή σχημάτισε το πρώτο ρεμπέτικο 
συγκρότημα. Ο Στράτος Παγιουμτζής γεννή-
θηκε στο Αϊβαλί της Μικράς Ασίας το 1904. 
Από παιδί στο μεροκάματο, αλλά μεγάλο 
πάθος του το τραγούδι. Γρήγορα γνωρί-
στηκε με την πειραιώτικη παρέα του ρεμπέ-
τικου. Τέλος, Γιάννης Παπαϊωάννου. Υπήρξε 
ένας από τους θεμελιωτές και κύριους 
εκφραστές του λαϊκού μας τραγουδιού. Γεν-
νήθηκε στις 18 Ιανουαρίου του 1913 στην 
Κίο της Προποντίδας. Εργάστηκε ως ψαράς, 
μαραγκός, στην οικοδομή... Το 1928 ξεκί-
νησε να παίζει μουσική με μια φυσαρμό-
νικα. Όταν τραυματίστηκε στο ποδόσφαιρο, 
η μητέρα του τού έκανε δώρο ένα μαντο-
λίνο για να σταματήσει να παίζει μπάλα. Η 
ζωή του άλλαξε όταν άκουσε σε ταβέρνα “Το 
μινόρε του τεκέ” του Γιάννη Χαλκιά. 

ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΖΩΝΤΑΝΕΣ...7
Το ρεμπέτικο παραμένει άγνωστο. Μπο-
ρεί ο Ηλίας Πετρόπουλος να βοήθησε στη 
μελέτη και την προβολή του, μπορεί να προ-
στέθηκαν ορισμένοι νέοι τίτλοι (πρόσφατοι), 
όμως το ρεμπέτικο τραγούδι εξακολουθεί 
να κινείται στη σφαίρα του μύθου. Το τρα-
γούδι, η μουσική του περιθωρίου έγινε και 
η σημερινή “φυλακή” του. Ό,τι κι αν ειπω-
θεί, γραφτεί για το ρεμπέτικο δεν αφορά την 
ουσία του -ήτοι τη μουσική, τον στίχο, τη 
σύνδεση με την κοινωνία, το λεξιλόγιο των 
ερμηνευτών, των ρεμπετών, την επίδραση 
της δημοτικής μουσικής, του Οθωμανικού 
πολιτισμού, κ.α-, αλλά το περιβάλλον αυτού 
στην φολκλορική εκδοχή του. Η μαγκιά ως 
τρεντ, οι μεγάλοι ρεμπέτες και η μουσική 
τους προϊόν μαζικής εμπορικής εκμετάλ-
λευσης. Το ρεμπέτικο όμως ήταν -και είναι- 
ένας κόσμος μικρός μα και μεγάλος την ίδια 
στιγμή. Ένας κόσμος φτιαγμένος από τα ίδια 
υλικά με αυτόν που ζούμε τώρα. Η διαφορά 
του; Οι ρεμπέτες αρνήθηκαν την αφομοί-
ωση-αλλοτρίωση και έμειναν όπως ήταν. Εν 
τέλει χάθηκαν, αλλά η κουλτούρα, ο πολι-
τισμός και το έργο τους, τους διατήρησαν 
φιγούρες ζωντανές, ανόθευτες, άπιαστες...

Συνέχεια από την προηγούμενη έκδοση
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ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΔΩΣΕΣ, 
ΜΑΧΑΙΡΑ ΘΑ ΛΑΒΕΙΣ

Να μπορούσε η φωνή μου ν’ ακουστεί
Δυνατά και καθαρά σ’ όλη τη γη

Να τ’ ακούσουν όλοι εκείνοι
Που μας αιματοκυλούν

Και στην φτώχεια στην μιζέρια
Τους λαούς πάντα κρατούν.

Μια συμβουλή έχω μόνο να τους πω
Ποτέ δυο κακά δεν κάνουν ένα καλό!!!

Ω! Δολοφόνοι της γης όποιοι κι αν είστε
Το καταστροφικό σας έργο αμέσως σταματήστε

Και τον κοσμάκη λέφτερο και ήσυχο αφήστε
Κι άλλον τρόπο να βρείτε να πλουτίστε.

Δεν θέλουμε άλλους πολέμους και καταστροφές
Που θα μας οδηγήσουν σε μεγάλες συμφορές,

Αυτό άλλωστε μας διδάσκει και η ιστορία
Πως η βία θα δημιουργήσει πάντα βία!

Αυτό ο καθένας πρέπει να το καταλάβει
Πως όποιος μαχαίρα δώσει…

Μαχαίρα θα λάβει.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΕΣΣΟΣ
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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 1920’s

Στα μέσα της δεκαετίας του 1920, παιδιά ντυμένα με παραδοσιακές στολές στην Σαλαμίνα

Το 1925 ο παλιός σταθμός της τραίνων της Ομόνοιας

Στα τέλη της δεκαετίας του 1920 γύρω από την Ακρόπολη δεν είχαν χτίσει ακόμη και τα πρόβατα 
ήταν ελεύθερα να βοσκίσουν

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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ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΜΙΓΚΡΕΣΙΟΥ 
ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΑ 

ΠΑΙΔΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Τ
α παιδιά που υποβάλλουν αίτηση 
για καναδική υπηκοότητα αντι-
μετωπίζουν μεγάλο τέλος
Η φιλελεύθερη κυβέρνηση έχει 

αφαιρέσει το νομικό φραγμό για τα παι-
διά που υποβάλλουν αίτηση για ιθαγέ-
νεια από μόνα τους, αλλά δημιουργεί 
ένα νέο οικονομικό φραγμό.
Η Οττάβα αν τ ιμετωπίζει τους  ανηλί-
κους, όπως τους ενήλικες, όταν πρόκει-
ται να τους χρεώσουν για τ ις αιτήσεις 
τους για ιθαγένεια.
Αν και οι πρόσφατες αλλαγές στη νομο-
θεσία περί ιθαγένειας επιτρέπουν σε 
άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών να υπο-
βάλουν αίτηση χωρίς τους γονείς τους, 
πρέπει να πληρώσουν τα ίδια τέλη με 
τους ενήλικες - $ 530.
Αντίθετα, το τέλος είναι $ 100 για ανηλί-
κους που υποβάλλουν αίτηση για ιθαγέ-
νεια μαζί με τους γονείς τους.
Οι αντίθετες γνώμες λένε ότι τα παιδιά 
που υποβάλλουν αίτηση για ιθαγένεια 
από μόνα τους είναι μάλλον ασυνόδευ-
τοι ανήλικοι που ήρθαν σ τον Καναδά 
μόνο για άσυλο ή απομακρύνονται από 
την οικογένε ιά τους και υπό τέ τοιε ς 
δύσκολες καταστάσεις που δεν μπορούν 
να ανταποκριθούν στο τέλος  της αίτη-
σης.
Όταν η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων 
κατέθεσε την πρόταση να προχωρήσει 
με τον νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση 
που ψηφίσ τηκε τον Ιούνιο, ο υπουρ-
γός Μετανάστευσης, Ahmed Hussen, 
υπογράμμισε αυτή τη συγκεκριμένη 
αλλαγή στους ανηλίκους, λέγοντας ότι 
η ευκολότερη πορεία προς την υπηκο-
ότητα βοηθά τους νεοεισερχομένους να 
«οικοδομήσουν επιτυχημένη ζωή στον 
Καναδά».
"Η κυβέρνηση . . . Υποστηρίζει την τρο-
πολογία για να διευκολύνει τα παιδιά 
να αποκτήσουν ιθαγένεια χωρίς κανα-
δικό γονέα και έχει κάνει αλλαγές γ ια 

να διευκρινίσει ποιος μπορεί να υποβά-
λει αίτηση για ιθαγένεια για λογαριασμό 
του παιδιού ", δήλωσε τότε ο υπουργός.
Ο συντηρητικός γερουσιαστής Victor 
Oh, ο οποίος υπέβαλε την τροπολο-
γία στη Γερουσία για να επιτρέψει στα 
παιδιά να υποβάλουν αίτηση για ιθα-
γένεια από μόνα τους, δήλωσε ότι δεν 
έγιναν ειδικές αμοιβές κατά την κίνηση 
του, επειδή του είπαν ότι ο καθορισμός 
τ ε λών επεξεργασ ίας δεν απαιτούσε 
νομοθετικές αλλαγές και εμπίπτουν στη 
διακριτική ευχέρεια του υπουργού μετα-
νάστευσης.
Ο Oh ε ίπε ότ ι έσ τε ιλε μια επισ τολή 
στον Hussen στις αρχές Ιουλίου και του 
ζήτησε να μειώσει το τέλος σε όχι περισ-
σότερο από $ 100, αλλά δεν έχει ακόμη 
ακούσει από τον υπουργό.
"Δεν μπορούμε να κάνουμε διακρίσεις 
και να τιμωρήσουμε τους ανήλικους που 
αιτούνται μόνοι τους", είπε ο Oh. "Τα 
παιδιά αυτά είναι τα πιο ευάλωτα και 
δεν τους διευκολύνουν να γίνουν πολί-
τες με αυτόν τον τρόπο".
Οι μεταναστευτικές αρχές  δήλωσαν ότι 
τέθηκαν τα τέλη αίτησης των $ 530 για 
να αν τ ικατοπτρίζουν το αυξανόμενο 
κόστος της επεξεργασίας. Τα τελευταία 
τρία χρόνια, κατά μέσο όρο 29.740 παι-
διά ηλικίας κάτω των 18 ετών υπέβαλαν 
αίτηση για ιθαγένεια ετησίως, τα περισ-
σότερα από αυτά με τους γονείς τους.
"Στο πλαίσιο της συνεχούς ανασκόπησης 
του αντικτύπου των αλλαγών στο πρό-
γραμμα ιθαγένειας, θα ληφθεί υπόψη 
αυτή η διαφορά των τελών επεξεργασίας 
που δημιουργήθηκε από την τροποποί-
ηση", δήλωσε η Julie Lafortune, εκπρό-
σωπος του Τμήματος Μετανάστευσης.
Το Διαβατήριο του Καναδά επί του 
παρόντος χρεώνει αυτά τα  παιδιά 16 και 
άνω $ 160 για ένα 10ετές διαβατήριο και 
$ 57 για τα παιδιά μικρότερα από αυτά 
για αιτήσεις εντός του Καναδά.
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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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Συνέχεια στην επόμενη έκδοση

Τ
ο μέλλον φαντάζει δυστοπικό και θραύ-
σματα αυτού -εκτρέποντας και ανατρέπο-
ντας τη σταθερά του χρόνου- βλέπουμε 
στο ομιχλώδες παρόν. Η σύγχυση, η χα-

λασμένη πυξίδα του καιρού μας, καθοδηγεί και 
οδηγεί τον σημερινό άνθρωπο σε ατραπούς που 
ελλοχεύει ο κίνδυνος της εξαΰλωσης, μια και κά-
θε μέρα η ανθρώπινη υπόσταση (αυτο)θυσιάζε-
ται στο όνομα μιας επιβίωσης που “σκοτώνει” 
καθετί ζωντανό. Το τοπίο κάπως καθαρίζει όταν 
χαράζει και στο λυκαυγές της μέρας μια λεπτή, 
κόκκινη γραμμή προσπαθεί να βάλει τάξη στη 
συμπαντική δυσαρμονία. Πρώτη φορά ορατή με 
γυμνό μάτι. Ο μέσος άνθρωπος που θα περπατή-
σει στο γκρίζο, μολυβένιο τοπίο δεν θα έχει τίποτε 
άλλο να δει πέρα απ' αυτή την “πολυτέλεια” στον 
“νεκρό” ουρανό. Το πρωτόγνωρο θέαμα δεν θα 
σταματήσει απότομα. Η γραμμή όλο και θα μεγα-
λώνει και τη στιγμή που θα συναντήσει το αστέρι 
των αστεριών θα ξεκινήσει η συμπαντική έκρηξη. 
Τότε, ο λόγος θα ξεχυθεί και θα ακουστεί πιο δυ-
νατά και μελωδικά από πότε. Φορέας της αναπά-
ντεχης ευτοπίας ένας μεγαλοπρεπής άνθρωπος. 
Ένας άνθρωπος που γεννήθηκε για να αγκαλιάσει 
το σύμπαν και τη μουσική των αστεριών να μετα-
φέρει ως μάννα εξ ουρανού σε όλους εμάς. Από 
τα χέρια του κρέμονται το μπλε και όλα τα χρώμα-
τα της ελληνικής γης, τα μάτια του πετάνε σπίθες 
και η φωνή του γίνεται φωνή μας. Ο Μίκης Θεο-
δωράκης ανήκει στο DNA της Ελλάδας. Συνεπής 
συνταξιδιώτης του χρόνου και του αγώνα. 
Η περίπτωση “Μίκη Θεοδωράκη” είναι δύσκολο 
να καταγραφεί και να αποτυπωθεί στις πραγματι-
κές της διαστάσεις. Ο επαγγελματίας ερευνητής 
του βίου του, ο εραστής της τέχνης του και απλός 
θαυμαστής της ζωής και του έργου του, πρέπει 
να έχει ένα πράγμα στο μυαλό του: Ο Μίκης Θεο-
δωράκης είναι ένα μικρό σύμπαν που πάλλεται, 
συστέλλεται, διαστέλλεται και δημιουργεί αστα-
μάτητα. Η κατανόηση του είναι εφικτή μόνο όταν 
αντιμετωπίζεται ως όλον. Η καταγραφή αποσπα-
σμάτων ή η εστίαση σε συγκεκριμένες πτυχές του, 
δεν μπορεί να οδηγήσει στην απόλυτη απεικό-
νιση, αποκρυπτογράφηση.
Η ζωή του είναι συνυφασμένη με την τέχνη του 
-τη μουσική- και την πολιτική. Το ένα τροφοδο-
τεί το άλλο και τα δυο μαζί το μέγεθος “Θεοδω-
ράκη”. Εδώ ακριβώς όμως εντοπίζεται και το 
πρόβλημα για τον εκάστοτε μελετητή: Πώς να δια-
χειριστείς τον όγκο του παραγόμενου έργου; Αν 
το αντιμετωπίσεις ως μία ενότητα, τότε ο έλεγχος 
χάνεται και το τελικό μήνυμα δεν θα είναι εύλη-
πτο. Αν σκοπίμως ρίξεις το βάρος σε μία από τις 
δύο πλευρές, τότε θα αδικήσεις τον ίδιο. Συνεπώς, 
ζητούμενο είναι η απόλυτη ισορροπία μεταξύ 
μουσικής-πολιτικής και αυτό θα προσπαθήσουμε 
να κάνουμε. Πρώτα η μουσική, γιατί αυτή “δημι-
ούργησε” το ζωντανό μύθο του Μίκη και μέσω 
αυτής υποστήριξε την πολιτική του δράση.

“ΑΥΤΗ Η ΘΕΙΑ ΜΕΛΩΔΙΑ”
Ο Μιχάλης Θεοδωράκης γεννήθηκε στις 29 
Ιουλίου 1925 στη Χίο. Ο πατέρας του, Γιώργης, 
ανώτατος δημόσιος υπάλληλος, από τον Γαλατά 
Χανίων, τον μεγαλώνει με τους θρύλους της κρη-
τικής επανάστασης. Η μικρασιάτισσα μητέρα του, 
Ασπασία, το γένος Πουλάκη, πιάνει να λέει με τις 
άλλες Τσεσμελιές τα ανατολίτικα τραγούδια, τους 
θρήνους, τους αναστεναγμούς, που στο τέλος 
ξεπηδούν από το ανοιχτό παράθυρο σαν βυζα-

ντινός ύμνος. Είναι 40 ημερών όταν η οικογένεια 
μετακομίζει στη Μυτιλήνη. Εκεί, ο κοσμοπολί-
της θείος, ο Αντώνης Πουλάκης, πρόξενος στην 
Αλεξάνδρεια, αυτός που θα αντικαταστήσει το 
“Μιχάλης” με το εξευρωπαϊσμένο “Μίκης”,θα 
φέρει φωνόγραφο και τρεις δίσκους. Τον ένα με 
άριες και όπερες, τον δεύτερο με τζαζ του '20 και 
τον τρίτο με ελληνικά σουξέ, όπως “Η μπαρμπου-
νάρα”.
Τα παιδικά του χρόνια θα τα ζήσει ως νομάς 
(Σύρος, Γιάννενα, Κεφαλλονιά, Πάτρα, Πύρ-
γος, Τρίπολη) χάρη στις συνεχείς μεταθέσεις του 
πατέρα του. Το 1932 γεννιέται ο αδερφός του 
Γιάννης. Στα 12 φοιτά στο ωδείο Πάτρας, μαθαί-

νει βιολί και γράφει το πρώτο του τραγούδι, “Το 
καραβάκι”. Η στιγμή όμως που σημάδεψε τη ζωή 
του ήταν σε έναν κινηματογράφο στην Τρίπολη. 
Η χώρα είναι υπό κατοχή. Η αίθουσα έπαιζε ένα 
γερμανικό φιλμ που τελειώνει με το φινάλε από 
την “Ενάτη Συμφωνία” του Μπετόβεν. Ο ίδιος 
εξομολογείται: “Ξαφνικά ακούστηκε αυτή η θεία 
μελωδία [...] τόσο που κεραυνοβολήθηκα, που το 
βράδυ είχα πυρετό, αρρώστησα, έφυγα από τον 
κόσμο αυτόν. Ποτέ δεν σκεφτόμουν  ως τότε να 
γίνω μουσικός”. Οι γονείς του προσπαθούν να 
τον συνετίσουν, εκείνος όμως ούτε που σκέφτεται 
το Πολυτεχνείο. “Δεν μπορούσα... ούτε εγώ να το 
εξηγήσω. Οι νότες είχαν αποτυπωθεί μέσα μου 
και λες και με είχαν ανασκάψει και είχαν γεννήσει 
έναν νέο άνθρωπο”. 

ΑΣΤΑΜAΤΗΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Η μουσική, λοιπόν, βρήκε τον νεαρό Μίκη. Πρώτα 
αυτή και μετά η πολιτική. Θα τις ένωνε στη συνέ-
χεια, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι δίχως αυτήν θα ήταν 
μισός άνθρωπος και ίσως όχι αυτός που ξέρουμε 
σήμερα. Το έργο του Θεοδωράκη είναι εντυπωσι-
ακό σε όγκο και ποικιλία, εκτείνεται, μεταξύ πολ-
λών άλλων, από τη συμφωνία και την όπερα έως 
το έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Σύμφωνα με την εργο-
γραφία, η δημιουργία του συνθέτη χωρίζεται σε 
τρεις μεγάλες περιόδους:
Πρώτη περίοδος (1937-1959): Παίρνει τα πρώτα 
μαθήματα μουσική και πραγματοποιεί τις πρώτες 
συνθετικές απόπειρες. Ολοκληρώνει τις σπουδές 
του στο Ωδείο Αθηνών με τον Φιλοκτήτη Οικονο-
μίδη και ξεκινά την επαγγελματική του σταδιο-
δρομία. Το 1954 γίνεται δεκτός στο Conservatoire 
του Παρισιού για μεταπτυχιακές σπουδές με τον 
Olivier Messiaen και τον Eugene Bigot. Συνθέ-
τει σύμφωνα με τις δυτικοευρωπαϊκές φόρμες 
έργα  συμφωνικά και μουσική δωματίου. Κερ-
δίζει χρυσό μετάλλιο σύνθεσης στο Φεστιβάλ 

Νεολαίας Μόσχας (1957) και το βραβείο Copley 
(1959).
Δεύτερη περίοδος (1960-1980): Επιστρέφει στις 
ρίζες και αφοσιώνεται στη σύνθεση “μουσικής 
για τις μάζες”, επιχειρώντας σύζευξη της συμ-
φωνικής ορχήστρας με λαϊκά όργανα. Εμπνέεται 
από τα αριστουργήματα της νεοελληνικής ποίη-
σης και “παντρεύει” τον λόγο των Σεφέρη, Ελύτη 
Ρίτσου, Σικελιανού και Αναγνωστάκη με λαϊκούς 
ρυθμούς, δημιουργώντας το έντεχνο λαϊκό τρα-
γούδι και τη μετασυμφωνική μουσική. Καθιερώ-
νεται η λαϊκή συναυλία και γεννάται ένα πολιτι-
στικό-αισθητικό ρεύμα με πρωτοφανή απήχηση 
στο κοινό.

Τρίτη περίοδος (1981 και μετά): Επιστρέφει στις 
συμφωνικές φόρμες, στηριζόμενος κυρίως σε 
ποιητικά κείμενα, ενώ συνεχίζει να συνθέτει 
κύκλους τραγουδιών, όπου πλέον δεσπόζει το 
λυρικό στοιχείο. “Ανακαλύπτει” την όπερα ως 
φόρμα σύνθεσης παρουσιάζοντας γυναικείους 
χαρακτήρες των αρχαίων ελλήνων συγγραφέων: 
Τη “Μήδεια” του Ευριπίδη, την “Ηλέκτρα” του 
Σοφοκλή, την “Αντιγόνη” από τον Θηβαϊκό κύκλο 
και τη “Λυσιστράτη” του Αριστοφάνη.

Η ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΕΡΑΤΙΚΗ 
ΣΥΝΘΕΣΗ
Ο Θεοδωράκης έπρεπε να φτάσει στην ωριμό-
τητα του, στα μέσα της δεκαετίας του '80, για να 
καταπιαστεί με τη σύνθεση της όπερας. Η καθυ-
στέρηση στην ενασχόληση του με οπερατική 
σύνθεση οφείλεται στην απέχθεια που καλλιερ-
γούνταν στο Ωδείο Αθηνών, στο οποίο φοίτησε, 
για το “κατώτερο” αυτό είδος μουσικής. Ίσως 
και η λανθασμένη πεποίθηση της εποχής πως 
η όπερα απευθύνεται στα ανώτατα κοινωνικά 
στρώματα ή στους βασιλείς και τους αυλικούς 
τους, να τον απέτρεπε. Εντούτοις, ένας υπερευαί-
σθητος καλλιτέχνης, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, 
ήταν αναπότρεπτο να ασχοληθεί με την όπερα.
Η πρώτη του προσέγγιση με το είδος υπήρξε ο 
“Κώστας Καρυωτάκης” (1987). Το μουσικό αυτό 
έργο χαρακτηρίζεται περισσότερο από την ανά-
γκη του Θεοδωράκη να προφητεύσει στους 
συμπολίτες του τα δεινά που θα ακολουθήσουν 
και λιγότερο από την επιθυμία του να συνθέσει 
την πρώτη του όπερα. Όπως αναφέρει ο ίδιος, 
πρόκειται για “αυτοβιογραφία”. Οι εικόνες και τα 
βιώματα των δεινών του παρελθόντος σμίγουν 
με το ζοφερό μέλλον και ως μόνη λύση διέξοδος 
μένει η αυτοκτονία του ποιητή που οδηγεί στην 
ευρηματική λύση του τέλους. Το λιμπρέτο είναι 
πολύπλοκο. [...] Η μουσική ακολουθεί τη διακύ-

μανση του λιμπρέτου. [...]
Η συνέχεια στις οπερατικές συνθέσεις ήλθε με 
μια τετραλογία. Τέσσερις όπερες βασισμένες στο 
αρχαίο δράμα, τρεις τραγωδίες και μία κωμω-
δία: “Μήδεια” (1991), “Ηλέκτρα” (1995), “Αντι-
γόνη” (1999) και “Λυσιστράτη” (2002).  Οι τρεις 
πρώτες είναι αφιερωμένες σε έναν μεγάλο ιταλό 
συνθέτη της όπερας. Η “Μήδεια” στον Βέρντι, η 
“Ηλέκτρα” στον Πουτσίνι και η “Αντιγόνη” στον 
Μπελίνι. Τρεις τραγωδίες με τις οποίες ήλπιζε να 
φέρει την όπερα πιο κοντά στον ελληνικό λαό που 
θεωρεί το είδος άγνωστο και ξενόφερτο. [...] Ο 
Μίκης ήθελε να μυήσει τον λαό στους αρχαίους 
τραγικούς ποιητές και κυρίως στην ηθική, τους 
νόμους και τις αξίες τους. Η ιδιομορφία σε αυτές 
τις όπερες είναι ότι ο συνθέτης δεν στηρίχθηκε 
απλώς στον αρχαίο μύθο, αλλά μελοποίησε κάθε 
στίχο του. Δεν έπλασε ένα νέο λιμπρέτο με παλαιά 
υλικά αλλά τόνισε μουσικά κάθε λέξη και κυρίως 
κάθε αρχαίο νόημα. 

ΤΑ ΧΟΡΩΔΙΑΚA ΕΡΓΑ
Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι από τους πολυγρα-
φότερους έλληνες συνθέτες και στον τομέα της 
χορωδιακής μουσικής, γεγονός που αποκτά ιδι-
αίτερη σημασία για τη χειμαζόμενη χορωδιακή 
παραγωγή την οποία πλούτισε δωρίζοντας της 
πολλά και εξαίσια έργα. Στα χρόνια που πέρασαν 
από το 1940, όταν πρωτοπιάστηκε με χορωδια-
κές συνθέσεις, διαπιστώνουμε ότι 40 από αυτά 
τα χρόνια συνθέτει συνεχώς έργα για χορωδία. 
[...] Τα χορωδιακά έργα του Θεοδωράκη, πέρα 
από τη μουσική τους αξία, υπηρετούν και την 
παιδαγωγική παράμετρο της χορωδιακής πρά-
ξης, δεδομένου ότι προάγουν την τεχνική και 
την αισθητική των χορωδιών μας. Στο σύνολο 
τους πρόκειται για:
-Απλές χορωδιακές συνθέσεις για χορωδίες 
στην εκκίνηση της προσπάθειας τους, όπως τα 
πρώτα χορωδιακά του έργα (1940-1944).
-Έργα περισσότερο προωθημένα και απαιτη-
τικά για χορωδίες, που ξεπερνώντας τις βασι-
κές δυσκολίες, βρίσκονται ήδη σε καλό δρόμο, 
όπως “Η Λειτουργία Ιωάννου του Χρυσοστό-
μου”, “Το Άξιον Εστί” και το “Πνευματικό Εμβα-
τήριο”.
-Δυσπρόσιτες, συγχρόνως όμως συναρπαστικές 
χορωδιακές νωπογραφίες για χορωδίες υψη-
λών τεχνικών προϋποθέσεων και επιδόσεων, 
όπως τα μεγάλα έργα με συμφωνική ορχήστρα, 
η “3η”, η “4η” και η “7η” Συμφωνία, η καντάτα 
“Κασσιανή” για ανδρική χορωδία αλλά και η 
“Ακολουθία εις Κεκοιμημένους” στην πρώτη 
εκδοχή της. [...]
Στο χορωδιακό του έργο βρίσκει κανείς να λει-
τουργούν σε ισομοιρία η τεχνική της μουσικής 
σύνθεσης και η υψιπετής έμπνευση που γονι-
μοποιεί με ζωοποιό συναίσθημα την τεχνική, 
εκτινάσσοντας την σε ευρείας αποδοχής καλλιτε-
χνική έκφραση. Η τεχνική απαιτεί βαθιά γνώση 
κι ατράνταχτη λογική, είναι δηλαδή ένας παρά-
γοντας που προϋποθέτει απόσταση από το υπό 
δημιουργία έργο. Συγχρόνως, η έμπνευση κινεί-
ται σε μεταφυσικούς χώρους και σε απευθείας 
εξάρτηση από το συναίσθημα, επομένως λει-
τουργεί σε άμεση σύνδεση με τη δημιουργία. Το 
έργο του Θεοδωράκη είναι συγχρόνως άμεσο και 
με απόσταση.

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡAΚΗΣ: ΑΓΚAΛΙΑΣΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ
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Stephanie Rao: 
σκέτος δυναμίτης

Η γυναίκα-
δυναμίτης με τα 
απολαυστικά 
πιασίματα. Η 
Στέφανι Ράο 
παίζει με το μυαλό 
των αντρών και 
εισβάλλει στις 
φαντασιώσεις τους.

Σέξι, ερωτική αλλά 
και πρόστυχη, η 
Ιταλίδα από το 
Πουέρτο Ρίκο 
έρχεται και 
αναστατώνει. Ποιο 
είναι το δυνατό της 
σημείο; Οι λάγνες 
πόζες της…
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Η 
κυρία Ντο-
μινίκ κάνει 
διακοπέ ς 
σ τη Μύ-

κονο και το νησί έχει 
πάρει «φωτιά».

Η Ντομινίκ Χατζηι-
ωαννίδου κάνει δια-
κοπές και εμφανίζε-
ται αρκετά αποκαλυ-
πτική στις παραλίες.

Η ψυχολόγος από τη 
Θεσσαλονίκη φρο-
ντίζει να ανεβάζει 
την θερμοκρασία 
σε κάθε της εμφά-
νιση, στέλνοντας στο 
ανδρικό κοινό στις 
καρέκλες της ψυχα-
νάλυσης…

η ελισάβετ θα σε κάνει 

να αναστενάξεις!

Μια από τις κορυφαίες κορ-
μάρες που παρέλασαν από 
το survivor ήταν η Ελισάβετ 
Δοβλιατίδου.

Μοντέλο στο επάγγελμα, η 
καλλίγραμη Θεσσαλονικιά 
μας άφησε με το στόμα ανοι-
χτό μόλις για λίγες εβδομάδες, 
αφού αποχώρησε νωρίς από 
το παιχνίδι.

Όμως το Instagram είναι εδώ 
για να μας θυμίζει τις απίστευ-
τες αναλογίες της.

παθαίνεις... ανόρθωση 

με τη Χρύσα Ζαβρή!

Η Χρύσα Ζαβρή είναι φανα-
τική φίλαθλος της Ανόρθω-
σης αναστατώνοντας τις κερ-
κίδες.

Η Χρύσα λατρεύει το ποδό-
σφαιρο και ως γυμνάστρια 
διαθέτει κορμάρα. Ελαβε 
μέρος στον 4ους Παγκύπρι-
ους Αγώνες Σωματικής Διά-
πλασης κατακτώντας την 
πρώτη θέση στην κατηγο-
ρία Miss Model Beauty, ενώ 
περσι ήταν πρώτη στην κατη-
γορία Miss Bikini.

Η σύντροφος του Σάκη Τανι-
μανίδη έκανε μια εμφάνιση 
που τρέλανε τον ανδρικό πλη-
θυσμο στο νησί των Ανέμων.

Η σέξι Ελληνίδα φόρεσε ένα 
«καυτό» στρινγκ μαγιό και 
κόλασε τους πάντες με το καλ-
λίγραμμο κορμί της και ιδι-
αίτερα με τα εκπληκτικά της 
οπίσθια.

Η ψυχολόγος που θα σε 
στείλει στο Δαφνί…

Κλέλια είναι μόνο μία!

κόλαση η Χριστίνα 

μπόμπα με στρινγκ 

μαγιό στη μύκονο!

Έ
να από τα πιο καλλίγραμμα μοντέλα της 
χώρας μας είναι η Βαλεντίνα Τσεπάνου.
Με κορμί που θα ζήλευε κάθε μοντέλο 
στον πλανήτη μας, πόδια που σε καθη-

λώνουν όταν τα κοιτάς και ένα χαρακτήρα πολύ 
φιλικό, η γλυκιά Βαλεντίνα διεκδικεί τον τίτλο 
της πιο σέξι και ευχάριστης γυναίκας στη χώρα 
μας.

Η απίστευτη ομορφιά της 
Βαλεντίνας Τσεπάνου!

Σ
αν την Κλέλια Ρε-
νέση άλλη κα-
μία...
Είναι μια από 

τις πιο hot ηθοποιούς 
και για αυτό δεν υπάρ-
χει αμφιβολία. Η Κλέλια 
Ρενέση αναστατώνει τα 
πλατό και τους τηλεθε-
ατές με τις σέξι εμφανί-
σεις της.

Με ρόλους που την 
έχουν χαρακτηρίσει ως 
την πιο ερωτεύσιμη ξαν-
θιά, η Κλέλια ακόμα και 
μελαχρινή είναι ό,τι πιο 
σέξι έχουν δει τα μάτια 
σου.
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Δ
εν υπάρχει μέρος που να μην έχει 
ποζάρει. Στην πισίνα, στη θάλασ-
σα, στο αυτοκίνητο. στο κρεβάτι, 
στον καναπέ...

Η πληθωρική Chantel Zales φοράει τα μαγιό 
της, τα στενά μπλουζάκια της και τα εσώ-

ρουχά της, και στέκεται όπου υπάρχει καθρέ-
φτης: στο μπάνιο, στο δωμάτιο, στο σαλόνι.
Ο λογαριασμός της στο Instagram είναι γεμά-
τος φωτογραφίες της με την σεξοβόμβα να 
προτάσσει τα στήθη και τα οπίσθιά της και να 
μοιράζει εγκεφαλικά.

Η 
Jen Selter έχει 
ένα από τα ω-
ραιότερα κορ-
μιά ενώ σήμα 

κατατεθέν της είναι οι 
καλλίγραμμοι γλουτοί 
της τους οποίους φρο-
ντίζει να επιδεικνύει σε 
κάθε της πόζα.

Το μον τέλο με τους 
followers της να ξεπερ-
νούν τα 11 εκατομμύ-
ρια έχει πλημμυρίσει 
τον λογαριασμό της στο 
Instagram με φωτογρα-
φίες της και δεν δείχνει 
καμία διάθεση να στα-
ματήσει να ποζάρει.

Το απόλυτο κορμί με τους 
απίθανους γλουτούς

Ό
λο κά τ ι 
σ υ μ β α ί -
νει και της 
λύνεται το 

μαγιό.. Βέβαια η ίδια 
το παλεύει να το κρα-
τήσει αλλά… Το κορ-
μί της θανατηφόρο 
παρότι είναι και MILF, 
κάθε φορά βρίσκει και 
διαφορετικό σκανδα-
λιστικό τρόπο να σαγη-
νεύσει το αντρικό της 
κοινό πέρα από το λυμ-
μένο της μαγιό. Μια δι-
άφανο μπλουζάκι βρεγ-
μένο, μια μικροσκοπικό 
μαγιό, μια διχτυωτό… 
όπως και να έχει το απο-
τέλεσμα είναι καυτό..

Chantel Zales, η βασίλισσα του 
φακού Η Tianna Gregory είναι ο 

απόλυτος ερωτικός πειρασμός

Η 
Tianna Gregor y διαθέ-
τ ε ι  πλούσ ια  προσόν τα 
ξέρει να «παίζε ι» με το 
φακό κα ι  ε ν θουσ ιάζ ε ι 

τους χ ιλιάδες θαυμασ τέ ς της σ το 
instagram με τ ις  σέξ ι  φωτογρα-

φίε ς της.
Το μον τ έ λο με τ ις  ι ταλικέ ς,  γερ -
μαν ικέ ς και ρωσ ικέ ς ρίζ ε ς κατά-
γε τα ι  από το South Lake Tahoe 
και μένε ι μόν ιμα σ το Λος Άν τζε-
λε ς.

Jennifer Nicole Lee… η γυμνάστρια 
με τα περισσότερα καυτά ατυχήματα
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Προορισμός ιδανικός για όλο 
τον χρόνο, η Καβάλα γοητεύει με 
χίλιους τρόπους: με την υποβλητική 
παλιά πόλη της, με τα μνημεία της, 
τις θάλασσές της, με το «μαγικό 
βουνό» της, το Παγγαίο, με την 
αρχαία πολιτεία των Φιλίππων.

Α
πλά τα πράγματα: η Καβάλα τα 
έχει όλα. Δεν είναι κάποια συ-
νηθισμένη «υπερβολή» από κεί-
νες που λέει κανείς σαν θέλει να 

παινέσει έναν τόπο. Είναι πέρα για πέρα 
αλήθεια.
Η όμορφη αυτή μακεδονίτικη πολιτεία 
έχει μια μαγευτική παλιά πόλη, έχει ένα 
σωρό εμβληματικά μνημεία του (μακρι-
νού αλλά και πιο πρόσφατου) παρελθό-
ντος της, έχει έντονη ζωή, έχει κοσμοπο-
λίτικο αέρα, έχει αύρα καλλιτεχνική, έχει 
γεύσεις και αρώματα.
Εχει ακόμα θάλασσες και περίφημες 
παραλίες που φιγουράρουν κάθε χρόνο 
ανάμεσα στις αγαπημένες... κοινού και 
κριτικών· αλλά έχει και βουνό, και μάλι-
στα τι βουνό! Το ιερό και χρυσοφόρο 
Παγγαίο, διαχρονικό σημείο αναφοράς 
για τη θρησκευτική του σημασία, για τον 
πλούτο του, για τα ωραία χωριά του, για 
τους φυσιοδίφες που βρίσκουν εδώ τον 
επί Γης παράδεισο, για τα κρασιά και τις 
γεύσεις του…
Τελειώσαμε; Οχι ακόμα. Εχει και μια 
σπουδαία αρχαία πολιτεία, τους Φιλίπ-
πους, αφιερωμένη σ τον πατέρα του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου αλλά και το πρώτο 
«βήμα» για τη διάδοση του χριστιανισμού 
στην Ευρώπη, όταν ο Απόστολος Παύλος 
ξεκίνησε από εκεί τη διδασκαλία του στην 
ήπειρό μας.
Κι ακόμα περισσότερα έχει να δώσει η 
Καβάλα· όχι τυχαία έχει αναδειχθεί ως ένας 
από τους πιο δυναμικά ανερχόμενους του-
ριστικούς προορισμούς τα τελευταία χρό-
νια, ανάμεσα τόσο στους ντόπιους όσο και 
στους ξένους επισκέπτες της Μακεδονίας.

