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Πρόκληση Τσαβούσογλου: Δεν υπάρχουν θαλάσσια 
σύνορα ανάμεσα σε Τουρκία και Ελλάδα

Σ
τη ρητορική αμφισβήτησης των διεθνών Συνθηκών 
επιμένει η Τουρκία, δια στόματος, αυτή τη φορά, του 
υπουργού της των Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, απαντώντας σε 
επερώτηση στην τουρκική Βουλή, είπε ότι υπάρχουν σειρά 
αλληλένδετων προβλημάτων στο Αιγαίο μεταξύ Τουρκίας 
και Ελλάδας.
«Μεταξύ των προβλημάτων αυτών είναι και το καθεστώς 
κυριαρχίας ορισμένων νησίδων και βραχονησίδων και το 
γεγονός ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα, καθορισμένα 
από μια διεθνή συμφωνία, η οποία να είναι σε ισχύ ανά-
μεσα σε Τουρκία και Ελλάδα» υποστήριξε συγκεκριμένα ο 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
Όπως ανέφερε, οι διεθνείς Συνθήκες που αφορούν στην 
κυριαρχία των νησιών του Αιγαίου είναι η Συνθήκη της 
Λωζάνης του 1923 και η Συνθήκη των Παρισίων του 1947, 
ενώ υπογράμμισε πως οι Συνθήκες αυτές περιέχουν αναλυ-
τικές λεπτομέρειες σχετικά με τη κυριαρχία και τον αφοπλι-
σμό των νησιών.
«Υπό την έννοια αυτή, το πρόβλημα αφορά στην ερμηνεία 
των άρθρων που αναφέρονται στις συνθήκες της Λωζάνης 
και των Παρισίων» είπε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών 
και συνέχισε: «Όπως είναι γνωστό, τα ζητήματα στο Αιγαίο 
συζητούνται στο πλαίσιο των υφιστάμενων διαύλων επικοι-
νωνίας μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Η χώρα μας επιθυμεί 
να βρεθεί δίκαιη λύση σε όλα τα προβλήματα στο πλαίσιο 
του διεθνούς δικαίου και λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά 
δικαιώματα και συμφέροντά της».
Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου υπογράμμισε πως από το 1996 
το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών φέρνει στην επικαιρό-
τητα τα ζητήματα αναφορικά με το Αιγαίο και τις θέσεις του 
για λύση με διάφορες ανακοινώσεις και σημείωσε.
«Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε εξαγγείλει ότι δεν πρόκειται 
να δεχτούμε de facto καταστάσεις που θα επιχειρήσει να 
δημιουργήσει η Ελλάδα πάνω σε γεωγραφικούς σχηματι-
σμούς με αμφισβητούμενο καθεστώς και ότι οι πρωτοβου-
λίες αυτές δεν μπορούν να έχουν κάποιο αποτέλεσμα από 
νομική άποψη. Παράλληλα με τις εξαγγελίες αυτές, οι από-
ψεις μας διατυπώνονται σε κάθε επίπεδο προς τις ελληνικές 
αρχές, ενώ διαβιβάζονται από το υπουργείο Εξωτερικών 
διαβήματα διαμαρτυρίας με σκοπό να καταγραφεί και γρα-
πτώς η στάση μας».

Τζανακόπουλος: Δεν επιτρέπουμε αμφισβήτη-
ση των διεθνών συνθηκών και των ελληνικών 
συνόρων
Η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει καμιά αμφισβήτηση ούτε των 
διεθνών συνθηκών, ούτε των ελληνικών συνόρων, δήλωσε 
στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm, ο υπουργός Επικρατείας και 
κυβερνητικός εκπρόσωπος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, απαντώ-
ντας στον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. 
Ο κ. Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε πει ότι, δήθεν, δεν υπάρχουν 
θαλάσσια σύνορα με την Ελλάδα, ούτε διεθνείς συνθήκες σε 
ισχύ, ισχυρισμό τον οποίο ο Έλληνας κυβερνητικός εκπρόσω-
πος χαρακτήρισε «ακραία άποψη» που δεν βοηθάει στην εμπέ-
δωση κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας ανάμεσα στις 
δύο χώρες.
«Αυτές είναι απόψεις, οι οποίες είναι ακραίες, είναι απόψεις οι 
οποίες δεν βοηθάνε στο κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας 
μεταξύ των δύο χωρών, το οποίο εμείς θέλουμε να εμπεδω-

θεί» είπε ο κ. Τζανακόπουλος και υπογράμμισε: «Και θαλάσσια 
σύνορα υπάρχουν και διεθνείς συνθήκες οι οποίες ορίζουν και 
νομικά και τελεσίδικα όλα αυτά τα ζητήματα. Βεβαίως η Τουρκία, 
κατά την προσφιλή της τακτική, αμφισβητεί διεθνείς συνθήκες, 
αμφισβητεί νομικά κεκτημένα, όμως από τη δική μας πλευρά δεν 
υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε καμία τέτοια αμφισβήτηση 
ούτε των διεθνών συνθηκών, αλλά ούτε και των ελληνικών συνό-
ρων. Η δική μας προσπάθεια είναι πάντοτε σε ένα κλίμα συνεννό-
ησης και σε ένα κλίμα διαλόγου να προσπαθούμε να επιλύουμε 
όποια ζητήματα τίθενται, χωρίς όμως να αποδεχόμαστε την αμφι-
σβήτηση νομικών τετελεσμένων αλλά και διεθνών συνθηκών».

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η Τουρκία να σέβεται την Αγιά 
Σοφιά
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποκαλύπτει μέσω της έκθεσης του για τις 
θρησκευτικές ελευθερίες ότι ασκήθηκαν επανειλημμένως πιέ-
σεις για σεβασμό της Αγίας Σοφίας και για την επαναλειτουρ-
γία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Όμως είναι φανερό ότι η 
τουρκική κυβέρνηση αγνόησε εντελώς τους Αμερικανούς αφού 
η Σχολή συνεχίζει να είναι κλειστή, ενώ η Αγία Σοφία έχει βεβη-
λωθεί από τους ισλαμιστές. 
Σύμφωνα με την έκθεση, όπως γράφει το mignatiou.com : «Η 
τουρκική κυβέρνηση συνέχισε να μην αναγνωρίζει το Οικουμε-
νικό Πατριαρχείο ως ηγέτη των 300 εκατομμυρίων ορθόδοξων 
χριστιανών στον κόσμο, επιμένοντας στη θέση της ότι δεν υπήρχε 
καμία νομική υποχρέωση (για να το πράξει). Η θέση της κυβέρνη-
σης παρέμεινε ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν ήταν «οικου-
μενικός», αλλά μόνο ο θρησκευτικός ηγέτης του πληθυσμού της 
ελληνορθόδοξης μειονότητας της χώρας».
Η έκθεση αναφέρει, επίσης, ότι: «Η τουρκική κυβέρνηση συνέ-
χισε να επιτρέπει μόνο στους Τούρκους πολίτες να ψηφίζουν 
στην Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ή να εκλέ-
γονται πατριάρχες, αλλά συνέχισε την πρακτική της να παραχω-
ρεί την υπηκοότητα σε ορισμένους μητροπολίτες των Ελλήνων 
Ορθοδόξων υπό όρους μιας λύσης που επικράτησε το 2011 για 
τη διεύρυνση του συνόλου των υποψηφίων για την ανάδειξη του 
επόμενου πατριάρχη». Η αμερικανική έκθεση σημειώνει επίσης: 
«Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος εκπροσωπεί 
την κυβέρνηση, εξακολούθησε να υποστηρίζει ότι οι ηγέτες του 
Ορθόδοξου Οικουμενικού Πατριαρχείου, της Αρμενικής Απο-
στολικής Εκκλησίας και των Εβραϊκών Κοινοτήτων πρέπει να 
είναι Τούρκοι πολίτες, αν και ομολόγοι τους από το εξωτερικό 
είχαν αναλάβει άτυπες ηγετικές θέσεις σε ορισμένες περιπτώ-
σεις». 

Η Τουρκία δεν πρόκειται να δεχτεί 

«de facto» καταστάσεις στο Αιγαίο, 

διαμηνύει ο ΥΠΕΞ της γείτονος - 

Θέτει ζήτημα κυριαρχίας νησίδων 

στο Αιγαίο και αφοπλισμού νησιών
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Η 
Μαρία Χούκλη έγραψε ένα 
συγκλον ισ τ ικό κε ίμενο γ ια 
τις πυρκαγιές που κατέκαψαν 
τρεις μέρες τώρα την Ανατολι-

κή Αττική. Η δημοσιογράφος έγραψε τα 
παρακάτω στην προσωπική της σελίδα 
στο Facebook και απέσπασε εκατοντά-
δες σχόλια για το κείμενο της:
«Δια πυρός και λύπης φέτος ο Δεκαπε-
νταύγουστος. Βήχω στάχτη.
Είδα τις φλόγες να καίνε ζηλευτό πευκο-
δάσος και να πολιορκούν σπίτια.
Δεν είδα πως ξεκίνησε η φωτιά για να 
εκφέρω άποψη όπως όλοι οι εξ αποστα-
σεως «επαΐοντες». Είδα τους πιλότους 
των ελικοπτέρων να κάνουν πιρουετες 
στον αέρα και στη θαλασσα επι ωρες ,να 
χάνονται μεσα στον καπνό για να πλησι-

άσουν στις εστιες, ξανά και ξανά .
Δεν ξερω αν άργησαν η δεν άργησαν 
τα εναέρια μεσα γ ια να καταδικάσω 
εύκολα.
Είδα πυροσβέστες και εθελον τές να 
έχουν προσεγγίσει δύσβατα σημεία και 
να προσπαθούν το αδιανόητο. Δεν είδα 
τα πρόσωπα τους αλλα είδα τι κατάφε-
ραν μεσα στη νύχτα .
Είδα και αδιαφορους ανθρώπους να 
εμποδίζουν την διέλευση των υδρο-
φόρων , κάνοντας βόλτα για να θαυμα-
σουν το αποτρόπαιο θέαμα, μεσα απο τα 
καμπριο και στη διαπασών ο Βέρτης.
Άκουσα ανοησίες αλλα και σοφές κουβέ-
ντες περιοικων για όσα δεν έχουν γίνει 
διαχρονικά στον τόπο της ζωής μας.
Γιορτή την άλλη φορά.»!

Μαρία Χούκλη: «Δια πυρός και λύπης 
φέτος ο Δεκαπενταύγουστος. Βήχω 
στάχτη»

Μέρκελ: «Όχι» σε κούρεμα, 
«ναι» σε συζήτηση για 
ελάφρυνση του χρέους

«Ούτε η υπερβολική επιείκεια βοηθά τις υπερχρεωμένες χώρες, γι’ αυτό 
και έπρεπε να αντιμετωπιστεί η Ελλάδα τόσο σκληρά. Η χώρα δοκιμάστηκε 
πολύ» τόνισε η Γερμανίδα καγκελάριος

Σ
ε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
υπάρξει ένα νέο «κλασικό κούρε-
μα» για το ελληνικό χρέος, ανάλο-
γου τύπου με αυτό που έλαβε χώ-

ρα με το PSI, όπως ξεκαθάρισε η Γερμανί-
δα καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ.
«Κούρεμα του ελληνικού χρέους με την 
κλασική έννοια αποκλείεται, αλλά μπορεί 
κανείς να συζητήσει για περαιτέρω ελα-
φρύνσεις», είπε η καγκελάριος Άγγελα 
Μέρκελ σε κοινή συνέντευξη στο δημόσιο 
γερμανικό ραδιόφωνο (Deutschlandfunk 
/ DLF) και το κοινό τηλεοπτικό πρόγραμμα 
Phoenix των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών 
δικτύων ARD και ZDF.
«Ούτε η υπερβολική 
επιείκεια βοηθά τις 
υπερχρεωμένες χώρες, 
γι’ αυτό και έπρεπε 
να αντιμετωπιστεί η 
Ελλάδα τόσο σκληρά. 
Η χώρα δοκιμάστηκε 
πολύ», πρόσθεσε η Γερ-
μανίδα καγκελάριος 
στη συνέντευξή της, η 
οποία μεταδόθηκε απόψε το βράδυ στις 
8 ώρα Ελλάδος.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, 
μιλώντας γενικότερα για το μέλλον της 
Ευρώπης, η κυρία Μέρκελ φρόντισε να 
κάνει μνεία και στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογράμμισε ότι 
θα πρέπει «να πάρει τις τύχες της στα δικά 
της χέρια», προσθέτοντας ότι το μέλλον 
της Ένωσης δεν εξαρτάται μόνο από το 
Brexit αλλά και από άλλους σημαντικούς 
παράγοντες.
Υπενθυμίζεται ότι σε ομιλία της το Σάβ-
βατο στο Ντόρτμουντ, η Γερμανίδα καγκε-
λάριος, ζήτησε από τους συμπατριώτες της 
να μην «στοχοποιούν» άλλους λαούς.
Κατά την καγκελάριο «είναι λάθος να 
μιλούμε με γενικότητες. Για παράδειγμα 
«οι Έλληνες δεν δουλεύουν» ή «οι Γερ-
μανοί είναι οπαδοί της λιτότητας». Κανείς 
δεν θα πρέπει να ξεχνά ότι ο κάθε άνθρω-
πος έχει τη δική του αξιοπρέπεια. Και στη 
Γερμανία υπάρχουν τεμπέληδες, όπως 
φυσικά υπάρχουν και άνθρωποι που είναι 
εργατικοί».

Γκάμπριελ: Ο Σόιμπλε και οι άλ-
λοι ήθελαν να βγει η Ελλάδα από 
το ευρώ
Στην περίοδο της ελληνικής κρίσης ανα-
φέρθηκε ο Σοσιαλδημοκράτης υπουργός 
Εξωτερικών της Γερμανίας, Ζίγκμαρ Γκά-
μπριελ, στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη 
που παραχώρησε στο περιοδικό Stern.
   «Κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης 
ήταν εξαιρετικά δύσκολο να πείσουμε το 
εθνικο-συντηρητικό κομμάτι του CDU 
να μην παίζει με τη φωτιά. Ο Σόιμπλε και 
άλλοι ήθελαν η Ελλάδα να βγει από το 
ευρώ. Εμείς υποστηρίξαμε, εάν συμβεί 

κάτι τέτοιο, οι αγορές θα 
στοιχηματίσουν κατά της 
Ισπανίας, της Πορτογαλίας 
και της Ιταλίας. Και τότε θα 
διαλυόταν η ΕΕ», ανέφερε ο 
Γκάμπριελ . 
Πρόσθεσε δε ότι επιμένει 
στην αλλαγή του μεγάλου 
συνασπισμού μετεκλογικά 
στη Γερμανία και φέρνει το 
παράδειγμα της ευρωπαϊ-

κής πολιτικής στο θέμα της Ελλάδας. 
«Το μέλλον της Γερμανίας είναι η Ευρώπη. 
Με όλες τις απαραίτητες αλλαγές. Και το 
εθνικό-συντηρητικό κομμάτι του CDU 
δεν θέλει αυτές τις αλλαγές. (…) Για αυτό 
πρέπει να τερματιστεί ο μεγάλος συνασπι-
σμός» προσθέτει.
Θεωρεί ότι το μεταναστευτικό αποτελεί 
δικαίως ένα ζήτημα που θα θέσει στον 
προεκλογικό αγώνα ο υποψήφιος του 
SPD για την Καγκελαρία Μάρτιν Σουλτς, 
ο οποίος και κατηγορεί την καγκελάριο 
Αγκελα Μέρκελ ότι μένει άπρακτη και 
τηρεί στάση απλού παρατηρητή. 
«Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στο 
θέμα», υπογραμμίζει ο γερμανός υπουρ-
γός Εξωτερικών. Ταυτόχρονα, στηρίζει 
τη θέση του Μάρτιν Σουλτς που ζητά από 
την Καγκελάριο Μέρκελ να μην επιτρέπε-
ται στα ευρωπαϊκά κράτη που δε συμμε-
τέχουν στην κατανομή των προσφύγων 
να έχουν οικονομικές απαιτήσεις από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. «Η Ευρώπη δεν 
είναι μια ένωση για οικονομικό κέρδος», 
αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γκάμπριελ.
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Οι επιστήμονες σημειώνουν επίσης ότι ένα δέντρο αναπτύσσεται σε τουλάχιστον δέκα χρόνια, ενώ η 
περιοχή θα στερηθεί τη φυσική της προστασία από τις βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες

Κ
αταστροφικές είναι οι επιπτώσεις 
της πύρινης λαίλαπας στο οικο-
σύστημα της ευρύτερης περιοχής 
του Καλάμου και του Καπανδρι-

τίου, καθώς απαιτούνται έως και τριάντα 
χρόνια για την αποκατάστασή του, σύμφω-
να με ειδικούς που μίλησαν στο Αθηναϊκό 
Πρακτορείο, οι οποίοι υπογράμμισαν τις 
επιπτώσεις που θα υπάρξουν τόσο στην ι-
σορροπία της φύσης όσο και στην υγεία του 
ανθρώπου.
«Το δάσος είναι ένας φυσικός προστατευτι-
κός μανδύας για την υγεία του ανθρώπου. 
Εάν ανατρέξετε στις μελέτες του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας, θα δείτε ότι 
υπάρχουν θάνατοι που οφείλονται στα 
αιωρούμενα μικροσωματίδια. Και δεν 
εννοούμε την κάπνα, αλλά ρύπους που 
απορροφούνται από τα δέντρα» δηλώνει 
ο δασολόγος - περιβαλλοντολόγος Γρηγό-
ρης Βάρρας.
«Είναι βέβαιο ότι το μικροκλίμα της περι-
οχής θα αλλάξει και μαζί του θα αλλάξει 
και η φυσική ισορροπία. Χωρίς τα χελιδό-
νια, τα κοτσύφια και τα σπουργίτια, αυτούς 
τους θηρευτές των εντόμων, κουνούπια και 
άλλα ενοχλητικά έντομα δεν θα έχουν κανέ-
ναν φυσικό περιορισμό» σημειώνει από 
την πλευρά του ο Μιχάλης Πετράκης, περι-
βαλλοντολόγος και πρώην διευθυντής του 
Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και 
Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστερο-
σκοπείου Αθηνών.
Οι ειδικοί σημειώνουν ότι ένα δέντρο ανα-
πτύσσεται σε τουλάχιστον δέκα χρόνια, ενώ 
για τη συνολική αποκατάσταση του οικο-
συστήματος ο χρόνος που απαιτείται μπο-
ρεί να φτάσει ακόμη και τα τριάντα χρόνια. 
Στο μεταξύ θα έχει στερηθεί η περιοχή τη 
φυσική της προστασία από τις βροχοπτώ-
σεις με αποτέλεσμα να αυξάνεται κατα-
κόρυφα ο κίνδυνος των καταστροφικών 
πλημμυρών.
«Υπάρχουν μέτρα πρόληψης που θα μπο-
ρούσαν να είχαν ληφθεί ώστε να περιορι-
στεί ή ακόμη και αποτραπεί η καταστροφή» 
αναφέρει ο Γρηγόρης Βάρρας και προσθέ-
τει: «Οι υδατοδεξαμενές, για παράδειγμα, 
δεν έχουν σημαντικό κόστος. Είναι απα-
ραίτητο να κάνουμε κλειστά υδρονομικά 

συστήματα». Σημειώνει ακόμη ότι στα διά-
φορα δασονομικά μέτρα περιλαμβάνο-
νται και οι κλαδεύσεις, ώστε τα κλαδιά των 
δέντρων να μην έρχονται σε επαφή με τα 
ξερά χόρτα.
Ο ίδιος υπενθυμίζει ότι στα πευκοδάση, τα 
οποία αποτελούν και την πλειονότητα των 
δασών στη χώρα, τα κουκουνάρια λειτουρ-
γούν ως φυσικές χειροβομβίδες για να τονί-
σει ότι η διεθνής εμπειρία έχει προσφέρει 
λύσεις στο θέμα της αποκατάστασης του 
περιβάλλοντος.
«Μία λύση θα ήταν οι υδροσπορές. Φαντα-
στείτε την καμένη περιοχή σαν έγκαυμα στο 
δέρμα μας. Πριν αναγεννηθούν τα δερμα-
τικά κύτταρα απαιτείται μια περίοδος περι-

ποίησης του τραύματος. Η δική μας περι-
ποίηση στην καμένη περιοχή δεν πρέπει 
τα πρώτα ένα δυο χρόνια να είναι η αναδά-
σωση. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι 
να συγκρατήσουμε το χώμα στο έδαφος 
και τον σπόρο που υπάρχει μέσα σε αυτό. 
Η υδροσπορά θα βοηθούσε σε αυτήν την 
κατεύθυνση, αερολέσχες και ψεκαστικά 
αεροσκάφη θα μπορούσαν να συνδρά-
μουν σε αυτό το έργο. Αυτό ακριβώς έγινε 
στον λόφο του Χόλιγουντ έπειτα μια κατα-
στροφική πυρκαγιά που τον κατέκαψε».

Τσίπρας: «Περιορισμένη» η κατα-
στροφή!
«Περιορισμένη» βρήκε ο πρωθυπουργός 
Αλέξης Τσίπρας την καταστροφή στην Ανα-
τολική Αττική από την τεράστια πυρκαγιά 
που κατέκαψε Κάλαμο, Βαρνάβα και Καπαν-
δρίτι επί τέσσερις ημέρες, καταστρέφοντας 
χιλιάδες στρέμματα καταπράσινου δάσους 
και προκαλώντας ζημιές σε δεκάδες κατοι-
κίες.
Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε έπειτα 

από τέσσερις ημέρες που δεν τον είχε δει 
κανείς και πέταξε με ελικόπτερο πάνω από 
τις καμένες εκτάσεις το πρωί της Τετάρτης. 
Αφού ευχαρίστησε τους πυροσβέστες και 
δήλωσε επανειλημμένως ευγνώμων για την 
προσπάθειά τους, ανακοίνωσε πως «απο-
φύγαμε τα χειρότερα» και πως «η εικόνα 
αυτή την ώρα είναι μιας απόλυτα ελεγχόμε-
νης κατάστασης». 
Ερωτηθείς από δημοσιογράφο για την 
κατάσταση που είδε από ψηλά, ο κ. Τσίπρας 
τόνισε πως είναι «απόλυτα ελεγχόμενη», 
εκτιμώντας σε 15.000 στρέμματα την 
έκταση που κάηκε. Και θύμισε ότι η μεγάλη 
πυρκαγιά, στον ίδιο τόπο, του 2009, που 
ξεκίνησε από το Σέσι και έφτασε ως το Γραμ-
ματικό, κατέκαψε 150.000 στρέμματα, ήταν 
δηλαδή δέκα φορές μεγαλύτερη. Χάρη 
στις υπεράνθρωπες προσπάθειες σήμερα, 
«αποφύγαμε τα χειρότερα», σημείωσε 
συμπερασματικά ο πρωθυπουργός, λέγο-
ντας για άλλη μια φορά, «ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ» και εκφράζοντας τη «βαθιά ευγνω-
μοσύνη του».
Είπε συγκεκριμένα ο κ. Τσίπρας: «Αυτή τη 
στιγμή η εικόνα είναι μιας απόλυτα ελεγ-
χόμενης κατάστασης. Τώρα θα πάμε σε 
σύσκεψη στο Μαξίμου με τους αρμόδιους 
υπουργούς, για να δούμε άμεσα τα μέτρα 
αποκατάστασης. Θέλω να πω, όμως, ότι η 
καταστροφή είναι σε έκταση περιορισμένη. 
Γύρω στα 15.000 στρέμματα περίπου. Να 
σας δώσω ένα μέτρο σύγκρισης: η αντί-
στοιχη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή το 
2009, που ξεκίνησε από το Σέσι και έφτασε 
στο Γραμματικό, έκαψε 150.000 στρέμματα. 
Δηλαδή, είναι δέκα φορές μικρότερη. Αυτό, 
χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες 
όλων των ανθρώπων, μέρα και νύχτα αυτά 
τα τέσσερα εικοσιτετράωρα και της τοπικής 
κοινωνίας. Αποφύγαμε τα χειρότερα. Αυτό 
έχει σημασία. Και πρέπει να είμαστε σε 
εγρήγορση. Το λέω και στις κάμερες, το είπα 
και στους ίδιους: ένα μεγάλο ευχαριστώ, 
μια βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους αυτούς 
τους ανθρώπους, που με υπεράνθρωπες 
προσπάθειες, όλες αυτές τις ημέρες, κατά-
φεραν να προστατέψουν τον δασικό πλούτο 
και τις περιουσίες των πολιτών, εδώ στην 
ευρύτερη περιοχή».

Ανατολική Αττική: 30 χρόνια για να 
αποκατασταθούν τα καμένα Πρόκληση από τα Σκόπια: 

Διπλωμάτης σε εκδήλωση 
με φόντο χάρτη της ΠΓΔΜ 
με ελληνικά εδάφη

Πρόκειται για τον κ. Jovica Palashevski, 
γενικό πρόξενο της ΠΓΔΜ στο Τορόντο, την 
στάση του οποίου καταγγέλλει η Αθήνα

Τ
ον αλυτρωτισμό των Σκοπίων καταγγέλλει, 
για μια ακόμα φορά, το ελληνικό υπουργείο 
Εξωτερικών.
Σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε, ανα-

φέρεται: «Καταγγέλλουμε τη συμμετοχή του Γενι-
κού Προξένου της πΓΔΜ στο Τορόντο, κ. Jovica 
Palashevski, σε αλυτρωτική εκδήλωση με την οποία 
παραβιάζεται για άλλη μία φορά από την πΓΔΜ η 
Ενδιάμεση Συμφωνία που επιτάσσει την αποχή από 
κάθε ενέργεια υποστήριξης εδαφικών διεκδική-
σεων».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εξω-
τερικών, «στην εκδήλωση αυτή, ο κ. Palashevski 
απηύθυνε χαιρετ ισμό σε εξέδρα με φόντο αλυ-
τρωτικά σύμβολα και χάρτη της πΓΔΜ, στον οποίο 
συμπεριλαμβάνονται ελληνικά εδάφη».
Και συνεχίζει η ανακοίνωση: «Η νέα κυβέρνηση της 
πΓΔΜ δηλώνει ότι θέλει να γίνει μία νέα αρχή στις 
σχέσεις της με την Ελλάδα. Ωστόσο, παρά τις αλλα-
γές προσώπων, φαίνεται ότι ο αλυτρωτισμός εξα-
κολουθεί να παραμένει η κυρίαρχη κρατική ιδεο-
λογία και η καθημερινή πολιτική πρακτική στη γει-
τονική χώρα. Η εγκατάλειψη του αλυτρωτισμού, ο 
σεβασμός των συνόρων και η έμπρακτη τήρηση των 
αρχών της καλής γειτονίας αποτελούν απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την ευόδωση των ευρωατλαντι-
κών φιλοδοξιών της πΓΔΜ.
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Το 2050 θα έχει 2 εκατ. 
λιγότερο πληθυσμό - Η 
χειρότερη σε όλη την Ευρώπη 
αναλογία εργαζομένων προς 
συνταξιούχους κάτι που 
έχει άμεσες επιπτώσεις στο 
συνταξιοδοτικό - Μειώνονται 
σταθερά οι γεννήσεις  - 
Έχουμε τον χαμηλότερο 
δείκτη γονιμότητος

Σ
υνεχώς φθίνουσα πορεία 
θα ακολουθήσει ο πληθυ-
σμός της Ελλάδας έως τα 
μέσα του αιώνα μας, εξαι-

τίας των αρνητικών δημογραφι-
κών εξελίξεων στη χώρα μας. Αυ-
τό προβλέπει μια νέα μελέτη του 
Ινστιτούτου του Βερολίνου για τον 
Πληθυσμό και την Ανάπτυξη, η ο-
ποία αναλύει γενικότερα το δημο-
γραφικό μέλλον της Ευρώπης και 
αναδεικνύει ανάμικτες τάσεις, τό-
σο θετικές όσο και αρνητικές (για 
τη χώρα μας κυρίως αρνητικές).
Η μελέτη επισημαίνει ότι μεταξύ 
2011-2016 η Ελλάδα έχασε σχεδόν 
το 3% του πληθυσμού της, μεταξύ 
άλλων λόγω της γέννησης λιγότε-
ρων παιδιών εξαιτίας της οικονο-
μικής κρίσης. Προβλέπει ότι από 
περίπου 10,8 εκατομμύρια το 
2016, ο πληθυσμός της χώρας μας 
θα μειωθεί στα 9,9 εκατομμύρια 

έως το 2030 και στα 8,9 εκατομ-
μύρια έως το 2050, με συνέπεια 
να υποστεί μια πρόσθετη μείωση 
κατά περίπου 18%. Με δείκτη ολι-
κής γονιμότητας 1,33 (ο προβλεπό-
μενος μέσος αριθμών παιδιών ανά 
γυναίκα), η Ελλάδα έχει σήμερα 
σχεδόν τη χαμηλότερη επίδοση 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η μελέτη επισημαίνει ότι εξαιτίας, 
κυρίως, του μικρού αριθμού παι-
διών που γεννιούνται στη χώρα 
μας (περίπου 90.000 ετησίως), η 
Ελλάδα έχει πλέον έναν από τους 
πιο γερασμένους πληθυσμούς 
στην Ευρώπη, καθώς πάνω από 
το ένα πέμπτο των κατοίκων της 
(το 21%) είναι άνω των 65 ετών. 
Μόνον η Ιταλία στην Ευρώπη έχει 
υψηλότερο ποσοστό ηλικιωμένων.
Οι Γερμανοί ερευνητές προβλέ-
πουν ότι, με βάση τις έως τώρα 
δημογραφικές τάσεις, η Ελλάδα 
είναι πιθανό πως θα έχει τη χειρό-
τερη σε όλη την Ευρώπη αναλογία 
εργαζομένων προς συνταξιούχους 
έως το 2050.
Η μελέτη επισημαίνει ότι ειδικά ο 
ευρωπαϊκός Νότος συνδυάζει την 
πληθυσμιακή συρρίκνωση και την 
πληθυσμιακή γήρανση. Σε χώρες 
όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, ολο-
ένα περισσότεροι εγκαταλείπουν 
την αγορά εργασίας για να βγουν 
στη σύνταξη, από ό,τι νέοι άνθρω-

ποι εισέρχονται στην αγορά εργα-
σίας ως εργαζόμενοι.
Στις χώρες με χαμηλό δείκτη γονι-
μότητας όπως η Ελλάδα, αυτή 
η διαδικασία και το άνοιγμα της 
«ψαλίδας» εργαζομένων-συνταξι-
ούχων συμβαίνει πιο γρήγορα από 
ό,τι σε βορειότερες χώρες. Γι’ αυτό, 
κατά την μελέτη, οι νότιες χώρες 
στο μέλλον θα έχουν μεγαλύτερες 
δυσκολίες να χρηματοδοτήσουν 
τα συνταξιοδοτικά συστήματα και 
να διατηρήσουν το τωρινό επίπεδο 
των κοινωνικών παροχών τους. Η 
μελέτη εκτιμά ότι -με εξαίρεση το 
Λουξεμβούργο- σε όλες τις άλλες 

χώρες οι συντάξεις θα υποστούν 
μείωση στο μέλλον σε σχέση με 
τους μισθούς. Αυτό θα έχει συνέ-
πεια να αυξηθεί ο κίνδυνος φτώ-
χειας για τους ηλικιωμένους.
Οι Γερμανοί ερευνητές επισημαί-
νουν ότι οι βόρειες σκανδιναβικές 
χώρες όπως η Σουηδία και η Φιν-
λανδία ήσαν οι πρώτες όπου πριν 
μερικές δεκαετίες ο δείκτης γονι-
μότητας στην Ευρώπη έπεσε κάτω 
από τα δύο παιδιά ανά γυναίκα. 
Σήμερα όμως είναι οι ίδιες χώρες 
που έχουν αναστρέψει την τάση 
γεννήσεων λιγότερων παιδιών και 
έχουν πλέον ικανοποιητικά επί-

πεδα γονιμότητας - πρόκειται για 
μία «επιστροφή στα παλιά» που 
δεν έχουν (ακόμη τουλάχιστον) 
καταφέρει οι χώρες του ευρωπαϊ-
κού Νότου.
Μια σειρά κοινωνικών, οικονομι-
κών και ψυχολογικών παραγόντων 
συνδυάζονται και ωθούν τα ζευγά-
ρια ιδίως του Νότου να μην κάνουν 
τόσα παιδιά όσο στο παρελθόν: 
μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα, 
επιθυμία προσωπικής ελευθε-
ρίας, επιδίωξη επαγγελματικής 
καριέρας, υψηλά ποσοστά διαζυ-
γίων, σχετική απομυθοποίηση του 
γάμου και της οικογένειας κ.α.