Η πόλη του χρυσού βουνού
Η πρώτη εντύπωση που θα αποκομίσεις 
από την Καβάλα, κάνοντας μια πρώτη, 
γρήγορη βόλτα στην πόλη, είναι πως… μία 
βόλτα δεν φτάνει! Είναι άλλωστε μια από 
τις μεγαλύτερες πόλεις της Μακεδονίας 
(περίπου 58.000 πληθυσμός), μα το θέμα 
δεν είναι οι αριθμοί, όσο η ιστορία της. 
Είτε ως Νεάπολη είτε ως Χριστούπολη είτε 
πια ως Καβάλα, η πόλη μετράει χιλιετίες 
ζωής, κι όσοι πέρασαν κατά καιρούς από 
τα εδάφη της φρόντισαν κάτι να αφήσουν 
πίσω τους, ο καθένας με τον τρόπο του, 
ώστε να θυμίζει την παρουσία τους.
Η πιο (ας το πούμε έτσι) διακριτή περι-
οχή στην Καβάλα είναι ο λόφος της Πανα-
γίας, η Παλιά Πόλη δηλαδή, χτισμένη σε 
μια βραχώδη χερσόνησο με τον λόφο της 
Ακρόπολης και το κάστρο να κυριαρχούν 
στην κορυφή της. Σήμα κατατεθέν της 
Καβάλας είναι οι περίφημες Καμάρες, το 
παλιό ρωμαϊκό υδραγωγείο δηλαδή, που 
έλαβε την τελική του μορφή (που εν πολ-

λοίς διατηρεί μέχρι και σήμερα) από τον 
σουλτάνο Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή 
(1520-1530). Μπροστά σχεδόν στις Καμά-
ρες, στο θαλάσσιο μέτωπο της Καβάλας, 
θα βρεις το καρνάγιο, με τους πιστούς 
καραβομαραγκούς να επιμένουν ακόμη 
να εξασκούν την τέχνη τους, κόντρα πολ-
λές φορές στις επιταγές των καιρών. Τέλος, 
από την άλλη πλευρά της πόλης, σ τη 
συνοικία του Αγίου Παύλου, χτυπούσε 
για πολλά χρόνια η καρδιά της οικονομι-
κής δραστηριότητας της πόλης, χάρη στην 
παραγωγή των καπνών. Οι παλιές απο-
θήκες ορθώνονται ακόμη στην περιοχή, 
εύγλωττα μνημεία μιας άλλης (όχι και τόσο 
μακρινής) εποχής.

Από τη Νεάπολη μέχρι τον καπνό
Η ευρύτερη περιοχή της Καβάλας είχε 
κατοικηθεί ήδη από την Εποχή του Σιδή-
ρου (4.500-2.000 π.Χ.), η τύχη της 
ωστόσο άλλαξε οριστικά όταν άποικοι 
από τη γειτονική Θάσο έχτισαν εδώ τη 
Νεάπολη, κατά τον 7ο π.Χ. αι., εκμεταλ-
λευόμενοι και το φυσικό λιμάνι της περιο-
χής. Οι χρυσοφόρες φλέβες του Παγγαίου 
εγγυώνταν την οικονομική αυτοτέλεια της 
νέας αποικίας, όχι όμως και την ασφάλειά 
της. Η Νεάπολη συμμετείχε ενεργά στην Α’ 
και Β’ Αθηναϊκή Συμμαχία, υποχώρησε σε 
σπουδαιότητα στα χρόνια των Μακεδό-
νων και ανέκτησε τη δύναμή της επί Βυζα-
ντίου. Οι Βυζαντινοί μάλιστα ήταν που της 
έδωσαν το όνομα «Χριστούπολη», για να 
τιμήσουν το γεγονός πως από εδώ ξεκί-
νησε το κήρυγμά του στην Ευρώπη ο Από-
στολος Παύλος (49 μ.Χ.).
Η στρατηγική της θέση, στην «κορυφή» 
του Αιγαίου, δεν άφησε αδιάφορο κανέ-
ναν από τους λαούς που τα βήματα της 
Ιστορίας τούς έφεραν μέχρι τα μακεδο-
νικά παράλια: Νορμανδοί, Γότθοι, Ούνοι, 

Βούλγαροι πέρασαν από τη Χριστούπολη 
με τσεκούρι στα χέρια, η πόλη παρήκμασε 
και άρχισε να ξαναστέκεται στα πόδια 
της περίπου τον 18ο αιώνα, επί Τουρκο-
κρατίας πια. Το όνομά της είχε αλλάξει σε 
«Καβάλα», οι επαφές με τη Δύση αυξάνο-
νταν και απόρροια της προόδου ήταν να 
στολιστεί η πόλη με όμορφα κτίρια, πολλά 
από τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν 
και σήμερα.
Και έπειτα ήρθαν οι πόλεμοι. Βαλκανικοί, 
Πρώτος Παγκόσμιος, βουλγαρική κατοχή, 
Μικρασιατ ική κατασ τροφή, Δεύτερος 
Παγκόσμιος. Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες 
έδωσαν στην Καβάλα τον αμιγώς ελληνικό 
της χαρακτήρα, και η πόλη άρχισε ξανά 
να αναπτύσσεται, για να φτάσει στο από-
γειο με τη «χρυσή εποχή» του καπνού. Η 
Καβάλα στάθηκε πρωτοπόρα στην παρα-
γωγή και επεξεργασία του καπνού, αλλά και 
στην οργανωμένη συνδικαλιστική κίνηση 
με τους αγώνες των καπνεργατών. Απομει-
νάρια εκείνης της εποχής είναι οι καπναπο-
θήκες που στέκουν ακόμη διάσπαρτες στην 
πόλη, ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στην αρχιτε-
κτονική κληρονομιά της Καβάλας.

Κληρονομιά νεοκλασική και βι-
ομηχανική
Η σύγχρονη πόλη της Καβάλας απλώνεται 
στις δύο πλευρές εκατέρωθεν του βρά-
χου της Παναγίας. Στην ανατολική πλευρά 
ξεχωρίζουν οι επιβλητικές Καμάρες, ενώ 
στη δυτική βρίσκεται το σύγχρονο εμπο-
ρικό λιμάνι.
Οπως έγινε σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, 
έτσι και στην Καβάλα υπήρξε μια περίο-
δος, γνωστή ως η περίοδος της αντιπαρο-
χής, όταν και χτίστηκαν δεκάδες πολυκα-
τοικίες, συνήθως άκομψες και άχρωμες, 
που επηρέασαν την αρχιτεκτονική υφή της 
πόλης. Κι όμως η Καβάλα δεν παραδό-

θηκε αμαχητί στις ορέξεις της αντιπαρο-
χής: μια βόλτα στη σύγχρονη πόλη θα σου 
αποκαλύψει αρκετά υπέροχα νεοκλασικά 
κτίρια, που διατηρούν όλη τη λάμψη και 
την επιβλητικότητά τους.
Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το Δημαρχείο 
της πόλης, κτίσμα του 1890, και σπίτι του 
Ούγγρου καπνέμπορα Πιερ Χέρτζογκ. 
Είναι μάλιστα από τα κτίρια που αξιοποιή-
θηκαν νωρίς, καθώς το 1937 αγοράστηκε 
προκειμένου να στεγάσει το δημαρχείο. 
Εμβληματικό κτίριο είναι και το νεομπα-
ρόκ Μέγαρο Βιξ, απέναντι από το δημαρ-
χείο, χτισμένο κι αυτό στα τέλη του 19ου 
αι. Ηταν το σπίτι του Γερμανού βαρόνου 
(και εμπόρου) Αντολφ Βιξ φον Τσόλνα, ιδι-
οκτησία επίσης του Δήμου Καβάλας.
Στα υπέροχα και διατηρητέα νεοκλα-
σικά κτίρια της πόλης σημείωσε ακόμα τη 
Μεγάλη Λέσχη (σήμερα Δημοτική Βιβλι-
οθήκη) και τη Μονή Λαζαριστών (πρώην 
Γαλλικό Προξενείο).
Καβάλα όμως σημαίνει και λιμάνι, σεργιάνι 
στην προκυμαία. Μια βόλτα στον παραλι-
ακό πεζόδρομο της Εθνικής Αντιστάσεως 
είναι απαραίτητη για να πιάσεις τον παλμό 
της καβαλιώτικης καθημερινότητας: δεν 
υπάρχει επισκέπτης της πόλης που δεν θα 
έρθει για σεργιάνι στην παραλιακή και δεν 
θα καθίσει σε κάποιο από τα άπειρα cafe 
του δρόμου. Εδώ θα κάνεις και τη βόλτα 
«από το Πάρκο στη Μυροβόλο», με το 
Πάρκο Φαλήρου και το ζαχαροπλαστείο 
«Μυροβόλος άνοιξις» που ύμνησε ο Καβα-
λιώτης Αργύρης Μπακιρτζής.
Οσο για το βράδυ, ο δρόμος θα σε φέρει 
οπωσδήποτε στο λιμάνι, με τις ψαροτα-
βέρνες να υπόσχονται κάθε βράδυ εκλε-
κτές γεύσεις με φρέσκο ψάρι και θαλασ-
σινά, χαζεύοντας τα φώτα της νυχτερινής 
Καβάλας να καθρεφτίζονται στα νερά του 
λιμανιού...

Καβάλα: διαχρονικό σταυροδρόμι
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Α
πό τη ζωή έφυγε η Αρλέτα, στα 72 της 
χρόνια, μετά από σοβαρά προβλήμα-
τα υγείας. Η τραγουδοποιός, νοσηλευ-
όταν τους τελευταίους μήνες στη ΜΕΘ 

του νοσοκομείου «Αγία Όλγα» έχοντας υποστεί 
εγκεφαλικό επεισόδιο παράλληλα με έμφραγμα.
Στο παρελθόν η ίδια η Αρλέτα είχε μιλήσει δημό-
σια για την περιπέτεια που είχε περάσει με την 
υγεία της και παραλίγο να της στοιχίσει τη ζωή. 
«Ήδη έχω κερδίσει τρεις φορές τον «κύριο» 
που λέγεται θάνατος, τι να πω, νομίζω ότι μάλ-
λον έχουν σωθεί οι φορές μου. Το ότι χω αυτή τη 
στιγμή μάλλον είναι θαύμα», είπε πει τον περα-
σμένο Νοέμβριο σε συνέντευξή της. 
Η Αρλέτα γεννήθηκε στην Αθήνα και το πραγμα-
τικό της όνομα ήταν Αργυρώ-Νικολέτα Τσάπρα. 
Η ίδια συνήθιζε να λέει ότι η πατρίδα της είναι τα 
Εξάρχεια παρόλο που τα τελευταία χρόνια ζούσε 
στην Κυψέλη.
Ανέκαθεν αγαπούσε την τέχνη παρόλο που δεν 
είχε καμία καλλιτεχνική επιρροή από την οικογέ-
νειά της. Βέβαια, μαζί με τον γιατρό πατέρας της 
και την αδερφή της τους άρεσε να τραγουδούν. 
Η Αρλέτα σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη 
Σχολή Καλών Τεχνών ενώ ξεκίνησε τη δισκογρα-
φική της καριέρα την δεκαετία του 1960 συμμε-

τέχοντας στο λεγόμενο νέο κύμα της ελληνικής 
μουσικής.
Στα πρώτα της δισκογραφικά βήματα συνεργά-
στηκε με αρκετούς γνωστούς συνθέτες, όπως ο 
Γιάννης Σπανός, ο Μάνος Χατζιδάκις, και ο Μίκης 
Θεοδωράκης.
Το 1981 ηχογράφησε τον πρώτο δίσκο με δικό 
της υλικό (Ένα Καπέλο με Τραγούδια). Το 1984 
και το 1985 γνώρισε μεγάλη επιτυχία με τραγού-
δια που της έγραψαν ο συνθέτης Λάκης Παπαδό-

πουλος και η στιχουργός Μαριανίνα Κριεζή στους 
δίσκους Περίπου και Τσάι Γιασεμιού.
Κάποιες από τις επιτυχίες της είναι τα: «Μια Φορά 
Θυμάμαι», «Τα Μικρά Παιδιά», «Το Λέει Και Το 
Τραγούδι», «Ο Λύκος», «Το Τραγούδι Της Δραχ-
μής», «Καφενείο», «Σερενάτα», «Έρχεται Κρύο», 
«Τσάι Γιασεμιού», «Τα Ήσυχα Βράδυα», «Batida 
de Coco», «Μπαρ το Ναυάγιο», «Λεωφορείο το 
2». Η μουσική της Αρλέτας έτυχε ιδιαίτερης επιτυ-
χίας σε μπουάτ των Αθηνών.

Μ
ια όπερα που δεν έχει 
ξαναπαιχτεί κι ένας 
αρχαιολογικός χώρος 
που δεν έχει ξαναδο-

θεί για εκδήλωση «συναντώνται», 
στις 28 Σεπτεμβρίου στην Κρήτη. 
Πρόκειται για το Ανάκτορο της Κνω-
σού που παραχωρείται, για πρώ-
τη φορά, με σκοπό να παρουσια-
στεί η όπερα «Μίνως» της Μαρι-
έλλης Σφακιανάκη, δισέγγονης του 
Μίνωα Καλοκαιρινού, ο οποίος το 
1878 ανακάλυψε το Ανάκτορο της 
Κνωσού.
Όμως, σε αντίθεση με τον ‘Αγγλο 
αρχαιολόγο ‘Αρθουρ Έβανς, που 
συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του 
με την Κνωσό, ο Έλληνας ανασκα-
φέας έμεινε στην αφάνεια. Ευτυχώς 
όχι για πάντα. Με αυτό το σκεπτικό, 
τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογι-
κού Συμβουλίου είπαν πρόσφατα 
«ναι» στην πραγματοποίηση της 
συναυλίας για λόγους καθαρά συμ-
βολικούς: Να αποδοθεί τιμή στον 
Μίνωα Καλοκαιρινό, που ερεύνησε 
την Κνωσό, 22 χρόνια πριν από τον 
‘Αρθουρ Έβανς.

Μία όπερα-ντοκιμαντέρ
«Η όπερα θα παρουσιαστεί για 
πρώτη φορά. Στην ουσία είναι 
ένα ντοκιμαντέρ, καθώς βασίζε-
ται σε πραγματικά γεγονότα. Πρό-
κειται για την ιστορία του προπάπ-
που μου, που πρώτος ανακάλυψε 
και έσκαψε στην Κνωσό» αναφέρει 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Σφακιανάκη, με 
ενθουσιασμό και συγκίνηση για τον 

άνθρωπο που όπως πιστεύει «επη-
ρεάστηκε από το όνομά του και από 
παιδί έψαχνε να μάθει ποιος ήταν ο 
συνονόματός του, μυθικός βασιλιάς 
της Κρήτης».
Ο Μίνωας Καλοκαιρινός γεννήθηκε 
στο Ηράκλειο το 1843 και ήταν το 
τελευταίο παιδί μιας βαθύπλουτης 
και επιφανούς οικογένειας, από τα 
πέντε παιδιά της οποίας επέζησαν τα 
δυο. Μετά τον θάνατο του πατέρα 
τους, τα δυο αδέλφια, Λυσίμαχος 
και Μίνωας, αφοσιώθηκαν στη δια-
χείριση της μεγάλης οικογενειακής 
περιουσίας, την οποία αργότερα 
μοιράστηκαν.

Ο υστερότοκος Μίνωας, που θα 
ασχοληθεί με τη σαπωνοποιία και την 
οινοποιία, θα σπουδάσει νομικά (με 
διακοπές), κυρίως όμως θα γοητευτεί 
από τους αρχαίους συγγραφείς. «Τον 
παρέσυρε ο Όμηρος, τον οποίο είχε 
μελετήσει πολύ, πιστεύοντας ότι αυτά 
που διάβαζε ήταν αλήθεια.
Γιατί δεν παίρνεις τέτοια απόφαση 
(σσ. να προχωρήσεις σε ανασκαφή), 
αν δεν σε έχουν επηρεάσει οι κατα-
στάσεις. Σκεφτείτε ότι όλα τα έκανε 
με δικά του έξοδα, ήταν εντελώς 
δική του απόφαση. Έτσι κι εγώ 
αρχίζω ονειρικά το έργο που αφορά 
τη ζωή του, σαν αρχαία τραγωδία, 

που τον παρασύρει. Γιατί όταν μου 
μπήκε η ιδέα να κάνω γνωστή την 
ιστορία του, ως μουσικός μόνο 
όπερα μπορούσα να γράψω, την 
οποία ονόμασα ‘Μίνως’ γιατί ένας 
Μίνως φέρνει στο φως τον Μίνωα», 
συμπληρώνει για το έργο που 
«δουλεύτηκε» πολύ, καθώς ξεκί-
νησε το 1988 για να ολοκληρωθεί 
το 2012.
«Είναι σε τέσσερις πράξεις κι ένα 
ιντερμέτζο, το οποίο ουσιαστικά 
είναι ένα δεκάλεπτο θεατρικό, όπου 
λέγονται αυτά που πρέπει να ειπω-
θούν για να καταλάβει ο θεατής», 
σημειώνει.

Πλούσιο 
πρόγραμμα 
στο Φεστιβάλ 
Santorini Arts 
Factory

Σ
υνεχίζεται το Φεστιβάλ 
Santorini Arts Factory 
μ ε  θ έα τ ρο,  χο ρό, 
συναυλίες, περφόρ-

μανς, σεμινάρια και εικαστι-
κές εκθέσεις. Αύριο, Δευτέρα 
7 Αυγούστου, τα μεσάνυχτα με 
την πανσέληνο, ο χώρος του 
SAF θα φιλοξενήσει μια συναυ-
λία με ήχους από το Θιβέτ, ιδα-
νική για χαλάρωση σώματος 
και πνεύματος, την οποία μπο-
ρείτε να παρακολουθήσετε και 
ξαπλωμένοι. Την Τρίτη ακο-
λουθεί η θεατρική παράσταση 
«Ολα αυτά τα υπέροχα πράγ-
ματα» των Ντάνκαν Μακμί-
λαν και Τζόνι Ντόναχι σε σκη-
νοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη, ενώ 
την Τετάρτη το χοροθέατρο 
«Ακροποδητί» θα παρουσιά-
σει τη «Μέδουσα» σε χορογρα-
φία της Αγγελικής Σιγούρου. Η 
κ. Ανδρεάδη θα σκηνοθετήσει 
επίσης την παράσταση «Ιων» 
του Ευριπίδη, σε μια εκδοχή για 
δύο πρόσωπα, που θα παρου-
σιαστεί στις 20 Σεπτεμβρίου.
Το SAF θα φιλοξενήσει επίσης 
τους Opera Chaotique (10/8), 
τους Χαΐνηδες και την ομάδα 
«Κι όμΩς κινείται» (12/8) που 
θα παρουσιάσουν τον «Ερωτό-
κριτο» του Βιτσέντζου Κορνά-
ρου, τους Evocaciόn (15/8) που 
θα παραδώσουν μαθήματα 
τάνγκο και τις Φωτεινή Βελε-
σιώτου και Ανατολή Μαργιόλα 
στη μουσική παράσταση «Οι 
μούσες του Ρεμπέτικου» (18/8), 
όπου θα επιχειρήσουν μια ανα-
δρομή στις γυναίκες που ενέ-
πνευσαν τους συνθέτες του 
ρεμπέτικου.
Το παραμύθι «Το αστέρι του 
γίγαντα» (16/8) της Μαριβί-
τας Γραμματικάκη θα γίνει η 
αφορμή για να γνωρίσουν τα 
παιδιά τον κόσμο της δημιουρ-
γικής αφήγησης χρησιμοποιώ-
ντας μουσικά όργανα, ενώ θα 
παρουσιαστεί η παιδική μου-
σική παράσταση «Ο ζητιάνος 
και η χρυσή κλειδαρότρυπα» 
(17/8) της ίδιας συγγραφέως, σε 
σκηνοθεσία Λένας Γεωργίου.

Για πρώτη φορά παράσταση στον 
αρχαιολογικό χώρο της κνωσού

Έφυγε από τη ζωή η Αρλέτα
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ΥλικΑ (γιΑ 4 meριδΕΣ)
 ª 1 κιλό μπαρμπούνια, καθαρισμένα
 ª 300 ml λάδι
 ª 150 ml ξίδι, από κόκκινο κρασί
 ª 3 κουτ. σούπας αλεύρι
 ª 1 κουτ. γλυκού ζάχαρη
 ª 3 σκελίδες σκόρδου, λιωμένες
 ª 1 μέτριο ξερό κρεμμύδι, σε ψιλά καρέ
 ª 2 φύλλα δάφνης
 ª τα «φύλλα» από 1 μικρό κλαράκι δεντρολίβανο φρέσκο, ψιλοκομμένο, ή 1 κουτ. 

γλυκού ξερό, κοπανισμένο πολύ καλά, μέχρι να γίνει σκόνη
 ª αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

διΑδικΑΣιΑ
 ª Σε ένα βαθύ τηγάνι ή μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια 

φωτιά και τηγανίζουμε ελαφρώς τα μπαρμπούνια (δεν χρειάζεται να τα αλευρώσουμε), 
μέχρι να κάνουν μια ελαφριά κρούστα, για 1 - 2 λεπτά από κάθε πλευρά. Τα μεταφέ-
ρουμε (προσεκτικά για να μη διαλυθούν) σε ένα σκεύος με καπάκι και κρατάμε το ελαι-
όλαδο στο τηγάνι.

 ª Ρίχνουμε στο τηγάνι το σκόρδο, το κρεμμύδι, τη δάφνη και το δεντρολίβανο και 
σοτάρουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά για 1 - 2 λεπτά. Ρίχνουμε το αλεύρι ανακατεύο-
ντας με το σύρμα να καβουρδιστεί ελαφρώς και στη συνέχεια το ξίδι και τη ζάχαρη μαζί 
με αλατοπίπερο. Μαγειρεύουμε για περίπου 6 - 7 λεπτά, μέχρι να δέσει. Περιχύνουμε τα 
τηγανισμένα ψάρια, έτσι ώστε η σάλτσα να τα σκεπάζει. Τρώγονται κρύα. Διατηρούνται 
περίπου 4 ημέρες, εντός ψυγείου.

Άρωμα Κουζίνας

Mπαρμπούνια σαβόρο
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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Η γυναίκα ξυπνά τρομαγμένη και λέει στον 
άντρα της: 
– Γιάννη, ξύπνα! Κάποιος προσπαθεί να 
ανοίξει το παράθυρο του μπάνιου! 
Ο άντρας της γυρίζει πλευρό και απαντά: 
– Μακάρι! Εγώ τρεις μήνες προσπαθώ να 
τα ανοίξω και δεν μπορώ!

Η δίκη είχε ξεκινήσει. Ένας πολύ ανθυγιει-
νός τύπος δικαζόταν και ο 
δικαστής απευθυνόμενος σ αυτόν λέει: 
-Κατηγορείσαι ότι σκότωσες μια δασκάλα 
με ένα αλυσοπρίονο... 
-Παλιοψεύτη ! Ακούγεται μια φωνή από 
το βάθος της αίθουσας του δικαστηρίου. 
-Ησυχία στο ακροατήριο, φωνάζει ο δικα-
στής, και κοιτάζει πάλι τον 
κατηγορούμενο λέγοντας του: 
-Κατηγορείσαι επίσης, ότι σκότωσες το 
παιδί που μοιράζει τις εφημερίδες με 
ένα φτυάρι... 
-Παλιομίζερε ! Ακούγεται η ίδια φωνή 
από το βάθος της αίθουσας του 
δικαστηρίου. 
-Είπα ησυχία ! Φωνάζει ο δικαστής, κοιτά-
ζει πάλι τον κατηγορούμενο και του 
λέει: 
-Κατηγορείσαι επίσης, ότι σκότωσες και 

ένα ταχυδρόμο με ένα ηλεκτρικό 
τρυπάνι... 
-Εγωιστικό γαϊδούρι ! Ξεφωνίζει ο ίδιος 
τύπος. 
-Τι ξεσπάσματα είναι αυτά κύριε μου; Ρωτά 
ο δικαστής. 
-Κύριε Δικαστά, είμαι γείτονας του κατη-
γορούμενου 10 χρόνια τώρα, και 
ξέρετε... 
...ποτέ δε μου δάνεισε ένα εργαλείο όταν 
το χρειαζόμουν

Δύο φίλοι παίζουν γκολφ. Ο ένας από τους 
δύο αστοχεί και αρχίζει να βρίζει..
- (.....) να πάρει, αστόχησα! 
- Μη βρίζεις γιατί ο Θεός σε βλέπει, σε 
ακούει και θα σε τιμωρήσει. 
Μετά από λίγο ξανααστοχεί και βρίζει 
πάλι..
- (.....) να πάρει, αστόχησα! 
- Μη φέρεσαι έτσι γιατί ο Θεός θα σου 
στείλει κακό σημάδι..
Ο νευρικός τύπος αστοχεί και πάλι και 
συνεχίζει..
- (...) να πάρει αστόχησα! 
Ξαφνικά πέφτει ένας κεραυνός αλλά χτυ-
πάει τον άλλο παίχτη και ακούγεται μια 
φωνή από τα σύννεφα: 
- Να πάρει, αστόχησα..

κριΟΣ
Κέρδη και ζημίες είναι το σενάριο αυτής 
της εποχής. Δε θα ε ίναι λίγοι αυτοί 
που θα επωφεληθούν από οικονομικά 
έσοδα, όμως και τα έξοδα… δεν λεί-
πουν. Συγγενείς ή φίλοι ίσως σας προ-
βληματίσουν.. Πολλοί μάλιστα μπορεί 
να θέλουν παρέμβουν και στις σχέσεις 
σας.

ΤΑΥρΟΣ
Μία από τις καλύτερες εποχές αν όχι η 
καλύτερη που θα μπορούσε να δώσει 
πολύ ευχάριστα μηνύματα. Η καχυποψία 
και οι κριτικές διαθέσεις θα μπορούσαν 
να σας δημιουργήσουν πολλά προβλή-
ματα. Να αποφύγετε σοβαρές συζητή-
σεις, ακόμα κι αν η ένταση της μέρας 
σας αφήνει ανεπηρέαστους, επηρεάζει 
τους συνομιλητές σας.

διδΥμΟι
Ήρθε ο καιρός να εκτιμήσετε τα αποτε-
λέσματα των αποφάσεων ή των ενερ-
γειών σας. Πρέπει να σ τραφείτε σ τα 
δικά σας προβλήματα και να αφήσετε 
την κριτική στους άλλους. Ο εγωισμός 
ήταν είναι και θα είναι κακός σύμβου-
λος και αυτό σας έχει γίνει μάθημα. Οι 
επαγγελματικές σας εκκρεμότητες χρει-
άζονται άμεση λύση.

κΑρκιΝΟΣ
Αποφύγε τε συζητήσε ις 
που δεν σας οδηγούν 
πουθενά και αποφα-
σ ίσ τ ε  να  δ ε χ θ ε ί τ ε 
μια αλλαγή που έχει 
γ ίνε ι  σ τη ζωή σας. 
Μην ξεχνάτε πως οι 
άσπονδοι φί λοι σας 
κάποιο  σφάλμα σας 
περιμένουν γ ια να σας 
επιτ εθούν. Μην αφήνε τ ε 
τους άλλους να σας δημιουρ-
γούν προβλήματα 

λΕΩΝ
Αυτές οι μέρες είναι καθοριστικές για να 
ξεκαθαρίσετε τις σχέσεις σας και να τις 
βάλετε κάτω από νέα δεδομένα. Υπάρχει 
περίπτωση να έχετε τσακωμούς έως και 
ρήξεις. Δεν είναι σίγουρο ότι οι ρήξεις 
ε ίναι ορισ τ ικές, εκτός κι αν ήσασταν 
δυσαρεστημένοι από την προηγούμενη 
περίοδο. Χρειάζεται προσοχή.

ΠΑρΘΕΝΟΣ
Αυτή η εποχή σας βοηθά να ανακτήσετε 
γρήγορα χαμένο έδαφος στον επαγγελ-
ματικό χώρο και να έχετε καλές αποδό-
σεις. Οι καθυστερήσεις και οι αναβο-
λές θα μπορούσαν λίγο να μπλοκάρουν 
την ορμή σας, αλλά μην ανησυχείτε γιατί 
είναι περαστικό. Οι εντάσεις πάντως δεν 
θα λείψουν. Όπως και σ το παρελθόν, 
έτσι και τώρα έχετε να αντιμετωπίσετε 
παρόμοιες εντάσεις, που είναι ικανές να 
σας βλάψουν σοβαρά, μόνο αν προσπα-
θήσετε να διατηρήσετε φθαρμένες κατα-
στάσεις.

ΖΥγΟΣ
Το διάστημα αυτό που διανύουμε είναι 
ευνοϊκό για τις κοινωνικές και επαγγελ-
ματικές σας επιδιώξεις παρόλο που δεν 
θα λείψουν και κάποιες μικρές αντιξοό-
τητες στην προσπάθειά σας για κάτι και-
νούργιο. Προσπαθήστε να ελέγχετε τους 
εκνευρισμούς σας. Ύστερα από πάρα 
πολύ καιρό θα ανταμειφθείτε απλόχερα 
στην κοινωνική σας ζωή και θα βοηθή-
σετε να καλλιεργήσετε την ποιότητα στη 
σχέση σας.

ΣκΟρΠιΟΣ
Το πείσμα και ο εγωισμός σας, μπορεί να 
δυσχεράνουν μία επαγγελματική ή κοι-
νωνική σχέση σας. Με μια πιο διπλωμα-
τική συμπεριφορά θα βγείτε περισσό-
τερο κερδισμένοι. Υπάρχει η πιθανότητα, 
απροσδόκητων εξελίξεων, που όπως κι 
αν εμφανιστούν δεν θα καταλήξουν ικα-
νοποιητικά. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Την εποχή αυτή θα δεχθείτε μία ευχάρι-
στη έκπληξη. Μπορείτε να συζήσετε με 
αγαπημένα σας πρόσωπα, όμως πρέπει 
να αποφύγετε οικονομικού τύπου διευ-
θετήσεις. Θα κάνετε συζητήσεις ή θα 
πάρετε αποφάσεις γύρω από οικονομικής 

ή επαγγελματικής φύσεως θέματα. 
Θα ασχοληθείτε με το χώρο 

της δουλειάς σας. Μην το 
παρακάνετε όμως γιατί 

θα πάθε τε υπερκό -
πωση.

ΑιγΟκΕρΩΣ
Κάθε αλ λαγή που 
τρέχει τώρα στη ζωή 

σας, στο άμεσο μέλ-
λον θα σας δείξει ότι 

λε ιτουργε ί υπέρ σας, 
έστω και αν εσείς προς το 

παρόν την φοβάστε. Κάποιοι 
από σας αυτό το διάστημα θα διαφω-

νήσετε αρκετά με τους ανθρώπους που 
αγαπάτε και όλοι θα δείξετε μια διάθεση, 
μετά από πολύ καιρό, να κάνετε αυτό που 
εσείς επιθυμείτε.

ΥδρΟΧΟΟΣ
Θα είστε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
στους κύκλους που κινείστε. Η περίοδος 
αυτή σας βοηθά να γίνετε ιδιαίτερα δημο-
φιλείς, και να τραβάτε τα βλέμματα πάνω 
σας, ενώ φίλοι νέοι και παλιοί θα είναι 
κοντά σας όταν τους ζητήσετε. Αυτό βέβαια 
δεν σημαίνει πως κάποιοι δεν θα σας ζητή-
σουν και τα απαραίτητα ανταλλάγματα.

ιΧΘΕιΣ
Οι αλλαγές αυτή την εποχή θα είναι προς 
όφελός σας, θα είναι πολλές και άμεσες. 
Δώστε λοιπόν τον καλύτερό σας εαυτό 
και αξιοποιήστε την κάθε ευκαιρία που 
σας παρουσιάζεται. Στο επάγγελμά σας οι 
αλλαγές θα είναι ραγδαίες, από τα χαμηλά 
στα ψηλά. Δική σας εργασία ή προαγωγή 
ή συνεργασία θα είναι το μοτίβο αυτό το 
διάστημα. 

FUN
ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις
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Η 
Στεφανίδη έγινε η τρίτη αθλήτρια μετά τις 
Ντραγκίλα και Ισινμπάγεβα, που είχε στην κα-
τοχή της ταυτόχρονα Ολυμπιακό και παγκό-
σμιο τίτλο. 

Η Ελληνίδα αθλήτρια είχε δείξει τις προθέσεις της ήδη 
από τον προκριματικό όταν ξεκίνησε τις προσπάθειες 
της από τα 4,60μ. εξασφαλίζοντας με ένα άλμα το όριο 
για τον τελικό. 
Ομοίως, και στον τελικό ξεκίνησε τελευταία τις προσπά-
θειες της από τα 4.65μ. και ακολούθησαν με την πρώτη 
προσπάθεια επιτυχημένα άλματα στα 4.75μ. και 4.82μ.
Ξεπερνώντας τα 4.75μ., σε μία επανάληψη του τελικού 
των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο, βρέθηκε να αγωνίζε-
ται με μοναδική αντίπαλο την Αμερικανίδα Σάντι Μόρις, 
η οποία απέτυχε να ξεπεράσει τον πήχη στα 4.82μ.
Η Στεφανίδη τα ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια για 
τρίτη φορά τον πήχη, με την αθλήτρια που έχει ατομικό 
ρεκόρ τα 5μ., να προσπαθεί να εξαντλήσει τις πιθανότη-
τες της για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου αφήνο-
ντας τα 4.82μ. και δοκιμάζοντας στα 4.89μ., όπου είχε 
δύο άκυρες προσπάθειες και ολοκλήρωσε τον αγώνα 
της. 
Αντιθέτως, η Ελληνίδα χωρίς άγχος ποια, άφησε τα 
4.89μ. όπου είχε μία άκυρη και ξεπέρασε με την πρώτη 
τα 4,91μ. καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ.  Το προ-
ηγούμενο ρεκόρ ήταν 4,90 μ. και το κατείχε η ίδια από τις 
20 Φεβρουαρίου του 2016, ενώ μέχρι σήμερα η καλύ-
τερη επίδοση της στον ανοιχτό ήταν 4,86 μέτρα.
Το χάλκινο μετάλλιο μοιράστηκαν οι Βενεζουελάνα 
Ρομπέιλις Πεϊνάδο με 4.65μ. και η Γιαρισλέι Σίλβα. 
Η 27χρονη Ελληνίδα, η οποία είναι πλέον «χρυσή» Ολυ-
μπιονίκης, Πρωταθλήτρια Ευρώπης και παγκόσμια πρω-
ταθλήτρια (η δεύτερη Ελληνίδα που το επιτυγχάνει μετά 
τον Κώστα Κεντέρη) το ‘πε και το ‘κανε. Λίγο προτού επι-
βιβαστεί στο αεροπλάνο για το Λονδίνο ξεκαθάρισε «Αν 
εγώ είμαι καλά τότε το μόνο που θα περιμένουμε είναι 
να δούμε ποιες άλλες αθλήτριες θα είναι μαζί μου στο 
βάθρο των νικητών». 
Η δήλωση της κάθε άλλο παρά έπαρση έκρυβε, αφού η 
Κατερίνα Στεφανίδη ως η αυστηρότερη κριτής του εαυ-
τού της, απλώς επεσήμανε την πραγματικότητα, γνω-
ρίζοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση φέτος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον μετρά επτά μετάλλια στις 
μεγάλες διοργανώσεις εκ των οποίων τα τέσσερα χρυσά, 
ξεπερνώντας μάλιστα για 14η φέτος φορά 4.60μ. και 
παραμένοντας αήττητη από τις 5 Φεβρουαρίου.
Το 4,91 μ. είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση σε τελικό 
παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αφού το ρεκόρ αγώνων 
είναι 5,01 μ. και ανήκει στην Ισινμπάγεβα, ενώ με την 
ίδια επίδοση (4,91 μ.) επικράτησε το 2015 η Γιάρισλει 
Σίλβα.