Η Ελλάδα θα έχει 2εκ. λιγότερο πληθυσμό ως το 2050
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Τ
ο οργανωμένο έγκλημα είτε στην Ελ-
λάδα, είτε στην Ιταλία, είτε σε οποιο-
δήποτε μέρος του πλανήτη παρουσι-
άζει σε αναλογία πολλά κοινά χαρα-

κτηριστικά. Ενα από αυτά είναι να τιμωρούν 
για παραδειγματισμό και εκδίκηση δικαστι-
κούς λειτουργούς που τόλμησαν να καταδι-
κάσουν κάποια από τα μέλη των μαφιόζικων 
συνδικάτων. 
Σε αυτή την περίπτωση, η πρώτη που 
μπήκε στο στόχαστρο ήταν η πρόεδρος 
που δίκασε τους κατηγορούμενους για τη 
συμμετοχή στην απαγωγή του εφοπλιστή 
Περικλή Παναγόπουλου. Ο αρχηγός, σύμ-
φωνα με το πόρισμα, ανέθεσε για άλλη μια 
φορά στο δεξί του χέρι, τη Λίτσα, να ασχο-
ληθεί με την περίπτωση της προέδρου Εφε-
τών Παρασκευής Καλαϊτζή. «Τον Σεπτέμβριο 
του 2012 η Λίτσα μετέβη με το αυτοκίνητό 
της στην οικία της ανωτέρω δικαστικής λει-
τουργού έχοντας οπτική επαφή μέσω του 
καθρέπτη του αυτοκινήτου της. Γύρω στις 
7:30 ένα συμβατικό όχημα της ΕΛ.ΑΣ. στάθ-
μευσε έξω από το σπίτι. Επέβαινε μόνο ο 
οδηγός, ο οποίος βγήκε, χρησιμοποίησε το 
κινητό του και μετά από λίγο εμφανίστηκε η 
δικαστική λειτουργός η οποία επιβιβάστηκε 
στο όχημα και αποχώρησαν χωρίς η Λίτσα 
να τους ακολουθήσει. Την ίδια ημέρα, σε 
τηλεφωνική της επικοινωνία με τον αρχηγό 
ανέφερε συνθηματικά τη φράση “όλα εντά-
ξει”, εννοώντας ότι η Παρασκευή Καλαιτζή 
διαμένει πράγματι στη συγκεκριμένη διεύ-
θυνση. Στο αμέσως επόμενο επισκεπτήριο 
που πραγματοποίησε η Λίτσα του ανέφερε 
όλες τις λεπτομέρειες. Σε μεταγενέστερο δε 
επισκεπτήριο, η Λίτσα ανέφερε ότι της είπε 
ο αρχηγός σχετικά με τη δικαστικό “Θα δεις 
τι θα πάθει αυτή”. Επίσης έδωσε εντολή να 
συνεννοηθεί με τον ήδη συγκατηγορού-
μενο τους (σ.σ.: αναφέρει το όνομα) προκει-
μένου να του δείξει την οικία της προέδρου 
λέγοντας χαρακτηριστικά “Βγάλε φωτογρα-
φία της Καλαιτζή ή βρες φωτογραφίες από 
το ίντερνετ και δώσε τις στον... (σ.σ.: ανα-
φέρει το όνομα) για να ξέρει ποια είναι μη 
φάμε λάθος άνθρωπο”. Λίγες ημέρες αργό-
τερα η Λίτσα συνάντησε τον συγκεκριμένο 
άνθρωπο στο νεκροταφείο της Μεταμόρ-
φωσης και με το αυτοκίνητό του μετέβησαν 
στην οικία της προέδρου. Κατευθύνθηκαν 
πεζή προς το σπίτι και στη συνέχεια η Λίτσα 
υπέδειξε το ακριβές οίκημα και περιέγραψε 
φυσιογνωμικά την Παρασκευή Καλαϊτζή. Η 
Λίτσα επίσης του συνέστησε την προσοχή 
λέγοντάς του να είναι προσεκτικός επειδή 
την πρόεδρο Εφετών συνοδεύει τουλάχι-
στον ένας αστυνομικός αλλά αυτός φέρε-
ται να της απάντησε απαθής “Τότε θα φύγει 
και αυτός μαζί”. [...] Είχαν αναθέσει να δολο-
φονήσει την Παρασκευή Καλαϊτζή δολοφο-
νώντας μαζί και τους αστυνομικούς που θα 
τη συνόδευαν. Το συμβόλαιο θανάτου δεν 
εκτελέστηκε καθώς ο εκτελεστής συνελή-
φθη από την Αστυνομία για συμμετοχή σε 
κύκλωμα μπράβων. Αφού λοιπόν μαται-
ώθηκε το σχέδιο για την ανθρωποκτονία 
της προέδρου έδωσαν εντολή να τοποθε-
τήσουν βόμβα. [...] Μετά την έκρηξη στην 
οικία της δικαστικής λειτουργού (η βόμβα 
εξερράγη τα ξημερώματα της 22ας Νοεμ-

βρίου του 2012 προκαλώντας τεράστιες υλι-
κές ζημιές), σε επισκεπτήριο που πραγμα-
τοποίησε η Λίτσα στις φυλακές Τρικάλων ο 
αρχηγός της είπε κατά λέξη “Είδες τι έγινε 
στο Χαλάνδρι; Αστη, να μάθει να μοιράζει 
ισόβια...” ενώ δεν συνέχισε την αναφορά 
του περισσότερο καθώς ο ίδιος φοβόταν ότι 
τον παρακολουθούν με τεχνικά μέσα στο 
χώρο του επισκεπτηρίου». 
Στις 20 Ιουλίου του 2013 σημειώθηκε 
έκρηξη και στο σπίτι της εισαγγελέως Πρω-
τοδικών Σοφίας Πετράκη, στην οποία, σύμ-
φωνα με το βούλευμα, «είχε ανατεθεί η επε-
ξεργασία της ποινικής υποθέσεως που είχε 
ως αντικείμενο έρευνας την απόπειρα από-
δρασης του Παναγιώτη Βλαστού από τις 

φυλακές Τρικάλων με τη χρήση ελικοπτέ-
ρου». Οπως προκύπτει, και αυτή η δικαστι-
κός είχε μπει στο μάτι του συνδικάτου.

Για πλαστές ταυτότητες - Συνερ-
γασία με τους  «Πυρήνες της Φω-
τιάς»
Ηοργάνωση, μετά την αποτυχημένη από-
πειρα απόδρασης του αρχηγού της με ελι-
κόπτερο τον Φεβρουάριο του 2013, ρίχνει 
γέφυρες στους αντεξουσιαστές βοηθώντας 
ακόμη και τον Χριστόδουλο Ξηρό. Ελπίζουν 
ότι κάποια στιγμή το μεγάλο σχέδιο να απο-
δράσουν από τις φυλακές θα γίνει πραγμα-
τικότητα, ενώ από την άλλη θέλουν να εκμε-
ταλλευτούν τις γνωριμίες με πλούσιους κρα-
τουμένους της VIP πτέρυγας των φυλακών 
για να βγάλουν ζεστό χρήμα. 

Ακόμη και τον Χριστόδουλο Ξη-
ρό στήριζε μέσα από τη φυλακή ο 
Βλαστός
«Τις πλαστές ταυτότητες τις προμηθεύονταν 
από άτομα του αναρχικού χώρου γιατί αυτοί 
ήταν πιο έμπιστοι σε σχέση με τους ποινι-
κούς καθώς είναι ιδεολόγοι και στην περί-
πτωση που συλλαμβάνονταν από την Αστυ-
νομία δεν θα ομολογούσαν. Τα άτομα αυτά, 
ήταν γνωστά του αδερφού του Σπύρου Δρα-

βίλα με τον οποίο η Λίτσα είχε συναντηθεί 
τουλάχιστον μια φορά», αναφέρει το βού-
λευμα, ενώ σε άλλο σημείο επισημαίνεται: 
«Για την απόπειρα απόδρασής του ο Βλα-
στός είχε επαφές με άτομα-μέλη της οργά-
νωσης Πυρήνες της Φωτιάς τα οποία κρα-
τούνταν στον Κορυδαλλό. Πριν την από-
δραση η Λίτσα είχε βιντεοσκοπήσει με το 
κινητό της τηλέφωνο τους χώρους από την 
είσοδο της φυλακής έως το χώρο του επι-
σκεπτηρίου, έδειξε τη λήψη στον Παναγιώτη 
Βλαστό και στη συνέχεια διέγραψε το υλικό. 
Κατά την πραγματοποίηση της σχεδιαζόμε-
νης απόδρασης είχαν συνεννοηθεί ο Πανα-
γιώτης Βλαστός να έχει μαζί του το πιστόλι 
στο χώρο του επισκεπτηρίου. Στη συνέχεια, 

ο ίδιος θα μετέβαινε στο χώρο που θα έκα-
ναν επισκεπτήριο τα άτομα των Πυρήνων με 
τα οποία θα συνεργαζόταν στην απόδραση. 
Με την απειλή πιστολιού θα ανάγκαζε τους 
υπαλλήλους να του ανοίξουν τις πόρτες, 
όπως και έκανε, πλην όμως φθάνοντας στην 
τελευταία πόρτα, ο υπάλληλος που ήταν σε 
αυτή πρόλαβε να την κλείσει. Σε περίπτωση 
που πετύχαινε η απόδρασή του, αρχικά θα 
κρυβόταν σε οικία του πρώην συζύγου της 
συγκατηγορούμενής του... (σ.σ.: αναφέρει 
το όνομα)».  

Υπόθεση Ναστούλη - Ανοιχτοί λο-
γαριασμοί με τον βαρυποινίτη
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η περίπτωση 
του βαρυποινίτη Κωνσταντίνου Ναστούλη, 
ο οποίος είχε ανοιχτούς λογαριασμούς χρό-
νων με την οικογένεια Βλαστού. Η οργά-
νωση αποφάσισε να τον τελειώσει και 
έτσι ανέθεσαν στη Λίτσα και σε μια ακόμη 
γυναίκα να συγκεντρώσει στοιχεία για το 
πού μένει ο Ναστούλης όταν παίρνει άδεια 
από τις φυλακές και αν επισκέπτεται την 
Καλλιθέα για να του τη στήσουν. Οι δύο 
γυναίκες που ανέλαβαν τον ρόλο των πλη-
ροφοριοδοτών «κατόρθωσαν μέσω ενός 
υπαλλήλου ΔΟΥ να βρουν από το ΑΦΜ του 
Ναστούλη τη διεύθυνση κατοικίας που είχε 

δηλώσει στις φορολογικές αρχές. Επίσης οι 
δύο γυναίκες επανειλημμένως το 2011 και 
το 2012 επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις 
του ιπποδρόμου στο Μαρκόπουλο προκει-
μένου να διαπιστώσουν αν σύχναζε εκεί τις 
ημέρες των αδειών. Ωστόσο δεν τον εντόπι-
σαν εκεί. Εξάλλου, οι... (σ.σ.: αναφέρονται 
τα ονόματα ενός Ελληνα και ενός Αλβανού) 
αφού προηγουμένως εφοδιάστηκαν από 
τη Λίτσα με 2-3 καλάσνικοφ και 2-3 πιστό-
λια μετέβησαν το καλοκαίρι του 2012 στη 
Λευκάδα όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, 
παραθέριζε ο Ναστούλης προκειμένου να 
τον σκοτώσουν», περιγράφεται χαρακτηρι-
στικά στο βούλευμα. 

Υπόθεση Alpha Bank - Σχέδια απα-
γωγής με άρωμα FARC
Το 2012 και ενώ η οικονομική κρίση έχει 
χτυπήσει για τα καλά την Ελλάδα, η οργά-
νωση αποφασίζει να «επενδύσει» σε απα-
γωγές μεσαίων οικονομικά στόχων προκει-
μένου να ζητάνε λύτρα για την απελευθέ-
ρωσή τους. Πρώτο θύμα, διευθυντικό στέ-
λεχος της Alpha Bank σε υποκατάστημα 
κοντά στην πλατεία Συντάγματος. Το αρχικό 
πλάνο έλεγε ότι δύο γυναίκες θα αναλάμβα-
ναν να υλοποιήσουν το σχέδιο. «Τον Ιανουά-
ριο του 2012 οι δύο συγκεκριμένες γυναίκες 
(σ.σ.: αναφέρονται τα ονόματά τους), για 15 
ημέρες μετέβαιναν καθημερινά από τις 6 το 
πρωί με νοικιασμένο αυτοκίνητο έξω από 
την τράπεζα Alpha Bank επί της οδού Πανε-
πιστημίου πλησίον της πλατείας Συντάγμα-
τος όπου είχαν πληροφορηθεί ότι εργάζε-
ται ο... (σ.σ.: αναφέρει το όνομα), ο οποίος 
ήταν διευθυντικό στέλεχος της τράπεζας. Σε 
παρακολούθηση προέβησαν επειδή σκό-
πευαν είτε να τον απαγάγουν και στη συνέ-
χεια να ζητήσουν λύτρα, είτε να τον προ-
σεγγίσουν ερωτικά και στη συνέχεια να 
του αποσπάσουν χρήματα εκβιάζοντάς τον 
με την απειλή δημοσιοποίησης φωτογρα-
φιών», αναφέρει το βούλευμα. 

Υπόθεση Μαντούβαλου - Συμβό-
λαιο θανάτου
Στο στόχαστρο του συνδικάτου του εγκλή-
ματος είχε μπει και ο γνωστός δικηγόρος 
Πέτρος Μαντούβαλος, μια και η οργά-
νωση είχε αναλάβει το συμβόλαιο θανά-
του του. Οπως περιγράφεται στο βούλευμα: 
«Η Λίτσα Βλαστού είχε ενημερωθεί ότι 
κάποιο πρόσωπο με το επώνυμο Αγγελό-
πουλος που κρατείται στις φυλακές για υπο-
θέσεις κοκαΐνης σκόπευε να σκοτώσει τον 
δικηγόρο του Πειραιά Πέτρο Μαντούβαλο 
επειδή ο τελευταίος του είχε αποσπάσει το 
ποσό του 1.000.000 και αρνείτο να το επι-
στρέψει. Το σχετικό συμβόλαιο θανάτου θα 
εκτελείτο από έναν Αλβανό κρατούμενο των 
φυλακών της Πάτρας κατά τη διάρκεια της 
άδειας του ή μετά την αποφυλάκισή του. Για 
αυτό είχαν αναθέσει στη Λίτσα Βλαστού να 
βρει φωτογραφία του Πέτρου Μαντούβα-
λου μέσω του διαδικτύου, να συλλέξει πλη-
ροφορίες και να τις παραδώσει στον πατέρα 
του Αλβανού κρατουμένου. Ωστόσο, τελικά 
το συμβόλαιο θανάτου παρέμεινε ανεκτέλε-
στο επειδή είτε ο Αγγελόπουλος δεν διέθετε 
το απαιτούμενο χρηματικό ποσό είτε γιατί ο 
Αγγελόπουλος με τον Μαντούβαλο ήρθαν 
σε συμβιβασμό» 

Greek Mafia: Ο Αλ Καπόνε, η ξαδέλφη Λίτσα και τα «συμβόλαια θανάτου»
Συνέχεια από την προηγούμεν  έκδοση
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Η νέα απίστευτη ανάρτηση της 
αοιδού, μετά το: «Γιατί η Παναγία 
δεν βάζει το χεράκι της να σβήσουν 
οι φωτιές»

Έ
ναν δεύτερο κύκλο αντιπαραθέσε-
ων στο... όνομα της Παναγίας άνοι-
ξε πριν από λίγες ώρες το καλλιτε-
χνικό κεφάλαιο της χώρας, που α-

κούει στο όνομα Άντζυ Σαμίου. 
Στον πρώτο, η ιέρεια τού «εκεί που καί-
γομαι πολύ θέλω να νιώσω το φιλί» ανα-
ρωτιόταν: «Γιατί η Παναγία δεν βάζει το 
χεράκι της να σβήσουν οι φωτιές», όπως 
ακριβώς θα έκανε ένα παιδάκι προνηπι-
ακού επιπέδου ή κάποιος 
ανεγκέφαλος που, όλα τα 
καλά, τα κακά, τα ίσια και 
τα στραβά της ζωής του τα 
«φορτώνει» σε υπερφυ-
σικές δυνάμεις -ενίοτε και 
αδυναμίες. 
Παρά τα χιλιάδες μηνύ-
ματα που έλαβε από χρή-
στες του Διαδικτύου ανα-
φορικά με την ανοησία που διέπει το από 
κάθε άποψη πυρωμένο της ερώτημα, η 
κυρία Σαμίου αποφάσισε να ρίξει κι άλλο 
λάδι στην φωτιά, γράφοντας πριν από λίγο 
στο Facebook: «Πόσο Χριστιανοταλιμπάν 
πρέπει να είσαι για να ονομάζεις τη σημε-
ρινή μέρα που κάηκε η μισή Ελλάδα καλο-
καιρινό Πάσχα; Κανένας συνειρμός; Καμιά 
ανησυχία μήπως σε έχουν πιάσει μαλάκα 
και γιορτάζεις ενώ θα έπρεπε να πενθείς; 
Και θυμώνεις γιατί σου τα λέω εγώ έξω 
από τα δόντια, και με βρίζεις γιατί έχω 
το θάρρος να τα βάζω και με το θεό άμα 
λάχει, ενώ εσύ είσαι κότα γονατιστή μπρο-
στά σε μια Παναγιά που γ@μ@σταυρίζεις 
δέκα φορές τη μέρα για ότι άσχετο συμβεί 
στην άθλια ζωή σου;».
Στον ορυμαγδό των δηλώσεών της δεν 
δίστασε μάλιστα να χαρακτηρίσει πρό-
σωπα που αντιτίθενται στις απόψεις της ως 
«αυτά που άφησε πίσω του ο Ηρώδης», με 
τα νεύρα της να χτυπάνε... ταβάνι σε σχό-
λια που πήγαιναν κόντρα στις... θεάρεστες 
απόψεις της.
Στο ενδιάμεσο διάστημα, η λαϊκή αοιδός 
δεν παράλειψε βέβαια να μας ενημερώ-
σει ότι τα μόνα πρόσωπα που προσκυνά 

είναι οι πυροσβέστες, λαϊκίστικα τερτίπια 
που το μόνο που φανερώνουν είναι την 
εν κρανίω τρικυμία της. Ποιος δεν προ-
σκυνά και ποιος δεν σέβεται κυρία Σαμίου 
τους πυροσβέστες; Ποιος δεν παραδέχε-
ται ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κάτι παρα-
πάνω από ήρωες; Ποιος είπε ή εννόησε το 
αντίθετο; Αυτοί που πιστεύουν στην Πανα-
γία; Αυτοί που έχουν δει ή που έχουν ανά-
γκη να δουν το θαύμα να τους συμβαίνει; 
Ή μήπως όλοι εκείνοι που εσείς αποκα-
λείτε «κότες γονατιστές»; Και, στην τελική, 
τι σχέση έχει η Παναγία με τις φωτιές και 
η δική μας ανικανότητα με την δική Της 
χάρη;  
Πού ήταν κυρία Σαμίου όλες αυτές τις 

ημέρες ο πρωθυπουρ-
γός Αλέξης Τσίπρας, τον 
οποίο συνεχίζετε ακόμη 
και σήμερα να προσκυ-
νάτε με παρωχημένα πολι-
τικάντικα σουξέ του στυλ: 
«Η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ 
έτρωγαν και τις αποζημι-
ώσεις από τις φωτιές». Τι 
έκανε, κυρία Σαμίου, η 

κυβέρνηση -μπροστά στην οποία σέρνε-
στε γονατιστή- για τους εποχικούς πυρο-
σβέστες και για τις άθλιες συνθήκες μέσα 
στις οποίες πάλευαν και παλεύουν κάθε 
χρόνο τέτοια εποχή; Πώς θα αναπληρω-
θεί, κυρία Σαμίου το κακό που έγινε στον 
τόπο, αν εσείς και οι «οπαδοί» σας ρίχνετε 
το φταίξιμο σε Παναγίες και Χριστούς, αντί 
να σιχτιρίσετε την ανύπαρκτη πολιτεία; 
Είναι δικαίωμά σας να συνεχίσετε να προ-
σκυνάτε όσο θέλετε τους προσκυνημένους 
«επαναστάτες», όπως είναι δικαίωμά μας 
να πιστεύουμε πως για το ότι λειτουργούν 
τα τέσσερα από τα 18 καναντέρ που έχει 
στην διάθεσή της η Ελλάδα, δεν φταίει η 
Παναγία, αλλά ο θεός στον οποίο πιστεύ-
ουν εκείνοι που μας κυβερνούν.        
Και για να κλείσουμε την όλη ιστορία εδώ 
-γιατί καλή η δημοσιότητα που αποζη-
τάτε, αλλά νισάφι- επιτρέψτε μας να δανει-
στούμε ένα από τα τσιτάτα post σας: «Ο 
ηλίθιος δεν είναι μόνο ανίκητος, είναι 
κι ευτυχισμένος! Τώρα αν σου λάχει να 
πέσεις και σε... σκεπτόμενο ηλίθιο, φύγε 
όσο πιο γρήγορα μπορείς». 
Το έχουμε ήδη κάνει, κυρία Σαμίου! Με ή 
χωρίς τη βοήθεια της Παναγίας...

επικαιρότητα
Η Άντζυ Σαμίου... ξαναχτυπά: «Εγώ 
άμα λάχει τα βάζω με το Θεό! Εσύ, 
είσαι μία κότα γονατιστή!»
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Π
αραλία με σεβασμό στο περιβάλλον 
και κατόπιν περιβαλλοντικής μελέτης 
επιθυμεί να δημιουργήσει η κοινοτική 
αρχή Κουκλιών, σύμφωνα με τον κοι-

νοτάρχη Μιχάλη Νικολάου.
Ο κ. Νικολάου δήλωσε στο ΚΥΠΕ πως στις 4 
Αυγούστου το κοινοτικό συμβούλιο Κουκλιών 
είχε συνάντηση με τον υπεύθυνο θαλασσίων 
έργων του Τμήματος Δημοσίων Έργων Στέ-
λιο Σερβό και εκπροσώπους ξενοδοχειακών 
συγκροτημάτων σε σχέση με το θέμα της εξεύρε-
σης χώρου για τη δημιουργία παραλίας λουομέ-
νων στην περιοχή.
Ανέφερε πως αίτημα της κοινοτικής αρχής είναι 
η δημιουργία μιας παραλίας για όσους επιθυ-
μούν να απολαύσουν το μπάνιο τους, με πρό-
σβαση και για τα άτομα με αναπηρίες. Σημείωσε 
ακόμη πως χρειάζεται η δημιουργία ενός μικρού 
υποστατικού για την πώληση αναψυκτικών και 
καφέδων.
Δεν ζητήσαμε ποτέ αυτό το κιόσκι να κατασκευ-
αστεί στην Πέτρα του Ρωμιού και κακώς δόθηκε 
λανθασμένη εικόνα πως η κοινοτική αρχή επι-
θυμεί τη δημιουργία οργανωμένης παραλίας 
στην Πέτρα του Ρωμιού με στόχο την οικονομική 

εκμετάλλευση, είπε ο κ. Νικολάου.
Ανέφερε επίσης πως θα προχωρήσουν σε μελέτη 
για το κατά πόσον μπορεί να δημιουργηθεί μια 
παραλία λουομένων στην τοποθεσία “ΑΧΝΗ” ή 
όπου τους υποδειχθεί, κατόπιν μελέτης που θα 
γίνει από την αρμόδια αρχή κατά μήκος της ακτο-
γραμμής από την Πέτρα του Ρωμιού μέχρι την 
τοποθεσία “ AXNH”. Είπε πως ακριβώς δίπλα θα 
δημιουργηθεί ένα καταφύγιο για μικρά σκάφη.
Ξεκαθάρισε επίσης πως το κόστος της μελέτης θα 
το αναλάβει το κοινοτικό συμβούλιο. Επεσήμανε 
πως δεν γίνεται, στις θαλάσσιες περιοχές της 
Κύπρου να ζητείται επέκταση των παραλιών και 
η κοινότητά του να μην διαθέτει παραλία λουο-
μένων.
Ανέφερε ακόμη πως προτεραιότητα της κοινοτι-
κής αρχής είναι η παροχή ασφάλειας στους λου-
όμενους στην Πέτρα του Ρωμιού και αυτό αναμέ-
νεται να γίνει κατόπιν συνεννόησης με την Επαρ-
χιακή Διοίκηση Πάφου.
Eπιπρόσθετα ο κ. Νικολάου είπε πως θα πρέπει 
να τεθεί τέρμα στην εκμετάλλευση της Πέτρας 
του Ρωμιού, ενώ επεσήμανε πως είναι αδιανό-
ητο να μην υπάρχει στην παραλία ναυαγοσω-
στική κάλυψη.

«Να τεθεί τέρμα στην εκμετάλλευση 
της Πέτρας του Ρωμιού»

Κύπρος: Αύξηση ΑΕΠ κατά 3,5% το 2ο 
τρίμηνο 2017

Τ
ο ΑΕΠ στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 3,5% το 
δεύτερο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με 
το 2ο τρίμηνο του 2016 και περαιτέρω κατά 
0,9% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 

2017, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση που 
δημοσιεύθηκε σήμερα από την Eurostat, τη στατι-
στική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την Eurostat, το ΑΕΠ στην Κύπρο αυξή-
θηκε κατά 1% το 3ο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση 
με το 4ο τρίμηνο του 2016 και κατά 3,7% σε 
σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2016. Αυτό ήταν το 
3ο συνεχόμενο τρίμηνο με ετήσια αύξηση άνω του 
3%.

Εν τω μεταξύ, στην ευρωζώνη και στην ΕΕ των 28, 
το ΑΕΠ για το δεύτερο τρίμηνο του 2017 αυξήθηκε 
κατά 0,6% σε μηνιαία βάση και κατά 2,2% και 2,3% 
σε ετήσια βάση αντίστοιχα, σε σύγκριση με το δεύ-
τερο τρίμηνο του 2016.

Το εποχικώς διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,6% 
τόσο στη ζώνη του ευρώ (EA19) όσο και στην ΕΕ28 
κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017, σε σύγκριση με 
το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με προκαταρ-
κτική εκτίμηση. Το πρώτο τρίμηνο του 2017, το ΑΕΠ 
αυξήθηκε κατά 0,5% και στις δύο ζώνες.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου 
έτους, το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 
2,2% στη ζώνη του ευρώ και κατά 2,3% στην ΕΕ28 
το β τρίμηνο του 2017, μετά από + 1,9% και + 2,1% 
αντίστοιχα το προηγούμενο τρίμηνο.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017, το ΑΕΠ στις 
Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε κατά 0,6% σε 
σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (μετά + 0,3% 
το πρώτο τρίμηνο του 2017). Σε σύγκριση με το ίδιο 
τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ΑΕΠ αυξή-
θηκε κατά 2,1% (μετά από + 2,0% το προηγούμενο 
τρίμηνο).

Τ
ο μήνυμα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι οι 
πρόσφυγες έχουν κουραστεί να περιμένουν κάθε φο-
ρά να προκύπτει μια νέα προσπάθεια και να καταρρέ-
ει, έστειλε ο Δήμαρχος Μόρφου προσθέτοντας κατά 

την επίδοση ψηφίσματος σ τον Προεδρικό Επίτροπο, Φώτη 
Φωτίου ότι θα υπομένουν, αλλά όχι για πολύ ακόμα, με την ε-
πισήμανση ότι δυόμιση γενιές έχουν χαθεί και οι βιωματικοί 
Μορφίτες τελειώνουν.
«Δεν θέλουμε να είμαστε αυτοί που θα δώσουμε τη διχο-
τόμηση στην πατρίδα μας», είπε ο Βίκτωρας Χατζηαβραάμ 
παραδίδοντας το ψήφισμα των Μορφιτών στον κ. Φωτίου.
Μετά την κατάρρευση των συνομιλιών σ το Κραν Μοντανά 
δυστυχώς τα περιθώρια στενεύουν υπερβολικά και 43 χρόνια 
είναι πάρα πολλά, ανέφερε ο Δήμαρχος Μόρφου, προσθέτο-
ντας ότι είναι καιρός να εξασκηθεί μια τέτοια πίεση προς όλες 
τ ις κατευθύνσεις ώστε να εξευρεθεί μια βιώσιμη λύση του 
Κυπριακού.
Τα τετελεσμένα δυστυχώς επί του εδάφους δεν μας επιτρέ-
πουν να είμασ τε αισ ιόδοξοι, σημείωσε και πρόσθεσε ότ ι 
στην κατεχόμενη Μόρφου έχουν δημιουργηθεί τρία «πανε-
πιστήμια» και υπάρχει μια «άτακτη ανοικοδόμηση της πόλης 
μακριά και πέρα από τους κατοίκους της. Οπότε όλα αυτά 
μάλλον απαισιοδοξία μας φέρνουν παρά οποιαδήποτε αισι-
οδοξία».
Ο κ. Φωτίου μετέφερε τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς του 
Προέδρου της Δημοκρατίας και την αποφασιστικότητά του να 
συνεχίσει τις προσπάθειες τερματισμού της κατοχής, που επι-
ζητούμε όλοι – όπως είπε – και επανένωσης της πατρίδας μας. 
«Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος όλων μας και συμφωνώ, 43 
χρόνια είναι πολλά».
Η τελευταία προσπάθεια ναυάγησε λόγω της αδιαλλαξίας των 
Τούρκων και των απαράδεκτων θέσεών τους στα σημαντικά 
θέματα της ασφάλειας, των εγγυήσεων, των επεμβατ ικών 
δικαιωμάτων και της αποχώρησης των κατοχικών στρατευ-
μάτων, πρόσθεσε. «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι έτοι-
μος να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να 
συνεχίσει αυτή την προσπάθεια, στη βάση των παραμέτρων 
του ΓΓ του ΟΗΕ, κάτι που πρέπει και η ίδια η Τουρκία να απο-
δεχθεί», ανέφερε περαιτέρω.
Ο κ. Φωτίου είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει απο-
δεκτή οποιαδήποτε λύση χωρίς την επιστροφή της πόλης της 
Μόρφου υπό ε /κ διοίκηση. «Αυτή είναι η σταθερή θέση μας, 
αυτό έχει τεθεί πολλές φορές από τον ίδιο τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας και τη δική μας πλευρά και έχει επαναληφθεί 
και στην Ελβετία από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας».
Η περιοχή της σκλαβωμένης Μόρφου έχει ιδιαίτερη σημασία 
για μας, για την Κύπρο μας αλλά και για τις εδαφικές αναπρο-
σαρμογές σε μια πιθανή λύση του Κυπριακού, σύμφωνα με 
τον Προεδρικό Επίτροπο, ο οποίος συνεχάρη εκ μέρους του 
Προέδρου Αναστασιάδη τα οργανωμένα σύνολα και το Δημο-
τ ικό Συμβούλιο της Μόρφου γ ια τους αγώνες που δίδουν 
καθημερινά και για 43 χρόνια για την επιστροφή «της αγαπη-
μένης αυτής κωμόπολης».

Οι πρόσφυγες έχουν 
κουραστεί από την 
κατάρρευση των προσπαθειών

εδώ Κύπρος
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ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου
εδώ Κύπρος

Α
υλαία για το Διεθνές 
Πολιτιστικό Φεστιβάλ 
«Κύπρια 2017» στις 
2 Σεπτεμβρίου, στο 

Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, με ένα 
μουσικό ταξίδι – αφιέρωμα καρ-
διάς, στον ποιητή των τραγου-
διών, Νίκο Γκάτσο.
Με τίτλο «Ο Γκάτσος που αγά-
πησα», 25 χρόνια μετά το 
θάνατο του ποιητή που έγινε 
γνωστός με τη μελοποίηση των 
στοίχων του, ο ερμηνευτής, 
Μανώλης Μητσιάς, συμπράτ-
τει με την ηθοποιό, Καριοφυλ-
λιά Καραμπέτη, σε ένα «ακριβό» 
ταξίδι, μια ολοκάθαρη μουσική 
διαδρομή στην ιστορία και τον 
πολιτισμό της νεότερης Ελλάδας.
Μετά από μια σειρά sold out 
συναυλιών και παραστάσεων 
ανά την Ελλάδα, Μητσιάς και 
Καραμπέτη, θα δώσουν δύο 
παραστάσεις στην Κύπρο, στις 
2 Σεπτεμβρίου στο Κούριο της 
Λεμεσού και στις 3 Σεπτεμβρίου 
στο Αμφιθέατρο Μακαρίου του 
ΙΙΙ (Σχολή Τυφλών).
Ο Μανώλης Μητσιάς, ο οποίος 
ευτύχησε να ερμηνεύσει πρώτος 
τα περισσότερα τραγούδια του 
Νίκου Γκάτσου, καλεί την Καρυο-
φυλλιά Καραμπέτη να αποδώ-
σουν μαζί τραγούδια που όλοι 
αγαπήσαμε και θα αγαπάμε 
πάντα, γιατί συνθέτουν τη συλ-
λογική μας μνήμη και μας εμψυ-
χώνουν και στους καλούς και 
στους δύσκολους καιρούς.
Τραγούδια σε στίχους Νίκου Γκά-
τσου και μουσική Μάνου Χατζι-
δάκι (από τρεις κύκλους: «Αθα-
νασία», «Της γης το χρυσάφι», 
«Χειμωνιάτικος ήλιος»), καθώς 
και από τη συνεργασία του ποι-
ητή με άλλους συνθέτες, όπως 
οι Μίκης Θεοδωράκης, Σταύ-
ρος Ξαρχάκος, Δήμος Μούτσης, 
Λουκιανός Κηλαηδόνης.
Πλαισιωμένοι από ένα λιτό μα 
στιβαρό μουσικό σχήμα , οι δύο 
ερμηνευτές υπόσχονται να μας 
χαρίσουν το «πορτρέτο» του Ν. 
Γκάτσου σκιαγραφημένο τόσο 
από στίχους και κείμενα του 
ιδίου.

«Κύπρια 
2017»: 
αφιέρωμα 
στον Γκάτσο 

Ρωσία, Κίνα, Γαλλία 
και Ηνωμένο Βασίλειο 
εξέφρασαν τη στήριξή 
τους προς μια λύση που 
θα επανενώνει την Κύπρο, 
στη διάρκεια της επίδοσης 
ψηφίσματος στις Πρεσβείες 
από αντιπροσωπεία της 
κατεχόμενης Μόρφου, 
υπό τον Δήμαρχο Βίκτωρα 
Χατζηαβραάμ.

Η 
αντιπροσωπεία επισκέ-
φθηκε τις Πρεσβείες των 
πέντε μονίμων χωρών 
του Συμβουλίου Ασφα-

λείας του ΟΗΕ, επιδίδοντας ψή-
φισμα διαμαρτυρίας για την 43η 
επέτειο κατάληψης της Μόρφου 
από τους Τούρκους εισβολείς και 
για τη συνεχιζόμενη καταπάτηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στο νησί.
Πρώτος σταθμός των Μορφι-
τών ήταν η Πρεσβεία των ΗΠΑ. 
Όπως δήλωσε ο ίδιος ο Δήμαρ-
χος, η αμερικάνικη πρεσβεία απο-
δέχθηκε το ψήφισμα « σε πολύ 
κατώτατο επίπεδο». Σύμφωνα με 
πληροφορίες, το ψήφισμα παρέ-
λαβε άτομο της ασφάλειας της 
Πρεσβείας.
Στη συνέχεια, οι Μορφίτες μετέ-
βησαν στην Πρεσβεία της Ρωσι-
κής Ομοσπονδίας, όπου τους υπο-
δέχθηκε ο Επιτετραμμένος της 
Πρεσβείας Γκρομόφ Αντρέι. Ο κ. 
Αντρέι εξέφρασε τη στήριξη της 
Μόσχας στις προσπάθειες επί-
λυσης του Κυπριακού και διαβε-
βαίωσε τους Μορφίτες ότι θα δια-
βιβάσει το ψήφισμα στη ρωσική 
Κυβέρνηση.
Αργότερα, η αντιπροσωπεία υπό 
τον Δήμαρχο Μόρφου μετέβη 
στην Πρεσβεία της Κίνας, όπου 
έγινε δεκτή από τον Επιτετραμ-

μένο Ζενγκ Γιουν. Ο κ. Γιουν είπε 
ότι η Κίνα στήριζε και θα στηρίζει 
πάντα την κυριαρχία, ανεξαρτη-
σία και εδαφική ακεραιότητα της 
Κύπρου όχι μόνο στη βάση των 
ψηφισμάτων και του Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών, αλλά και του 
διεθνούς δικαίου.
Διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο θα 
συνεχίσει να στηρίζει την επανέ-
νωση της Κύπρου και σημείωσε 
ότι παρά την αποτυχία στο Κραν 
Μοντάνα, οι Κύπριοι δεν πρέπει 
να χάσουν την ελπίδα, αλλά να 
συνεχίσουν τις προσπάθειες για 
μια διαρκή, βιώσιμη και αμοιβαία 
αποδεκτή λύση, σημειώνοντας 
ότι στις συνομιλίες υπήρξε πρόο-
δος και οι προσπάθειες πρέπει να 
συνεχιστούν.
Είπε επίσης ότι η 
Κίνα αντιλαμβάνε-
ται πολύ καλά το 
πρόβλημα μιας μοι-
ρασμένης πατρίδας 
και ευχαρίσ τησε 
από την πλευρά 
του και την Κύπρο 
για τη στήριξη που 
παρέχει στο Πεκίνο σε διάφορα 
διεθνή φόρα.
Στην Πρεσβεία της Γαλλίας, το 
ψήφισμα παρέλαβε ο Επιτετραμ-
μένος Ζακ Λαζουά, ο οποίος εξέ-
φρασε στους Μορφίτες τη στή-
ριξη της χώρας του στις προσπά-
θειες για την επίτευξη μιας βιώ-
σιμης λύσης που θα επανανενώ-
νει την Κύπρο στη βάση των ψηφι-
σμάτων του ΟΗΕ και του κοινοτι-
κού κεκτημένου.
Η Γαλλία, είπε, καταβάλλει προ-
σπάθειες εντός του ΟΗΕ, της ΕΕ, 
εντός Κύπρου, αλλά και με τις επα-
φές που έχει με την Αγκυρα, προ-
κειμένου να ευοδωθούν οι προ-
σπάθειες, σημειώνοντας ωστόσο 
ότι μετά το Κραν Μοντάνα, η κατά-

σταση είναι πολύπλοκη. Εξέφρασε 
επίσης την κατανόησή του για τη 
θέση στην οποία βρίσκονται οι 
Κύπριοι εκτοπισμένοι εδώ και 43 
χρόνια.
Τελευταίος σταθμός των Μορ-
φιτών ήταν η βρετανική Υπατη 
Αρμοστεία, όπου έγιναν δεκτοί 
από τον Υπατο Αρμοστή Μάθιου 
Κιντ.
Ο κ. Κιντ, παραλαμβάνοντας το 
ψήφισμα, και μιλώντας στα Ελλη-
νικά, είπε στον Δήμαρχο Μόρ-
φου ότι ελπίζει πως του χρόνου 
θα υπάρξουν καλύτερα αποτε-
λέσματα και διαβεβαίωσε ότι το 
Λονδίνο θα εργαστεί προς αυτή 
την κατεύθυνση.
Εξάλλου, όπως ανέφερε ο Δήμαρ-
χος Μόρφου σε δηλώσεις του 

στους δημοσιογρά-
φους, «παρόλα τα 
43 χρόνια κατοχής 
της πατρίδας μας, 
σήμερα, που είναι 
η τρίτη και τελευ-
ταία φάση της τρι-
λογίας του Κυπρια-
κού, μετά το πραξι-

κόπημα και την πρώτη φάση του 
Αττίλα, 1 και 2, είναι η κατάληψη 
της Μόρφου οπόταν και σήμερα 
ζητιάνοι στις Πρεσβείες για το 
δίκαιο του αγώνα μας».
«Προσπαθούμε να πείσουμε τα 
πέντε μόνιμα μέλη του Συμβου-
λίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι είναι 
η ώρα πλέον να δουλέψουν μεθο-
δικά ώστε οι παραβιάσεις της 
Τουρκίας ενάντια στην Κυπριακή 
Δημοκρατίας να πάψουν», πρό-
σθεσε.
Σε σχέση με την κατάσταση της 
Μόρφου σήμερα, ο Δήμαρχος 
είπε ότι επί του εδάφους δημιουρ-
γούνται πολλά τετελεσμένα, και 
σημείωσε ότι από το 2000 μέχρι 
σήμερα υπάρχει μεγάλη αλλαγή 

στη Μόρφου, «έχουν κτιστεί τρία 
πανεπιστήμια, έχουν μετοικίσει 
πάρα πολλοί κάτοικοι πλέον οι 
οποίοι δεν ήσαν στην Μόρφου, 
βελτιώνεται πάρα πολύ το οδικό 
δίκτυο και οι κατοικίες των μονί-
μων κατοίκων της Μόρφου».
Εξέφρασε την ανησυχία του για 
τις εξελίξεις και είπε «νομίζω ότι 
εάν δεν βρεθεί άμεσα λύση του 
Κυπριακού που να εξασφαλίζει τις 
τρεις βασικές ελευθερίες, δεν θα 
έχει εγγυήσεις, στρατεύματα κτλ, 
θεωρώ ότι θα είμαστε στην αρχή 
της διχοτόμησης».

ΟΗΕ: Αποφάσεις για διο-
ρισμό νέου απεσταλμένου 
εν ευθέτω χρόνω
Τα μέρη στην Κύπρο βρίσκονται 
σε περίοδο περισυλλογής και ο 
Γενικός Γραμματέας των Ηνωμέ-
νων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, 
εν ευθέτω χρόνω θα αποφασί-
σει για τη μελλοντική πορεία, 
δήλωσε χθες ο  Εκπρόσωπός του 
Stéphane Dujarric.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοί-
νωση, κατά τη χθεσινή τακτική 
ενημέρωση των εκπροσώπων 
των διεθνών μέσων μαζικής ενη-
μέρωσης στην έδρα των Ηνωμέ-
νων Εθνών, ο Εκπρόσωπος του 
Γενικού Γραμματέα, ερωτηθείς 
αν θα αντικατασταθεί ο Εσπεν 
Μπαρθ ‘Ειντε και ποιος θα είναι 
ο ρόλος των ΗΕ από τούδε και στο 
εξής, απάντησε ότι τα μέρη δια-
νύουν τώρα περίοδο περισυλ-
λογής. Πρόσθεσε ωστόσο ότι το 
γραφείο του κ. Έιντε θα διευθύνε-
ται από την Αναπληρώτρια Γενική 
Σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα 
και Επικεφαλής της UNFICYP, κα 
Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, και εν ευθέτω 
χρόνω ο Γενικός Γραμματέας θα 
αποφασίσει για τη μελλοντική 
πορεία.

Διαβεβαίωση σε Μορφίτες για στήριξη 
προσπαθειών για λύση του Κυπριακού
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ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου
διεθνή νέα

Τ
ην επίσημη αντίδραση της συριακής κυ-
βέρνησης στα Ηνωμένα Έθνη προκάλεσε 
η συνεχιζόμενη δράση του αμερικανικού 
συνασπισμού στη χώρα, αποτέλεσμα της 

οποίας, σύμφωνα και με τις επίσημες ανακοινώ-
σεις των διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων, 
είναι ο θάνατος εκατοντάδων αμάχων.
Η Δαμασκός κάλεσε με επίσημμο αίτημά της τα 
Ηνωμένα Έθνη να «σταματήσουν τα εγκλήματα 
κατά των πολιτών της Συρίας» από την αμερικα-
νική δράση και τους συμμάχους τους. Τη δήλωση 
μετέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας. 
Σύμφωνα με καταγγελίες του συριακού υπουρ-
γείου Εξωτερικών, οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί 

τους, χρησιμοποιούν βόμβες λευκού φωσφό-
ρου, προκειμένου να καταστρέψουν κτιριακές 
υποδομές και να σκοτώσουν ανθρώπους.
«Αυτές οι δράσεις γίνονται συστηματικά και αντι-
τίθενται στους διεθνείς νόμους και κανονισμούς, 
ενώ παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα», 
ανέφερε το συριακό ΥΠΕΞ.
Να σημειώσουμε ότι ο αμερικανικός συνασπι-
σμός δυνάμεων επιχειρεί στο συριακή έδα-
φος δίχως επίσημη άδεια από την κυβέρνηση 
της χώρας. Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφο-
ρές, τουλάχιστον 17 άμαχοι, μεταξύ τους πολ-
λές γυναίκες και παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από 
βομβαρδισμούς στην πόλη Ράκκα την Τετάρτη.

Κ
ατά τη διάρκεια μίας χαώδους συ-
νέντευξης Τύπου το βράδυ της Τρί-
της στο Trump Tower στη Νέα Υ-
όρκη, ο Τραμπ κατάφερε να φέρει 

αντιμέτωπους τους λευκούς ρατσιστές της 
ακροδεξιάς που είχαν δώσει ραντεβού στο 
Σάρλοτσβιλ και τους αντιδιαδηλωτές που 
συγκεντρώθηκαν για να τους καταγγείλουν.
Οι βίαιες και άνευ ειρμού και αυτοσχέδιες 
δηλώσεις του έρχονταν σε πλήρη αντίθεση 
με την δήλωση που είχε καταφέρει τελικά να 
διαβάσει τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο μέσα 
από τον τηλεϋποβολέα για να καταγγείλει 
με μεγάλη καθυστέρηση την «απαράδεκτη 
ρατσιστική βία».
Όρθιος μπροστά τα χρυσαφένια ασανσέρ 
του πύργου του στο Μαν-
χάταν, ο αμερικανός πρό-
εδρος, αντιμέτωπος με τις 
επικρίσεις του ίδιου του 
πολιτικού του στρατοπέ-
δου, άρχισε λέγοντας ότι η 
πρώτη του δήλωση μετά τα 
γεγονότα οφειλόταν στην 
έλλειψη πληροφοριών.
«Τα γεγονότα μόλις είχαν 
συμβεί», είπε για να δικαιολογήσει την αντί-
δρασή του.
Ομως αργότερα και μπροστά σε καταιγισμό 
ερωτήσεων των δημοσιογράφων και μιλώ-
ντας αυθορμήτως εμφανίσθηκε εκδικητι-
κός. Ορθιος στο πλευρό του, ο νέος προσω-
πάρχης του Λευκού Οίκου, ο απόστραρτος 
στρατηγός του Σώματος των Πεζοναυτών 
Τζον Κέλι, παρέμεινε ακίνητος, παγωμένος.
«Κοίταξα από πολύ , πολύ πιο κοντά από 
ό,τι οι περισσότεροι άνθρωποι. Υπήρχε μία 
ομάδα ανθρώπων που ήσαν επιθετικοί. 
Και υπήρχε από την άλλη πλευρά μία άλλη 
ομάδα που ήταν επίσης βίαιη. Κανείς δεν 
θέλει να το πει», είπε.
«Τι να πούμε για την Alt Left που επετέθη 
στην Alt Right; Δεν έχουν μέρος της ευθύ-
νης; Καταδίκασα τους ναζί ή τους λευκούς 
ρατσιστές...υπήρχαν πολύ καλοίο άνθρωποι 
και παό τις δύο πλευρές...», διαβεβαίωσε.
Οι δηλώσεις του προκάλεσαν νέο κύμα 
κατακραυγής σε ολόκληρο το πολιτικό 

φάσμα. «Η ρατσιστική βία υπήρχε πάντα 
στην Αμερική. Το ξέρουμε, αλλά ο Ντό-
ναλντ Τραμπ μόλις την επανέφερε στη 
μόδα», δήλωσε ο σούπερ σταρ του μπάσκετ 
Λεμπρόν Τζέιμς.
«Προσωπικότητες όλου του πολιτικού 
φάσματος , από όλη τη χώρα, καταδίκα-
σαν αυτά τα άτομα και τις πράξεις τους με 
ξεκάθαρα λόγια, χωρίς δισταγμό. Ο αμερι-
κανικός λαός έχει ανάγκη ο πρόεδρός του 
να κάνει το ίδιο και το έχει ανάγκη τώρα», 
έγραψε σε ανακοίνωσή του ο δημοκρατι-
κός κυβερνήτης της Βιρτζίνια Τέρι ΜακΟλιφ.
«Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Η ιδέα της 
λευκής υπεροχής είναι αποκρουστική...Δεν 
μπορεί να υπάρξει καμία ηθική αμφιση-

μία», έγραψε στο Twitter ο 
Πολ Ράιαν, ρεπουμπλικανός 
πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων.
«Το να κατηγορεί κανείς «τις 
δύο πλευρές» μετά το Σάρ-
λοτσβιλ; Όχι. Επιστροφή 
του σχε τ ικ ισμού όταν 
μιλάμε για την Κου Κλουξ 
Κλαν, τους υποστηρικτές 

των ναζί και των λευκών ρατσιστών; Ξεκά-
θαρα όχι», έγραψε η Ιλεάνα Λος-Λέτινεν, 
ρεπουμπλικανή της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων.
Ο Τραμπ εκμεταλλεύθηκε αυτή τη συνά-
ντηση με τους δημοσιογράφους για να αφή-
σει να εννοηθεί ότι ο Στιβ Μπάνον, ο σύμ-
βουλος του επί της στρατηγικής, είναι πιθα-
νόν να εγκαταλείψει σύντομα τον Λευκό 
Οίκο.
«Θα δούμε τι θα γίνει με τον κ. Μπάνον», 
δήλωσε τη στιγμή που το μέλλον της φωνής 
της αμερικανικής εναλλακτικής δεξιάς είναι 
αντικείμενο έντονης φημολογίας. «Τον 
συμπαθώ τον Μπάνον, είναι φίλος, είναι 
καλός τύπος, δεν είναι ρατσιστής».
Σε ένα νέο ισχυρό πλήγμα για τον Τραμπ, 
ο πρόεδρος του μεγαλύτερου αμερικανι-
κού συνδικάτου, του AFL-CIO, ανακοίνωσε 
ότι αποχωρεί από την συμβουλευτική για 
την οικονομία ομάδα του Αμερικανού προ-
έδρου.

Συνεχίζεται ο σάλος που 
προκαλούν οι δηλώσεις Τραμπ
για τη βια στη Σάρλοτσβιλ
Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε νέο κύμα κατακραυγής στις Ηνωμένες 
Πολιτείες δηλώνοντας ότι η ευθύνη για τις ταραχές που συγκλόνισαν το 
Σάρλοτσβιλ ανήκει «σε δύο πλευρές». Κέρδισε όμως την ευαρέσκεια του 
περιώνυμου πρώην αρχηγού της Κου Κλουξ Κλαν Ντέιβιντ Ντιουκ

Η Συρία ζήτησε από τα Ηνωμένα 
Έθνη να σταματήσει «τα εγκλήματα» 
του αμερικανικού συνασπισμού
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Σ
κηνές τρόμου σε μεγάλο πεζό-
δρομο στο κέντρο της Βαρκελώ-
νης εκτυλίχθηκαν νωρίς το από-
γευμα, όταν φορτηγό έπεσε πάνω 

σε πεζούς στον μεγάλο πεζόδρομο της La 
Rambla, παρασύροντας στο πέρασμά του 
δεκάδες ανθρώπους. Σύμφωνα με τον μέ-
χρι στιγμής απολογισμό, τουλάχιστον 13 
άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 
άλλοι 25 έχουν τραυματιστεί.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο οδη-
γός ανέβηκε σ τον πεζόδρομο και με 
μεγάλη ταχύτητα οδηγούσε το όχημά του 
πάνω στους πεζούς, οι οποίοι έντρομοι 
προσπαθούσαν να γλιτώσουν.
Συμφωνά με μαρτυρίες, δεκάδες άνθρω-
ποι βρίσκονται πεσμένοι στο έδαφος, 
ενώ η ισπανική αστυνομία έχει αποκλεί-
σει και εκκενώσει ολόκληρη την περιοχή. 
Στο σημείο έχουν σπεύσει δεκάδες ασθε-
νοφόρα και οχήματα της πυροσβεστικής, 
καθώς και οι ειδικές μονάδες της αστυνο-
μίας και η αντιτρομοκρατική.
Όπως ανέφεραν πηγέ ς της ισπαν ι-
κής αστυνομίας, ο δράστης οδήγησε με 
μεγάλγη ταχύτητα το λευκό φορτηγό πάνω 
στους πεζούς και ακολούθως διέφυγε 
πεζός. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει μεγάλη 
επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλ-
ληψή του, ενώ έχουν εκκενωθεί και οι 
γύρω δρόμοι, καθώς θεωρείται μία εξαι-
ρετικά επικίνδυνη κατάσταση.
Η επίθεση στον πολυσύχναστο πεζό-
δρομο της La Rampla σημειώθηκε, σύμ-
φωνα με αστυνομικές πηγές, στις 17:05 
τοπική ώρα.
Οι αρχές έχουν χαρακτηρίσει «τρομοκρα-
τικό χτύπημα» την επίθεση με το αυτοκί-
νητο, δίχως ωστόσο να δίνονται περισσότε-
ρες λεπτομέρειες για τον δράστη, ο οποίος 
αναζητείται. Σύμφωνα με πληροφορίες της 
βρετανικής εφημερίδας Sun, αμέσως μετά 
την επίθεση με το αυτοκίνητο, ακούστηκαν 
και πυροβολισμοί στο σημείο.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, προς το παρόν 
έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 13 νεκροί, 
ενώ οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 25. 
Η αστυνομία, ωστόσο, στην επίσημη ενη-
μέρωσή της, έκανε λόγο για την επιβεβαί-
ωση ενός νεκρού και 32 τραυματιών.
Όπως ανέφερε η αστυνομία, στο σημείο 
βρέθηκε ένα ισπανικό διαβατήριο από 
άτομο με μουσουλμανική καταγωγή. Σύμ-
φωνα με την περιγραφή των αστυνομι-
κών, οι οποίοι επικοινωνούσαν μέσω 

ασυρμάτου, ο δράστης φέρεται να είναι 
άνδρας που φορά λευκό, πουκάμισο και 
έχει ύψος περίπου 1,70μ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το λευκό βαν 
είχε νοικιαστεί από εταιρεία στην πόλη 
Santa Perpetua de la Mogada, από τον 
Ντρις Ουκαμπίρ.
Η αστυνομία έχει αποκλείσει όλους τις 
εισόδους και τις εξόδους της πόλης, ελέγ-
χοντας εξονυχιστικά κάθε όχημα που 
κινείται. 