«Τώρα σκέφτομαι το χρυσό στον κλειστό!»
Η δίψα την Κατερίνας Στεφανίδη για νέες διακρίσεις 
δεν «σβήνει» όπως φαίνεται ούτε προσωρινά, μετά την 
κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα του Λονδίνου, στο άλμα επί κοντώ. 
Η Ελληνίδα επικοντίστρια δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ 
μετά τον αγώνα: «Αυτό που σκέφτομαι τώρα είναι το 
χρυσό στον κλειστό στίβο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι 
για το πανελλήνιο ρεκόρ και την καλύτερη επίδοση στον 
κόσμο, γιατί σημαίνει ότι κάνουμε τα σωστά πράγματα 
ώστε να είμαι στην κατάλληλη κατάσταση όταν πρέπει. 
Είναι πολύ σημαντικό για μένα ότι ξεπέρασα το 4.91μ. 
ενώ αγωνιζόμουν μόνη μου. Περίμενα αρκετή ώρα 
μέχρι να ξεκινήσει ο αγώνας, αφού εδώ και ένα μήνα 
είχαμε αποφασίσει ότι θα ξεκινήσω τον αγώνα από αυτό 
το ύψος. 
Ήρθαμε εδώ για μία μεγάλη επίδοση και ήλπιζα ότι θα 
με πίεζαν οι αντίπαλοι μου λίγο παραπάνω. Δεν συνέβη, 
αλλά είχα καλά άλματα και είμαι ευχαριστημένη. 
Κάθε φορά που γίνεται κάτι καλό σκέφτομαι τον επό-
μενο στόχο μου. Αλήθεια είναι ότι δεν έχω συνειδητο-
ποιήσει που έχω φτάσει. Ίσως αυτό να συμβεί όταν θα 
ολοκληρώσω την καριέρα μου.
Αυτό που σκέφτομαι τώρα είναι ότι πρέπει να δουλεύω 
και να κάνω ότι και στην προπόνηση, αυτό με κρατά 
ήρεμη.
Μετά το Άμστερνταμ εισέπραξα πολλή αγάπη και χαί-
ρομαι γιατί γίνομαι αφορμή για να αποκτήσει ο στίβος 
στην Ελλάδα λίγη δημοσιότητα, αφού την έχει ανάγκη. 
 Υποσχέσεις για τον μέλλον δεν θέλω να δώσω. Θέλω να 
ευχαριστήσω τους Έλληνες που έμειναν ξύπνιοι για να με 
δουν και για την αγάπη και την υποστήριξη τους»

SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η Κατερίνα Στεφανίδη έδειξε ξανά με τον πλέον εμφατικό τρόπο ποια είναι η... πλανητάρχης! 
Με άλμα στα 4.91μ. βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ και κατέκτησε το χρυσό στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα του Λονδίνου, συμπληρώνοντας τη συλλογή της με το μοναδικό μετάλλιο που 
της έλειπε. 

Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 
η Στεφανίδη! 

αθλητικά

Ο Γιάννης Κυριαζής με την πρώτη του βολή εξασφάλισε την 
πρόκριση του στον τελικό του ακοντισμού του Παγκοσμίου 
Πρωταθλήματος του Λονδίνου. 

Ο Έλληνας ακοντιστής που ζει και προπονείται στις ΗΠΑ στην 
πρώτη του προσπάθεια έστειλε το ακόντιο στα 84,60μ. και προκρί-
θηκε στον τελικό του αγωνίσματος, με τους διοργανωτές να έχουν 
θέσει τα 83μ. όριο για τον τελικό.
Ο αγώνας βρίσκεται σε εξέλιξη με τον Κυριαζή που ζει και προπο-
νείται στις ΗΠΑ όπου σπουδάζει να έχει την τρίτη καλύτερη επί-
δοση, με τον Πετρ Φρίντριχ να έχει βολή στα 86.22μ. σημειώνο-
ντας καλύτερη φετινή επίδοση και δεύτερο τον Κέσχορντ Γουάλκοτ 
από τα Τρίνινταντ-Τομπάγκο.

Δεν μπόρεσε ο Τσάκωνας
O Λυκούργος Τσάκωνας έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό και 
έμεινε εκτός τελικού των 200μ. του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 
του Λονδίνου. Ο Αϊζάκ Μακβάλα που έτρεξε μόνος του στα προκρι-
ματικά, κατάφερε να περάσει στον τελικό.
Ο Έλληνας πρωταθλητής ο οποίος, όλη τη χρονιά ήταν σταθερός με 
τις κούρσες του γύρω στο 20.30, (στα προκριματικά είχε τερματί-
σει σε 20.37), τερμάτισε 6ος στην τρίτη ημιτελική σειρά με χρόνο 
20.73.
Ο 27χρονος σπρίντερ σημείωσε τον 21ο χρόνο, με τον Αϊζακ Μακ-
βάλα, να τερματίζει δεύτερος στην πρώτη προκριματική σειρά με 
20.14, έχοντας τρέξει πριν λίγη ώρα την κούρσα των προκριματι-
κών, από την οποία τον είχε αποκλείσει η IAAF μία ημέρα νωρί-
τερα. Αξίζει βεβαίως να σημειωθεί ότι αν δεν πανηγύριζε με σηκω-
μένο το χέρι την πρόκριση του, θα μπορούσε να τερματίσει και 
πρώτος. 
Ωστόσο, τον καλύτερο χρόνο σημείωσε ο Αμερικανός Αϊζάιαχ 
Γιανγκ, ο οποίος αγωνίστηκε επίσης στην πρώτη προκριματική 
σειρά, και σταμάτησε το χρονόμετρο στο 20.12.
Ο Γουέιντ φαν Νίεκερκ τερμάτισε σε 20.28, σημειώνοντας τον 7ο 
καλύτερο χρόνο.
«Δεν είναι εικόνα αυτή που δείχνω, είμαι απογοητευμένος από τον 
εαυτό μου. Η προετοιμασία για το παγκόσμιο πήγα καλά, σήμερα 
δεν λειτούργησα για κάποιο λόγο», δήλωσε ο Λυκούργος Τσάκω-
νας στην ΕΡΤ μετά τον αγώνα του.

Εκτός τελικού ο Αναστασάκης...
Ο Μιχάλης Αναστασάκης με καλύτερη βολή στα 70.94μ. έμεινε 
εκτός τελικού στην σφυροβολία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 
Λονδίνου. 
Ο Χανιώτης πρωταθλητής έμεινε στην 14ος, δεν κατάφερε να πιά-
σει μία απόδοση κοντά στις δυνατότητες του, μένοντας εκτός της 
προνομιούχου 8άδας μετά τις τρεις πρώτες ρίψεις.

παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου

Με μία βολή στον τελικό 
ο Κυριαζής!
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Ο Μανόλο Χιμένεθ που είναι 
προπονητής, θα βγάλει τα 
συμπεράσματα του. Η ΑΕΚ του 
4-3-3, αν και είχε πάλι πρόβλημα 
στη δημιουργία φάσεων 
και περίμενε ουσιαστικά 
ατομικές ενέργειες, έκανε την 
ανατροπή και πήρε τη νίκη επί 
του Πλατανιά. Προηγήθηκαν 
οι Κρητικοί με αυτογκόλ 
Μάνταλου, ισοφάρισε με 
πέναλτι ο Χριστοδουλόπουλος, 
διαμόρφωσε το τελικό 2-1 ο 
Σιμόες.

Α
πό τα πρώτα λεπτά η Α-
ΕΚ πήρε την μπάλα αλλά 
ο Πλατανιάς πήρε το προ-
βάδισμα στο 9’ με το αυτο-

γκόλ του Μάνταλου μετά την ωραία 
ενέργεια και γύρισμα του Νσικουλού 
(0-1). Η Ενωση διατηρούσε την κατο-
χή της μπάλας αλλά δυσκολευόταν 
να βγάλει φάσεις, περιμένοντας την 
λύση από κάποια ατομική ενέργεια. 
Δεν ήταν αυτή του Τρίστασον στο 17’ 
με το σουτ που κόντραρε, ήταν όμως 
αυτή του Χριστοδουλόπουλου στο 
18’, όταν κέρδισε το πέναλτι και ευ-
στόχησε για το 1-1. 
Με την έναρξη της επανάληψης ο 
Χιμένεθ άλλαξε δύο του κέντρου 
(Γαλανόπουλος και Σιμόες αντί των 
Γιόχανσον και Αϊντάρεβιτς) και τον 
φορ (Αλμέιδα αντί Λιβάγια), με την 
ΑΕΚ να κάνει το 2-1 στο 49’ με τον 
Σιμόες από κοντά μετά την προσπά-
θεια του Αλμέιδα. Η Ενωση δεν ήταν 
διαφορετικά σε σχέση με το πρώτο 
45λεπτο, με τον Ισπανό τεχνικό να 
συνεχίζει τις αλλαγές. 
Οι Κιτρινόμαυροι είχαν δεξί εξτρέμ 
τον Κλωναρίδη και αριστερά τον 
Πατίτο μετά την είσοδο τους, είχαν 
όμως και τα ίδια προβλήματα σε 
ό,τι αφορά την δημιουργία. Από ένα 
σημείο κι έπειτα, μάλιστα, η ομάδα 
του Χιμένεθ έχασε και την κατοχή, με 
τον Πλατανιά να παίρνει μέτρα και 
να προσπαθεί να γίνει απειλητικός, 
χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Παναθηναϊκός - Απόλλων 
Σμύρνης 0-2
Λίγες μέρες πριν τη Μπιλμπάο, ο 
Παναθηναϊκός ηττήθηκε 2-0 από 

τον Απόλλωνα στη Λεωφόρο, χωρίς 
να κάνει ευκαιρία στο δεύτερο ημί-
χρονο. Ανησυχία για Κουλιμπαλί.
Μπορεί και τα δύο γκολ να μπήκαν 
στην επανάληψη, αλλά ο κόσμος που 
βρέθηκε στις εξέδρες της Λεωφόρου 
είδε παιχνίδι μόνο στο πρώτο. Οι... 
πράσινοι ήταν αυτοί που μπήκαν πιο 
δυνατά με τον Μαρίνο Ουζουνίδη να 
ξεκινάει τους Λουτσιάνο και Καμπέ-
σας και τον Μολίνς στο 2’ μετά από 
ωραία σέντρα του Κουλιμπαλί να 
πιάνει την κεφαλιά και τον Κόβιτς να 
μπλοκάρει.
Η πίεση των γηπεδούχων συνεχί-
στηκε και στο 19’ είχαμε την δεύτερη 
καλή στιγμή με τον Ρέις να κάνει τον 
δυνατό σουτ στέλνοντας τη μπάλα 
λίγο άουτ.
Ο Απόλλωνας άρχισε να βγαίνει 
μπροστά, δημιουργώντας και χάνο-
ντας ευκαιρίες με μεγαλύτερη αυτή 
Σιατραβάνη στο 33’ όταν μόνος απέ-
ναντι από τον Βλαχοδήμο πλάσαρε 
άσχημα. 
Στο διάστημα αυτό ο Παναθηναϊκός 
δεν έκανε απολύτως τίποτα, σαν να 
είχαν όλοι το μυαλό τους στον Κου-
λιμπαλί που στο 34’ έδωσε την θέση 
του στον Ρέις λόγω τραυματισμού. 
Και αν λέγαμε το πρώτο μέρος κακό, 
τι να πούμε για το δεύτερο. Με τους 
Μαρίνο Ουζουνίδη και Άκη Μάντζιο 
να κάνουν πολλές αλλαγές δεν είναι 
υπερβολή να πούμε πως βλέπαμε ένα 
από τα χειρότερα φιλικά του φετινού 
καλοκαιριού. Μέχρι να μπουν τα δύο 
γκολ απόπ τον Απόλλωνα δεν υπήρξε 
η παραμικρή φάση σε κάποια από τις 
δύο εστίες.
Και εκεί που όλα έδειχναν πως πηγαί-
ναμε για ένα σβηστό 0-0, ο Απόλ-
λωνας χτύπησα στα τελευταία λεπτά 
πετυχαίνοντας μάλιστα δύο τέρματα. 
Η αρχή έγινε στο 86’ με τον Βαφέα 
να βρίσκει ωραία τον Αλμπάνη και 
αυτός με εξαιρετικό πλασέ να ανοίγει 
το σκορ. Πριν προλάβουν καλά καλά 
να πανηγυρίσουν οι φιλοξενούμενοι, 
έκαναν και το 0-2 με τον Ελμπάζ να 
ευστοχεί με ωραία εκτέλεση φάουλ. 
Έτσι ο Απόλλωνας πήρε τη νίκη, ενώ 
ο Παναθηναϊκός δεν θα λέμε πως 
προβλημάτισε γιατί αγωνίστηκε με 
πολλές αλλαγές, αλλά σίγουρα έδειξε 
πως αν παίξει έτσι δεν Θα έχει τύχει 
στα ματς με την Μπιλμπάο.

ΑΕΚ: Ανατροπή και νίκη

Σ
το τελευταίο του τεστ πριν τη Ριέκα ο Ολυ-
μπιακός έχασε με τραυματισμό τον Εμενί-
κε, είδε τον Φιγκέιρας να ξεφεύγει και να 
γίνεται αλλαγή στην αλλαγή και ηττήθηκε 

1-0 από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.  
Δεν ήταν θετικό το πρόσημο του Ολυμπιακού στο 
εκτός έδρας φιλικό με τον Ατρόμητο. Οι ερυθρό-
λευκοι έχασαν πολύ νωρίς τον Εμενίκε με τραυ-
ματισμό (σ.σ. στο 20’ αλλαγή από Μπεν), είδαν 
τον Φιγκέϊρας να βγάζει πολλά νεύρα και να γίνε-
ται αλλαγή μέσα σε πέντε λεπτά και τελικώς τον 
Χατζηϊσαία να σκοράρει με κεφαλιά στο 83’. Η 
εικόνα δεν ήταν η ανάλογη και ο Ολυμπιακός 
έδειξε να έχει κυρίως θέμα ως προς την σωστή 
διάσπαση της αντίπαλης άμυνας. Προφανώς και 
αυτή η εμφάνιση μπορεί να λειτουργήσει θετικά 
ενόψει Ριέκα για να προβληματίσει περισσότερο 
και να αλλάξουν ο Χάσι και οι παίκτες των Πει-
ραιωτών όλα όσα χρειάζονται. Ο Ατρόμητος από 
την άλλη έβγαλε πάθος, έδειξε να έχει κίνη-
τρο παρότι ήταν φιλικό και είχε σε καλή 
μέρα την άμυνά του και τον κίπερ 
του. Φυσικά ξεχώρισε και ο σκόρερ 
Χατζηϊσαίας.
Για Ατρόμητο το 3-5-2 με Μίρκο-
βιτς κίπερ, τριάδα στο κέντρο της 
άμυνας με Καρασαλίδη, Μάντσον 
και Χατζηϊσαια και έξω δεξιά και αρι-
στερά αντίστοιχα στον άξονα με Γιαν-
νούλη και Κιβρακίδη. Εξάρι ο Κυριακίδης, 
τα δύο οκτάρια οι Βασιλακάκης και Ούμπιδες 
και μπροστά στην γραμμή κρούσης οι Μανού-
σος και Ντάουντα. Οι 11 του Ολυμπιακού: κίπερ ο 
Καπίνο, δεξί μπακ ο Ομάρ και αριστερά ο Μίλιτς 
στην πρώτη του συμμετοχή και κέντρο άμυνας 
με Ρέτσο και Βούκοβιτς, εξάρι Ρομαό, οκτάρι τον 
Ζιλέ σ το ν τεμπούτο του, δεκάρι ο Φορτούνης, 
εξτρέμ οι Καρσελά και Μάριν και φορ ο Εμενίκε.
Στο α’ μέρος ο Ολυμπιακός θέλησε να μπει με διά-
θεση αλλά τις πρώτες χρονικά μεγάλες φάσεις τις 
είχε ο Ατρόμητος. Λίγο μετά το 20’ οι Ντάουντα 
και Μανούσος είχε μία πολύ καλή φάση με τον 
Βούκοβιτς να βγάζει την μπάλα εκτός. Στο 24’ είχε 
ευκαιρία ο Βασιλακάκης για να έχει την μεγάλη 
φάση ο Ολυμπιακός με Μπεν στο 28’ με πλασέ. Ο 
Μπεν είχε αντικαταστήσει τον τραυματία Εμενίκε 
στο 20’, με τον Νιγηριανό να είναι αμφίβολος για 
Ριέκα. Λίγο μετά το 40’ ο Μπεν ζήτησε πέναλτι 
από τον Καρασαλίδη ενώ ο ίδιος παίκτης ήταν σε 
3 φάσεις που απείλησε τον Ολυμπιακό.

 Ο Ζιλέ σαν πρώτη ε ικόνα έδειχνε ιδιαίτερα 
κοντρολαρισμένος παίκτης που θα βοηθήσει για 
τα καλά τον Ολυμπιακό. Ο Μίλιτς από την άλλη 
είχε διάθεση και ανεβάσματα, ωστόσο φανέρωσε 
πως θέλει ακόμα τον χρόνο του.
Στην έναρξη του β’ μέρους οι Πάρντο, Ανδρού-
τσος και Σεμπά μπήκαν στον αγώνα. Βγήκαν οι 
Μάριν, Καρσελά και Φορτούνης. Ο Ανδρούτσος 
πήγε δεκάρι. Στο 58’ ακυρώθηκε γκολ του ιδι-
αίτερα καλού (σ.σ. και πάλι) Μπεν με υπόδειξη 
οφσάιντ στον Σεμπά που του έβγαλε την ασίστ. 
Οι Σεμπά και Πάρντο επιχείρησαν να δώσουν μία 
πιο καλή δημιουργική υπόσταση στην ομάδα. Στο 
62’ ο Φιγκέϊρας μπήκε ως αλλαγή αντί του Μίλιτς.
 Λίγο μετά την ε ίσοδό του ο Φιγκέ ϊρας τσα-
κώθηκε με τον Κιβρακίδη και τον Χατζηϊσαία. 
Υπήρξε ένταση μεταξύ των παικτών των 2 ομά-
δων και προέκυψε μετά μικρή διακοπή στην ανα-
μέτρηση. Έτσι ο Χάσι έκανε συστάσεις προς τον 

Φιγκέϊρας για να τον κάνει αλλαγή μέσα σε 
πέντε λεπτά. Στο 62’ μπήκε ο Πορτο-

γάλος και έγινε αλλαγή στο 67’ από 
τον Νικολάου που πήγε αρ. μπακ. Ο 
Χάσι έκανε και άλλες αλλαγές.
 Ο Ατρόμητος αξιοποίησε τελικώς 
την ευκαιρία που του δόθηκε για 

γκολ. Στο 83’ από ένα κόρνερ του 
Ούμπιδες βγήκε το 1-0 με κεφαλιά 

του Χατζήϊσαία με κεφαλιά. Ο σκόρερ 
το αφιέρωσε στον πατέρα του. Λίγο μετά 

ο Σεμπά ήταν πρωταγωνιστής σε μία φάση που 
λίγο έλλειψε να σκοράρει. Συνολικά ο Ατρόμητος 
πάντως έδειξε πιο καλή εικόνα και έφτασε στη 
νίκη με 1-0 στο γήπεδο του Περιστερίου. Εάν 
δούμε την εικόνα των 2 αντιπάλων οι Περιστε-
ριώτες είχαν ένα πιο καλό πρόσωπο για να φτά-
σουν στο νικηφόρο αποτέλεσμα.
Ατρόμητος (Νταμίρ Κάναντι): Μίρκοβιτ ς (GK) 
(82’ Θεοδωράκης), Καρασαλίδης, Μάντσον (63’ 
Ζησόπουλος), Γιαννούλης, Βασιλακάκης (62’ 
Βασιλείου), Χατζηϊσαΐας, Ούμπιδες (C), Κιβρακί-
δης (79’ Νάτσος), Μανούσος (80’ Μενσά), Ντά-
ουντα (62’ Ντιγκινί), Κυριακίδης (62’ Λαζαρί-
δης).
 Ολυμπιακός (Μπέσνικ Χάσι): Καπίνο (GK), Ελα-
μπν τελαουί, Ρέ τσος, Βούκοβιτ ς, Μίλιτ ς (62’ 
Φιγκέιρας, 68’ Νικολάου), Ζιλέ (73’ Ζντιέλαρ), 
Ρομαό, Μάριν (46’ Σεμπά), Καρσελά (46’ Πάρ-
ντο), Φορτούνης (C) (46’ Ανδρούτσος), Εμενίκε 
(20’ Μπεν, 82’ Ανσαριφάρντ).

ατρόμητος - ολυμπιακός 1-0

Ατυχία, νεύρα και προβληματισμός
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Την οικονομική συμπαράσταση 
των μετόχων της ΠΑΕ ΟΦΗ 
1925, στην προσπάθεια που έχει 
ξεκινήσει, ζήτησε στην άτυπη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων, που έγινε 
στο ξενοδοχείο Galaxy, ο πρόεδρος 
της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 Φώτης Τσάλος.

«
Σας ζητώ να μην εγκαταλείψετε την 
προσπάθεια που οι ίδιοι ξεκινή-
σατε πριν από δυο χρόνια στον Ο-
ΦΗ. Σταθείτε δίπλα μου, ώστε να 

μπορέσει η ομάδα να προχωρήσει» ανέ-
φερε ο κ. Τσάλος, ο οποίος ευχαρίστησε 
προσωπικά τους κ.κ.  Μηνά Χαλκιαδάκη, 
Αντίπα Σηφάκη, Αντώνη Καράτζη, Μανόλη 
Ορφανάκη, Μανόλη Κουμαντάκη, Βασίλη 
Ζηδιανάκη, Γιάννη Βάβουλα, Μιχάλη Μυ-
λωνάκη, οι οποίοι όπως είπε «έχουν αντα-
ποκριθεί στα όσα είχαν δεσμευτεί για την 
οικονομική ενίσχυση της ομάδας μας και 
στα όσα είχαμε αποφασίσει στη Γενική Συ-
νέλευση της 24ης Ιουλίου».
Αντίθετα ο κ. Τσάλος, εξέφρασε την δυσα-
ρέσκεια του, για όσους δεν έχουν  ανταπο-
κριθεί ακόμη και εξέφρασε την ευχή αυτό 
να γίνει άμεσα, καθώς η ομάδα έχει σημα-
ντικές οικονομικές υποχρεώσεις, που πρέ-
πει να καλυφθούν.
«Εχω ήδη βάλει ένα πολύ σημαντικό ποσό, 
σε σχέση με τα χρήματα που έχω πεί ότι 
θα βάλω και θα πρέπει άμεσα, να μπεί ένα 
ακόμη σημαντικό ποσό, για να μπορέσει 
η ομάδα να προχωρήσει χωρίς προβλή-
ματα».
Τις επόμενες μέρες θα έχει συναντήσεις με 
ένα προς ένα, με  τους μετόχους που δεν 
έχουν ανταποκριθεί ακόμη, προκειμένου, 
να ξεκαθαρίσει το τι μπορεί να περιμένει 
από αυτούς.
Αυτή ήταν και μια απόφαση που ελήφθη 
στην Γ.Σ. στην οποία συμφώνησαν όλοι.
Ακόμη, ενημέρωσε για τις μεταγραφές που 
έχουν γίνει, το σχεδιασμό του Νίκου Παπα-
δόπουλου και μετέφερε την εκτίμηση, του 
τεχνικού επιτελείου, ότι ο ΟΦΗ έχει δημι-
ουργήσει φέτος μια ομάδα, που μπορεί 
να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των φιλά-
θλων και να διεκδικήσει την άνοδο στην 
Σούπερ Λίγκ.
Ο κ. Τσάλος στην άτυπη Γενική Συνέλευση 
ενημέρωσε τους μετόχους για τις κινήσεις 
που έχει κάνει, τις συναντήσεις που είχε 
στην Αθήνα, αλλά και τις επαφές για χορη-

γίες.
Aκόμη, έκανε αναφορά στα εισιτήρια 
διαρκείας τα οποία θα τεθούν άμεσα σε 
κυκλοφορία και τόνισε την σημασία ώστε 
ο κόσμος του ΟΦΗ να στηρίξει την προ-
σπάθεια και να ενισχύσει την ομάδα.
«Πιστεύω ότι μέχρι τώρα πάμε καλά 
και μπορούμε να πάμε πολύ καλύτερα» 
έκλεισε την αναφορά του ο κ. Τσάλος, 
στέλνοντας αισιόδοξα μηνύματα, για την 
μετέπειτα πορεία της ομάδας.

Στο τιμόνι του Πανσερραϊκού ο 
Σάκης Αναστασιάδης
Νέος προπονητής του Πανσερραϊκού είναι 
κι επίσημα ο Σάκης Αναστασιάδης, όπως 
γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ.
Ο 56χρονος τεχνικός υπήρξε ποδοσφαιρι-
στής των «Λιονταριών» από το 1978 έως 
το 1985, ενώ είχε περάσει από τη θέση του 
βοηθού και τις ακαδημίες.
Η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκος βρίσκεται στην 
ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επι-
στροφή ενός δικού της παιδιού...ενός 
απ’τους λίγους που πρόσφεραν τόσα στο 
Λιοντάρι.
Πιστή στο πλάνο της η διοίκηση για ανά-
δειξη νέων ταλέντων προσλαμβάνει για 
προπονητή τον μάστερ του είδους Σάκη 
Αναστασιάδη με βοηθό τον πρώην διεθνή 
ποδοσφαιριστή και προπονητή της Κ20 
Νίκο Κατσαβάκη».

Σπαρτιάτης ο Φουρτάδο
Παίκτης της Σπάρτης είναι κι επίσημα ο 
Εμίλιο Φουρτάδο, όπως ανακοίνωσε η 
ΠΑΕ.
Ο Φουρτάδο, που έχει αγωνιστεί σε έξι 
ελληνικές ομάδες, την περασμένη σεζόν 
έπαιξε στις Αναγέννηση Δερυνείας και 
Ολύμπια Γκρουτνζιάντζ , σε Κύπρο και 
Πολωνία, αντίστοιχα. 
Η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Σπάρτη ΑΕ ανακοινώνει την έναρξη 
συνεργασίας με τον επιθετικό Εμίλιο Φουρ-
τάδο. Ο άσος από το Πράσινο Ακρωτήρι 
έχει πλούσια καριέρα στην Ελλάδα, μετρώ-
ντας 120 συμμετοχές και 58 τέρματα στη 
Football League και 18 συμμετοχές κι ένα 
γκολ στη Super League. Έχει αγωνιστεί σε 
Ιωνικό, ΠΑΣ Γιάννινα, Παναχαϊκή, ΑΕΚ, 
Παναιγιάλειο και Πανσερραϊκό. Τον καλω-
σορίζουμε στην ομάδα μας και του ευχόμα-
στε υγεία και πολλές επιτυχίες».

Υποβιβασμός για τα Χανιά
Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ απέρριψε 
την έφεση που είχαν καταθέσει τα Χανιά 
για τους 33 βαθμούς που τους είχαν αφαι-
ρεθεί, με αποτέλεσμα να υποβιβαστούν 
στη Γ’ Εθνική.
Η ομάδα της Κρήτης είχε τιμωρηθεί διότι 
αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα χωρίς εγγυ-
ητική, με αποτέλεσμα να ανακληθεί το 
πιστοποιητικό συμμετοχής τους. Πλέον τα 
Χανιά ετοιμάζονται να καταθέσουν προ-
σφυγή στο Διαιτητικό Δικαστήριο, προ-
κειμένου να εξαντλήσουν τις όποιες πιθα-
νότητες έχουν για να παραμείνουν στην 
κατηγορία.
Σε περίπτωση που υποβιβαστούν στη Γ’ 
Εθνική, η Καλλιθέα θα παραμείνει στη 
Football League.
Η απόφαση:
«Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ απέρριψε, 
κατ’ ουσίαν, την από 26/6/2017 έφεση 
της ΠΑΕ Χανιά κατά της υπ’ αριθ. 233/23-
6-2017 απόφασης του Πρωτοβάθμιου 
Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της 
Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β 
Εθνικής Κατηγορίας (Football League).»

Μεγαρίτης και Γαβαλάς σε Κισσαμικό
Η ΠΑΕ Κισσαμικός ανακοίνωσε την έναρξη 
συνεργασίας με τους ποδοσφαιριστές 
Κώστα Μεγαρίτη και Ιάσωνα Γαβαλά, με 
την μορφή δανεισμού από την ΠΑΕ Ολυ-
μπιακός.

Το βιογραφικό των ποδοσφαιριστών:
 Κώστας Μεγαρίτης: Γεννήθηκε στις 10 
Ιανουαρίου 1997 και από τα τμήματα υπο-
δομής της ΑΕ “Κηφισιά” βρέθηκε στην 
πρώτη ομάδα με την οποία έκανε 12 συμ-
μετοχές στη Γ’ Εθνική. Το 2014 τον απέ-
κτησε ο Ολυμπιακός με τον οποίο κατέ-
κτησε τα πρωταθλήματα Κ17 και Κ20. Υπέ-
γραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμ-
βόλαιο το 2015 και τον Δεκέμβριο του 
2016 ο Ολυμπιακός προχώρησε στην επέ-
κταση του συμβολαίου του. Συμμετείχε 
στο βασικό στάδιο προετοιμασίας των 
“ερυθρόλευκων” για τη σεζόν 2017-2018 
και μάλιστα σκόραρε στο πρώτο φιλικό της 
χρονιάς με αντίπαλο τη Βάτενς. Είναι διε-
θνής με την Εθνική Νέων και αγωνίζεται 
στην μεσαία γραμμή.
Ιάσωνας Γαβαλάς: Γεννήθηκε την 1η 
Ιανουαρίου 1998 και έκανε τα πρώτα του 
βήματα από την Ακαδημία Κριμιτζά που 
διατήρησε τα δικαιώματά του ακόμα κι 
όταν σε νεαρή ηλικία βρέθηκε στις ακα-
δημίες Παναθηναϊκού και Πανιωνίου. Στα 
14 του χρόνια τον απέκτησε ο Ολυμπια-
κός στον οποίο έφτασε μέχρι την Κ20 παί-
ζοντας και στο UEFA Youth League. Έχει 
πανηγυρίσει ένα πρωτάθλημα με την Κ17 
(2014-2015) και δύο (2015-2016 και 2016-
2017) με την Κ20 του Ολυμπιακού. Υπέ-
γραψε τον Δεκέμβριο του 2016 επαγγελ-
ματικό συμβόλαιο με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. 
Είναι τερματοφύλακας.

τα νεα τησ FooTBALL LEAGUE

τσάλος: «σταθείτε δίπλα μου για να προχωρήσει ο οφη»
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Αφεντικό της Ευρώπης η Ρεάλ, 
επικράτησε 2-1 της Γιουνάιτεντ και 
κατέκτησε για 4η φορά το ευρωπαϊκό 
Super Cup. Εγραψε ιστορία η Βασίλισσα 
με 25 διεθνείς τίτλους!

 

Μ
ε κεκτημένη ταχύτητα από την κα-
τάκτηση του Champions League, 
η Ρεάλ Μαδρίτης χωρίς τον Ρο-
νάλντο στην αρχική της σύνθεση 

επικράτησε 2-1 της Γιουνάιτεντ στον τελικό του 
Super Cup στα Σκόπια. H Βασίλισσα ακολού-
θησε τα... χνάρια της Μίλαν με δυο διαδοχικές 
κατακτήσεις (1989,1990), ενώ έφτασε τους 25 
διεθνείς τίτλους, μοναδική ομάδα στον πλανή-
τη που έχει καταφέρει κάτι ανάλογο. Εξαιρετι-
κοί Καζεμίρο, Ισκο, δυο δοκάρια η Ρεάλ, μονα-
δική ευκαιρία χαμένη από τον Ράσφορντ 
για την ισοφάριση. Αξίζει να σημει-
ωθεί, πως ο Ζιντάν κατέκτησε το 
4ο του Σούπερ Καπ, δυο ως παί-
κτης και δυο ως προπονητής. 
Οσο για τον Ζοσέ Μουρίνιο, 
δεν έχει κερδίσει ποτέ τη Ρεάλ 
σε επίσημο ματς, έχοντας τέσσε-
ρις ήττες και μια ισοπαλία. 
Ο Ζοσέ Μουρίνιο παρουσίασε τη 
Γιουνάιτεντ με 4-3-3 και τα τρία νέα 
μεταγραφικά αποκτήματα στην ενδεκάδα. Ο 
Ντε Χέα κάτω από τα δοκάρια, Βαλέντσια στα 
δεξιά, Νταρμιάν στα αριστερά και Σμόλινγκ, 
Λίντελοφ στο κέντρο της άμυνας. Πογκμπά, 
Ερέρα και Μάτιτς στα χαφ, Λουκάκου, Μκιτα-
ριάν, Λίνγκαρντ στην επίθεση. Στον αντίποδα, 
ο Ζιντάν κράτησε τον ανέτοιμο Κριστιάνο στον 
πάγκο. Νάβας στο τέρμα, Καρβαχάλ δεξιά, 
Μαρσέλο αριστερά, Ράμος, Βαράν στο κέντρο 
της άμυνας. Κρόος, Καζεμίρο και Μόντριτς στο 
κέντρο, Ισκο, Μπενζεμά και Μπέιλ στην επί-
θεση!
Η Γιουνάιτεντ μπήκε δυνατά, ο Μκιταριάν ήταν 
ορεξάτος κι έβαλε δύσκολα στην άμυνα των 
Μαδριλένων. Ωστόσο, η Ρεάλ έπειτα το τέταρτο 
ανέβασε ρυθμό και στο 16’ έκανε την πρώτη 
μεγάλη φάση, όταν η κεφαλιά του Καζεμίρο 
βρήκε το δοκάρι. Η τριάδα της Γιουνάιτεντ στα 
χαφ αδυνατούσε να κρατήσει τη μπάλα, ενώ η 
Ρεάλ πίεζε, έκλεβε εύκολα και κυκλοφορούσε 
ιδανικά. Στο 24ο λεπτό ήρθε το γκολ. Ο Καρ-
βαχάλ έκανε την ωραία σέντρα, ο Καζεμίρο 
ήταν ελάχιστα πιο μπροστά, αλλά με ιδανική 

προβολή πέτυχε το 1-0. Η κατοχή για τη Ρεάλ 
έφτασε στο 65%, αντίθετα η Μάντσεστερ είχε 
τεράστιο πρόβλημα στο δημιουργικό κομμάτι, 
με τον Πογκμπά να έχει άσχημες εμπνεύσεις. Η 
Ρεάλ στο 43’ έκανε μια ευκαιρία, αλλά το σουτ 
του Μπενζεμά έδιωξε υπέροχα ο Ντε Χέα. Το α’ 
μέρος ολοκληρώθηκε με τον Λουκάκου να έχει 
τις λιγότερες επαφές, αφού ήταν απομονωμέ-
νος στην επίθεση. 
Ο Μουρίνιο έκανε την ομάδα του πιο επιθε-
τική με την είσοδο του Ράσφορντ στη θέση του 
Λίνγκαρντ. Ωστόσο, δεν άλλαξαν πολλά και 
στο 48’ η Ρεάλ έστειλε... απειλητικό μήνυμα, 
αλλά τη σουτάρα του Κρόος έβγαλε εντυπω-
σιακά ο Ντε Χέα. Οι Μαδριλένοι πίεζαν ψηλά 
και η Μάντσεστερ έκανε το εύκολο λάθος. 
Στο 49’ ο Μκιταριάν έκανε τη γκάφα, ο Μαρ-
σέλο βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο Σμόλινγκ 

έσωσε την εστία του. Το γκολ για τη Ρεάλ 
δεν άργησε να έρθει, Ισκο - Μπέιλ 

έκρυψαν τη μπάλα και ο Ισπανός 
με ιδανικό πλασέ πέτυχε 2-0. 
Πάντως στην επόμενη φάση η 
Μάντσεστερ θα μπορούσε να 
απαντήσει, αλλά χάθηκε ευκαι-
ρία... 200 εκατομμυρίων ευρώ! 

Ο Πογκμπά αμαρκάριστος δε 
μπόρεσε να νικήσει με κεφαλιά τον 

Νάβας, ενώ στην επαναφορά ο Λου-
κάκου... κατάφερε να στείλει τη μπάλα άουτ! 
Στο 61’ η Ρεάλ είχε ραντεβού με την ατυχία, ο 
Μπέιλ βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά η μπάλα 
τράνταξε το οριζόντιο, ενώ ο Λίντελοφ με υπέ-
ροχη προβολή δεν άφησε τον Μπενζεμά να 
σκοράρει. Ο Ουαλός δε... σκότωσε τη Γιουνάι-
τεντ και στο επόμενο λεπτό ο Λουκάκου έβαλε 
την ομάδα του στο κόλπο. Σουτάρα ο Μάτιτς, 
έδιωξε ο Νάβας κι από κοντά ο Βέλγος πέτυχε 
το 2-1.  
Ο Ζιντάν απέσυρε τους κουρασμένους Ισκο, 
Μπέιλ περνώντας στο ματς τους Λούκας, Ασέν-
σιο. Η Μάντσεστερ πήρε μέτρα, πίεσε και στο 
82’ έχασε μοναδική ευκαιρία να ισοφαρίσει. 
Ο Ράσφορντ βγήκε τετ α τετ, αλλά ο Νάβας 
έσωσε! Η τελευταία ευκαιρία ήταν για τη Ρεάλ, 
ο Λούκας έκανε... πάρτι στην άμυνα της αντιπά-
λου, αλλά ο Ασένσιο δε μπόρεσε να νικήσει τον 
Ντε Χέα.  Στα αξιοσημείωτα, η αποθέωση για 
τον Κριστιάνο Ρονάλντο από τους οπαδούς της 
Γιουνάιτεντ τη στιγμή της αλλαγής του στο 83’. 
Ο Πορτογάλος αγωνίστηκε ένα τέταρτο περί-
που, δείχνοντας ακόμα ανέτοιμος. 