Εισβολή ενόπλων σε τουρκικό ε-
στιατόριο
Λίγα λεπτά αργότερα, δύο ένοπλοι εισέ-
βαλαν σε τουρκικό εστιατόριο στην περι-
οχή και βρίσκονται ταμπουρωμένοι εκεί. 
Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, δεν αποκλεί-
εται τα δύο γεγονότα να συνδέονται, κάτι 
που αν αποδειχθεί, θα πρόκειται για ένα 
μεγάλο και οργανωμένο σχέδιο.
Τα τοπικά Μέσα συνδέουν τα δύο γεγο-
νότα, κάνοντας λόγο για ένα πολύ καλά 
οργανωμένο σχέδιο, καθώς και για την 
ενοικίαση ενός δεύτερου βαν, με το οποίο 
οι ένοπλοι είχαν σκοπό να διαφύγουν.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες
Αυτόπτες μάρτυρες της τρομοκρατικής 
επίθεσης στη La Rambla περιγράφουν 
με συγκλονιστικά λόγια τη στιγμή που ο 
κόσμος τρέχει να σωθεί από το βαν που 
ερχόταν καταπάνω τους στον πλέον πολυ-
σύχναστο δρόμο της Βαρκελώνης
Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των ανθρώ-
πων που έζησαν τον τρόμο στο κέντρο της 
Βαρκελώνης, όταν ένα λευκό βαν έπεσε 
πάνω σε πλήθος στην Ράμπλας, έναν από 
τους πλεόν κεντρικούς δρόμους της κατα-
λανικής πρωτεύουσας. 
«Κόσμος που βρισκόταν στο γραφείο μου 
είδε ένα βαν να πέφτει πάνω σε ανθρώ-
πους στη La Ramblas. Είδα τρία με τέσ-
σερα άτομα να είναι πεσμένα στο έδα-
φος», δήλωσε στο BBC, ένας από τους 
μάρτυρες που διατηρεί γραφείο στην 
περιοχή. 
«Υπάρχουν δεκάδες ασθενοφόρα και 
πάνοπλοι αστυνομικοί με αυτόματα όπλα 
στην περιοχή», ανέφερε.
Ένας άλλος μάρτυρας δήλωσε: Ήταν τρο-
μακτικό. Πλήθος κόσμου άρχισε να τρέχει 
προς το μέρος μας, σε κατάσταση υστε-
ρίας, παιδιά ούρλιαζαν, πρώτα απ΄όλα 
είπαν ότι κάποιος πυροβολήθηκε»

διεθνή νέα

Φορτηγό έπεσε σε πεζούς στην 
Ράμπλας στη Βαρκελώνη

Η 
κρατική ενίσχυση 150 εκατ. ευ-
ρώ στην χρεοκοπημένη Air Berlin, 
προκάλεσε διαμάχη στη Γερμανία, 
σύμφωνα με πρωτοσέλιδο δημο-

σίευμα της εφημερίδας «Handelsblatt». Ό-
πως αναφέρει το ρεπορτάζ, με αυτά τα χρή-
ματα, «η Air Berlin θα μπορέσει να λειτουρ-
γήσει τρεις μήνες ακόμα» και σημειώνει ότι 
η καγκελάριος Μέρκελ «υπερασπίζεται την 
οικονομική στήριξη της αεροπορικής εται-
ρείας». Ωστόσο επισημαίνεται ότι στη Γερ-
μανία «αυξάνουν οι αμφιβολίες για το εάν 
θα επιστραφούν τα 150 εκατ. ευρώ»…
Όπως αναφέρει το πρωτοσέλιδο της 
«Handelsblatt», η Α. Μέρκελ διαβεβαί-
ωσε, χθες Τετάρτη, ότι οι φορολογούμενοι 
δε θα πληρώσουν τη διάσωση της χρεοκο-
πημένης Air Berlin. «Στόχος είναι η εξυγί-
ανση της» σημειώνει η εφημερίδα «και η 
εξαγορά μέρους της από την Lufthansa». 
Ωστόσο «για να συνεχίσει η λειτουργία της 
εταιρείας, το γερμανικό κράτος προσέφερε 
στήριξη 150 εκ. ευρώ που θα επαρκέσουν 

μέχρι το Νοέμβριο».
Σύμφωνα με τους συντάκτες του δημοσιεύ-
ματος «Το πρώτο τρίμηνο η εταιρεία σημεί-
ωσε απώλειες 23,5 εκ. ευρώ μηνιαίως. Τα 
στοιχεία του δεύτερου τριμήνου δεν έχουν 
δημοσιοποιηθεί, αλλά οι ειδικοί περιμένουν 
ότι θα είναι χειρότερα. Με αυτό το δεδο-
μένο, ακόμα και στελέχη του κόμματος της 
Μέρκελ αμφισβητούν την επιστροφή της 
κρατικής βοήθειας, παρότι η Καγκελάριος 
εκφράζει τη σιγουριά της».
Στη συνέχεια φιλοξενούνται δηλώσεις του 
Μίκαελ Φουκς, εκπροσώπου της Κοινο-
βουλευτικής Ομάδας της Ένωσης για πολι-
τικά και οικονομικά θέματα, σύμφωνα με 
τον οποίο «Τα 150 εκ. ευρώ δεν θα τα ξανα-
δούμε», ενώ το δημοσίευμα της γερμανι-
κής εφημερίδας καταλήγει: «Στους κύκλους 
της κυβέρνησης λέγεται ότι 80.000 ταξιδιώ-
τες που έχουν ξεμείνει σε διάφορους προ-
ορισμούς ισοδυναμούν σχεδόν με 80.000 
ψηφοφόρους. Τόσο απλός είναι ο πολιτικός 
υπολογισμός»…

Handelsblatt: «Διαμάχη για 
την κρατική βοήθεια» στην 
χρεοκοπημένη Air Berlin

Πώς τρεις από τους πλουσιότερους 
άντρες του κόσμου έχασαν 
δισεκατομμύρια χάρη στον Τραμπ

Γ
ια τους περισσότερους από εμάς, 
είναι αρκετά άσχημο όταν χάνουμε 
έστω και 50 ευρώ, αλλά φαντάζε-
στε πως θα ήταν να χάσετε 4,5 δι-

σεκατομμύρια δολάρια;
Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει 
τον «πόλεμο των λέξεων» με τη Βόρεια 
Κορέα και η απειλή συγκρούσεων καλά 
κρατεί, ο Τζεφ Μπέζος, ο Μπιλ Γκέιτς και 
ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ είδαν δισεκατομ-
μύρια να χάνονται από την πτώση των 
τιμών των μετοχών τους.
Και οι τρεις ισχυροί άντρες είδαν τους 
δείκτες να πέφτουν, καθώς οι επενδυ-
τές πούλησαν τις μετοχές και κατευθύν-
θηκαν σε ασφαλείς επενδύσεις, όπως ο 
χρυσός.
Ο ιδιοκτήτης της Amazon, Μπέζος, ο 
οποίος πρόσφατα έγινε ο πλουσιότερος 
άνθρωπος στον κόσμο, είδε τις μεγα-

λύτερες απώλειες, καθώς έχασε 2 δισ. 
δολάρια.
Ο δημιουργός του Facebook, Ζούκερ-
μπεργκ, ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος 
ηττημένος, καθώς η περιουσία του μειώ-
θηκε κατά 1,6 δισ. δολάρια.
Ο ιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, 
έχασε λιγότερο από ένα δισεκατομμύριο.
Συνολικά, περίπου 30 δισεκατομμύρια 
δολάρια χάθηκαν από τις αμερικανικές 
εταιρείες τεχνολογίας, με περαιτέρω απώ-
λειες να αναμένονται την Παρασκευή.
«Οι αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των 
ΗΠΑ και της Βόρειας Κορέας ώθησαν το 
ελβετικό φράγκο, το γιεν Ιαπωνίας, το 
χρυσό και τα κρατικά ομόλογα, καθώς 
οι επενδυτές αναζητούσαν παραδοσι-
ακά ασφαλείς παραδείσους σε μια εποχή 
γεωπολιτικής αβεβαιότητας», δήλωσε ο 
Larry Elliot, του Guardian.
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Πρόταση-σοκ από τον  Κραζιμίρ 
Καρακατσανόφ - Θέλει χρήση όπλων 
στα σύνορα Ελλάδας και Ιταλίας - 
Ισχυρίζεται ότι έτσι θα αποτρέψει το 
μεταναστευτικό κύμα 

Τ
η χρήση όπλων από στρατιωτικές δυ-
νάμεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκης 
Ένωσης που θα φυλάνε τα σύνορα Ελ-
λάδας και Ιταλίας προτείνει ο υπουρ-

γός Άμυνας της Βουλγαρίας Κραζιμίρ Καρα-
κατσανόφ.
Στη συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα 
Die Welt αναφέρει χαρα-
κτηριστικά: «Δεν μπορούμε 
να επιτρέψουμε πλέον τη 
μαζική εισροή παράνομων 
μεταναστών στην Ευρώπη. 
Για το λόγο αυτό πιστεύ-
ουμε ότι στην Ιταλία και την 
Ελλάδα θα έπρεπε δυνάμεις 
του ΝΑΤΟ να υπερασπίζο-
νται τα εξωτερικά σύνορα 
της ΕΕ, εν ανάγκη ακόμα και 
με τη χρήση όπλων. Όταν οι εν δυνάμει μετα-
νάστες διαπιστώσουν ότι οι δρόμοι προς την 
Ευρώπη έχουν πλέον κλείσει, τότε θα μείνουν 
στα σπίτια τους.»
Στο ίδιο μήκος κύματος ανακοίνωσε ότι η 
Βουλγαρία προτίθεται να περιφρουρήσει τα 
σύνορα με την Τουρκία με τη βοήθεια στρα-
τού: «Για την ενίσχυση της συνοριοφυλακής 
θα αποστείλουμε στα σύνορα στρατιωτικές 
δυνάμεις. Σχεδιάζουμε τη δημιουργία πέντε 

ζωνών στα τουρκοβουλγαρικά σύνορα, οι 
οποίες θα φυλάσσονται από ένα λόχο η κάθε 
μια. Στη αποστολή συνολικά 600 ανδρών θα 
συμμετέχουν και ειδικές δυνάμεις». 
Ο Καρακατσανόφ τόνισε επίσης ότι η Βουλ-
γαρία θα εντείνει τη χρήση βιντεοπαρακολού-
θησης και μη επανδρωμένων, προσθέτοντας 
ότι «η πλειονότητα όσων περνούν τη Μεσόγειο 
δεν χρήσουν προστασίας, δεν καταδιώκονται, 
θέλουν απλά να ζήσουν στην πλούσια Δύση.»
Στη συνέντευξη ο Κραζιμίρ Καρακατσανόφ ανα-
φέρθηκε και στη συμφωνία φιλίας και συνεργα-
σίας μεταξύ Σόφιας και Σκοπίων, η οποία υπο-
γράφηκε την 1η Αυγούστου και πρέπει να επι-

κυρωθεί και από την βουλή 
της ΠΓΔΜ: «Η συμφωνία, 
που προτείναμε εδώ και 18 
χρόνια ανοίγει το δρόμο για 
την ένταξη της γειτονικής μας 
χώρας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ. 
(…) Οι σημαντικότερες προ-
ϋποθέσεις για τη συμφωνία 
ήταν ότι τα Σκόπια δεν έχουν 
εδαφικές διεκδικήσεις έναντι 
της Βουλγαρίας και τερματί-

ζουν τις προσπάθειες παραποίησης της ιστο-
ρίας της χώρας μου.» Σχολιάζοντας την άρνηση 
του πρώην πρωθυπουργού της ΠΓΔΜ Νίκολα 
Γκρουέφσκι να επικυρώσει τη συμφωνία ο 
Βούλγαρος υπουργός Άμυνας τόνισε: «Τα Σκόπια 
είναι ο μεγάλος χαμένος της κόντρας που ξεκίνη-
σαν διάφορες κυβερνήσεις τους. Το αποτέλε-
σμα αυτή της πολιτικής ήταν η πολιτική κρίση, 
αλλά και το γεγονός ότι για την ΠΓΔΜ δεν έχει 
απομένει ούτε ένας φίλος στα Βαλκάνια.»

Βούλγαρος υπ. Άμυνας: Το ΝΑΤΟ 
να πυροβολεί τους μετανάστες 
στα ελληνικά σύνορα

Η 
κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατη-
γόρησε χθες τον Αμερικανό πρό-
εδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι θέλει να 
βάλει σε κίνδυνο τη ειρήνη και τη 

σταθερότητα στη λατινική Αμερική με την α-
πειλή του περί «στρατιωτικής επιλογής», η ο-
ποία προκάλεσε αντιδράσεις και από άλλες 
χώρες της περιοχής.
Η προειδοποίηση του προέδρου Τραμπ δια-
τυπώθηκε την Παρασκευή έπειτα από ημέ-
ρες αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ των δύο 
χωρών, με τις ΗΠΑ να χάνουν την υπομονή 
τους έπειτα από τέσσερις μήνες διαδηλώσεων 
που στοίχισαν τη ζωή σε 125 ανθρώπους και 
την εκλογή μιας αμφιλεγόμενης Συντακτικής 
Συνέλευσης.
«Έχουμε πολλές επιλογές για τη Βενεζουέλα, 
περιλαμβανομένης μιας ενδεχόμενης στρατιω-
τικής επιλογής, αν είναι απαραίτητο», δήλωσε 
ο αμερικανός πρόεδος προς τους δημοσιογρά-
φους στο γκολφ του στο Μπέντμινστερ του 
Νιού Τζέρσεϊ, όπου κάνει διακοπές.
Η σοσιαλιστική κυβέρνηση της Βενεζουέ-
λας αντέδρασε έντονα στη δήλωσή αυτή, 
η οποία φέρνει κακές μνήμες στην περιοχή 
όπου η τελευταία αμερικανική στρατιωτική 
επέμβαση χρονολογείται από το 1989, όταν 
οι ΗΠΑ είχαν καταλάβει τον Παναμά για να 
ανατρέψουν τον πρόεδρό του, τον Μανουέλ 
Νοριέγκα.
«Η επιπόλαιη απειλή του προέδρου Ντόναλντ 
Τραμπ έχει στοχο να παρασύρει τη λατινική 
Αμερική και την Καραϊβική σε μια σύρραξη 
που θα διατάρασσε, σε μόνιμη βάση, τη στα-
θερότητα, την ειρήνη και την ασφάλεια της 
περιοχής μας», δήλωσε ο βενεζουελανός 
υπουργός Εξωτερικών Χόρχε Αρεάσα, διαβά-
ζοντας μια ανακοίνωση εξ ονόματος του προ-
έδρου Νικολάς Μαδούρο.
Η προοπτική μιας νέας αμερικανικής στρα-
τιωτικής επέμβασης στην περιοχή προκά-
λεσε δυσφορία σε πολλές λατινοαμερικανι-
κές χώρες, ακόμη και σ’ αυτές που επικρίνουν 
ανοικτά την κυβέρνηση του Μαδούρο.
Η Βραζιλία, η Κολομβία, το Περού, η Χιλή, 
το Μεξικό, ο Ισημερινός και η Νικαράγουα 
απέρριψαν χθες την προοπτική μιας προσφυ-
γής στη βία.
«Η κρίση στη Βενεζουέλα δεν μπορεί να επι-
λυθεί με στρατιωτικές ενέργειες προερχόμε-

νες από το εσωτερικό ή από το εξωτερικό», 
ανέφερε στο Twitter ο μεξικανός υπουργός 
Εξωτερικών Λουίς Βιντεγκαράι.
«Η απόρριψη της βίας και κάθε επιλογής που 
περιλαμβάνει χρήση βίας είναι σταθερή και 
αποτελεί τη θεμελιώδη βάση της δημοκρα-
τικής συγκατοίκησης, σε εσωτερικό επίπεδο 
όπως και στις διεθνείς σχέσεις», υπενθυμίζει 
σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο 
Εξωτερικών της Βραζιλίας.
«Επαναλαμβάνουμε στην κυβέρνηση και τον 
λαό της Βενεζουέλας την αλληλεγγύη μας και 
τη φιλία μας, καταδικάζοντας στο όνομα της 
αξιοπρέπειας και της κυρίαρχης υπερηφά-
νειας του λαού όλες τις επιθέσεις» εναντίον 
αυτής της χώρας, δηλώνει σε ανακοίνωσή της 
η κυβέρνηση της Νικαράγουας.
Επίσης η κυβέρνηση του Ισημερινού «εκφρά-
ζει την αλληλεγγύη της» με τη Βενεζουέλα 
«και απορρίπτει κάθε απειλή για ενδεχόμενη 
στρατιωτική επέμβαση στο έδαφός της», σύμ-
φωνα με μια ανακοίνωση.

Ο Στιβ Μπάνον αντικρούει τον 
Τραμπ σχεδόν σε όλα τα μέτωπα
O κύριος υπεύθυνος στρατηγικού σχεδια-
σμού του Λευκού Οίκου Στιβ Μπάνον, σε μία 
ασυνήθιστη συνέντευξή του, που δημοσιεύ-
θηκε χθες στο αριστερών αποκλίσεων περιο-
δικό «American Prospect», ισχυρίζεται πως 
δεν υπάρχει στρατιωτική λύση για το θέμα 
της Βόρειας Κορέας, ότι οι ακροδεξιοί είναι 
μια «συλλογή από κλόουν» και πως η προ-
σήλωση της Αριστεράς κατά του ρατσισμού 
θα του επέτρεπε να «συντρίψει τους Δημο-
κρατικούς».
Είναι άγνωστο γιατί ο Μπάνον, ο οποίος θεω-
ρείται πως είναι ο ιθύνων νους πίσω από 
την εθνικιστική ατζέντα του προέδρου Ντό-
ναλντ Τραμπ, επέλεξε για τη συνέντευξη και τα 
αμφιλεγόμενα σχόλιά του τον συνιδρυτή και 
συνεκδότη του «American Prospect» Ρόμπερτ 
Κάτνερ, ο οποίος μάλιστα ισχυρίσθηκε πως 
δεν είναι εκείνος που είχε ζητήσει τη συνέ-
ντευξη και ότι «είχε εκπλαγεί» που του τηλε-
φώνησε για να μιλήσουν. Πάντως, μετά τη 
δημοσίευσή της, έχουν κυκλοφορήσει φήμες 
ότι ο Μπάνον δεν γνώριζε ότι έδινε όντως μία 
συνέντευξη κι ότι τα σχόλιά του καταγράφο-
νταν.

Οι χώρες της Λατινικής 
Αμερικής συσπειρώνονται 
ενάντια στην «πολεμική 
ρητορική» του Τραμπ
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Σ
ήμερα θα μιλήσουμε για τις δέκα 
βασικές αιτίες που συντελούν στη 
διάλυση του γάμου. Η ευχή μου κι 
η προσευχή μου είναι, καθώς θα 

συζητάμε αυτό το θέμα, ο καθένας μας να 
εξετάσουμε το δικό μας γάμο  και να δού-
με μήπως είμαστε στην επικίνδυνη ζώνη. 
Αν ναι, θα σας παρότρυνα να κάνετε τα α-
παραίτητα βήματα για να επανορθώσετε.
Η πρώτη αιτία είναι οι πολλές υποχρεώ-
σεις και η σωματική εξάντληση. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα επικίνδυνο για τα νεαρά ζευγά-
ρια. Μην προσπαθείτε να σπουδάζετε, να 
δουλεύετε, να έχετε μικρό παιδί, να έχετε 
φροντίδα σπιτιού, κι από πάνω να κάνετε 
και κάποια δική σας δουλειά. Οι γάμοι δια-
λύονται γιατί δεν υπάρχει χρόνος για να 
συσφίξουν τη σχέση τους. 
Μια άλλη αιτία που προκαλεί το διαζύ-
γιο είναι τα οικονομικά. Πολλά ζευγάρια 
πέφτουν στην παγίδα να ζουν πέρα από τις 
οικονομικές τους δυνάμεις. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα υπερβολικό χρέος που δημι-
ουργεί προστριβές πώς και πού ξόδεψαν 
τα χρήματα. Πάντα να ξοδεύετε λιγότερα 
απ’ όσα παίρνετε. Το εισόδημά σας πρέ-
πει να είναι πάντοτε μεγαλύτερο από τα 
έξοδά σας. 
Μια άλλη αιτία που απειλεί το γάμο είναι 
ο Εγωισμός. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώ-
πων στον κόσμο. Αυτοί που δίνουν κι 
αυτοί που παίρνουν. Ο γάμος ανάμεσα 
σε δύο άτομα που ξέρουν να δίνουν είναι 
ό,τι καλύτερο. Η τριβή είναι αναπόφευκτη 
ανάμεσα σ’ έναν που δίνει και σ’ έναν που 
παίρνει. Αν και οι δυο είναι από τα άτομα 
που μόνο παίρνουν μέσα σε λίγες εβδομά-
δες θα αλληλοσπαραχτούν. Ο εγωισμός δε 
θα αργήσει να καταστρέψει το ζευγάρι.
Μία άλλη αιτία που θέτει σε κίνδυνο το 
γάμο είναι η όχι καλή σχέση με τα πεθε-
ρικά. Αν είτε ο άντρας ή η γυναίκα δεν έχει 
απελευθερωθεί τελείως από τους γονείς 
του, το καλύτερο είναι να μη μείνουν κοντά 
τους. Μερικές μητέρες και μερικοί πατέ-
ρες δύσκολα δίνουν αυτονομία στα παιδιά 
τους, κι όταν μένουν κοντά τους δημιουρ-
γούνται προβλήματα με την παρέμβασή 
τους. 
Μία άλλη αιτία που απειλεί το γάμο είναι 
οι εξωπραγματικές προσδοκίες. Μερικά 
ζευγάρια παντρεύονται έχοντας στο μυαλό 
τους ανθόσπαρτα μονοπάτια, ωραία σπί-
τια και χαρές. Δεν υπάρχει περίπτωση να  

ανταποκριθεί σε τέτοιες προσδοκίες ένας 
γάμος ανάμεσα σε δύο άτομα με ανθρώπι-
νες αδυναμίες και ατέλειες. 
Μία άλλη αιτία που διαλύει το γάμο είναι 
ο υπερβολικός έλεγχος του ενός από τους 
δύο συζύγους σε βαθμό ασφυκτικό. Μ’ 
αυτόν τον τρόπο καταπνίγει τον άλλον και 
δεν αργεί να χαθεί η έλξη μεταξύ τους από 
την πολλή ασφυξία. Ένας τρόπος που εκδη-
λώνεται το φαινόμενο αυτό είναι η ζήλεια.   
Πολλοί γάμοι καταλήγουν στο διαζύγιο 
ύστερα από μία αποτυχία στον επαγγελ-
ματικό τομέα ή ακόμα ύστερα από μια 
επιτυχία. Η αποτυχία στη δουλειά έχει 
πολύ αρνητικές επιπτώσεις κυρίως στους 
άντρες. Το άγχος τους για θέματα οικο-
νομικής φύσεως μερικές φορές γίνεται 
αιτία θυμού, διαμάχης και σκηνών μέσα 
στο σπίτι. Απ’ την άλλη, είναι σχεδόν εξί-
σου επικίνδυνο να πετύχει κανείς και να 
ανεβεί ξαφνικά όπως κι αν αποτύχει στη 
δουλειά του. Μου αρέσει αυτό που έγραψε 
ο Σολομώντας στις Παροιμίες. «Φτώχεια 
και πλούτο μη δώσεις εις εμέ. Τρέφε με με 
αυτάρκη τροφήν».
Η επόμενη αιτία που διαλύεται ένας γάμος 
είναι όταν παντρεύονται σε νεαρή ηλι-
κία. Οι στατιστικές δείχνουν ότι τα κορί-
τσια που παντρεύονται στα 18 τους ή στα 
19 τους είναι μιάμισυ φορά πιο πιθανό να 
χωρίσουν από εκείνα που παντρεύονται 
στα 20 τους χρόνια. Οι πιέσεις της εφη-
βείας και το άγχος της έγγαμης ζωής σε 
νεαρή ηλικία δε συμβιβάζονται εύκολα.
Τέλος, η σεξουαλική απογοήτευση και 
αυτό που τη συνοδεύει, η απιστία, είναι 
ίσως οι μεγαλύτερες απ’ όλες τις αιτίες του 
διαζυγίου. Για να το αποφύγετε αυτό φρο-
ντίστε να ανανεώνετε τη σχέση σας και να 
γίνεστε ελκυστικοί ο ένας στον άλλον.
Και η τελευταία αιτία που απειλεί το γάμο 
και θα ήθελα να την αναφέρω είναι το 
πιοτό και η χρήση ναρκωτικών. Αυτά και τα 
δύο δεν καταστρέφουν μόνο το γάμο αλλά 
και τα άτομα που είναι αιχμάλωτά τους. 
Σήμερα αναφέραμε απλά δέκα αιτίες που 
απειλούν το γάμο. Στην πραγματικότητα 
όμως ο κατάλογος είναι ατέλειωτος. Αν 
θέλεις να τα καταφέρεις και να διατηρήσεις 
το γάμο σου ώστε να διαρκέσει, πρέπει να 
πάρεις το θέμα στα σοβαρά. Αν σοβαρευ-
τείς, τότε θα είσαι στο σωστό δρόμο που 
θα σε οδηγήσει σ’ έναν γάμο ισχυρό και σε 
μια ευτυχισμένη οικογένεια.

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.

ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΟ ΓΑΜΟ

οικογένεια

• To παιδί μου και εγώ
Η δύναμη της θετικής σκέψης

Τ
α παιδιά συμπεριφέρονται σαν να 
γνωρίζουν ήδη το… νόημα της ζω-
ής! Όταν θέλουν σοκολάτα -ακόμα 
και πριν από το φαγητό-, θα σκαρφι-

στούν δέκα διαφορετικούς τρόπους για να τη 
διεκδικήσουν. Όταν τα μαλώνουν, ξεπερνάνε 
την «πίκρα» τους σε δευτερόλεπτα. Κι όταν 
τα στέλνουν τιμωρία στο δωμάτιό τους, ανα-
καλύπτουν εκεί όλα όσα μπορούν να κάνουν 
για να περάσει η ώρα διασκεδαστικά. Ανή-
κουν σε εκείνη την κατηγορία των ανθρώ-
πων που βλέπουν πάντα φως στην άκρη του 
τούνελ, δηλαδή σε όσους κυριαρχούνται α-
πό «θετικά συναισθήματα». Και οι άνθρω-
ποι αυτοί έχουν περισσότερες πιθανότητες 
να γίνουν ευτυχισμένοι. Καθώς μεγαλώνουν 
όμως συνήθως χάνουν αυτή την αισιόδοξη 
οπτική των πραγμάτων. Πώς μπορούν να τη 
διατηρήσουν και τι έχουν να κερδίσουν εάν 
κάνουν τη χαρά να διαρκεί περισσότερο α-
πό το θυμό; 

Μεγαλώνοντας «θετικά» παιδιά
Για να γίνει ένα παιδί «θετικό», θα πρέπει 
να νιώθει ασφαλές και να έχει εμπιστοσύνη 
στον εαυτό του. Θα πρέπει να νιώθει ότι τα 
καταφέρνει, ξεκινώντας από τα πιο απλά και 
φτάνοντας στις πιο δύσκολες προκλήσεις. 
Ο ρόλος του γονιού είναι να βοηθήσει το 
παιδί του να αποκτήσει αυτές τις δεξιότητες 
-να μάθει να τρέχει, να πετάει την μπάλα, να 
δένει τα κορδόνια του, να ντύνεται μόνο του-, 
αλλά και να επιβραβεύει τις προσπάθειές του 
με πολλά «μπράβο». Αντίθετα, η συνεχής 
κριτική μπορεί να κάνει πολύ μεγάλο κακό 
στην αυτοπεποίθηση και την αυτοεικόνα του 
παιδιού. Και, μάλιστα, οι αρνητικές εμπει-
ρίες είναι πολύ πιο ισχυρές από τις θετικές. 
Ένα αρνητικό συναίσθημα -η λύπη, ο θυμός, 
ο φόβος- έχει μια σημαντική βαρύτητα: Ένα 
παιδί μπορεί να νιώθει ότι είναι θυμωμένο 
βαθιά και για ώρες. 
Παίζω και μαθαίνω (να είμαι ευτυ-
χισμένος) 
Τα παιδιά γεννιούνται με μια περιέργεια 
απέναντι στη ζωή. Ο στόχος τους είναι να 
μάθουν όσο περισσότερα μπορούν, κι αυτό 
τα γεμίζει χαρά. Γι’ αυτό, το πιο σημαντικό 

πράγμα για εκείνα είναι το παιχνίδι. Μέσα 
από αυτό, τα παιδιά -όπως όλα τα θηλα-
στικά- μαθαίνουν πράγματα που τους είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμα, όπως να πηδάνε, να τσα-
κώνονται, να πετάνε μπάλες, να πέφτουν, να 
σηκώνονται, να προσποιούνται, να υποδύ-
ονται ρόλους. Έτσι, αναπτύσσουν τη φαντα-
σία τους, μαθαίνουν να ξεχωρίζουν ανάμεσα 
στο πραγματικό και το φανταστικό και δοκι-
μάζουν τις δυνάμεις τους. «Το χειρότερο που 
μπορείς να κάνεις σε ένα παιδί -κι αυτό συμ-
βαίνει κατά κανόνα στις σύγχρονες οικογέ-
νειες- είναι να του στερήσεις την παιδική ηλι-
κία», λέει ο ψυχολόγος Αναστάσιος Σταλί-
κας, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Θετι-
κής Ψυχολογίας. «Στις μέρες μας, τα παιδιά 
μπαίνουν πολύ γρήγορα στη ζωή τους στη 
διαδικασία της ευθύνης, της μάθησης, ξεκι-
νούν σε μικρότερη ηλικία το σχολείο, έχουν 
υπερβολικά πολλές ασχολίες (πιάνο, κολύ-
μπι, Αγγλικά κλπ.), όχι όμως για να παίξουν 
και για να περάσουν καλά, αλλά για να γίνουν 
ανταγωνιστικά και να αναπτύξουν την… 
εμπορευματική τους αξία στο μέλλον». Το 
«κλειδί» είναι οι ικανότητες και οι δεξιότη-
τες που χρειάζεται το παιδί, να αναπτυχθούν 
μέσα από την ίδια την παιδικότητά του. Οι 
γονείς θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τη 
συμπεριφορά των παιδιών τους, να προσπα-
θούν να αποκρυπτογραφούν τις κλίσεις τους 
και να τα στηρίζουν στην προσπάθειά τους 
να γίνουν καλύτερα σε αυτούς τους τομείς. 
Ωστόσο, σήμερα λειτουργούμε με αντίθετο 
τρόπο: Ένα παιδί που δεν τα πηγαίνει π.χ. 
καλά στα Μαθηματικά, είναι πολύ πιθανό οι 
γονείς του να το στείλουν στο φροντιστήριο 
ή να φέρουν μια δασκάλα στο σπίτι για να το 
βοηθήσει. Όμως, κανένας γονιός δεν θεω-
ρεί ότι για το παιδί που μπορεί να έχει κλίση 
στην Ιστορία θα πρέπει να φέρει ένα δάσκαλο 
για να το βοηθήσει να εξελίξει περισσότερο 
αυτό που δείχνει να το ενδιαφέρει. Έχουμε 
μάθει να μην επικεντρωνόμαστε στα θετικά 
των παιδιών μας αλλά στα αρνητικά, όχι σε 
αυτά που μπορούν να κάνουν αλλά σε αυτά 
που είναι αδύναμα. Αυτή η στάση στέλνει στο 
παιδί το μήνυμα ότι δεν έχει τόση αξία το τι 
ξέρει ή το μπορεί, αλλά το τι δεν γνωρίζει. 
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της χριςτιανας κιεςκου

Δ
ύο νέες πειραματικές θε-
ραπείες δημιουργούν 
ελπίδες για μελλοντικά 
νέα «όπλα» στην αντιμε-

τώπιση του διαβήτη τύπου 1 («παι-
δικού»).
Από τη μία αποδείχθηκε ασφαλής 
και πολλά υποσχόμενη η πρώτη 
κλινική δοκιμή μιας πρωτοπορι-
ακής ανοσοθεραπείας, η οποία 
«επανεκπαιδεύει» το ανοσοποιη-
τικό σύστημα, ώστε να επιβραδύ-
νει την εξέλιξη του διαβήτη τύπου 
1. Η δοκιμή έγινε στη Βρετανία σε 
μικρό αριθμό ασθενών, οι οποίοι 
δεν εμφάνισαν κάποια παρενέρ-
γεια.
Από την άλλη, η αμερικανική εται-
ρεία Viacyte ανακοίνωσε ότι δύο 
ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 είναι 
οι πρώτοι που δέχθηκαν εμφυτεύ-
ματα από εμβρυϊκά βλαστο-
κύτταρα. Το εμφύτευμα, με 
την ονομασία PEC-Direct, 
που έχει μέγεθος πιστω-
τικής κάρτας, εισάγεται 
κάτω από το δέρμα 
στο μπράτσο.
Στόχος είναι, όταν 
αυξάνεται το σάκ-
χαρο του αίματος, τα 
κύτταρα των εμφυτευ-
μάτων να αντικαθιστούν τα 
κατεστραμμένα κύτταρα 
του παγκρέατος και να 
απελευθερώνουν την 
ορμόνη ινσουλίνη, 
ώστε να αποκαθιστούν 
τα φυσιολογικά επίπεδα 
του σακχάρου.
Ο διαβήτης τύπου 1 είναι 
μια αυτοάνοση πάθηση, 
η οποία προκαλείται 
από την καταστροφή των 
β-κυττάρων του παγκρέ-
ατος που παράγουν ινσου-
λίνη, με συνέπεια να καθί-
σταται αδύνατη η ρύθμιση 
του σακχάρου σε φυσιολογικά 
επίπεδα.
Η ανοσοθεραπεία που δοκιμά-
σθηκε σε 27 άτομα έδειξε σημάδια 
επιβράδυνσης της νόσου, αλλά θα 
πρέπει να ακολουθήσει δοκιμή σε 
περισσότερους ασθενείς. Αν απο-
δειχθεί επιτυχής, ίσως μια μέρα 

οι διαβητικοί απαλλαχθούν από 
το βάρος των ενέσεων ινσουλίνης 
- κάτι που ισχύει και για τη θερα-
πεία με τα εμφυτεύματα.
Προς το παρόν, πάντως, είναι πολύ 
νωρίς για να εξαχθούν συμπερά-
σματα κατά πόσο η νέα ανοσοθε-
ραπεία όντως μπορεί να «φρενά-
ρει» τον διαβήτη. Οι 27 ασθενείς, 
που είχαν διαγνωσθεί με διαβήτη 
τύπου 1 τις τελευταίες 100 μέρες, 
έκαναν τη θεραπεία (έγχυση ενός 
πεπτιδίου προ-ινσουλίνης που εν 
συνεχεία μετατρέπεται σε κανο-
νική ινσουλίνη) κάθε δύο ή τέσσε-
ρις εβδομάδες επί ένα εξάμηνο.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον 
καθηγητή κλινικής ανοσολογίας 
Μαρκ Πίκμαν του King’s College 
του Λονδίνου, έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο αμερικανικό 

ιατρικό περιοδικό «Science 
Translational Medicine».
Όπως είπε ο Πίκμαν, «αν 
όλα πάνε καλά, σε πέντε έως 

10 χρόνια μπορούμε 
να έχουμε ένα νέο φάρ-
μακο». Αυτό θα χορη-

γείται στα παιδιά που αρχί-
ζουν να εμφανίζουν τη 

νόσο, καθώς και σε κάθε 
άνθρωπο με υψηλό 
γενετικό κίνδυνο για 
διαβήτη τύπου 1.