Δ
εν εγκαταλείπει την προσπάθεια 
απόκτησης του Κώστα Μανωλά η 
Γιουβέντους, καθώς εκτός από χρή-
ματα προσφέρει και τον Χουάν Κου-

αδράδο.
Η «Μεγάλη Κυρία» αναζητεί τον αντικατα-
στάτη του Λεονάρντο Μπονούτσι και ο Έλλη-
νας αμυντικός μοιάζει ιδανική περίπτωση. 
Όπως αναφέρει η La Reppublica, η Γιουβέ-
ντους ποντάρει στη δυσκολία των Ρωμαίων 
να αποκτήσουν τον Μαχρέζ από τη Λέστερ 
και για το λόγο αυτό προετοιμάζουν πρό-
ταση για ανταλλαγή του Μανωλά με τον Κου-
αδράδο συν κάποια χρήματα.
Πάντως ο Μανωλάς, μιλώντας πρόσφατα 
στην Corriere dello Sport, ξεκαθάρισε πως 
δεν σκοπεύει να φύγει από τη Ρώμη. 
«Θα μείνω εδώ, σίγουρα. Είμαι μια χαρά: ο 
ώμος τώρα είναι στη θέση. Για το συμβόλαιο 
δεν μπορώ να πω τίποτα, δεν ξέρω τι θα συμ-
βεί τις επόμενες ημέρες, αλλά ένα πράγμα 
είναι βέβαιο: Δεν θα αφήσω την Ρόμα. Θα 
μείνω εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά. 
Το συμβόλαιο του Μανωλά με την Ρόμα  προ-
βλέπει 1,8 εκατ. ευρώ ετησίως μέχρι το 2019. 
Γίνονται συζητήσεις για επέκταση έως το 
2022, με ετήσιες αποδοχές 2,5 εκατ. ευρώ 
συν μπόνους.

Έκλεισε Νταλμπέρ η Ίντερ
Παίκτης της Ίντερ θα πρέπει να θεωρείται ο 
Νταλμπέρ, που θα περάσει από ιατρικές εξε-
τάσεις τη Δευτέρα (07/08). Η Νις θα λάβει 20 
εκατ. ευρώ συν μπόνους.
Η Ίντερ έφτασε σε συμφωνία με τη Νις για την 
μεταγραφή του Νταλμπέρ. Ο 23χρονος αρι-
στερός μπακ θα περάσει από ιατρικές εξε-
τάσεις τη Δευτέρα (07/08) στην Ιταλία, πριν 
υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, που θα του 
αποφέρει 1,1 εκατ. ευρώ ετησίως. Η Νις θα 
βάλει στα ταμεία της 20 εκατ. ευρώ, ενώ στη 
συμφωνία προβλέπονται και διάφορα μπό-
νους.

Φιορεντίνα και Αμβούργο για Στα-
φυλίδη
Στη λίστα με τους παίκτες που θέλει η Φιο-
ρεντίνα βρίσκεται ο Κώστας Σταφυλίδης, με 
τους «βιόλα» να κινούνται για την απόκτηση 
ενός εξτρέμ.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιαν-
λούκα Ντι Μάρτζιο οι «βιόλα» ενδιαφέρε-
ται για τον Έλληνα ακραίο προκειμένου να 
καλύψει τη θέση του αριστερού πλάγιου. Το 
όνομα του Σταφυλίδη, βρίσκεται ανάμεσα σε 
αυτά που εξετάζονται μαζί με τους Στρίνιτς 
και Λασάλτ.
Επίσης, ο αθλητ ικός διευθυν τής του 
Αμβούργο, Γενς Τοντ, επιβεβαίωσε πως η 
ομάδα του ενδιαφέρεται για τον διεθνή αρι-
στερό μπακ-χαφ. 
«Πρόκειται για έναν πολύ ενδιαφέροντα παί-
κτη, τον οποίο παρακολουθούμε εδώ και 
καιρό. Όμως δεν είναι ο μόνος υποψήφιος για 
τη θέση», δήλωσε στην Bild.

Ανακοίνωση της Ντόρτμουντ για 
Ντεμπελέ
Ο Ουσμάν Ντεμπελέ δεν εμφανίστηκε στην 
προπόνηση της Ντόρτμουντ χωρίς να υπάρ-
χει αιτία, η Equipe έγραψε ότι η μεταγραφή 
του στην Μπαρτσελόνα είναι θέμα ωρών και 
η Μπορούσια εξέδωσε (ως όφειλε λόγω των 
κανονισμών του χρηματιστηρίου) ανακοί-
νωση.
Με αυτήν, λοιπόν, γνωστοποιεί ότι ήδη 
υπήρξε συνάντηση με την Μπαρτσελόνα για 
τον νεαρό Γάλλο, με τους Καταλανούς να κατα-
θέτουν, μάλιστα, πρόταση, η οποία δεν τους 
ικανοποίησε και απορρίφθηκε. «Δεν ανταπο-
κρινόταν στην εκπληκτική ικανότητα του παί-
κτη και στην αξία του με τη δεδομένη κατά-
σταση στην ευρωπαϊκή αγορά», αναφέρει η 
ανακοίνωση. «Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρ-
ξει άλλη πρόταση από την Μπαρτσελόνα και 
δεν είναι πιθανή η μεταγραφή του». Σύμφωνα 
με τον σταθμό RAC1 οι Καταλανοί πρότειναν 
80 εκατ. ευρώ συν άλλα 30 σε μπόνους.

Αρχηγός στο Αμβούργο ο Παπαδό-
πουλος
Το περιβραχιόνιο του Αμβούργου θα φοράει 
από την επόμενη σεζόν ο Κυριάκος Παπαδό-
πουλος.
Ο Έλληνας αμυντικός μπορεί να βρίσκεται 
μόλις έξι μήνες στην ομάδα του Μάρκους Γκί-
σντολ, παρόλα αυτά έχει κερδίσει την εμπι-
στοσύνη του, με αποτέλεσμα να τον χρίσει 
τρίτο αρχηγό για την ερχόμενη αγωνιστική 
περίοδο.

ρεάλ μ. - μαν. Γιουνάιτεντ 2-1

σούπερ βασίλισσα... η Γιουβέντους προσφέρει 
κουαδράδο και χρήματα 
για μανωλά

αθλητικά
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Ο 
Άγιος Ιερόθεος μετά το «ναυά-
γιο» με τον Χρήστο Πατσατζό-
γλου ψάχνει τη νέα μεταγραφική 
βόμβα με την απόκτηση του Γιάν-

νη Καραλή.
 Ο Γιάννης Καραλής στο παρελθόν έχει αγω-
νιστεί σε Λαμία, ΑΟ Χανίων, ΑΕΚ, Καλλιθέα, 
Κέρκυρα, Ατρόμητο αλλά και πέρυσι με τη 
φανέλα του Ιωνικού.
Ο 28χρονος Ελληνας επιθετικός είναι στην 
κορυφή της λίστας του Άγιου Ιερόθεου και 
παρότι τον θέλει και η Προοδευτική ο σύλ-
λογος των Δυτικών Προαστίων έχει το προ-
βάδισμα να τον κάνει δικό του.

Απέκτησε Κτιστόπουλο και Ράντο 
ο Πιερικός
Συνεχίζεται η ενίσχυση στον Πιερικό, ο 
οποίος χτες Τεταρτη  προχώρησε στην από-
κτηση ακόμη δύο ποδοσφαιριστών.
Πρόκειται για τον 21χρονο Γιώργο Κτιστό-
πουλο και τον 17χρονο Γιάννη Ράντο.
Ο πρώτος είναι επιθετικός και μέχρι πρό-
τινος αγωνιζόταν στον Πανσερραϊκό ενώ ο 
δεύτερος είναι τερματοφύλακας και είναι 
γιος του παλαίμαχου άσου του Ολυμπιακού, 
Αλέκου Ράντου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο ΣΦΚ ΠΙΕΡΙ-
ΚΟΣ ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας 
με τον επιθετικό ποδοσφαιριστή Κτιστό-
πουλο Γεώργιο, υψηλόσωμος (1,83) 21χρο-
νος επιθετικός ο οποίος θα ενισχύσει σημα-
ντικά δυναμώνοντας την επιθετική γραμμή. 
Ο ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί στην 
Football League 2016/17 με την ομάδα της 
ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ επίσης προηγούμενοι 
σταθμοί στην πορεία του ήταν ο Απόλλων 
Καλαμαριάς, καθώς και οι ομάδες Κ20 του 
ΑΡΗ Θεσσαλονίκης και Κ20 της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. 
Ο ποδοσφαιριστής μετά την υπογραφή ανέ-
φερε: «Νιώθω χαρούμενος που βρίσκομαι 
σε μια ιστορική ομάδα η οποία θα έπρεπε να 
βρίσκεται σε άλλη κατηγορία».
Ο ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ανακοινώνει την έναρξη 
συνεργασίας με τον ταλαντούχο τερματο-
φύλακα Ράντο Ιωάννη, υψηλόσωμος (1,84) 
17χρονος γιός του γνωστού παλαίμα-
χου τερματοφύλακα του ΠΙΕΡΙΚΟΥ και του 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Ράντου Αλέκου. Ο νεαρός 
Ιωάννης έχει αγωνιστεί στην Κ15 του ΠΙΕ-
ΡΙΚΟΥ καθώς και στις ομάδες Γεωργ. Ολύ-
μπιος Λόφου και ΑΕ Ποντίων Κατερίνης. Ο 

ποδοσφαιριστής μετά την υπογραφή ανέ-
φερε: «Είμαι χαρούμενος που θα αγωνιστώ 
στην ομάδα της πόλης μου και θα δώσω τον 
καλύτερο εαυτό μου».
Ο ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ καλωσορίζει στην μεγάλη 
οικογένειά του τους παραπάνω δυο ποδο-
σφαιριστές. Τους ευχόμαστε να είναι υγιείς 
και να ξεδιπλώσουν και οι δυο και ο καθέ-
νας χωριστά το ταλέντο τους και τις πλού-
σιες ικανότητές τους με πολλές επιτυχίες και 
χαρές για τη μελανόλευκη φανέλα του ΠΙΕ-
ΡΙΚΟΥ».

Εντύπωση με Σαρακατσάνο ο Δι-
γενής Νεοχωρίου
Πολύ σημαντική μεταγραφική επιτυχία για 
τον Διγενή Νεοχωρίου, ο οποίος απέκτησε 
τον Αχιλλέα Σαρακατσάνο. Ο πολύπειρος 
αμυντικός έχει…φάει με το κουτάλι τις επαγ-
γελματικές κατηγορίες και θα αποτελέσει 
πολυτέλεια για την τρίτη εθνική.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο Α.Ο Διγενής ανακοινώνει την έναρξη της 
συνεργασίας του με τον επαγγελματία ποδο-
σφαιριστή Αχιλλέα Σαρακατσάνο.
Ο Αχιλλέας γεννηθείς 3 Νοεμβρίου το 1982 
ξεκίνησε την καριέρα του από την γειτονική 
πόλη της Καρδίτσας και στην συνέχεια στις 
ομάδες: Απόλλωνα Σμύρνης, ΠΑΟ, Κέρ-
κυρα, Απόλλωνα Καλαμαριάς, Ηρακλή, 
Πανθρακικό, Αγροτικό Αστέρα, ΑΕΛ και ΑΟ 
Τρίκαλα.
Ο Α.Ο Διγενής τον καλωσορίζει στην Οικο-
γένεια του!».

Ιωνικός: Νέος προπονητής ο Λα-
ϊβεράς
Ο Ιωνικός βρήκε τον αντικαταστάτη του 
Χατζηαλέξη στο πρόσωπο του Βαγγέλης 
Λαϊβερά.
Ο Έλληνας προπονητής στο παρελθόν έχει 
εργαστεί σε Κερατσίνι και Ατρόμητο Πει-
ραιά.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιωνικού: 
«Ο Ιωνικός ανακοινώνει την πρόσληψη του 
Βαγγέλη Λαϊβερά ως προπονητή της ομά-
δας. Ο έμπειρος τεχνικός είναι γνώστης της 
κατηγορίας έχοντας βρεθεί σε ομάδες όπως 
το Κερατσίνι και ο Ατρόμητος Πειραιά.
Η οριστική συμφωνία επήλθε σήμερα το 
μεσημέρι και ο νέος προπονητής της ομάδας 
αναμένεται στο γήπεδο της Νεάπολης έτσι 

ώστε να συνεχιστεί ο προγραμματισμός για 
την νέα χρονιά».

Αιολικός Μυτιλήνης: Διπλό «χτύ-
πημα» με Παπουτσίδη και Λάσπα-
τζη
Μεταγραφών συνέχεια για τον Αιολικό 
Μυτιλήνης που ανακοίνωσε την απόκτηση 
των Αναστάσιου Παπουτσίδη και Στέργιου 
Λάσπατζη.
Η ενίσχυση για τον Αιολικό συνεχίζεται με 
γοργούς ρυθμούς, καθώς ο σύλλογος της 
Λέσβου ενέταξε στο δυναμικό τους Τάσο 
Παπουτσίδη και Στέργιο Λάσπατζη, ακο-
λουθώντας το πλάνο που σχετίζεται με προ-
σθήκες νεαρών και εξελίξιμων ποδοσφαι-
ριστών.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αιολικού 
Μυτιλήνης:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΕΠΣ ΑΙΟΛΙ-
ΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση των Στέρ-
γιου Λάσπατζη και Αναστάσιου Παπου-
τσίδη.
Ο Στέργιος Λάσπατζης είναι αμυντικός και 
έχει αγωνιστεί για τον Πανιώνιο Ξεριά, 
Ξάνθη Κ20, Τριγλία Ραφήνας, Δόξα Δράμας 
και Νέστο Χρυσούπολης.
Ο Αναστάσιος Παπουτσίδης είναι μεσοε-
πιθετικός και ξεκίνησε από τις ακαδημίες 
Βοϊου, αγωνίστηκε εν συνεχεία στον Ολυ-
μπιακό Πειραιώς Κ20, Βέροια και Μακεδο-
νικό Φούφα.
Τους ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με την 
ομάδα μας».

Καταλήγει σε Σταυρακόπουλο ο Α-
γροτικός Αστέρας
Ο Βαγγέλης Σταυρακόπουλος είναι ο εκλε-
κτός της διοίκησης του Αγροτικού Αστέρα 
για την ανάληψη των καθηκόντων του προ-
πονητή της ομάδας.
Η ομάδα του Ευόσμου, η οποία τη νέα περί-
οδο θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Γ’ 
Εθνικής, βρισκόταν εδώ και αρκετό καιρό σε 
αναζήτηση τεχνικού.
Οι άνθρωποι της διοίκησης κατέληξαν 
στην λύση του Βαγγέλη Σταυρακόπουλου, 
ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια είχε αφή-
σει τα διαπιστευτήριά του στις μικρότε-
ρες κατηγορίες. Ενα ταξίδι του προέδρου, 
Χρόνη Αρετάκη, στην Αθήνα ήταν αρκετό 
για την προφορική συμφωνία μεταξύ των 
δύο πλευρών. Το μόνο που απομένει είναι 
να διευθετηθούν κάποιες λεπτομέρειες, που 
αφορούν τις επαγγελματικές δραστηριότη-
τες του Σταυρακόπουλου, ώστε να μετακο-
μίσει στη Θεσσαλονίκη.
Μεταξύ άλλων, ο Βαγγέλης Σταυρακόπου-
λος το 2013 είχε κατακτήσει με τη Δόξα 
Βύρωνος τον τίτλο στην Α’ Αθηνών, έπειτα 
από αγώνες μπαράζ (με Εθνικό, Χαραυγιακό 
και Μοσχάτο), οδηγώντας την ιστορική 
ομάδα του Βύρωνα στην Γ’ Εθνική. Ο νεαρός 
προπονητής είναι γνώστης της κατηγορίας, 
καθώς πέρυσι διετέλεσε προπονητής του 
Άγιου Ιερόθεου και του Φωστήρα. 
Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, η συμ-
φωνία θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέ-
ρες.

αθλητικά

το πανόραμα της Γ’ εθνικής

Για νέο «μπαμ» με καραλή ο Άγιος ιερόθεος
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Το «back to back» επί του ΑΠΟΕΛ και 
στο Σούπερ Καπ έκανε ο Απόλλωνας! 
Απίστευτοι οι κυπελλούχοι που παίζοντας 
με δέκα παίκτες από το 71’ έφτασαν στην 
ισοφάριση με γκολάρα του Ντα Σίλβα στο 
78’ και στο 1-2 με τον Σκέμπρι στο 87’. Τρίτη 
κατάκτηση αυτού του τίτλου στην ιστορία 
των κυανόλευκων.

Ο 
Απόλλωνας ήταν η ομάδα που μπήκε 
πιο επιθετικά στο παιχνίδι και είχε την 
περισσότερη κατοχή της μπάλας με τους 
κυπελλούχους να δείχνουν από νωρίς 

τις απειλητικές τους διαθέσεις.
Στο 4’ ήταν η άστοχη απευθείας εκτέλεση φάουλ 
του Ντα Σίλβα από καλό σημείο, στο 7’ το τετ-α-
τετ του Σαρδινέρο με τον Πάρντο και η απόπειρα 
«κρεμάσματος» του τελευταίου από τον πρώτο. 
Ωστόσο οι γαλαζοκίτρινοι της Λευκωσίας βρήκαν 
πρώτοι το δρόμο προς τα δίκτυα όταν στο 8’ ο 
Εφραίμ πήρε την πάσα από τον Εμπεσίλιο και από 
θέση βολής έγραψε το 1-0.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο ρυθμός του 
παιχνιδιού ανέβηκε με τις δύο ομάδες 
να δείχνουν διάθεση να παίξουν πιο 
γρήγορο και ανοικτό ποδόσφαιρο. 
Παρά το 1-0 ο Απόλλωνας συνέχισε 
να έχει την κατοχή της μπάλας και να 
είναι πιο απειλητικός από τους γαλα-
ζοκίτρινους.
Η ομάδα της Λεμεσού έψαξε για το γκολ 
της ισοφάρισης και φλέρταρε με το 1-1 στο 
27’ με τον Γιάκολις και στο 40’ με τον Ζελάγια.
Σε γενικές γραμμές και οι δύο ομάδες δικαού-
νταν από ένα γκολ στο πρώτο ημίχονο, ωστόσο ο 
ΑΠΟΕΛ ήταν πιο ουσιαστικός στις ευκαιρίες που 
βρήκε μπροστά του.