Ο διαβήτης τύπου 1 μπο-
ρεί να εμφανισθεί σε οποια-
δήποτε ηλικία, αλλά συνή-

θως πριν από την ηλικία 
των 40 ετών και ακόμη 
συχνότερα στην παιδική 
ηλικία. Περίπου το 10% 

των διαβητικών έχει τον τύπο 
1, ενώ οι υπόλοιποι έχουν δια-

βήτη τύπου 2, που συνήθως 
εμφανίζεται σε μεγαλύτερη 
ηλικία και σχετίζεται με τον 

τρόπο ζωής, τη διατροφή και 
την παχυσαρκία.

Περίπου 422 εκατομμύρια άνθρω-
ποι παγκοσμίως έχουν διαβήτη 
τύπου 1 και 2. Ο διαβήτης τύπου 
1 εμφανίζει συνεχή αύξηση στην 
Ευρώπη, με ρυθμό περίπου 4% 
ετησίως μεταξύ των παιδιών και 
των εφήβων, για λόγους που δεν 
είναι σαφείς.

Κ
αλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, παραλία, αμμουδιά… υπάρχει καλύ-
τερο σκηνικό; Υπάρχει και μάλιστα είναι και ωφέλιμο… να περ-
πατάτε ξυπόλυτοι στην άμμο!
Δείτε γιατί κάνει καλό!

Πιστέψτε μας, δεν υπάρχει καλύτερη γυμναστική. Κι αυτό διότι με το να 
περπατάμε ξυπόλυτοι στην άμμο, γυμνάζεται όλο το σώμα μας και ιδιαί-
τερα οι γάμπες, τα πέλματα και οι γλουτοί.
Και ναι, πέρα από καλή γυμναστική, είναι και ένας τρόπος για να κάψετε 
διπλάσιες θερμίδες.
Το περπάτημα με γυμνά πόδια βοηθά στη διαμόρφωση της καμάρας, 
εξασφαλίζοντας υγιή πόδια με λιγότερες παραμορφώσεις.
Το θαλασσινό νερό είναι άριστος αγωγός του ηλεκτρισμού, που σημαίνει 
ότι μεταφέρονται ελεύθερα ηλεκτρόνια στο σώμα μας, εξουδετερώνο-
ντας τις ελεύθερες ρίζες. Σε μπερδέψαμε; Λοιπόν, κράτα ότι απλώς μειώ-
νονται οι πιθανότητες να πάθεις κάποια φλεγμονή.
Τα άτομα που πάσχουν από καρδιαγγειακές νόσους είναι καλό να περπα-
τούν ξυπόλυτα στην άμμο, αφού έτσι αραιώνει το αίμα και γίνεται λιγό-
τερο κολλώδες.
Η άμμος, μεταξύ άλλων, απορροφά τους κραδασμούς. Βοηθά στην αντι-
μετώπιση της αρθρίτιδας, ενώ μειώνει τους μυϊκούς πόνους.
Τέλος, η άμεση επαφή με την άμμο τονώνει τα κάτω άκρα και δημιουργεί 
μια αίσθηση ευεξίας.

Ο
ι άνθρωποι που, από 
το σπίτι τους ή το γρα-
φείο τους, βλέπουν τη 
θάλασσα κάθε μέρα, 

έχουν σημαντικά μικρότερο ψυ-
χολογικό στρες, σύμφωνα με μια 
νέα αμερικανο-νεοζηλανδική ε-
πιστημονική έρευνα.
Η μελέτη βρήκε ότι η θέα της 
θάλασσας είναι ανώτερη και από 
τη θέα του πρασίνου. Όσοι καθη-
μερινά έβλεπαν δάση ή πάρκα 
από το σπίτι τους, δεν είχαν ανά-
λογο όφελος στην μείωση του 
στρες.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την 
επίκουρη καθηγήτρια γεωγρα-
φίας της υγείας ‘Αμπερ Πίρσον 
του Πολιτειακού Πανεπιστημίου 
του Μίσιγκαν, που έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση στο ιατρικό 
περιοδικό «Health and Place», 
μελέτησαν τοπογραφικά και 
ιατρικά στοιχεία για τους κατοί-
κους της πρωτεύουσας Γουέλι-
γκτον της Ν. Ζηλανδίας, συσχετί-
ζοντας τη θέα που είχε ο καθένας, 
με το επίπεδο του στρες του.
Ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλι-
κία, το επίπεδο εισοδήματος κ.α., 
η θέα της θάλασσας φάνηκε να 
συσχετίζεται θετικά με μια πιο 
ήρεμη ψυχική κατάσταση.
Όσον αφορά το πράσινο ή 
το βουνό, που φαίνεται να 
«χάνουν» σε σχέση με τη 
θάλασσα, οι ερευνητές επεσή-
μαναν ότι εν μέρει μπορεί αυτό 
να οφείλεται στο ότι οι ίδιοι δεν 
έκαναν διάκριση ανάμεσα σε 
φυσικούς και τεχνητούς χώρους 
πρασίνου. Ενώ η θέα της θάλασ-
σας είναι τελείως φυσική, του 
πρασίνου συνήθως περιλαμβά-
νει και ανθρώπινες κατασκευές ή 
δραστηριότητες (παιδικές χαρές, 
γήπεδα, πάρκα κ.α.).
«Ίσως αν συγκρίναμε τη θάλασσα 
μόνο με παρθένα δάση, να βρί-
σκαμε κάτι άλλο», είπε η Πίρσον, 
η οποία επίσης ανέφερε ότι είναι 
ασαφές κατά πόσο η θέα μιας 
λίμνης ή ενός ποταμού μειώνει 
εξίσου το στρες, όσο η θέα του 
ωκεανού ή μιας θάλασσας.
Σε κάθε περίπτωση, τα ευρήματα 
μπορεί να ενδιαφέρουν όσους 
αρχιτέκτονες. ασχολούνται με την 
χωροταξία των πόλεων.

Η καθημερινή 
θέα της θάλασσας 
μειώνει το στρες Γιατί κάνει καλό να 

περπατάμε ξυπόλυτοι 
στην άμμο

Νέες ελπίδες για τον διαβήτη 
τύπου 1 από πειραματική 
ανοσοθεραπεία

υγεία

Ε
πιστήμονες στις ΗΠΑ ανέ-
πτυξαν ένα νέο τεστ αίμα-
τος για την ταχεία διά-
γνωση του καρκίνου, το 

οποίο θα μπορούσε να μεταμορ-
φώσει τον τρόπο που η νόσος 
παρακολουθείται και αντιμετω-
πίζεται. Το τεστ μπορεί να ανι-
χνεύσει γρήγορα τις γενετικές 
μεταλλάξεις σε μικροσκοπικά 
τμήματα του DNA, τα οποία απε-
λευθερώνονται στο αίμα από τα 
καρκινικά κύτταρα.

Το άκρως ευαίσθητο νέο τεστ (με 
την ονομασία Single color digital 
PCR) απαιτεί ελάχιστο αίμα του 
ασθενούς και είναι σε θέση να 
ανιχνεύσει ακόμη και τρία μόνο 
μόρια που φέρουν καρκινικές 
μεταλλάξεις. Επιπλέον μπορεί να 
εξατομικευθεί, ώστε να αναγνω-
ρίζει μόνο μεταλλάξεις μοναδικές 

για κάθε επιμέρους καρκίνο. Οι 
ερευνητές του Τμήματος Ιατρικής 
του Πανεπιστημίου Στάνφορντ 
της Καλιφόρνια, με επικεφαλής 
τον αναπληρωτή καθηγητή ογκο-
λογίας Χανλί Τζι, έκαναν τη σχε-
τική δημοσίευση στο περιοδικό 
μοριακής διαγνωστικής «Journal 
of Molecular Diagnostics».

Οι επιστήμονες τόνισαν ότι τα 
μοριακά διαγνωστικά τεστ όπως 
αυτό που ανέπτυξαν, θα επιτρέ-
ψουν οι ασθενείς να παρακο-
λουθούνται εύκολα σε κάθε επί-
σκεψή τους στο γιατρό, πράγμα 
που θα διευκολύνει την ταχεία 
διάγνωση της τυχόν επέκτασης 
του καρκίνου. Το νέο τεστ είναι 
σχετικά φθηνό και απλό, χωρίς 
να απαιτεί μεγάλη εκπαίδευση 
για την ανάλυσή του και μπορεί 
να γίνει από κάθε εργαστήριο.

Νέο τεστ αίματος για την ταχεία 
διάγνωση του καρκίνου
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Λ
υπόμουν τις δύο ή τρείς συμμαθήτριες 
στο σχολείο που είχαν αρραβωνιαστεί 
– ήταν τρέλα να δεσμευτούν τόσο νέες. 
Υποτίθεται ότι η δική μας γενιά ήταν α-

πελευθερωμένη από τον κοινωνικό ζουρλομαν-
δύα της εποχής των μητέρων μας. Η μόρφωση 
είχε μεγαλύτερη αξία. Ομως συνέβη κάτι που 
δεν είχα προβλέψει, η ζωή καθοδηγούσε: Ερω-
τεύθηκα. Ακολούθησε ο γάμος και η απόκτηση 
των δύο γιών μου. Στη σύγχρονη εποχή, όπου 
πολλές εργαζόμενες γυναίκες δεν σκέπτονται την 
μητρότητα μέχρι τα τριάντα τους ( τουλάχιστον ), 
οι επιλογές μου μπορεί να φαίνονται αμφισβη-
τήσιμες. Για μένα όμως είναι λογικά τέλειες. Ναι, 
θα μπορούσαμε να περιμένουμε περισσότερο, 
όμως τι να περιμένουμε και γιατί;
   Είδα άγρια και ανώριμα πλάσματα στο πανεπι-
στήμιο και ένιωσα τυχερή που ήμουν μακρυά 
από το νομαδικό πνεύμα πολλών συμφοιτη-
τών μου που βασανίζονταν με ραντεβού στα 
τυφλά και με εφιαλτικούς συγκάτοικους. Από 
την άποψη της φυσικής κατάστασης υπήρχαν 
πολλά πλεονεκτήματα που έγινα μητέρα σε 
μικρή ηλικία. Αφου είχα ακούσει σπαραξικάρ-
διες ιστορίες για γυναίκες τριάντα και κάτι που 
είχαν πρόβλημα τεκνοποίησης, φαινόταν ότι 
το να είσαι νεότερη ήταν μεγάλο προσόν. Αυτό 

αποδείχθηκε, αφού η σύλληψη και γέννηση και 
των δύο παιδιών έγινε πολύ εύκολα, και ενώ 
λατρεύω τον ύπνο, το ξύπνημα στις 2π.μ. δεν 
ήταν τόσο κουραστικό. Και όταν έγιναν νήπια 
ήμουν έτοιμη να τρέξω πίσω τους κάθε στιγμή, 
ενώ άλλες μητέρες φαίνονταν εξουθενωμένες.
   Η μικρή απόσταση της γενεάς μπορεί να 
μετράει στο ότι είμαι πολύ συνδεδεμένη με τα 
παιδιά. Είμαι πιο ανοιχτή σε νέα ενδιαφέροντα – 
όπως η trans μουσική – και δε νιώθω φρίκη όταν 
μου δείχνουν περίεργα μηνύματα στο κινητό 
τους. Αντίθετα από μερικούς γονείς που υπερτι-
μούν τη θέση τους και βλέπω πόσο προσπαθούν 
να είναι εκείνοι ο καλύτερος φίλος των εφήβων 
τους, εγώ δέχομαι ότι τ’αγόρια μου χρειάζονται 
τον δικό τους χώρο κίνησης. Οσο άνετη και αξια-
γάπητη να είμαι, τα παιδιά θα φύγουν από κοντά 
μου – και αυτό είναι καλό. Το καλοδέχομαι σαν 
σημείο ότι πραγματικά μεγαλώνουν.
   Μέσα στην άγνοια της νεότητάς μου, υπέθετα 
ότι όλα θα πήγαιναν κατ’ευχήν. Επειδή ήμουν 
τόσο νέα δεν σκεφτόμουν ότι έπρεπε να είμαι 
σούπερ-μαμά, μια πίεση που νιώθουν πολ-
λές γυναίκες που καθυστέρησαν να αποκτή-
σουν παιδιά. Δεν χρειαζόταν να παραιτηθώ από 
μία υπέροχη καριέρα ( επειδή ούτως ή άλλως 
δεν είχα ) ή να υποστώ εξαντλητικές και ακρι-

βές θεραπείες για ν’αποκτήσω μωρό, γι’αυτό 
ούτε για ένα λεπτό δεν είπα ́΄Εκανα όλες αυτές τις 
θυσίες μόνο για να έχω ...φτυσίματα πάνω στον 
ώμο μου!` .̀ Επειδή δεν είχα κολλήσει στην ιδέα 
ότι αυτή μπορεί να είναι η μοναδική ευκαιρία 
μου να είμαι μητέρα δεν ασχολήθηκα με μικρές 
λεπτομέρειες φροντίδας των παιδιών, όπως να 
συγκρίνω το πρόγραμμα ύπνου των αγοριών 
μου με άλλων.
   Είναι πολλά αυτά που θα μπορούσα να είχα 
κάνει για την προσωπική μου εξέλιξη όμως 
κάθε φορά που αισθάνομαι ότι έχω μείνει 
πίσω στα επιτεύγματά μου, κοιτάζω τα μάτια 
τους και νιώθω μια βαθιά αγάπη που μπορώ να 
συγκρίνω μόνο με θρησκευτικό συναίσθημα. 
Είναι η αίσθηση που επιβεβαιώνει ότι δεν έκανα 
λάθος  που απέκτησα παιδιά τόσο νέα. Και τώρα 
που και τα δύο παιδιά μου είναι άνδρες είμαι 
περισσότερο ελεύθερη να κάνω ό,τι μ’ευχαρι-
στεί ή ακόμα και να δημιουργώ μία ολόκληρη 
καινούργια ζωή από την αρχή!
   Αν είχα καθυστερήσει την απόκτηση παιδιών; 
Θα είχα ζήσει τη νεότητά μου σ’όλο της το μεγα-
λείο. Η χαρά θα ήταν μεγαλύτερη όταν θα ήξερα 
τη θέση μου στον κόσμο πριν γίνω μητέρα, όταν 
θα ήξερα ποια είμαι πραγματικά. Στη δεκαετία 
των είκοσι ανακαλύπτεις πως πρέπει να είσαι 

γυναίκα και ταυτόχρονα να εξελίσσεσαι ως προ-
σωπικότητα. Για να το πετύχω θα δοκίμαζα κάθε 
κοστούμι που θα μου τραβούσε την προσοχή: 
Θα ήμουν διανοούμενη, ποιήτρια ή ...τρελλή. 
Θα ήμουν χορεύτρια, επιστήμων ή γυναίκα του 
υπόκοσμου. Και δεν θα υπήρχε κανείς γύρω 
μου για τον οποίο θα ήμουν υπεύθυνη. Θα είχα 
μάθει από πριν για τη δύναμη που έρχεται όταν 
αρχίζουμε ν’αγαπάμε, που μας περιτυλίγει σαν 
αναρριχητικό φυτό. Θα ήθελα να είχα μεγαλώ-
σει πριν μεγαλώσουν τα παιδιά μου κάτι που 
μόλις πρόσφατα κατόρθωσα ( και δεν είμαι απο-
λύτως βέβαιη! ). Θα είχα την οικονομική άνεση 
που θα τους εξασφάλιζε την παρουσία μου – το 
κυνήγι της επιβίωσης έχει αφήσει πολλά κενά 
στη μνήμη μου και κενά στις παιδικές τους ανα-
μνήσεις.
   Είναι δύσκολο να προτιμάς τα μωρά από τη δια-
σκέδαση όταν είσαι 21 χρονών, όμως εάν είσαι 
με κάποιον που κι αυτός ενθουσιάζεται με την 
ιδέα να γίνετε γονείς και έχετε κάποια οικονομική 
βάση, τότε μη διστάσετε. Σε τελική ανάλυση δεν 
είναι κι άσχημα να είμαι η πιο εμφανίσιμη ...για-
γιά στη γειτονιά!

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

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣκλΗ

η  τυΧη  ευνοει  τουσ  τολμηρουσ
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Σχολιαστής
του γιώργου τσαντήλα

Αγεωγράφητοι και 
αγράμματοι  ίσον 
φιλοπόλεμοι!
Ξέρω ξεχείλισε και πάλι 

το ελληνικό μου δαιμόνιο και παραμιλάω. Αλλά ρε συ 
σχολιαστή , τί να σου πω ; τί να σου γράψω που έχω 
χάσει την μπάλλα με αυτά που βλέπω και ακούω γύρω 
μου. 
Ρώτησαν τους Αμερικανούς πολίτες , αν θέλουν πόλεμο 
με την Βόρεια Κορέα, που πολύ τους μπαίνει στα ρου-
θούνια τελευταία. Οι περισσότεροι,  αν όχι όλοι , απά-
ντησαν πως ναι , θα το ήθελαν . 
Και αμέσως μετά , τους ρώτησαν να υποδείξουν στον 
χάρτη , που βρίσκεται αυτό το σιχαμερό κρατίδιο , που 
τόλμησε να υψώσει ανάστημα στον μπάτσο του δια-
στήματος ! 
Τότε, άρχισαν να χαζογελάνε και τα σχετικά,  “what is 
going on?” , “is that really a question?” και αλήθεια 
σου λέω,  έψαχναν την Β. Κορέα και τον Κιμ κάπου στην 
Μέση Ανατολή , Βόρειο Αφρική και βάλε ρε μεγάλε ! 
Δεν τρέφω καμμία συμπάθεια γ ια τον σχισ τομάτη 
δικτάτορα , που αν τον είχα συμμαθητη στο σχολείο 
θα τον είχα πλακώσει στις γρήγορες , αλλά και αυτή η 
άκρατη αλλαζονία των ισχυρών της Δύσης, σε πρώτη 
φάση με εκπλήσει δυσάρεστα και αμέσως μετά μου 
προκαλεί γέλιο . Πολύ γέλιο .  Πού πας ρε Καραμήτρο; 

Παιχνίδια εξουσίας .
Πανάρχαιο το σπορ. Αλήθεια στο τέλος ποιο είναι το 
διακύβευμα; Να καταλύσεις μια δικτατορία γ ια να 
εγκαθιδρύσεις μια νέα , τη δικιά σου; 
Μήπως η χειραγώγηση ; Μήπως ένα εγωιστικό καπρί-
τσιο σαν αυτό που βασανίζει το ζευγαράκι στο παγκάκι 
του πάρκου; Μήπως τα φράγκα , ο πλούτος του Αρι-
στοφάνη; 
Ίσως και όλα μαζί να απαρτίζουν αυτό που λέμε παιχνί-
δια εξουσίας , που συνήθως καταλήγουν στον πόλεμο. 
Ας θυμηθούμε τον Β Παγκόσμιο πόλεμο, όπου στην 
πατρίδα μας, που πολέμησε κατά του Άξονα , ήρθαν ως 
ελευθερωτές οι Εγγλέζοι και τότε , ζήσανε οι παππού-
δες μας και οι γονείς μας μια τρισχειρώτερη κατοχή. Το 
ίδιο έγινε και όπου μπήκαν οι Ρώσσοι του Στάλιν,  ως 
ελευθερωτές επίσης . 
Είναι μακάβριο αλλά πέρα ως πέρα καταγεγραμμένο 
στην ιστορία. Μήπως έχει δίκιο ο «σκοτεινός» φιλό-

σοφος, ο Ηράκλειτος , που έλεγε «πατήρ πάντων πόλε-
μος» ; μήπως όλα γίνονται για την καταστροφική έριδα 
που ταίζει το αχόρταγο σύμπαν με το ανθρώπινο -και 
όχι μόνο- αίμα; 

Αιμοσταγείς του καναπέ ...
Γιατί , να πεις πως φταίει ο «Χίτλερ» της κάθε εποχής , 
είναι εύκολο . Τον δικτάτορα , τον ακολουθούν πάντα 
οι αιμοσταγείς του καναπέ. Αυτά τα ανθρωποειδή,  
που εύκολα λένε , ναι μωρέ , θέλουμε πόλεμο , γνωρί-
ζοντας πως,  άλλοι θα πάνε να πολεμήσουν γι αυτούς 
, που τα νέα της σύρραξης, θα τα μαθαίνουν από τις 
ειδήσεις των 8 και τα έκτακτα δελτία. 
Αυτά τα ανθρωποειδή και τα κοράκια που εποφθαλμι-
ούν σε οικονομικά οφέλη από τον πόλεμο,  δεν έχουν 
τίποτε να ζηλέψουν από τον Χίτλερ της κάθε εποχής. 
Και είναι μάλλον χειρώτεροι και κρυψίνοι .

Ο Μεγάλος Αδελφός περιμένει στη γωνία 
...
Στο βιβλίο του 1984 που αποτέλεσε «βίβλο» γ ια 

τους αναρχικούς τις περασμένες δεκαετίες ο Τζορτζ 
Όργουελ περιγράφει , πολλά χρόνια πριν , αυτό που 
ζούμε σήμερα. 
Ο πόλεμος μαίνεται κάπου μακριά και τα νέα του πολέ-
μου, τα μαθαίνει η κοινωνία του Όργουελ , από τις 
γ ιγάν τ ιες οθόνες . Το σύστημα παρακολουθεί και 
ελέγχει τα πάντα και οι άνθρωποι είναι χωρισμένοι 
σε δύο κατηγορίες . Αυτοί που δουλεύουν και υπηρε-
τούν τυφλά το σύστημα και οι υπόλοιποι , οι προλε-
τάριοι. Η ρουφιανιά είναι επιβεβλημμένη και κυρίως 
επιτελείται από τα παιδιά, που έτσι παίρνουν πόντους 
για να εισέλθουν στην υπηρεσία του συστήματος . Το 
σύστημα έχει στόχο  να ελέγξει την ψυχή των ανθρώ-
πων και να την καθυποτάξει σ τους ταγούς του  και 
μετέρχεται οποιαδήποτε μέθοδο , που μπορεί να φέρει 
το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πίσω από όλα αυτά, είναι 
μια αόρατη δύναμη , ένα πρόσωπο που κανείς δεν 

γνωρίζει , παρά μόνο το όνομά του . Ο Μεγάλος Αδελ-
φός . Big Brother is watching …  To νού σας παλικάρια 
!!!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

απόψεις
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ΔΙΕΘΝΩΣ ΓΝΩΣΤΟΙ ΣΥΝΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 
«ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Η 
λίστα που ακoλουθει πιθανόν να μην είναι πλήρης και 
να έχω ξεχάσει κάποιους.  Ίσως είναι να υπάρχουν 
και άλλοι διάσημοι και καταξιωμένοι διεθνώς Έλλη-
νες οπότε η αποστολή σας αναγνώστες μου είναι να 

μου τους θυμίσετε!  Θα αρχίσω απ αυτούς που ήδη έχουν φύ-
γει απ τη ζωη 
ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ/KATINA PAΧINOY: (1900 - 1973) 
Η Κατίνα  Παξινού  ήταν Ελληνίδα παγκόσμιας φήμης ηθο-
ποιός, κυρίως δραματικού ρεπερτορίου,. Κόρη μεγαλοαστι-
κής οικογένειας, και συγκεκριμένα του αλευροβιομήχανου 
Βασίλη Κωνσταντόπουλου. σπούδασε μουσική και τραγούδι 
σε  Ωδεία της Ευρώπης . Παντρεύτηκε τον βιομήχανο Παξινού, 
και απέκτησε μαζί του δύο κόρες. Το  1931 συνεργάστηκε με 
τον Αλέξη Μινωτή, τον οποίο και παντρεύτηκε. Στην περίοδο 
του πολέμου εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ όπου και εμφανίσθηκε 
στο Μπρόντγουεϊ της Νέας Υόρκης. Όμως, το έργο που την επέ-
βαλε σε διεθνή κλίμακα και που της χάρισε το 1943 το Οσκαρ 
ηθοποιίας, για το «Για ποιον χτυπά η καμπάνα», όπου υποδυ-
όταν το ρόλο της φλογερής πατριώτισσας της Ισπανίας, Πίαρ. 
Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1952 και άρχισε ξανά τις εμφανίσεις 
της στο Εθνικό Θέατρο με τον Αλέξη Μινωτή, με κύριο πλέον 
ενδιαφέρον στις παραστάσεις αρχαίων θεατρικών έργων. στο 
Ηρώδειο και στην Επίδαυρο. Η Κατίνα Παξινού είχε πολύ πλού-
σιες εκφραστικές δυνατότητες και η μουσική της καλλιέργεια 
της επέτρεπε να χρωματίζει τη φωνή της .«Έφυγε», μετά από 
πολυετή μάχη με τον καρκίνο, το 1973. 
ΕΛΙΑ ΚΑΣΑΝ/ΕΛΙΑ ΚΑΖΑΝ: Ο Ελιά Καζάν (1909 - 2003) ήταν 
Έλληνας σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου. Tο 
πραγματικό όνομα τούτον Ηλίας Καζαντζόγλου. Ήταν ο σκη-
νοθέτης που ανέδειξε τον Μάρλον Μπράντο και τον Γουόρεν 
Μπίτι και οδήγησε 21 ηθοποιούς στις υποψηφιότητες των 
Οσκαρ. Οι κινηματογραφικές ταινίες που τον έκαναν διάσημο 
είναι
Συμφωνία Κυρίων (Gentleman’s Agreement, 1947)
Λεωφορείον ο Πόθος (A streetcar named desire, 1951)
Βίβα Απάτα (Viva Zapata!, 1952)
Το λιμάνι της αγωνίας (On the waterfront, 1954)
Ανατολικά της Εδέμ (Froso α Oxi, 1955)
Πυρετός στο αίμα (Splendor in the grass, 1961)
Αμερική, Αμερική (America, America, 1963)
Ο συμβιβασμός (The arrangement, 1969)
Το 1999 η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου του απέ-
νειμε Τιμητικό Οσκαρ για το σύνολο του έργου του
Μελίνα Μερκούρη (Μαρία Αμαλία Μερκούρη, (1920 – 1994) 
Ήταν Ελληνίδα ηθοποιός και πολιτικός. Διετέλεσε υπουργός 
Πολιτισμού σε όλες τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. 
Η οικογένεια Μερκούρη, αρβανίτικης καταγωγής, προερχόταν 
από την Αργολίδα και μέλη της είχαν πολεμήσει στην επανά-
σταση του 1821. Ο παππούς της, Σπυρίδων Μερκούρης, είχε 
διατελέσει για πολλά χρόνια δήμαρχος Αθηναίων. Ο πατέρας 
της, Σταμάτης Μερκούρης,  χρημάτισε βουλευτής και υπουρ-
γός. Το χειμώνα του 1939 παντρεύεται τον Παναγή Χαροκόπο.
«Λεωφορείον ο Πόθος» (1949) αποτέλεσε μια από τις παρα-
στάσεις σταθμούς στην καριέρα της. Ήταν η   παράσταση για 
την οποία γράφτηκε το τραγούδι του Μάνου Χατζιδάκι «Χάρ-
τινο το Φεγγαράκι».
«Ποτέ την Κυριακή» έμελλε να είναι ένας σημαντικός σταθ-
μός στην θεατρική της καριέρα με συμπρωταγωνιστή τον Νίκο 

Κούρκουλο. Η ομώνυμη ταινία  την κάνει διάσημη σε όλη την 
υφήλιο, ταινία η οποία βραβεύτηκε με Οσκαρ Καλύτερου Τρα-
γουδιού (ήταν υποψήφια για άλλα τέσσερα Οσκαρ) .Της χάρισε 
επίσης αρκετά βραβεία με κορυφαίο το βραβείο πρώτης γυναι-
κείας ερμηνείας του Φεστιβάλ των Καννών και επίσης μία υπο-
ψηφιότητα για Οσκαρ το οποίο όμως έχασε απ την Ελίζαμπεθ 
Τέιλορ το 1960.
Αρκετά σημαντική ήταν και η πορεία της στον διεθνή  κινημα-
τογράφο.
1956 - Συνεργάζεται με το  Ιλ Ντασέν και γυρίζουν την ταινία 
«Ο Χριστός ξαναστρώνεται» βασισμένη στο μυθιστόρημα του 
Νίκου Καζαντζάκη
1962 «Φαίδρα» με τον Άντονι Περκινς και μουσική του Μίκη 
Θεοδωράκη
1964 «Τοπ Καπι»  με τον Πίτερ Ούστινοφ
1974 «Μία φορά δε φτάνει» (Once Is Not Enough)Και άλλες
«Στέλλα» (1955) ήταν η μόνη ταινία που έκανε η Μελίνα Μερ-
κούρη με ελληνική παραγωγή (Καραγιάννης Καλαντζόπουλος).
Ο Ζιλ Ντασέν και η Μελίνα Μερκούρη παντρεύτηκαν το 1966 
στο δημαρχείο Λωζάννης. 
Πέρα από soundtrack ταινιών και θεατρικών παραστάσεων. 
Έχει τραγουδήσει μεγάλους Έλληνες συνθέτες, Μάνο Χατζι-
δάκι (με τον οποίο τους συνέδεε προσωπική φιλία, Μίκη Θεο-
δωράκη, Σταύρο Ξαρχάκο, Γιάννη Μαρκόπουλο, και Βασίλη 
Τσιτσάνη 
Ο Μιχάλης Κακογιάννης (1921 - 2011) ήταν Κύπριος ηθοποιός 
και σκηνοθέτης Γεννήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου,  σπού-
δασε Νομική, Δραματικές Τέχνες και σκηνοθεσία στο Λονδίνο. 
Το 1947, ξεκίνησε την καριέρα του στο Θέατρο της Αγγλίας ως 

ηθοποιός, γρήγορα όμως τον κέρδισε η σκηνοθεσία  Από το 
1951, που εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, αφιερώθηκε στη  σκη-
νοθεσία θεατρικών παραστάσεων και, από το 1952, στον ελλη-
νικό κινηματογράφο. Τιμήθηκε με πολλά βραβεία σκηνοθε-
σίας.   . Η «Στέλλα», το «Κορίτσι με τα μαύρα», το «Τελευταίο 
ψέμα» η τριλογία του: «Ηλέκτρα», «Τρωάδες» και «Ιφιγένεια» 
και ο «Αλέξης Ζορμπάς» είναι μερικές μόνο από τις ταινίες του 
που διαγωνίστηκαν και προβλήθηκαν στα εγκυρότερα φεστι-
βάλ παγκοσμίως και απέσπασαν πολλά βραβεία και τιμητικές 
διακρίσεις. 
ΤΕΛΛΥ ΣΑΒΑΛΑΣ/TELLY SAVALAS (1922 –1994): Ο Αριστοτέ-
λης «Τέλι» Σαββάλας ήταν ηθοποιός του κινηματογράφου και 
της τηλεόρασης. Hτον το δεύτερο παιδί από τα πέντε του Νίκου 
και της Χριστίνας Τσάγαλα, Ελλήνων μεταναστών, με καταγωγή 
από τη Λακωνία.  Η καριέρα του ως ηθοποιού άρχισε μετά τα 
35 του. Ήταν υποψήφιος για Όσκαρ το 1963 για την ταινία Ο 
βαρυποινίτης του Αλκατράζ (Birdman of Alcatraz, 1962). Έγινε 
πολύ γνωστός από την τηλεοπτική σειρά Κότζακ και από την 
ταινία του Τζέιμς Μποντ On Her Majesty’s Secret Service . Ήταν 
νονός της Ελληνοαμερικανίδας ηθοποιού Τζένιφερ Άνιστον.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ/ MARIA KALLAS (1923-1977)
Η Μαρία Κάλλας  γεννημένη ως Μαρία Άννα Σοφία Καλογερο-
πούλου, ήταν κορυφαία Ελληνοαμερικανίδα υψίφωνος και η 
πλέον γνωστή παγκοσμίως ντίβα της όπερας 
Τον Αύγουστο του  1947 κάνει την πρώτη της εμφάνιση στην 
Αρένα της Βερόνα με τη «Τζοκόντα» του Αμιλκάρε Πονκιέλι.  
Συνάμα έρχεται και η γνωριμία της με τον μουσικόφιλο Ιταλό 
βιομήχανο Τζοβάννι  Μενεγκίνι, με τον οποίο παντρεύονται το 
1949. Ο Μενεγκίνι έχοντας και ρόλο μάνατζερ άσκησε καταλυ-
τική επιρροή στην καριέρα της Κάλλας, αποτρέποντάς την από 
κάθε βιοτική ενασχόληση με την οικονομική κάλυψη, που της 
παρείχε. 
Τον Αυγούστου 1957 γνωρίζεται με τον εφοπλιστή Αριστο-
τέλη Ωνάση . Η γνωριμία τους θα εξελιχθεί σε μία από τις πλέον 
συζητημένες σχέσεις στην ιστορία.
Στα 1966 λύεται ο γάμος της με τον Μενεγκίνι. Πλέον ελπίζει ότι 
ο Αριστοτέλης Ωνάσης θα της ζητήσει να παντρευτούν κάτι που 
τελικά δεν γίνεται, μια και στις 20 Οκτωβρίου 1968 ο Έλληνας 
μεγιστάνας παντρεύεται τη χήρα του Αμερικανού Προέδρου 
Κέννεντυ, Τζάκυ. Αυτή του η πράξη βυθίζει σε κατάθλιψη την 
κορυφαία υψίφωνο.
Το 1969 γυρίζει σε ταινία τη «Μήδεια» του Ευριπίδη σε σκηνο-
θεσία Πιερ Πάολο Παζολίνι. Στις 25 Μαΐου 1970 μεταφέρεται 
στο νοσοκομείο και γίνεται γνωστό ότι επεχείρησε να αυτοκτο-
νήσει λαμβάνοντας μεγάλη δόση βαρβιτουρικών. Η τελευταία 
της εμφάνιση έγινε στην πόλη Σαππόρο της Ιαπωνίας στις 11 
Δεκεμβρίου του 1974.  Η Μαρία Κάλλας πέρασε στην αιωνιό-
τητα στις 16 Σεπτεμβρίου 1977 στο Παρίσι. Και αφού το σώμα 
της αποτεφρώθηκε όπως επιθυμούσε,  η τέφρα της σκορπί-
στηκε στο Αιγαίο.
ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ/ MANOS HADJIDAKIS: (1925 –1994) 
ήταν κορυφαίος Έλληνας συνθέτης και ποιητής.  Πολλά από τα 
έργα του αναγνωρίζονται σήμερα ως κλασικά.  Νικητής Οσκαρ  
για το τραγούδι  «ποτέ την Κυριακή» το 1961. Έγραψε τη μου-
σική και τραγωδία για πολλές ελληνικές ταινίες . Ανάμεσά τους 
οι: «Μανταλένα», «Η Αλίκη στο ναυτικό», «Το κοροϊδάκι της 
δεσποινίδος», «Η κυρία δήμαρχος», «Το κλωτσοσκούφι», και 
άλλες.

απόψεις
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Βρήκε τις βιολογικές της ρίζες  στο Καταφύγι 
και στο Βελβεντό μετά από 48 χρόνια

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες γεια 
σας.
Τελευταία εβδομάδα του καλοκαιριού για εμάς 
την αγαπημένη σας εφημερίδα HELLAS NEWS, 

μιας και αποφασ ίσαμε με τά από 30 χρόν ια να μην 
«εκδοθούμε» γ ια μία εβδομάδα γ ια να μπορέσουν 
οι αγαπητοί συνεργάτες να «πάρουν αναπνοή». Γιατί, 
πραγματικά, η εβδομαδιαία έκδοση μιας εφημερίδος 
της ποιότητας της έκδοσης και της πάν τα εν τυπωσι-
ακής κυκλοφορίας που την έχουν κάνει ΠΡΩΤΗ στην 
προτίμηση της ομογένειας της Β. Αμερικής έχει πολλή 
υπεύθυνη δουλειά και μεράκι. Και πράγματι το λέω 
με μεγάλη σιγουριά κι υπερηφάνεια αυτό, γιατί ειδικά 
φέτος το καλοκαίρι σε όποιο φεστιβάλ ή συνάθροιση 

ομογενών παρευρεθήκαμε και καλύψαμε άκουσα, 
πραγματ ικά, τα πιο θετ ικά σχόλια που θα ήθελε να 
ακούσει κάθε εκδότης που δραστηριοποιείται 45 χρό-
νια στην απανταχού ομογένεια, μιας και πλέον η τεχνο-
λογία μέσω υπολογιστή μας το επιτρέπει.
Από την 1η Σεπτεμβρίου, λοιπόν, ξεκινάμε την χειμε-
ρινή περίοδο με περίσσια όρεξη να σας φέρνουμε κάθε 
εβδομάδα σ το σπίτ ι σας την ενημέρωση που πρέπει 
να έχει ο ελλην ισμός και σας την εξασφαλίζουμε με 
ε ιλικρίνεια και συνέπεια. ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΙΠΟΝ 
ΑΝΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΑΖΙ ΣΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΛΙ… 
Πάμε τώρα στην κοινωνική μας ιστορία, που στην κυρι-
ολεξία σε Αμερική και Καναδά… σπάει καρδιές.

Η 
48χρονη Ευτυχία Φραγκουλίδου, που ζει 
στην Πτολεμαΐδα παντρεμένη με τον Πα-
ναγιώτη Κουσίδη, μητέρα δύο παιδιών, 
βρήκε συγκινημένη, τις βιολογικές της ρί-

ζες στο Καταφύγι και τα απομεινάρια (λείψανα και 
μνήμες) στο Βελβεντό.
Συναντηθήκαμε ‘’τυχαία’’ στο Βελβεντό. Δυο ζευ-
γάρια, μου ζήτησαν να τους δείξω το δρόμο για το 
Μετόχι. Διστακτικά στην αρχή, η άγνωστη σε μένα 
γυναίκα, μου διηγήθηκε με φανερή συγκίνηση την 
αιτία της επίσκεψής τους στο Βελβεντό.
Η ιστορία: Η Ευτυχία γεννήθηκε στις 23-6-1969 στο 
Βελβεντό. Η βιολογική της μητέρα Μαρία Τάτση με 
καταγωγή από το Καταφύγι πέθανε πάνω στη γέννα 
της. Το νεογέννητο βρέφος αμέσως το υιοθέτησε το 
ζεύγος Χρήστου Φραγκουλίδη και Χαρίκλειας Γεωρ-
γιάδου από την Πτολεμαΐδα. Οι θετοί γονείς της την 
αγάπησαν. Η Ευτυχία μεγάλωνε μαζί τους ευτυχι-
σμένα. Παντρεύτηκε τον Παναγιώτη Κουσίδη κι έκα-
ναν δύο παιδιά, το Χρήστο και τη Χαρίκλεια. Και τα χρόνια 
κυλούσαν…
Μετά από 48 ολόκληρα χρόνια η Ευτυχία βρήκε (ήρθε σε 
οπτική επαφή και μέσα σε μεγάλη συγκινησιακή φόρτιση 
έψαυσε) τις βιολογικές ρίζες της στο Βελβεντό.

Η πρώτη συγκίνηση: Συγκεκριμένα στις 6-11-2016 στα Κοι-
μητήρια του Βελβεντού ασπάστηκε τα φυλαγμένα μέσα σε 
ορθογώνιο ξύλινο κουτί (πρόνοια Θεού;) οστά της βιολο-
γικής της μάνας Μαρίας Τάτση από το Καταφύγι. Και της 
άναψε κερί.

Η δεύτερη συγκίνηση: Αυτή ήρθε όταν της είπα 
ότι με το όνομα Τάτσης υπήρξε στο Καταφύγι ο 
Ιωάννης Τάτσης. Αυτός ήταν το πρώτο θύμα, όταν 
το Δεκέμβριο του 1943 τα γερμανικά στρατεύ-
ματα Κατοχής εισέβαλαν στο Καταφύγι. Το όνομά 
του, μαζί με τα ονόματα των άλλων εκτελεσθέ-
ντων, είναι γραμμένο στο κοινό Μνημείο της πλα-
τείας του Αγίου Διονυσίου Βελβεντού. ‘’Ο Γιάννης 
Τάτσης ήταν ο αδερφός της μητέρας μου!’’, ανα-
φώνησε η Ευτυχία και ένα δάκρυ κύλισε στο πρό-
σωπό της. ‘’Πού βρίσκεται το Μνημείο; Μπορώ 
να το δω;’’, ζήτησε με αγωνία.
Ανεβήκαμε όλοι μαζί στον Άγιο Διονύσιο και στο 
Μνημείο. Πρώτο στη μακρά λίστα των εκτελεσθέ-
ντων το όνομα Ιωάννης Τάτσης. Η Ευτυχία έδειξε 
αμήχανα το όνομα και πήγε να κλάψει. Έκανα Τρι-
σάγιο υπέρ αναπαύσεως Ιωάννου και Μαρίας.
Τα λείψανα και τα Μνημεία ανατροφοδοτούν τις 
μνήμες, δεν είναι αδιάφορα και ουδέτερα πράγ-

ματα, συνέχουν τη φυσική, την πνευματική και ιστορική 
καταγωγή και συνέχεια των ανθρώπων και των κοινωνιών, 
τα σεβόμαστε και τα τιμούμε. Δεν τα καίμε και δεν τα κατα-
στρέφουμε. Συμβάλλουν στο όραμα της ειρήνης.

π. Κωνσταντίνος Ι. Κώστας

ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΘΑ ΜΑΣ ΣΤΕΡΗΘΕΙΤΕ
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Ό
πως κάθε μήνα, έτσι και τον Αύγουστο το 
National Ethnic Press and Media Council 
of Canada την Δευτέρα έστησε το meeting 
για την ενημέρωση των μελών του, που 

απαρτίζονται από μέσα μαζικής ενημέρωσης από 
διάφορες κουλτούρες και ομογένειες σε ολόκληρο 
τον Καναδά. Το παρών έδωσαν και ο Δημοτικός Σύμ-
βουλος, Τζιμ Καρύγιαννης, αλλά και η βουλευτής της 
περιοχής του Danforth, Julie Dabrusin, κάνοντας ένα 
διάλογο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ό-
λα τα  μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας, δίνοντας 

παράλληλα και προτάσεις για την επίλυση τους.
Ο πρόεδρος του National Ethnic Press and Media 
Council of Canada, Θωμάς Σάρας, φρόντισε να ενη-
μερώσει όλα τα μέλη που βρέθηκαν στην αίθουσα 
του Δημαρχείου Τορόντο για την επερχόμενη έκθεση 
στο CNE που θα περιλαμβάνει εκδόσεις εφημερίδων 
και εκθέματα από σχεδόν όλα τα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης που συμμετέχουν σε αυτόν τον οργανισμό. Η 
έκθεση θα διαρκέσει από τις 18 Αυγούστου έως τις 
4 Σεπτεμβρίου, ωστόσο, τα εκθέματα των εφημερί-

δων θα παρουσιαστούν στις 20 Αυγούστου και ώρα 
1:00 μ.μ.
Ακόμη, ο κ. Σάρας ενημέρωσε πως τα μέλη του οργα-
νισμού θα έχουν την δυνατότητα, ακόμη και αν δεν 
έχουν την οικονομική ευχέρεια, να αποκτούν από 
τα πανεπιστήμια δημοσιογραφίας στον Καναδά την 
ανάλογη βοήθεια, παρέχοντας τους φοιτητές για πρα-
κτική εξάσκηση. Εάν το Canadian Heritage δώσει το 
πράσινο φως τότε μιλάμε για ένα πραγματικά πολύ 
σημαντικό επίτευγμα που θα βοηθήσει πολλά ΜΜΕ 
μέλη να αναπτυχθούν και να συνεχίζουν να προσφέ-

ρουν τις υπηρεσίες τους στις ποίκιλες ομογένειες της 
χώρας. 
Αξίζουν, πραγματικά, πολλά συγχαρητήρια στον κ. 
Θωμά Σάρα και την κόρη του και ενεργό μέλος του 
οργανισμού, Μαρία Βουτσινά-Σάρα που έχουν αφι-
ερώσει το χρόνο τους στο να ενώσουν όλες τις κουλ-
τούρες που βρίσκονται στον Καναδά στον ίδιο σκοπό, 
που δεν είναι άλλος από την υγιή και αντικειμενική 
δημοσιογραφία όποια χώρα και αν αυτή αντιπροσω-
πεύει και απευθύνεται.

Με πολύ οργάνωση, 
συμμετοχή και σύμπνοια 
οι συγκεντρώσεις των 

Ethnic Media
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Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών για τη 
συμμετοχή του Γενικού Προξένου της πΓΔΜ 

στο Τορόντο σε αλυτρωτική εκδήλωση

Σ
την καταδίκη της συμμετοχής του Γε-
νικού Πρόξενου της πΓΔΜ στο Τορό-
ντο του Καναδά, κ. Jovica Palacevski, 
σε αλυτρωτική, όπως την χαρακτηρί-

ζει, εκδήλωση προχώρησε με ανακοίνωσή 
του το Υπουργείο Εξωτερικών.
Ειδικότερα, το ελληνικό ΥΠΕΞ τονίζει ότι «με 
τη συμμετοχή αυτή παραβιάζεται για άλλη 
μία φορά από την πΓΔΜ η Ενδιάμεση Συμ-
φωνία που επιτάσσει την αποχή από κάθε 
ενέργεια υποστήριξης εδαφικών διεκδική-
σεων».
«Στη συγκεκριμένη εκδήλωση ο σκοπιανός 
πρόξενος απηύθυνε χαιρετισμό σε εξέδρα 
με φόντο αλυτρωτικά σύμβολα και χάρτη 
της πΓΔΜ, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται 
ελληνικά εδάφη», συνεχίζει η ανακοίνωση
Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται σε αντίθεση 
με τις προθέσεις που έχει δηλώσει πως έχει 
η νέα κυβέρνηση της πΓΔΜ δηλώνοντας πως 
θέλει να γίνει μία νέα αρχή στις σχέσεις της 
με την Ελλάδα. Ωστόσο όπως συνεχίζει η 
ανακοίνωση «παρά τις αλλαγές προσώπων, 
φαίνεται ότι ο αλυτρωτισμός εξακολουθεί 
να παραμένει η κυρίαρχη κρατική ιδεολογία 
και η καθημερινή πολιτική πρακτική στη γει-
τονική χώρα».
Αναλυτικά η δήλωση του Υπουργείου Εξω-
τερικών:

«Καταγγέλλουμε τη συμμετοχή του Γενικού 
Προξένου της πΓΔΜ στο Τορόντο, κ. Jovica 
Palacevski, σε αλυτρωτική εκδήλωση με την 
οποία παραβιάζεται για άλλη μία φορά από 
την πΓΔΜ η Ενδιάμεση Συμφωνία που επι-
τάσσει την αποχή από κάθε ενέργεια υπο-
στήριξης εδαφικών διεκδικήσεων.
Στην εκδήλωση αυτή, ο κ. Palacevski απηύ-

θυνε χαιρετισμό σε εξέδρα με φόντο αλυ-
τρωτικά σύμβολα και χάρτη της πΓΔΜ, στον 
οποίο συμπεριλαμβάνονται ελληνικά εδάφη.
Η νέα κυβέρνηση της πΓΔΜ δηλώνει ότι 
θέλει να γίνει μία νέα αρχή στις σχέσεις της 
με την Ελλάδα. Ωστόσο, παρά τις αλλαγές 
προσώπων, φαίνεται ότι ο αλυτρωτισμός 
εξακολουθεί να παραμένει η κυρίαρχη κρα-

τική ιδεολογία και η καθημερινή πολιτική 
πρακτική στη γειτονική χώρα.
Η εγκατάλειψη του αλυτρωτισμού, ο σεβα-
σμός των συνόρων και η έμπρακτη τήρηση 
των αρχών της καλής γειτονίας αποτελούν 
απαραίτητες προϋποθέσεις για την ευό-
δωση των ευρωατλαντικών φιλοδοξιών της 
πΓΔΜ.»
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Gus Petropoulos is a certified home and automobile insurance specialist With Allstate 
Company of Canada.  He has many years of experience helping families obtain the 
coverage and peace of mind they look for in their insurance company. While Gus has been 
living in Canada his entire life, Greek was his first language and the Greek community 
holds an important place in his home. For Gus, customer service is of the utmost 
importance and his goal is simple, help you and your family understand the coverage you 
purchase how it protects you, while showing the value of all that a large company like 
Allstate Insurance has to offer. 
 
“I look forward to helping the Greek community with their Insurance Needs”

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

χέρια μας για να σιγουρέψουμε τις ασφαλείς και μη προβλημα-

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

των επιβατών μας και των άλλων οδηγών και πεζών.

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

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

σοχή και αποτελεσματικότητα για να σιγουρέψουμε και την σωματική ακε-

ραιότητα των εμπλεκόμενων και την μικρότερη πιθανή επίπτωση στα ασφά-

λιστρά μας.

Εάν εμπλακείτε σε ατύχημα
Διατήρησε την ψυχραιμία σου.

Εκτίμησε την έκταση της ζημιάς ή τυχών τραυματισμών.

Καλέστε την αστυνομία ή τις πρώτες βοήθειες.

Μην μετακινήσετε τραυματίες εκτός αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος από άλλα 

οχήματα, φωτιά ή διαρροή καυσίμων.

Διατηρήστε τη θερμοκρασία σώματος τραυματιών με παλτά ή κουβέρτες 

μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο.

Ανταλλάξτε πληροφορίες με τους άλλους οδηγούς ή μάρτυρες.

Καταγράψτε όλες τις σημαντικές πληροφορίες:

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

κυκλοφοριακές συνθήκες, όριο ταχύτητος και αριθμός εμπλεκομένων οχη-

μάτων.

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

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

κόμενο όχημα.

 ª Στοιχεία των μαρτύρων και των αστυνομικών που εμπλέκονται.

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

θύνσεις κυκλοφορίας, φώτα και πινακίδες σήμανσης και αριθμό λωρίδων στο 

οδόστρωμα.

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

μενα βήματα.

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

ληλες αρχές;

Εάν δεν έχουν ενημερωθεί, καλέστε την αστυνομία.

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

μιλήσει η αστυνομία.
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Ε
κτενές αφιέρωμα στα δεινά που βί-
ωσε ο ποντιακός ελληνισμός στην 
Τουρκία δημοσιεύει η Frankfurter 
Allgemeine Zeitung στο πολιτιστι-

κό της ένθετο. Ο Γερμανός δημοσιογράφος 
της εφημερίδας της Φρανκφούρτης ταξίδε-
ψε ο ίδιος στη Μαύρη Θάλασσα, στην αλ-
λοτινή πατρίδα της γιαγιάς του και διηγείται 
την ιστορία της φυγής της τον Αύγουστο του 
1917 από την πόλη Ορντού (σ.σ. παλιά ελλη-
νική ονομασία Κοτύωρα).
Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, «ο εκτο-
πισμός των Ελλήνων του Πόντου από την 
Τουρκία είναι ένα ελάχιστα γνωστό κεφά-
λαιο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου». Ο 
αρθρογράφος περιγράφει τα γεγονότα του 
Αυγούστου του 1917, όταν δεκάδες ρωσικά 
πολεμικά πλοία και Ρώσοι στρατιώτες άρχι-
σαν να πολιορκούν την πόλη.
Όπως επισημαίνει ο δημοσιογράφος, «γινό-
ταν πόλεμος, η Ρωσία πίεζε την Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία στη βορειοανατολική 
της πλευρά. Θεωρούσε εαυτήν προστάτιδα 
δύναμη των χριστιανικών μειονοτήτων. Οι 
Τούρκοι στρατιωτικοί αντίθετα υποπτεύ-
ονταν τους χριστιανούς ως συνεργούς του 

εχθρού.
Με αυτό το πρόσχημα σφαγιάστηκε και 
εκτοπίστηκε ολόκληρος ο αρμενικός πλη-
θυσμός των ακτών της Μαύρης Θάλασσας 
το 1915 – και στην Ορντού. Τα άδεια σπί-
τια των Αρμενίων ήταν μια προειδοποίηση 
προς τους Έλληνες: ότι θα ήταν οι επόμενοι».
Ο φόβος του ελληνικού πληθυσμού της 
Ορντού ότι θα έχει την ίδια μοίρα ήταν 
τόσο μεγάλος, επισημαίνει ο αρθρογρά-
φος, ώστε 2.500 άτομα επιβιβάστηκαν στα 
ρωσικά πολεμικά πλοία για να διαφύγουν. 
Όπως σημειώνει, «ο κόσμος πληροφορή-
θηκε μόλις εννιά μήνες αργότερα τη ρωσική 
επίθεση και την εκκένωση της πόλης από 
άτομα της ελληνικής μειονότητας.
Οι New York Times έγραψαν για τα γεγο-
νότα τον Απρίλιο του 1918. Το σχετικό 
άρθρο φιλοξενούσε δηλώσεις κατοίκων της 
Ορντού που είχαν διαφύγει φτάνοντας μέχρι 
και το Μπρούκλιν».

Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει τη 
συστηματική εξόντωση χριστια-
νών
Το δημοσίευμα αναφέρεται μεταξύ άλλων 
στη Συνθήκη της Λωζάννης και την αναγκα-
στική ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλά-
δας και Τουρκίας, η οποία, όπως σχολιά-
ζει ο αρθρογράφος, «άφησε βαθιά τραύ-
ματα σε όσους επλήγησαν. Οι απόγονοι των 
εκτοπισμένων Ελλήνων του Πόντου αισθά-
νονται τον πόνο μέχρι σήμερα».
Η FAZ αναφέρεται σε απελάσεις όσων 
Ελλήνων Ποντίων δεν είχαν επιβιβαστεί 
στα ρωσικά πλοία και σε αναγκαστικές 
πορείες θανάτου προς την ενδοχώρα, που 
προκάλεσαν τον θάνατο πολλών από ασθέ-
νειες και εξάντληση. Όπως επισημαίνει το 
δημοσίευμα, «ήταν η αρχή αυτού που πολ-
λοί ιστορικοί χαρακτηρίζουν στο μεταξύ 
γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Ολο-
ένα περισσότεροι Έλληνες εκτοπίζονταν 
από παράκτιες πόλεις με πορείες θανάτου 

προς την ενδοχώρα, παραστρατιωτικές 
ομάδες επιτίθεντο σε ελληνικά χωριά σκο-
τώνοντας τους κατοίκους τους. (…) Η τουρ-
κική κυβέρνηση αρνείται μέχρι σήμερα να 
αναγνωρίσει τη συστηματική εξόντωση 
Αρμενίων, Ελλήνων και άλλων χριστιανών. 
Το ψήφισμα του γερμανικού κοινοβουλίου 

το 2016 αναγνωρίζει τη γενοκτονία 1,5 εκα-
τομμυρίου Αρμενίων, αλλά η εκτέλεση των 
Ελλήνων του Πόντου -εκτιμήσεις κάνουν 
λόγο για έως και 350.000 ανθρώπους- δεν 
αναφέρεται ρητά. Γίνεται λόγος (σ.σ. στο 
ψήφισμα) μόνο για «μέλη άλλων χριστιανι-
κών εθνοτικών ομάδων»».