Β’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Από εκεί που έμεινε ξεκίνησε το β’ μέρος του 
αγώνα με τον Απόλλωνα να συνεχίζει να πιέζει για 
το γκολ της ισοφάρισης και να διατηρεί την κατοχή 
της μπάλας.
Στο 48’ ο Σκέμπρι που μπήκε στο ημίχρονο στο παι-
χνίδι με καλό γυριστό εντός περιοχής έστειλε την 
μπάλα λίγο άουτ, ενώ στο 55’ η ομάδα της Λεμεσού 
ζήτησε πέναλτι για πτώση του ίδιου εντός περιοχής 
μετά από επαφή με τον Μοράις με τον τηλεοπτικό 
φακό να διαψεύδει την απόφαση του διαιτητή.

Με τη συμπλήρωση του ημιώρου ο ρυθμός του 
παιχνιδιού κατέβηκε και σε συνδυασμό και με την 
κούραση και την υψηλή θερμοκρασία και υγρασία 
οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων επικεντρώ-
θηκαν περισσότερο σε ένα παιχνίδι κέντρου και 
τακτικής. Από την πλευρά του ο ΑΠΟΕΛ επιδίωξε 
να διατηρήσει το υπέρ του προβάδισμα, ενώ από 
την άλλη οι ποδοσφαιριστές των κυπελλούχων 
προσπάθησαν να διασπάσουν την αντίπαλη άμυνα 
με κάθετες κυρίως μπαλιές.
Εκεί που όλα έδειχναν ότι ο Απόλλωνας δύσκολα 
θα ξαναέμπαινε στο παιχνίδι καθώς έμεινε με δέκα 
παίκτες από το 71’ μετά από αποβολή του Βασι-
λείου, ο Άλεξ Ντα Σίλβα με εκπληκτική απευθείας 
εκτέλεση φάουλ από τα 35 μέτρα στο 78’ έφερε το 
παιχνίδι στα ίσα και έδωσε νέο ενδιαφέρον στον 
αγώνα.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο η ομάδα της Λεμεσού 
ζήτησε περισσότερο το δεύτερο γκολ και το 
πέτυχε ο Σκέμπρι τρία λεπτά πριν την ολοκλή-
ρωση του ενενηνταλέπτου.
ΑΠΟΕΛ: Πάρντο, Μερκής (83’ Ανδρέας Μακρής), 

Ρουέδα, Αλεξάνδρου, Μοράις, Βινίσιους, 
Φαρίας, Εφραίμ (68’ Αλωνεύτης), Ορ, 

Εμπεσίλιο (61’ Ποτέ), Αντωνίου
Απόλλων: Βάλε, Πέδρο, Ρομπέρζ, 
Χ. Κυριάκου, Σακέτι, Βασιλείου, 
Σπόλιαριτς (74’ Ζάντερ), Ντα Σίλβα, 
Σαρδινέρο, Γιάκολις (46’ Σκέμπρι), 
Ζελάγια (59’ Μάγκλιτσα)

«Αποτυχημένο το τεστ»
Ως αποτυχημένο χαρακτήρισε το τεστ 

ο Γιώργος Δώνης το σημερινό παιχνίδι με τον 
Απόλλωνα για το Super Cup. «Θα είμαστε δυνα-
τοί και πειθαρχημένοι για Σλάβια», το σχόλιό 
του. 
Οι δηλώσεις του Γιώργου Δώνη:
«Θεωρώ ότι ήταν αποτυχημένο τεστ για εμάς. 
Σίγουρα, θα ήθελα να δω κάτι, αλλά από την 
άλλη είδα και ενδιαφέροντα πράγματα από 
κάποιους παίκτες. Είναι σημαντικό για μένα που 
βγάζω συμπεράσματα. Σίγουρα δεν ήθελα να 
χάσουμε, ο Απόλλωνας ήταν καλύτερος και του 
αξίζουν συγχαρητήρια. Εγώ προσπαθώ μαζί με 
τη διοίκηση να φτιάξουμε ανταγωνιστική ομάδα, 
βρίσκω παίκτες με ποιότητα και ικανότητες. Άλλες 
φορές τα πειράματα είναι αποτυχημένα, άλλες επι-
τυχημένα. Θα είμαστε δυνατοί και πειθαρχημένοι 
για την Σλάβια».

αποελ-απόλλωνας 1-2

ανατροπή με δέκα!

Ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας απομένει για το τελικό 
«λίφτινγκ» της «Κυρίας» πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.
Η διοίκηση της ομάδας της Αμμοχώστου δεν κατάφερε να έρθει σε συμφω-
νία με την αντίστοιχη του Πανιωνίου για την κάθοδο της ομάδας της Νέας 
Σμύρνης στην Κύπρο και έτσι η τελική πρόβα πριν την πρεμιέρα με τη Νέα 
Σαλαμίνα θα λάβει χώρα το Σάββατο (12/08) στις 20:00 στο «Α. Παπαδό-
πουλος» με αντίπαλο τον Άρη.
Σε ό,τι αφορά τις τελευταίες εκκρεμότητες στο ρόστερ της ομάδας, στην 
Κύπρο αναμένεται να φτάσει το πρωί της Πέμπτης (10/08) ο Σεκού Σισέ προ-
κειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως να υπογράψει 
το νέο του συμβόλαιο.
Την ίδια ώρα οι επαφές με τον Αμντουλάγεφ συνεχίζονται και πέραν συγκλο-
νιστικού απροόπτου θα αποτελέσει την τελευταία φετινή προσθήκη εντός 
των επόμενων ημερών.

Μέχρι το 2021 στην Ομόνοια ο Ντάρμπισαϊαρ!
Η Ομόνοια ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ματ 
Ντάρμπισαιαρ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.
Η ανακοίνωση:
Ποδοσφαιριστής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα είναι ο 
Άγγλος επιθετικός, Ματ Ντάρμπισαϊρ! ΟΜΟΝΟΙΑ και Ντάρμπισαϊρ συμφώ-
νησαν για επέκταση της συνεργασίας τους, μέχρι το 2021!
Ο Ματ Ντάρμπισαϊρ, ήρθε στην ΟΜΟΝΟΙΑ το καλοκαίρι του 2016 και στην 
πρώτη του χρονιά με το τριφύλλι στο στήθος σημείωσε 27 τέρματα, κατα-
γράφοντας 41 συμμετοχές.
Προηγουμένως αγωνίστηκε στις αγγλικές Ρόδερχαμ, Νόττινγχαμ Φόρεστ, 
Μπλάκπουλ, Όλνταμ, Μπλάκμπερν, Μπέρμινγχαμ και Ρέξαμ, καθώς και 
στον Ολυμπιακό Πειραιώς. Ο Ματ Ντάρμπισαϊρ, υπήρξε διεθνής με την 
Εθνική Ομάδα U21 της Αγγλίας.
Η υπογραφή του συμβολαίου θα γίνει σε εκδήλωση που θα πραγματοποιη-
θεί ενώπιον του κόσμου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Περισσότερα τις επόμενες μέρες.

Διπλό κέρδος με Σεκού Σισέ!
 Όταν προτάθηκε για πρώτη φορά στον ΑΠΟΕΛ και τον απέρριψε πρώτος ο 
Λορένθο και στη συνέπεια οι υπόλοιποι, η τιμή του Σεκού Σισέ ήταν κοντά 
στις 170 χιλιάδες ευρώ το χρόνο.
Τώρα όμως που τον έγκριναν για την Ανόρθωση οι Λέβι και Παντελή, το 
κόστος του μειώθηκε σημαντικά. Γύρω στις 130 χιλιάδες ευρώ το χρόνο και 
αν βγει η μεταγραφή του θα έχουν να λένε στην Ανόρθωση για διπλό κέρ-
δος.

Ρολάντ Σαλάι για ΑΠΟΕΛ
O AΠΟΕΛ ενδιαφέρεται για ακόμη ένα νεαρό ποδοσφαιριστή.
Συγκεκριμένα οι γαλαζοκίτρινοι έχουν στο στόχαστρο τον 20χρονο Ούγγρο 
μέσο Ρολάντ Σαλάι ο οποίος βγήκε από την Ακαδημία Πούσκας και αγωνιζό-
ταν με την μορφή δανεισμού στην Παλέρμο. Στον συγκεκριμένο ποδοσφαι-
ριστή ο οποίος μετρά και ήδη και τρεις συμμετοχές με την Εθνική Ουγγαρίας 
έγινε πρόταση από την ομάδα της Λευκωσίας και αναμένεται η απάντηση 
του.

Έρχονται δύο, βλέπει Άρη και 
πρεμιέρα
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Μίσσας: «Είμαστε καλύτεροι 
από αυτό που περίμενα»

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας, Κώστας Μίσσας, μίλησε για το επίπεδο 
ετοιμότητας της Ελλάδας και τα στοιχεία που θα αλλάξουν με την προσθήκη 
του Γιάννη Αντετοκούνμπο.  

Η 
Εθνική Ανδρών άρχισε νικηφό-
ρα τις υποχρεώσεις της στα φι-
λικά προε τοιμασ ίας ενόψει 
Eurobasket, κάνοντας το 2/2 στο 

τουρνουά της Πάτρας απέναντι σε Ρουμανία 
και Μεγάλη Βρετανία πριν από τις αναμε-
τρήσεις με το Μαυροβούνιο και τη Σερβία.  
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έπαιξε 
καλά, πρόσφερε θέαμα, έδειξε διάθεση 
στην άμυνα και πλέον στρέφεται στο τουρ-
νουά του Βελιγραδίου, εκεί όπου θα αντιμε-
τωπίσει σαφώς ανώτερους αντιπάλους ενώ 
αναμένεται να ενταχθεί και ο Γιάννης Αντε-
τοκούνμπο, ο οποίος παρακολούθησε τα 
φιλικά στο «Δ. Τόφαλος» με πολιτικά λόγω 
του προβλήματος στο γόνατο.  
Ο Κώστας Μίσσας μίλησε στο gazzetta.gr 
μετά τη νίκη επί των Βρετανών για το επί-
πεδο ετοιμότητας της Εθνικής, τα 
πράγματα που θα συζητήσει με 
τους συνεργάτες του ενόψει 
της συνέχειας και την επι-
στροφή του στην άκρη του 
πάγκου για λογαριασμό 
της «επίσημης αγαπημέ-
νης».
Τι είναι αυτό που θα συζη-
τήσετε με τους συνεργάτες 
σου σε επίπεδο μπασκετικό, 
τεχνικό και προπονητικό έπειτα 
από τα δυο φιλικά προετοιμασίας στο 
τουρνουά της Πάτρας;
«Πρώτα-πρώτα αυτό που κάνουμε είναι να 
«κόβουμε» όσα κομμάτια μας ενδιαφέρουν. 
Τα στοιχεία, λοιπόν, που θα κρατήσουμε 
από τα φιλικά με τη Ρουμανία και τη Μεγάλη 
Βρετανία είναι η άμυνα και η διάρκεια στα 
pick-n-roll, ένα στοιχείο που θα πρέπει να 
βελτιώσουμε πάρα πολύ. Τα ριμπάουντ 
είναι ένα δεύτερο κομμάτι που θα πρέπει να 
ασχοληθούμε. Σε γενικές γραμμές, με full-
court press και απέναντι σε ψηλές ομάδες 
είμαστε καλά, θα έλεγα.  
Το κομμάτια που θα προσέξουμε, επίσης, 
είναι το παιχνίδι στο transition αφού μέχρι 
στιγμής δεν πιάνουμε τα ποσοστά που 
θέλουμε. Προσπαθούμε η μπάλα να πάει 
μέσα, είτε στο transition, είτε στο σετ παι-
χνίδι. Θεωρούμε ότι μπορούμε να έχουμε 
post-up παιχνίδι και με ψηλούς, και με περι-

φερειακούς έτσι ώστε να βγάζουμε την 
μπάλα έξω και να βρίσκουμε το ξεμαρκά-
ριστο σουτ».
Στο μεταξύ δεν έχουμε δει ακόμα τον Γιάννη 
που αλλάζει την εικόνα της Εθνικής και υπο-
τίθεται πως η ομάδα θα είναι κάπως διαφο-
ρετική με τον Αντετοκούνμπο στη διάθεσή 
σας...
«Τον Γιάννη τον είδαμε πριν προκύψει το 
πρόβλημα με τον ερεθισμό στο γόνατο 
αφού κάναμε προπονήσεις μαζί, παίξαμε 
στο πέντε-πέντε και έχουμε σχηματίσει 
άποψη για τις διαφορετικές θέσεις που μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί. Στο «3» έχει διάρ-
κεια ενώ μπορεί να κατέβει και στο «2», 
όπως συνέβη χθες (8/8) με τον Παπαπέ-
τρου για να βγούμε σε αλλαγές πάνω σε 
συγκεκριμένους παίκτες. Αυτό που μπο-

ρεί να αλλάξει κάποια στιγμή ο Γιάν-
νης είναι να δώσει στην Εθνική 

περισσότερα αμυντικά ριμπά-
ουντ και μεγαλύτερη ταχύ-
τητα ανάπτυξης ενώ έχει την 
ικανότητα να κατεβάσει ο 
ίδιος την μπάλα, να δημι-
ουργήσει και να εκτελέ-

σει, πράγμα που είναι πολύ 
σημαντικό στα αγωνιστικά 

πλάνα μας».
Σε γενικές γραμμές είμαστε στο επί-

πεδο που είχες στο μυαλό σου σε αυτό το 
χρονικό σημείο;
«Για την ώρα ίσως είμαστε λίγο καλύτεροι 
από αυτό που περίμενα σε αυτό το χρονικό 
σημείο της προετοιμασίας. Είχαμε ένα πάρα 
πολύ καλό πρόγραμμα, πάρα πολύ έξυπνο. 
Μια ολόκληρη προετοιμασία έτσι ώστε να 
μπορούμε να είμαστε καλά στο κομμάτι της 
φυσικής κατάτασης που στηριζόμαστε σε 
αυτή τη λογική και παράλληλα να έχουμε 
φρεσκάδα».
Διακρίνεις τη διαφορά όσον αφορά την 
αντιμετώπιση των παικτών από πλεράς νευ-
ρικότητας και άγχους σε σχέση με τα προη-
γούμενα χρόνια;
«Υπάρχει μια ηρεμία τώρα κι έχουμε προ-
σπαθήσει πολύ γι’ αυτό. Έχουμε πει κατά 
καιρούς ότι αυτά τα παιδιά βρίσκονται 
συνειδητά εδώ και θυσιάζουν πράγματα για 
να παίξουν στην Εθνική ομάδα.»

Ανανέωσε Μαυροειδή και πήρε 
Αγραβάνη η ΑΕΚ

Τ
ην ανανέωση της συνεργασίας της με 
τον Δημήτρη Μαυροειδή και την από-
κτηση του Γιάννη Αγραβάνη ανακοίνω-
σε επίσημα η ΑΕΚ.

Οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει σε όλα και 
έμενε μόνο η επίσημη ανακοίνωση, η οποία 
και ήρθε από την «Βασίλισσα».
Ο Έλληνας σέντερ, που έγινε πρόσφατα πατέ-
ρας, είχε κατά μέσο όρο πέρυσι 8.2 πόντους 
και 4.2 ριμπάουντ 17.7 λεπτά και μαζί με τον 
ξένο παίκτη που θα έρθει και τον Γιώργο Τσαλ-
μπούρη, θα είναι αυτοί που θα καλύψουν την 
θέση «5».
Μαζί με τον Μαυροειδή ανακοινώθηκε και 
η απόκτηση του Γιάννη Αγραβάνη από τον 
Δούκα για 3+2 χρόνια.
Ο 19χρονος φόργουορντ είναι ο αδερφός του 
Δημήτρη, που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό, και 
πριν από λίγες ημέρες κατέκτησε το Eurobasket 
U18 με την Εθνική Νέων που έγινε στην Κρήτη.
Η ανακοίνωση:
«Η ΑΕΚ Β.C. ανακοινώνει, ότι τη φανέλα της 
ΑΕΚ για 3η συνεχόμενη χρονιά θα φορέσει ο 
Δημήτρης Μαυροειδής. Ο έμπειρος σέντερ (32 
χρ., 2μ12) υπέγραψε σήμερα (09/08) νέο συμ-
βόλαιο έως το τέλος της περιόδου.
Συμβόλαιο με τη «Βασίλισσα» διάρκειας 5 
(3+2) ετών υπέγραψε σήμερα ο διεθνής Γιάν-
νης Αγραβάνης (19 χρ., 1μ.99), ο οποίος μέχρι 
πρότινος αγωνιζόταν στον Δούκα».

Κοντά σε Χόλις Τόμπσον ο Ολυμπι-
ακός
Ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα ακόμη κομμάτι για 
να ολοκληρώσει το παζλ του φετινού ρόστερ, 
ωστόσο η περίπτωση του Τζάρελ Έντι φαίνε-
ται πως απομακρύνεται. Ο Αμερικανός γκαρντ/

φόργουορντ υπήρξε ο πρώτος και κύριος στό-
χος των Πειραιωτών, ωστόσο η καθυστέρηση 
στην περίπτωση του ανάγκασε τους ανθρώ-
πους του Ολυμπιακού να στραφούν στη λύση 
του Χόλις Τόμπσον.
Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε διαπραγ-
ματεύσεις με τον 26άχρονο ΝΒΑer και μάλιστα 
αρκετά προχωρημένες. Το αρχικά μεγάλο οικο-
νομικό χάσμα έχει μειωθεί αρκετά, ωστόσο 
για να επέλθει συμφωνία χρειάζονται κάποιες 
λεπτομέρειες ακόμη.
Αν ο Ολυμπιακός αποκτήσει τον Τόμπσον θα 
έχει γίνει υπέρβαση σε σχέση με τον Έντι αφού 
θα δαπανηθούν πολλά περισσότερα χρήματα.
Επίσης ο Τόμπσον δεν είναι παίκτης για 12-15 
λεπτά που έψαχνε ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, 
αλλά για περισσότερα. Με τη δική του παρου-
σία θα αυξηθεί αρκετά ο ανταγωνισμός με 
τους Παπανικολάου και Παπαπέτρου αφού θα 
έχουν καλύτερο παίκτη για να διεκδικήσουν 
χρόνο συμμετοχής.

Ανακοίνωσε Ντελρόι Τζέιμς η ΑΕΚ 
Σιγά σιγά αρχίζει και κλείνει τις... τρύπες της η 
ΑΕΚ.
Μετά την ανανέωση του Δημήτρη Μαυροειδή 
και την απόκτηση του Γιάννη Αγραβάνη που 
έγιναν νωρίτερα, ανακοινώθηκε και ο Ντελ-
ρόι Τζέιμς.
Ο Αμερικανός αγωνίζεται στις θέσεις «3» και 
«4» και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά 
την «Βασίλισσα».
Ο 31χρονος φόργουορντ άρχισε την περσινή 
σεζόν στην Ρέτζιο Εμίλια και την ολοκλήρωσε 
στην Μπαλικεσίρ, όπου και μέτρησε 15.8 
πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ σε 16 
ματς.

αθλητικά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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