FAZ: Έλληνες του Πόντου, «ο ξεχασμένος λαός»
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Η 
μουσική διαδρομή του Μίκη Θεοδωρά-
κη όπως είδαμε έχει πολλά μονοπάτια. 
Ωστόσο, η περίοδος όπου δημιουργεί 
μουσική για τις μάζες είναι το μεγαλύτε-

ρο παράσημο του καλλιτέχνη Θεοδωράκη. Μέσω 
αυτής ένωσε τον Λόγο, τον ποιητικό και μουσικό με 
αυτόν που “ζει” και αναβλύζει μέσα από την καρδιά 
και την ψυχή του λαού. Το “Άξιον Εστί” και ο “Επι-
τάφιος” είναι εμβληματικά έργα και μέρος -πια- του 
γενετικού κώδικα του Μίκη Θεοδωράκη. Πρώτα το 
“Άξιον Εστί”.
Ήταν ένα ανοιξιάτικο μεσημέρι του 1961 στο 
Παρίσι, όταν ο ταχυδρόμος στάθηκε μπροστά σ' 
ένα σπίτι στην οδό “Fontaine au Roi”. Έμεναν πολ-
λοί Έλληνες σ' αυτόν τον δρόμο κι ίσως ξαναδιά-
βασε το όνομα στο γραμματοκιβώτιο για να βεβαι-
ωθεί πως ήταν το σωστό: “Mikis Theodorakis”. 
Άφησε το τυλιγμένο βιβλίο που κρατούσε και 
έφυγε, ανύποπτος πως η πιο η μαγική διαδρομή της 
σύγχρονης ποίησης προς τη μουσική στην Ελλάδα 
είχε ξεκινήσει.
Ο Ελύτης είχε αρχίσει να γράφει το “Άξιον Εστί” 
τον Νοέμβριο του 1950, αλλά το ολοκλήρωσε το 
1959. [...] Ο Θεοδωράκης έλαβε ένα από τα 800 
αντίτυπα του έργου. Το εξώφυλλο ήταν του Γιάννη 
Τσαρούχη. Εκείνη η νύχτα στο παριζιάνικο διαμέ-
ρισμα της οικογένειας Θεοδωράκη μόνο σιωπηλή 
δεν ήταν. Συμφωνικές αρμονίες και βυζαντινοί ισο-
κράτες, βιόλες και μπουζούκια, δυτικές χορωδίες 
και λαϊκές ελληνικές φωνές ανάβλυζαν κιόλας μέσ' 
απ' το νου του συνθέτη πάνω στο πεντάγραμμα. 
“Το ίδιο βράδυ είχα προσχεδιασμένα τα δύο πρώτα 
μέρη: Τη Γένεση και τα Πάθη. Ενυπήρχε μέσα μου 
αυτή η μουσική και δεν έμενε παρά το χτύπημα της 
ρομφαίας πάνω στο βράχο για να αναπηδήσει το 
ζωντανό νερό των ήχων” έγραψε αργότερα ο συν-
θέτης.
Η “Γένεσις” του ποιητικού έργου συμβόλιζε τη δική 
του μουσική αναγέννηση. Εκεί που Ελύτης γράφει 
“Τότε είπε και γεννήθηκεν η θάλασσα”, ο Μίκης 
δημιουργεί τη μουσική αίσθηση του χάους. “Σα 
να έλεγα: Βρισκόμουνα μέσα στο χάος της σύγχρο-
νης ευρωπαϊκής μουσικής και τώρα μέσα απ' αυτό 
οδηγούμαι προς τη Γένεση ενός νέου μουσικού 
κόσμου”. Αυτού του κόσμου που το 1966, σε μια 
διάλεξη στον Πειραιά, θα αποκαλούσε μετασυμ-
φωνικό. [...] Επεδίωκε να εντάξει τη μουσική μας 
παράδοση στον κορμό της δυτικοευρωπαϊκής κατά 
το πρότυπο των λεγόμενων “εθνικών σχολών”, 
χρησιμοποιώντας  από το γρηγοριανό μέλος και τον 
Μπαχ ως τον Μπάρτοκ και τον Σοστακόβιτς. Παράλ-
ληλα, συνέθετε κύκλους όπως το “Αρχιπέλαγος”, η 
“Πολιτεία” και κυρίως ο “Επιτάφιος” του Ρίτσου.
Ο Γιάννης Ρίτσος είναι ένας από τους περισσότερο 
μελοποιημένους σύγχρονους ποιητές μας. [...] Η 
πιο αξιόλογη προσέγγιση του ποιητικού του λόγου 
είναι αυτή του Μίκη Θεοδωράκη στο “Επιτάφιο”. 
Πρόκειται για μια καλλιτεχνική πράξη που, μεταξύ 
άλλων και μαζί με άλλες, δημιούργησε τη βάση για 
μια σημαντική επανατοποθέτηση του ζητήματος 
της ελληνικότητας, της λαϊκότητας και της γνησιό-
τητας όχι μόνο του τραγουδιού μα και της μουσι-
κής γενικότερα. Ο Θεοδωράκης με τον “Επιτάφιο” 
έθεσε τη σφραγίδα των εγκαινίων μιας νέας επο-
χής, που τη χαρακτήριζε η νέα οπτική με την οποία 
για πρώτη φορά, η παράδοση αντιμετωπιζόταν ως 
ένα όχι απλώς χρήσιμο αλλά και απαραίτητο υλικό 
για τη δημιουργία μια καθαρά ελληνικής μουσική 
που δεν θα εξαρτάται από το γράμμα των κανόνων 

και την ορθογραφία των θεωρητικών συστημάτων, 
αλλά μόνο από την αίσθηση και της απαιτήσεις της 
κοινωνίας. [...]
Ο ίδιος ο Θεοδωράκης θυμάται: “... και εκεί πάνω 
που άρχισα να προβληματίζομαι για τον δρόμο που 
έπρεπε να πάρω, ο Ρίτσος μου στέλνει τον Επιτάφιο. 
Γράφω αυτά τα οκτώ τραγούδια τα οποία πάλι είχαν 
την τύχη λόγω του περιεχομένου τους να με οδηγή-
σουν σχεδόν σε όλες τις (μουσικές) γωνιές της Ελλά-
δας, δηλαδή στα τραγούδια του Επιτάφιου θα δείτε 
το Ιόνιο, το Αιγαίο, το λαϊκό, το ηπειρώτικο, μέσα σε 
αυτά είναι όλη η Ελλάδα λόγω του ότι και ο Ρίτσος με 
το δεκαπεντασύλλαβο συνέλαβε τον Επιτάφιο και 
τον πρόβαλε σε εθνικές διαστάσεις, σε οικουμενι-
κές διαστάσεις. [...] Ο Επιτάφιος ήταν σαν σπίρτο που 

άναψε στην Ελλάδα και θα μπορούσε με λίγο νεράκι 
να σβήσει. Αλλά αυτό το σπίρτο ξαφνικά άναψε όλη 
την Ελλάδα”.

Η ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜAΝΟ ΧΑΤΖΙΔAΚΙ
Η σχέση με τον Μάνο Χατζιδάκι ήταν ταραχώ-
δης, με διαξιφισμούς μέσω του Τύπου, με υψηλής 
αισθητικής μονομαχίες (“Οδός ονείρων” ο Μάνος, 
“Όμορφη πόλη ο Μίκης), με μικροπρέπειες, γκρί-
νιες, αλλά και με αδελφική στοργικότητα που έχει τις 
ρίζες της σε εκείνα τα καλοκαιρινά απογεύματα που 
ανέβαιναν με λεωφορείο τη Συγγρού και ονειρεύ-
ονταν να γίνουν συμφωνιστές. Μάλιστα, ο 1948, 
ο Μάνος, με κίνδυνο να τουφεκιστεί, κρύβει τον 
κυνηγημένο Μίκη στο σπίτι του στο Παγκράτι. [...]
Ο Μάκης Μάτσας, μιλώντας στο “ΒΗmagazino”, 
αναφέρει πως “ ο Μίκης ήταν pleaser, δεν ήθελε 
να δυσαρεστεί κανέναν. Μόνο με τον Χατζιδάκι 
είχε κόντρα. Εκείνος τον κατηγορούσε ότι χρησι-
μοποιούσε την πολιτική για να επιβάλει τον λόγο 
του, πράγμα που θεωρούσε καλλιτεχνικά ανέ-
ντιμο. Ήταν δύο εκ διαμέτρου αντίθετοι άνθρω-
ποι. [...] Για τον Μίκη ήταν διαφορά “αγωγής” και 
“νοοτροπίας”. “Η ζωή του (σ.σ του Μάνου) ήταν μια 
τέχνη. Εγώ ήμουν άνθρωπος που δούλευα πολύ και 
ζούσα τη ζωή μου μέσα στη φαντασία μου κλεισμέ-
νος σε ένα δωμάτιο. Ο Μάνος τη ζούσε ο ίδιος ως 
άτομο, δηλαδή ξυπνούσε αργά, ξυριζόταν, έβαζε 
την ωραία κολόνια του...” (“Αξιος Εστί). Παλαιότερα, 
βέβαια, το είχε θέσει διαφορετικά: “Ο Χατζιδάκις, 
που όταν εγώ βρισκόμουν στην απομόνωση στην 
Ασφάλεια, αυτός φωτογραφιζόταν με τον Μακα-
ρέζο!” (“Τα Νέα”, 9/4/75). Η Μαρία Φαραντούρη 
-ερμηνεύτρια και των δύο-  σημειώνει ότι “υπήρχε 
πάντα μεταξύ τους μια υπόγεια διασύνδεση, ένας 
αλληλοθαυμασμός. Ο Μίκης, παρ' ότι κτητικός, με 
τους τραγουδιστές του, πάντα τους δάνειζε στον 
Μάνο. Πάντα αισθανόμουν ότι οι δυο τους βρί-
σκονται στο ίδιο δωμάτιο. Ο Μίκης είναι αυτός που 

ανοίγει το παράθυρο και θέλει να βγει έξω, ενώ ο 
Μάνος είναι εκείνος που θέλει να κλείσει τις γρίλιες. 
Ο ένας με την εξωστρέφεια του, τον ερωτισμό, τους 
αγώνες. Ο άλλος με την εσωτερικότητα, τα υπαρξι-
ακά, τον λυρισμό του”. Αυτό που μένει είναι η αλη-
θινή εκτίμηση και η αναγνώριση του ήθους. 

ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΕΣ, ΤΗ ΝΥΧΤΑ 
ΣΤΟΝ ΕΛΑΣ
Ο Μίκης Θεοδωράκης από τα εφηβικά του χρόνια 
έδειξε τι σημαίνει να είσαι “φύσει πολιτικόν ζώον” 
σύμφωνα με τον Αριστοτέλη. Επέλεξε, επηρεασμέ-
νος φυσικά από τις άγριες κοινωνικές-πολιτικές συν-
θήκες στις οποίες μεγάλωσε, την πολιτική ως τον 
κατάλληλο χώρο για να εκφραστεί και να επιβιώ-

σει. Από τα 18 του, στην Κατοχή, μυείται στο μαρξι-
σμό και, όπως έχει πει “ο πατέρας μου και οι άλλοι 
που ανήκαν στην αστική τάξη δεν είχαν πρόθεση να 
παλέψουν, να βάλουν το κεφάλι τους στον ντορβά” 
(από το βιβλίο “Άξιος Εστί, του Γ. Μαλούχου, εκδ. 
Π.Κυριακίδη), προσχωρεί ΕΑΜ.
Τα πρωινά παρακολουθεί τις πρωινές πρόβες της 
συμφωνικές ορχήστρας και τις νύχτες πολέμα στις 
τάξεις του ΕΛΑΣ. Η καλλιτεχνική δημιουργία δεν 
σταματά ποτέ. Στη Μακρόνησο κάθεται στους βρά-
χους και γράφει συμφωνίες. Αργότερα, στη χού-
ντα, όταν ο διευθυντής των φυλακών Αβέρωφ του 
ανακοινώνει ότι έχε διαταγή να του πάρουν όλα τα 
πεντάγραμμα, αυτός απαντά “Μη στενοχωριέστε! 
Τι νομίζετε ότι είναι το πεντάγραμμο; Φέρτε μου ένα 
χαρτί”. [...]
Στη διάρκεια της δικτατορίας των συνταγματαρ-
χών, ο “απαγορευμένος” μουσικοσυνθέτης γίνε-
ται παγκόσμιο σύμβολο. Πάμπολλοι καλλιτέχνες 
διεθνούς φήμης και κύρους κινητοποιούνται για 
την απελευθέρωση του. Όταν θα απελευθερωθεί 
θα φύγει για το Παρίσι συνοδευόμενος από τον 
γάλλο πολιτικό Ζαν Ζακ Σερβάν Σρεμπέρ. [...] Με τις 
μελωδίες του θα “ντύσει” πλείστα εθνικοαπελευ-
θερωτικά κινήματα ανά τον κόσμο. Παράδειγμα το 
“Canto General”, που του εμπιστεύτηκε ο Πάμπλο 
Νερούδα, έργο που ταυτίστηκε με τον αγώνα του 
χιλιανού λαού ενάντια στη στρατιωτική δικτατορία 
του Αογκούστο Πινοσέτ. [...]

Η ΜΟΝΑΞΙA ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡA 
Η Αριστερά δεν μπορεί να καταλάβει τον Μίκη, στην 
ουσία να τον αποδεχθεί όπως είναι, αφού αυτός 
θέλει να κυριαρχεί. Μετά τη χούντα οι σχέσεις μαζί 
του θα είναι εύθραυστες, συχνά δε τεταμένες. Στις 
πρώτες εκλογές της Μεταπολίτευσης, το 1974, όταν 
ο Θεοδωράκης κατεβαίνει υποψήφιος με την Ενω-
μένη Αριστερά στη Β' Πειραιά, είναι σαφές ότι και 
ενωμένη η Αριστερά (ΚΚΕ, ΚΚΕ Εσωτερικού, ΕΔΑ) 

δεν θέλει έναν τόσο σαρωτικό παίκτη. Τον “ρίχνει” 
στην σταυροδοσία και έτσι δεν εκλέγεται. [...]
Ο παλιός κομματικός μηχανισμός δεν κρύβει την 
αμηχανία του απέναντι στο φαινόμενο “Μίκης”, 
υπάρχει εν πολλοίς διάχυτο αυτό που θα του πει 
κάποτε κατά πρόσωπο ένα ηγετικό στέλεχος, ο 
Κώστας Λουλές: “Μίκη, κοίτα τα τραγούδια σου 
και άσε μας εμάς να κάνουμε πολιτική”. Ο ίδιος θα 
περιγράψει επανειλημμένως τη μοναξιά του στο 
10ο όροφο του Περισσού, όταν καθόταν σε ένα 
γραφείο απέναντι από τον Χαρίλαο Φλωράκη και 
δίπλα στο Μίμη Ανδρουλάκη. [...] Το 1975 ο συνθέ-
της βρίσκεται σε οξεία αντιπαράθεση με το ΚΚΕ. Η 
ΚΝΕ ετοιμάζει το πρώτο Φεστιβάλ Νεολαίας και το 
ερώτημα που τίθεται είναι αν επιτραπούν τραγού-
δια εκείνου που υποστήριξε τη “λύση Καραμανλή” 
και ξεστόμισε το “Καραμανλής ή τανκς”. Ο Μίκης 
δεν θα προσκληθεί στο Φεστιβάλ, τα τραγούδια 
του όμως “έχουν αυτοτέλεια απέναντι στον δημι-
ουργό τους και τα δεχόμαστε διότι εκφράζουν το 
λαϊκό κίνημα”. [...]
Το 1978, ο μέχρι τότε αποσυνάγωγος του κόμμα-
τος, δέχεται στην ταράτσα του σπιτιού του την επί-
σκεψη του Γρηγόρη Φαράκου. Ο Μίκης δέχεται να 
κατέβει υποψήφιος του ΚΚΕ στις δημοτικές εκλογές 
του Οκτωβρίου. Παρ' ότι δεν εκλέγεται δήμαρχος, 
επιχαίρει που οι φανατικοί του αντίπαλοι μεταλλάσ-
σονται εν μία νυκτί σε αφισοκολλητές του. Το 1981 
εκλέγεται βουλευτής στη Β' Πειραιά με το ψηφοδέλ-
τιο του ΚΚΕ, το ίδιο και το 1985. Έναν χρόνο αργό-
τερα, αηδιασμένος με την υποτακτική απέναντι στο 
ΠΑΣΟΚ πολιτική της ηγεσίας του κομμουνιστικού 
κόμματος καταφεύγει στο Παρίσι. 

ΟΠΟΡΤΟΥΝΙΣΤΗΣ, ΑΛΛA ΑΛΗΘΙΝΟΣ 
ΚΑΙ... ΑΘAΝΑΤΟΣ11
Τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ΄90 είναι 
δύσκολα για τον Μίκη, καθώς δέχεται σφοδρή κρι-
τική για την ασταμάτητη πολιτική κίνηση του. Στον 
περιοδικό “Ταχυδρόμος” θα γραφτεί το εξής σχό-
λιο: “Παρουσίαση της νέας σουίτας του Μίκη Θεο-
δωράκη, αριθμός έργου 0+0=14% με τίτλο: Δεν 
έχει κόμμα για να μπω, που να μην έχω πάει”. Όταν 
θα γίνει μέλος της κυβέρνησης Μητσοτάκη το 1990 
(υπουργός “Άνευ χαρτοφυλακίου”), η κίνηση του 
θα εκληφθεί από την Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ ως η 
“ύστατη προδοσία”, αυτή που και ο ίδιος θα παρα-
δεχτεί ότι τον απομόνωσε ψυχολογικά, πολιτικά και 
συναισθηματικά. […]
Ο Ήλιος Γιαννακάκης, παλιός γνώριμος του Μίκη, 
είχε πει πως “η μεγαλύτερη παρεξήγηση για τον 
Θεοδωράκη είναι πως είναι ένας μεγάλος αριστε-
ρός. Ο Μίκης δεν είναι αριστερός ούτε δεξιός, είναι 
Μίκης”. [...] Αρκετοί από ολόκληρο το πολιτικό 
φάσμα θα προσπαθήσουν κατά καιρούς να απο-
θαρρύνουν τον συνθέτη από την ενεργό εμπλοκή 
με τα κοινά. Πολλοί δεν διστάζουν να αμφισβητή-
σουν ευθέως τον πολιτικό Θεοδωράκη. Ο Μίκης 
ήταν οπορτουνιστής. Ο κ. Γιαννακάκης είναι ξεκάθα-
ρος. “Όταν του περνούσε το μυαλό κάτι, αυτό ήταν. 
[...] Τη μία μέρα αγαπούσε την Εκκλησία, την άλλη 
μέρα τη μισούσε, τη μία ήταν φίλος με τον Ανδρέα 
Παπανδρέου, την άλλη δεν ήθελε να τον βλέπει. [...] 
Ο Μίκης, όμως, δεν λέει ψέματα. Αυτό που λέει κάθε 
φορά είναι για αυτόν η αλήθεια. Η αλήθεια της στιγ-
μής”. Ο οπορτουνισμός του Μίκη δεν είχε ιδιοτέ-
λεια γι' αυτό και δεν αναγνώριζε πολιτικά και άλλα 
σύνορα. Σταθερή αξία στη ζωή του η γυναίκα του 
Μυρτώ Αλτίνογλου με την οποία απέκτησαν δύο 
παιδιά. Ο Μίκης Θεοδωράκης γεννήθηκε θνητός 
και θα πεθάνει... αθάνατος.

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡAΚΗΣ: ΑΓΚAΛΙΑΣΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ
Συνέχεια από την προηγούμεν  έκδοση
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Η 
Θεία Λειτουργία του Δεκα-
πενταύγουστου δεν θα τελέ-
σθηκε, γ ια δεύτερη συνεχή 
χρονιά, σ την Παναγία Σου-

μελά, στην Τραπεζούντα. Οι εργασίες 
αναστήλωσης της μονής δεν έχουν ο-
λοκληρωθεί και για λόγους ασφαλεί-
ας ο χώρος θα παραμένει κλεισ τός. 
Οι λόγοι που οι τουρκικές αρχές δεν 
επέτρεψαν το προσκύνημα είναι πραγ-
ματικοί, αν και στην αρχή αντιμετωπί-
στηκαν από μερίδα πιστών στην Ελλά-
δα με κάποια καχυποψία. Εξάλλου, η 
διαδρομή μέχρι να φτάσει ο Βαρθολο-
μαίος να ανεβεί τον Δεκαπενταύγου-
στο του 2010 με άδεια της κυβέρνη-
σης Ερντογάν στο Μελά και να ψάλει 
το απολυτίκιο της Παναγίας δεν ήταν 
καθόλου εύκολη και το παρασκήνιο υ-
πήρξε πλούσιο.
Ο μητροπολίτης Προύσσης και ηγού-
μενος της Ι. Μ. Αγ ίας Τριάδος Χάλ-
κης κ. Ελπιδοφόρος, που χειρίσ τηκε 
από τη θέση του αρχιγραμματέα του 

Πατριαρχείου Κωνσ ταν τ ινουπόλεως 
τη διοργάνωση της ιστορικής, πρώτης 
με τά τη Μικρασ ιατ ική Κατασ τροφή 
Θείας Λειτουργίας στην Παναγία Σου-
μελά, μίλησε επ’ αυτού σήμερα στην 
«Καθημερινή». «Ο Πατριάρχης βρι-
σκόταν επί χρόνια σε συνεχείς συζη-
τήσεις με την τουρκική κυβέρνηση», 
λέει. «Ταυτόχρονα υπήρχε πίεση και 
έν τονο ενδιαφέρον από τη ρωσ ική 
πλευρά να αναλάβει το Πατριαρχείο 
Μόσχας τη διοργάνωση των προσκυ-
νημάτων στη Σουμελά και να μεταφέ-
ρει τουρίσ τες από τ ις πρώην Δημο-
κρατίες της Σοβιετικής Ενωσης. Μπρο-
στάρης ήταν ο κ. Ιβάν Σαββίδης. Ομως 
η Μονή της Σουμελά ανήκει στη δικαι-
οδοσία του Οικουμεν ικού Πατριαρ-
χε ίου, ε ίναι σ ταυροπηγ ιακό μονα-
σ τήρι, την ευθύνη λε ιτουργ ίας του 
την έχει το Φανάρι, και δεν νομιμο-
ποιείται να εμπλέκεται άλλη Εκκλησία. 
Παρενέβη ο Πατριάρχης και ξεκαθά-
ρισε πως δεν μπορεί κάθε επιχειρημα-
τίας να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για 
τέτοια ευαίσθητα ζητήματα και μάλι-

σ τα χωρίς την ευλογία του πατριαρ-
χείου. Ζήτησε δε να του δοθεί από την 
τουρκική κυβέρνηση έγγραφη άδεια 
γ ια να τε λε ί εκε ίνος ως ηγέ της των 
Ορθοδόξων λε ιτουργ ίε ς σ το μονα-
στήρι, όπως και έγινε».
Με τη βελτ ίωση των ελληνοτουρκι-
κών σχέσεων από τα μέσα της δεκα-
ετίας του ’90 και την κατάρρευση της 
ΕΣΣΔ χρισ τ ιανοί Πόν τ ιοι,  από την 
Ελ λάδα και τ ις  χώρε ς της Μαύρης 
Θάλασσας, ταξίδευαν στην Τραπεζού-
ν τα.  Με την άνοδο του Πούτιν σ την 
εξουσία και την επιχείρηση επέκτα-
σης της ρωσικής επιρροής στα παρά-
λια της Μαύρης Θάλασσας, το μονα-
στήρι της Σουμελά άρχισε να γίνεται 
πόλος έλξης για τους Ρώσους πιστούς, 
που με την «ευλογ ία» του Πατριαρ-
χείου Μόσχας άρχισαν να συρρέουν 
το 2008 και το 2009. Κατέφθαναν με 
αεροπλάνα και πλοία που μίσθωνε ο 
Σαββίδης, τότε βουλευτής του κόμμα-
τος του Πούτιν και εμφανιζόμενος ως 

υψηλών πατριωτικών τόνων Ελληνας. 
Μάλισ τα, ο Πόν τ ιος επιχε ιρηματ ίας 
από το Ροστόβ, που λειτουργούσε υπό 
την «ομπρέλα» του προέδρου του ΣΑΕ 
Ανατολικής Ευρώπης, μετέφερε, συνο-
δευόμενος από Ρώσους ιερε ίς, σ τη 
μονή αντίγραφο της εικόνας της Πανα-
γίας Σουμελά που φυλάσσεται σήμερα 
στο ομώνυμο μοναστήρι στο Βέρμιο.
Παράλληλα με τ ις κινήσεις Σαββίδη, 
το Κρεμλίνο διά του ΥΠΕΞ Σεργκέ ι 
Λαβρόφ πίεζε ώστε να ανοίξει η Σου-
μελά για τις θρησκευτικές ανάγκες των 
χριστιανών. Στόχος, όπως επισήμαιναν 
τότε εκκλησιαστικοί και διπλωματικοί 
κύκλοι, ήταν να αυξήσει η Ρωσία την 
επιρροή στον ορθόδοξο χριστιανικό 
κόσμο και να αποκτήσει ισχυρό προ-
γεφύρωμα σ τ ις τουρκικές ακτές του 
Ευξείνου Πόντου. 
Οι Τούρκοι,  από την πλευρά τους, 
μπορε ί  να ήθε λαν ρωσ ικό τουρι -
σμό σ την Τραπεζούν τα, χωρίς όμως 
τη μόνιμη ρωσική παρουσία διά της 
θρησκείας. «Οι Τούρκοι δεν ήθελαν 
να δώσουν έδαφος σε μια άλλη Εκκλη-

σ ία, από τη σ τ ιγμή που έ χουν σ τη 
χώρα τους το Ορθόδοξο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο», επισημαίνει ο κ. Ελπι-
δοφόρος.
Η επιχε ίρηση ρωσικής «κατάληψης» 
της Παναγ ίας Σουμελά προκαλούσε 
δυσφορία σ το Φανάρι, που εργαζό-
ταν αθόρυβα αλλά πυρετωδώς για την 
ικανοποίηση του αιτήματός του. Με 
τον Βαρθολομαίο, αλλά και (διακρι-
τικά) τους Αμερικανούς να πιέζουν και 
τον Ερντογάν να έχει ανάγκη διεθνώς 
εκείνη την περίοδο να προβάλει ένα 
ανεκτικό ως προς την θρησκεία προφίλ 
η τουρκική κυβέρνηση έδωσε τελικά 
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο έγγραφη 
άδεια να τελεί Θεία Λειτουργία άπαξ 
του έτους, κάθε Δεκαπενταύγουστο. 
Κάπου εκεί οι προσπάθειες της ρωσι-
κής πλευράς να θέσει υπό τη σκέπη της 
Εκκλησίας της την εμβληματική μονή 
απέβησαν άκαρπες, και στις 15 Αυγού-
στου του 2010 ο Οικουμενικός Πατρι-
άρχης τ έ λεσε την πρώτη Θε ία Λε ι-
τουργία μετά το 1922. «Είχαμε αγω-
νία γιατί η πρώτη αυτή Θεία Λειτουρ-

γία θα ήταν καθοριστική. Η άδεια από 
την τουρκ ική κυβέρνηση δεν ήταν 
μόνο γ ια μια τελετή, ήταν και γ ια το 
μέλλον. Ομως φοβόμασταν ότι, αν δεν 
πάε ι κάτ ι καλά (ε νέργε ιε ς ακραίων 
δικών μας ή και Τούρκων εθνικιστών 
και επεισόδια), ίσως να μην μας επέ-
τρεπαν τη λε ιτουργ ία την επόμενη 
χρον ιά». Ο μητροπολίτης Προύσσης 
υπογραμμίζει ότι ακόμη και πριν από 
τη Μικρασιατική Καταστροφή, κανέ-
νας πατριάρχης δεν ε ίχε λε ιτουργή-
σει σ την Παναγία Σουμελά, παρότι η 
μονή άνηκε σ το Φανάρι. Ετσ ι η Θεία 
Λειτουργία του 2010 καταγράφεται ως 
ορόσημο. Φέτος, όπως και πέρυσι, οι 
Πόντιοι θα σκαρφαλώσουν για το προ-
σκύνημά τους στην Παναγία Σουμελά 
του Βερμίου στην Ημαθία, όπου προ-
γραμματίζονται λαμπρές εκδηλώσεις. 
Του χρόνου όμως και με την ελπίδα 
ότι οι εργασίες θα έχουν ολοκληρω-
θεί το ποντιακό ανθρώπινο μελίσσι θα 
«πετάξει» και πάλι στην Τραπεζούντα. 
«Γίνεται καλή δουλειά στη μονή, αξίζει 
τον κόπο να περιμένουμε».

Η Παναγία Σουμελά του Πόντου ομορφαίνει
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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 1910’s

Κεντρικός δρόμος της Πάτρας το 1910.

Η Ελευθερίου Βενιζέλου στην Θεσσαλονίκη χωρίς κίνηση…

Η οδός Βερανζέρου στην Ομόνοια. Δεν έχουν διασωθεί ούτε τα σπίτια ούτε το δέντρο.

Γ
ια τα «ανομολόγητα πάθη» στο σεξ 
τους κλήθηκαν να μιλήσουν ελεύθερα 
δύο χιλιάδες ζευγάρια στη χώρα μας, 
δείχνοντας τις προτιμήσεις των σύγ-

χρονων Ελλήνων στον έρωτα. Τι έδειξε η έ-
ρευνα;
Στοματικό σεξ, πορνό, «παραγωγή» ροζ σκη-
νών και αποστολή τους μέσω «έξυπνων» 
συσκευών, σεξ σε δημόσιο χώρο ή σε φτηνά 
ξενοδοχεία, με τρίτους να… κοιτάνε, αλλά 
και «αποκαθήλωση» του πρωκτικού σεξ 
μεταξύ των ομοφυλόφιλων… Η νέα έρευνα 
του Ανδρολογικού Ινστιτούτου «ξεγυμνώ-
νει» τους Έλληνες εραστές, αποκαλύπτοντας 
τα πιο συνηθισμένα βίτσια τους στο σεξ.
Αναφερόμενος στα ευρήματα, ο Κωνστα-
ντίνος Κωνσταντινίδης, MD, PSC, PhD, 
ουρολόγος - ανδρολόγος, πρόεδρος του 
International Andrology και του Ανδρολο-
γικού Ινστιτούτου, διευθυντής Τμήματος 
Σεξουαλικής Υγείας στο Ιατρικό Κέντρο Αθη-
νών, επισημαίνει:
«Η φύση έχει προβλέψει να εφοδιάζει με 
σωματικές ηδονές τον άνθρωπο, είτε πρόκει-
ται για την αναπαραγωγή του είδους, είτε για 
μία απλή σωματική εκτόνωση, που ονομάζε-
ται οργασμός. Η ντροπή, η ενοχή και η τιμω-
ρία δεν αποτρέπουν την σωματική ηδονή, 
μάλλον την ευοδώνουν… Η παραβίαση του 
κανόνα και της απαγόρευσης φαίνεται αιώ-
νες τώρα να ενισχύει την σεξουαλική ηδονή, 
παρά τις χιλιάδες ηθικές εντολές, με τις οποίες 
οι πολιτισμοί και οι θρησκείες προσπάθησαν 
να τιθασεύσουν το δαιμόνιο της Διοτίμας».
Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, από οκτώ 
«περίεργες» συμπεριφορές στο σεξ, τέσσε-
ρις βρέθηκαν να μην είναι ούτε σπάνιες, ούτε 
ασυνήθιστες μεταξύ των εμπειριών και των 
επιθυμιών, που αναφέρουν οι άνδρες και οι 
γυναίκες.
«Συνολικά, σχεδόν οι μισοί από τους εθε-
λοντές (45,6%) ενδιαφέρθηκαν για τουλάχι-
στον ένα είδος σεξουαλικής συμπεριφοράς, 
που θεωρείται «ανώμαλο», ενώ ένας στους 
τρεις (33%) είχε φερθεί ερωτικά με αυτόν τον 
τρόπο τουλάχιστον μία φορά», δήλωσε ένας 
από τους συγγραφείς της μελέτης, ο καθηγη-
τής Christian Joyal.
Παρά την διαρκή ανά τους αιώνες πολεμική 
των ηθικολόγων, για τις αμαρτίες που κρύβει 
το σεξ, οι άνθρωποι εξακολουθούν να αμφι-
σβητούν στην πράξη τις ενάρετες συμβουλές 
και να ακολουθούν τις αισθήσεις τους, που 
καμία σχέση δεν έχουν με τις απαγορεύσεις 
και με τις ταμπέλες.
Το 80% των ερωτηθέντων στην έρευνα του 
Ανδρολογικού Ινστιτούτου περιέγραψε ως 
συνήθεις ερωτικές συνήθειες τον αυνανισμό, 
την κολπική επαφή και το στοματικό σεξ.
«Μόλις λίγα χρόνια πριν, ο αυνανισμός θεω-
ρείτο θανάσιμο αμάρτημα και αιτία μαλάκυν-
σης του εγκεφάλου - η αγαπημένη προσφώ-
νηση των Ελλήνων με το γράμμα "μ" δεν είναι 
τυχαία», λέει χαρακτηριστικά ο Δρ. Κωνστα-
ντινίδης.
«Το στοματικό, δε, σεξ θεωρείτο μια πρα-
κτική που εφάρμοζαν οι πόρνες και όχι οι 
νόμιμες σύζυγοι. Μόνο η κολπική συνουσία 
ήταν παραδοσιακά αποδεκτή, αφού με αυτή 

υπηρετείτο η θεϊκή εντολή του αυξάνεσθε και 
πληθύνεσθε…
Το 40% των ανδρών συνήθιζε ενεργητικό 
πρωκτικό σεξ και το 37% των γυναικών 
παθητικό. Το γνωστό ως οθωμανικό σεξ, 
πάλι, ήταν καταδικασμένο για πολλά χρόνια, 
αφού, με αυτήν την πρακτική, παραβιαζόταν 
ο χριστιανικός νόμος της μόνης ηδονής, που 
ήταν συνδεδεμένη με την αναπαραγωγή».

Άλλα ευρήματα
• Παρά τα στερεότυπα που θέλουν τους ομο-
φυλόφιλους να κάνουν μόνο πρωκτικό σεξ, 
το 75% των ανδρών αυτών προτιμούσε στο-
ματικό σεξ και αυνανισμό και μόνο 36% 
έκανε πρωκτικό σεξ.
• 75% των γυναικών και 25% των ανδρών 
φορούσαν σέξι εσώρουχα. «Ένα γυμνό σώμα 
το θαυμάζεις όπως τα αρχαιοελληνικά αγάλ-
ματα. Ένα μισόγυμνο σώμα πάντα προκα-
λεί τις αμαρτωλές αισθήσεις, με τις οποίες 
είναι εφοδιασμένη η ανθρώπινη φύση. Οι 
βιομηχανίες εσωρούχων ξέρουν καλά πως 
το απόκρυφο και το μυστικό ανεβάζουν την 
επιθυμία» σύμφωνα με τον πρόεδρο του 
International Andrology και του Ανδρολογι-
κού Ινστιτούτου.
• Η αποστολή ηλεκτρονικά ημίγυμνων φωτο-
γραφιών και βίντεο ήταν πρακτική στο 55% 
των γυναικών και στο 65% των ανδρών.
• Στο 60% των συμμετεχόντων η ανάγνωση 
ερωτικών ιστοριών ήταν, επίσης, συνήθης 
πρακτική.
• Σεξ σε δημόσιο χώρο προτιμούσε το 40%.
• Αλλαγή ρόλων, για παράδειγμα, δεν είμα-
στε ζευγάρι αλλά άγνωστοι, δημοφιλής πρα-
κτική για το 20%.
• Σεξ σε φτηνά ξενοδοχεία το 36%. «Χυδαι-
οποιώντας το σωματικό και εξυμνώντας το 
πνεύμα, οι άνθρωποι κατάλαβαν πως, όσο 
πιο χαμηλά βάζουν τον πήχη της ηδονής, 
τόσο πιο ψηλά φτάνει ο οργασμός τους», 
σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντι-
νίδη.
• Μας βλέπουν τρίτοι, το 40%. Η διαμεσολα-
βημένη επιθυμία των τρίτων φαίνεται πως 
στον εγκέφαλό μας ανεβάζει πολύ τον πήχη 
του οργασμού.
• Σαδομαζοχιστικά παιχνίδια, που μας 
δένουν και δένουμε, το 36%. Ήπιο ξύλο, 
χαστούκια, δαγκώματα, το 30%.
• 60% γυναίκες και 80% άνδρες παρακολου-
θούσαν τακτικά πορνό.
• Συμμετοχή σε ομαδικό σεξ 10% των γυναι-
κών και 18% των ανδρών.
• Μαστίγωμα με συναίνεση για το 13% των 
συμμετεχόντων. «Το σεξ είναι πολλές φορές 
μια άσκηση εξουσίας πάνω στον άλλον, η 
τιμωρία, ο πόνος και η θυσία με συναίνεση 
γίνονται πολλές φορές αφροδισιακό ελιξί-
ριο» υπογραμμίζει ο ειδικός.
• Αλλαγή συντρόφων με συναίνεση 
(swinging) το 10%.
• Βιντεοσκοπήσεις με «έξυπνες» συσκευές 
για το 80% των συμμετεχόντων στην έρευνα.
• Σεξ σε οίκους ανοχής το 46% των ανδρών.
• Απιστία σε φιλικό περιβάλλον με τη γυναίκα 
του φίλου και τον άνδρα της φίλης στο 50% 
του δείγματος που απιστεί.

Μεγάλη έρευνα για τα 
«ανομολόγητα πάθη» 

των Ελλήνων
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Ο κος

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΪΡΟΓΛΟΥ
ΣΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΟΤΑ

5362 Highway 7 
(γωνία Mccowan) στο Markham

416-798-7234

Για να εξυπηρετεί τον ελληνισμό όπως 

πάντα με συνέπεια σε όλα τα καινούρια και 

μεταχειρισμένα (που είναι σαν καινούρια) 

μοντέλα της ΤΟΥΟΤΑ

Εδώ σε μία φωτογραφία στα καινούρια του γραφεία

Καλή επιτυχία Γιώργο
με αγάπη από την 

HELLAS NEWS
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Ζητείται κυρία
για ολιγόωρη καθημερινή φρο-

ντίδα ενός ηλικιωμένου ζευγαριού. 
Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν 

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

προσωπική περιποίηση υγιεινής 
της κυρίας.

Το σπίτι βρίσκεται στην περιοχή
Midland και Eglinton.

Προσφέρεται πλήρες διαμέρι-
σμα στο ημιυπόγειο του σπιτιού, 

με πληρωμένο νερό, ηλεκτρικό και 
θέρμανση.

Τηλέφωνο επικοινωνίας

(κα Ναταλί)
647-880-9681

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία από Ελλάδα

με πείρα & καλή φροντίδα
για να προσέχει

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
και να μαγειρεύει.

Επίσης αναλαμβάνει 
καθαρισμό σπιτιών

Ζητήστε την κα Τζούλια
416.671.7339

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξιόλογος Κύριος
αναζητά σύντροφο έως 55 ετών

ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟ ΔΕΣΜΟ

Παρακαλώ μόνο πραγματικά
σοβαρές προτάσεις
438.933.3059

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

ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ – 

ΡΕΤΙΡΕ 130 ΤΜ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ  - ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΛΟΝΙ

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

ΑΠΟΘΗΚΕΣ. 
ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ !!!
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας

κ. ΚΡΑΙΡΗ
01130 213 040 0992
01130 693 296 1460
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΣΠΑΡΤΗ

Ευαγγεληστριας 8

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

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

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

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

Ζητειστε τον Θεοδωρο οr( Theo)

Ζητείται Δωμάτιο
κατά προτίμηση με ιδιωτική κουζίνα 

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

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

Γραμματα, κρισεισ & συνερΓασιεσ αναΓνωστων

ΤΑ ΛΙΜΕΡΙΚΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ
του Στάθη Φριλ

Τ
ο λιμερίκι είναι μια ζωηρή ιρλανδέζι-

κης προέλευσης ποιητική φόρμα, που 

αποτελείται από 5 σύντομους στίχους 

σε τριαδικό μέτρο και με χαρακτηρι-

στική ομοιοκαταληξία. Για να πάρετε μια μι-

κρή γεύση του τι εστί λιμερίκι ακούστε το Γκά-

ρισον - μη γελάτε, έτσι τον λένε τον άνθρωπο! 

- Κέιλορ να τραγουδάει μερικά σε μια ραδιο-

φωνική εκπομπή του:

Τα λιμερίκια, λοιπόν τα πρωτοπρόσεξα μόνο 

αφού ήμουν κάμποσα χρόνια εδώ στην Αμε-

ρική. Αμέσως σκέφτηκα να γράψω λιμερίκια 

στα ελληνικά, αλλά όμως γρήγορα απογοη-

τεύτηκα, γιατί, σκεφτόμουν, οι πολυσύλλαβες 

ελληνικές λέξεις δεν θα επέτρεπαν να συμπε-

ριλάβεις μέσα σε 5 μόνο στίχους το περιεχό-

μενο που μπορείς στα αγγλικά.

Έτσι πέρασαν ακόμα μερικά χρόνια μέχρι 

που να ξαναδοκιμάσω. Αιτία ήταν η σελίδα 

«Γράμματα Αναγνωστών» της εξαιρετικής 

εβδομαδιαίας εφημερίδας της ομογένειας 

ΕΛΛΑΣ (HELLAS NEWS), που δημοσίευε και 

ποιήματα αναγνωστών της. Αυτή τη φορά δεν 

τό 'βαλα κάτω αμέσως, και γρήγορα στ' αλή-

θεια τα αποτελέσματα με ξάφνιασαν και μένα 

τον ίδιο.
Τα πολλές λέξεις όμως, όπως λέει η παροιμία, 

είναι φτώχεια. Τον λόγο τώρα ας έχει η μούσα 

της ποίησης!

Γεια-χαρά,

Στάθης Φριλ

Νέα Υόρκη

GONE WITH THE WIND

Η Κική και η Μιμή μέναν εις το Μανχάταν.

Πάνω απ' τον εικοστό πέμπτον όροφο θά 'ταν.

      Στο περβάζι λιαζόταν συχνά η Μιμή

      μα εκείνη τη μέρα είχε αέρα πολύ...

Και ακόμα η Κική ψάχνει νά 'βρει την γάταν.

Η ΚΟΤΑ

Είπε ο Σώτος απ’ τη Μινεσότα: 

«Θέλω απόψε να φάω μια κότα.» 

Μα όμως έτρεχε γρήγορα αυτή 

γύρω-γύρω στην πίσω αυλή, 

και έτσι έβρασε αυγά και καρότα.

ΣΥΖΥΓΙΚΗ ΑΠΙΣΤΙΑ

Ο Πάρις από το Παρίσι 

τη γυναίκα του είχε απατήσει 

με σουηδέζα ξανθιά 

λίγα μόνο λεπτά 

πριν το ξυπνητήρι χτυπήσει.

ΤΟ ΜΗΛΟ ΤΗΣ ΕΡΙΔΑΣ

Ο Μενέλαος απ’ τη Βενεζουέλα 

ερωτεύτηκε την Αναμπέλα 

και της πήρε ακριβό 

δακτυλίδι χρυσό. 

Μα επαντρεύτηκε εκείνη την Λέλα.

ΝΕΟΣ ΙΚΑΡΟΣ

Στο μπαλκόνι ο Φανής απ’ τη Νέα Ιερσέη 

«Σαν αετός θα πετάξω στα σύννεφα!» λέει. 

Ψιθυρίζεται πως το πρωί, 

είχε πιει τσάι με LSD. 

Η καημένη η μανούλα του... Απόψε τον κλαίει.

ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ ΑΝΟΙΑ

Ο Νικήτας στη Κονετικούτη

δε θυμάται ποια μέρα είν’ ετούτη·

   όμως ήταν σπαθί

   κάποιαν άλλη εποχή

τα μυαλά του πριν γίνουν κουρκούτι.
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Jasmine Tookes: 
σοκολατένια απόλαυση

Είναι μόλις 26 
ετών κι έχει στο 
βιογραφικό της μία 
από τις ακριβότερες 
εμφανίσεις του 
Οίκου Victoria’s 
Secret!

Συγκεκριμένα, 
η Τζασμίν Τουκς 
είναι το μελαμψό 
«αγγελούδι» που 
φόρεσε το αξίας 
3 εκατομμυρίων 
δολαρίων 
διαμαντένιο σουτιέν 
της Victoria’s Secret 
στην πασαρέλα και 
εντυπωσίασε με 
την καλλίγραμμη 
σιλουέτα της 
ακόμα και τους πιο 
απαιτητικούς.

Η ταλαντούχα 
περσόνα με το 
καταπληκτικό κορμί, 
αποτελεί την τρανή 
απόδειξη πως οι 
γυναίκες της φυλής 
της καταφέρνουν 
να… μαγέψουν χάρη 
στο DNA τους, ενώ 
παράλληλα η ίδια 
αποτελεί μία από τις 
πιο περιζήτητες.
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Η 
Κολιδά κά-
νει περιο-
δεία... δι-
α κ ο π ώ ν 

σ την Ελλάδα και 
σχεδόν σε καθημε-
ρινή βάση ενημερώ-
νει τους διαδικτυα-
κούς της φίλους για 
το που βρίσκεται.

Η personal trainer 
του survivor φρο-
ντίζει να είναι πάντα 
όμορφη και να ξεση-
κώνει τους θαυμα-
στές της σε κάθε 
ποστ της.

Τα  σ έ ξ ι  χ α ρ α -
κ τ η ρ ι σ τ ι κά  τ η ς 
και το σώμα της 
θα σε κάνουν να 
ψάξεις όλο της το 
Instagram.

oh la la! η ελένη 

φουρέιρα με 

μικροσκοπικό μπικίνι!

Προκαλείς, σου το λέμε προ-
καλείς Ελένη! Σαράντα βαθμοί 
λιώνει το κορμί, η λύση είναι 
μία να πάει παραλία η Ελένη 
Φουρέιρα!

Η τραγουδίστρια απολαμβάνει 
ξέγνοιαστες στιγμές στα ελλη-
νικά νησιά και προκαλεί απα-
νωτά εγκεφαλικά με το μικρο-
σκοπικό μαγιό της. Πάντως, η 
Ελένη έχει κορμί «λαμπάδα»! 
Η τραγουδίστρια προσέχει 
πολύ το σώμα της και φαίνε-
ται... Τέλεια σιλουέτα!

θα ζηλέψεις και εσύ 

τις διακοπές της κόνι 

μεταξά

Κάναμε μια βόλτα στο προ-
φίλ της και βρήκαμε όλους 
τους λόγους για να αγαπάμε 
το Καλοκαίρι.

Γιατί θα αναρωτηθείς; Πρώ-
τον, γιατί γυρνάει όλη την 
Ελλάδα. Δεύτερον γιατί έχει 
το απαραίτητο αξεσουάρ για 
κάθε γυναίκα εκεί έξω (έναν 
ωραιότατο μονόκερο). Τρίτον, 
φροντίζει να μας ενημερώ-
νει συχνά για τις τελευταίες 
προσθήκες στη συλλογή των 
μαγιό της.

Μπορεί τα χρόνια να περνάνε 
όμως αυτό δε σημαίνει ότι 
χάνεται και η ομορφιά. Αυτό 
αποδεικνύει η παρουσία της 
Σάσας Μπάστα στη Μύκονο, 
αφού η πολυτάλαντη Ελλη-
νίδα κουκλάρα βγήκε στην 
παραλία και χάζ εψε το 
αντρικό κοινό με την εμφά-
νισή της.

Η Ειρήνη Κολιδά είναι 
προκλητικά όμορφη!

«Καυτή» όσο δεν πάει η 
53χρονη Χατζηβασιλείου

η σάσα μπάστα τα 

σπάει στη μύκονο

Τ
ις διακοπές τις απολαμβάνει η Μαρία Κο-
ρινθίου, η οποία μοιράζεται στιγμιότυπα 
από τις ημέρες χαλάρωσης με τους διαδι-
κτυακούς της φίλους.

Η ηθοποιός ανάρτησε τελευταία μια φωτογρα-
φία, στην οποία ποζάρει με ένα μαύρο σέξι μπι-
κίνι που αποκαλύπτει τα υπέροχα προσόντα 
της.

Χαμός με το... φουσκωμένο στήθος 
της Κορινθίου!

Η 
πασ ίγ νωσ τη 
π α ρ ο υ σ ι ά -
στρια... έβγα-
λε μάτια με την 

εμφάνισή της σε πισίνα 
στην Ελούντα.
 
Η Βίκυ Χατζηβασιλείου 
διατηρείται σε τρομερή 
κατάσταση παρά τα 53 
της χρόνια, αφού το 
κορμί της είναι... αψεγά-
διαστο.

Ειδικά το στήθος της 
κάνει... μπαμ!
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H 
20χρονη κόρη του Stephen 
Baldwin, Hailey Baldwin, είναι η 
πιο σέξι γυναίκα του 2017 για το 
Maxim και όχι άδικα, όπως θα α-

νακαλύψετε παρακάτω.
Στην κορυφή αυτής της 100άδας βρίσκεται 
με το... σπαθί της η Hailey. Το μοντέλο ξεπέ-

ρασε άλλες εξίσου καυτές παρουσίες όπως 
οι συνάδελφοί της Gigi Hadid και Kendall 
Jenner για τις οποίες έχει μιλήσει με τα καλύ-
τερα λόγια στο παρελθόν. 
Τη φωτογράφηση για το Maxim πραγματο-
ποίησε ο Gilles Bensimon και το αποτέλεσμα 
είναι εντυπωσιακό.

Μ
εγάλωσε, έ-
γινε μητέρα 
και άφησε 
το μόν τε-

λινγκ σε δεύτερη μοίρα. 
Στα 28 της χρόνια έχει 
καταφέρει να κάνει αξι-
οζήλευτη παρουσία και 
φωτογραφίσεις που κά-
θε θηλυκό θα ζήλευε.  Τι 
άλλο να ζητήσει κανείς 
από την Κάντις Σουάν-
πολ;

Το διάσημο «αγγελούδι» 
με τις θεσπέσιες αναλο-
γίες, έχει κερδίσει τον 
θαυμασμό των ανδρών 
στο έπακρο, με την ίδια 
να παραδέχεται πως η 
επιτυχία της την έκανε να 
δει τη ζωή με άλλο μάτι.

Η Κάντις Σουάνπολ είναι η ξανθιά 
που δεν θα ξεπεράσουμε ποτέ

Η 
Ελίζαμπεθ 
Χάρλεϊ στα 
52 της χρό-
ν ια ξέρε ι 

πως να σκανδαλίζει. 
Με όπλο της  το πλού-
σιο στήθος της και τις 
καμπύλες της γοητεύ-
ει τους θαυμαστές της 
και δεν παραλείπει να 
τους εξιτάρει μέσω των 
social media. H star με 
τις φωτογραφίες με μα-
γιό που δημοσίευσε 
πρόσφατα αποδεικνύει 
ότι ακόμη, το έχει...

Η σέξι φωτογράφιση της Hailey 
Baldwin μόλις κυκλοφόρησε Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι είναι 

η πιο σέξι παρουσία 
και το φετινό καλοκαίρι

Δ
έκα πέν τε εκατομμύρια 
followers, αποκαλυπτικές α-
ναρτήσεις και μία γυναίκα 
που κάνει τον αντρικό πληθυ-

σμό να πίνει νερό στο όνομά της! Η Έ-
μιλι Ραταϊκόφσκι διανύει ένα από τα ω-
ραιότερα καλοκαίρια της ζωής της και 
το αποδεικνύει με τις αναρτήσεις της 
στα social media. 

Άλλοτε με μπικίνι, άλλοτε με ολόσωμα 
μαγιό, η Αμερικανίδα ηθοποιός και 
μοντέλο τρελαίνει με τις αναλογίες και 
το σμιλευμένο της κορμί, χωρίς να αφή-
νει πολλά στην φαντασία των αρσενι-
κών. 
Από το καλοκαιρινό της άλμπουμ, δεν 
απουσιάζουν και οι selfies, που επίσης 
δεν περνούν απαρατήρητες.

Αγέραστη η Elizabeth Hurley! Δείτε 
την με μπικίνι στα 52
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Αν δεν υπήρχαν οι δύο παραλίες με 
τη λευκή άμμο και τα γαλαζοπράσινα 
νερά, η Βρίκα και το Βουτούμι, τους 
Αντιπάξους θα τους ήξεραν μόνο οι 
Παξινοί, οι οποίοι, ούτως ή άλλως, 
έχουν εκεί τα εξοχικά τους.

Α
ν δεν υπήρχαν οι δύο παραλίες με 
τη λευκή άμμο και τα γαλαζοπρά-
σινα νερά, η Βρίκα και το Βουτού-
μι, τους Αντιπάξους θα τους ήξε-

ραν μόνο οι Παξινοί, οι οποίοι, ούτως ή άλ-
λως, έχουν εκεί τα εξοχικά τους. Το νησάκι 
όμως είναι πασίγνωστο σ’ όλο τον κόσμο. 
Κάθε καλοκαίρι περνούν χιλιάδες Ελληνες 
και ξένοι τουρίστες για να κάνουν μια βου-
τιά στα υπέροχα νερά του. Και το απογευμα-
τάκι φεύγουν, γιατί οι Αντιπάξοι μπορούν να 
φιλοξενήσουν ελάχιστους...
Το νησάκι έχει έκταση μόλις 3 τετραγωνι-
κών χιλιομέτρων και βρίσκεται κάτω από 
τους Παξούς, νότια. Το έδαφός του είναι 
ασβεστολιθικό - θα δείτε τους εντυπωσια-
κούς, κατάλευκους γκρεμούς, αν κάνετε τον 
γύρο δια θαλάσσης. Ο ασβεστόλιθος είναι 
ο «αίτιος» για τη δημιουργία της λευκής 
άμμου, που δίνει στις παραλίες αυτήν την 
εξωτική γοητεία.
Ερχόμενοι από τους Παξούς, η πρώτη παρα-
λία που προσεγγίζετε είναι η Βρίκα. Χωμένη 
στο βάθος ενός μικρού κόλπου, με τη βλά-
στηση να κατεβαίνει μέχρι τη στενή παρα-
λία με λευκή άμμο και βότσαλα. Είναι ρηχή 
και τα χρώματα των νερών της, από ανοιχτό 
τιρκουάζ μέχρι βαθύ πράσινο, της δίνουν 
παραδεισένια όψη. Στην παραλία υπάρχουν 
δυο ταβέρνες, μια σε κάθε άκρη της και ενδι-
άμεσα ένα beach bar.
Στον επόμενο κόλπο βρίσκεται το Βουτούμι, 
μεγαλύτερη παραλία, με τα ίδια χαρακτηρι-
στικά με τη Βρίκα. Εντυπωσιακή εδώ είναι 
η βλάστηση, με τα κυπαρίσσια να φτάνουν 
μέχρι την άμμο. Παλιότερα το πλάτωμα 
πίσω από την παραλία ήταν τέλμα και σ’ 
αυτό οφείλεται η οργιώδης βλάστηση.

Κατά πολλούς το Βουτούμι είναι η καλύτερη 
από τις δυο «μυθικές» παραλίες των Αντιπά-
ξων. Υπάρχουν και εδώ δυο ταβέρνες, η μία 
από τις οποίες βρίσκεται ψηλά στον λόφο 
και προσφέρει πανοραμική θέα στον κόλπο. 
Ενδιάμεσα στις δυο παραλίες υπάρχει και 
μια τρίτη, η Μεσοβρίκα, με άσπρο βότσαλο, 
την οποία προτιμούν οι γυμνιστές.
Οι Αντιπάξοι (έτσι λένε το νησί οι ντόπιοι, 
ενίοτε το λένε Αντίπαξοι, ποτέ όμως Αντι-
παξοί) έχουν ένα μικρό λιμανάκι, την Αγρα-
πιδιά, με τις ψαρόβαρκες και τα σκαφάκια 
που έχουν οι ντόπιοι για να πηγαινοέρχο-
νται στους Παξούς.
Από τα περίπου 150 σπίτια που υπάρχουν 
στο νησί, μόνο 2-3 κατοικούνται χειμώνα-
καλοκαίρι. Οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες είναι 
μόνιμοι κάτοικοι Παξών.

ΠΑΘΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ, ΤΟ ΚΡΑΣΙ, 
ΤΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ
Οι Παξινοί έχουν πάθος με το κυνήγι και οι 

Αντιπάξοι είναι ο αγαπημένος τους κυνηγό-
τοπος. Την άνοιξη και το φθινόπωρο το 
νησί παίρνει όψη... Κούβας, με οπλισμέ-
νους πολίτες να περιπολούν στα μονοπά-
τια ή να στήνουν καρτέρι στα περάσματα 
των τρυγονιών. Ο άλλος λόγος που κάνει 
τους Παξινούς «εξαρτημένους» από τους 
Αντιπάξους είναι το κρασί. Σε αντίθεση με 
τους Παξούς, εδώ η κυρίαρχη καλλιέργεια 
δεν είναι η ελιά, αλλά το αμπέλι. Το αντι-
παξιώτικο κρασί, μαύρο και γλυκόπιοτο, 
είναι πολύ ιδιαίτερο στη γεύση και περιζή-
τητο, καθότι η παραγωγή είναι μικρή. Αν 
σταθείτε τυχεροί, ίσως να έχετε την ευκαι-
ρία να το δοκιμάσετε σε κάποια από τις 
ταβέρνες, οι οποίες εμφιαλώνουν μικρές 
ποσότητες κάθε χρόνο. Το παλιό μονο-
πάτι που διατρέχει το νησί από βορρά σε 
νότο κατά τόπους έχει γίνει χωματόδρο-
μος ή τσιμεντόδρομος, για να κινούνται 
τα ελάχιστα αυτοκίνητα των ντόπιων - όλα 
... σαράβαλα. Η διάρκεια της πεζοπορίας 

από την αρχή του μονοπατιού, στη Βρίκα, 
μέχρι το νοτιότερο σημείο, το φάρο, είναι 
περίπου μιάμιση ώρα.
Το νησί είναι κατάφυτο από χαμηλή βλά-
στηση, κυπαρίσσια, κέδρους, σχίνους, 
μυρτιές, πουρνάρια, πεύκα και κατά 
τόπους μεμονωμένες κουκουναριές, που 
ξεχωρίζουν με το ύψος και τον όγκο τους. 
«Στους Αντιπάξους περπατάς και τρως», 
λένε οι ντόπιοι, εννοώντας τα φρούτα από 
τα οπωροφόρα που υπάρχουν εν αφθο-
νία στα κτήματα.
Παρακάμψεις από το κεντρικό μονοπάτι 
θα σας φέρουν σε απομονωμένες βοτσα-
λωτές παραλίες, όπως το Σκίδι, το Σαρα-
κήνικο και το Ροδοβάνι, ιδανικές εναλ-
λακτικές λύσεις όταν η Βρίκα και το Βου-
τούμι κατακλύζονται από τους λουόμε-
νους που αδειάζουν τα τουριστικά σκάφη. 
Μια πολύ καλή και σύντομη παράκαμψη 
είναι προς την πηγή Καλοήρι, στη δυτική 
ακτή του νησιού. Διακόσια περίπου 
μέτρα μετά το μοναδικό εκκλησάκι του 
νησιού, τον Αγιο Αιμιλιανό, που βρίσκε-
ται πάνω από το λιμάνι της Αγραπιδιάς, 
στρίβετε στο μονοπάτι δεξιά. Θα κατε-
βείτε 117 σκαλιά και θα δείτε το κτίσμα 
όπου συγκεντρώνεται το νερό που έρχε-
ται από το βουνό. Κατασκευάστηκε από 
τους Αγγλους το 1833, για να υδροδοτού-
νται τα πλοία τους που περνούσαν από το 
νησί. Σήμερα λίγο πιο κάτω από το οικο-
δόμημα των Αγγλων υπάρχει βρύση από 
την οποία μπορείτε να πιείτε νερό. «Του 
Καλοήρη το νερό, έχει τ’ ασήμι μέσα, κι 
όποιος γυρεύει να το πιει, θέλει μεγάλα 
μέσα», λέει χαρακτηριστικά το σχετικό 
τετράστιχο.
Ο φάρος σ τον οποίο καταλήγει το 
κεντρικό μονοπάτι είναι ένα αρχιτεκτο-
νικό αριστούργημα, κατασκευασμένος 
στα τέλη του 19ου αιώνα από τη γαλλική 
εταιρεία που έφτιαξε και τους φάρους των 
Παξών. Είναι φάρος μεγάλης εμβέλειας 
(ανοιχτής θαλάσσης) και μέχρι τη δεκαετία 
του 1990 λειτουργούσε με 6 φαροφύλα-
κες, ενώ σήμερα είναι αυτόματος.

Αντίπαξοι: απλά μοναδικοί
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Κ
αι ξαφνικά συσκότιση. Η Επί-
δαυρος βυθίστηκε στο σκοτάδι 
προτού φωτίσει ένας προβολέ-
ας τον στρατιώτη-μέλος του Χο-

ρού που θα έδινε το μουσικό «σήμα» για 
την έναρξη της παράστασης και το μοτί-
βο που θα την ακολουθούσε μέχρι το τέ-
λος. Στην πρώτη του αναμέτρηση, κυριο-
λεκτικά και μεταφορικά, με το αρχαίο θέ-
ατρο, ο Αρης Μπινιάρης με τον Θεατρικό 
Οργανισμό Κύπρου εκμεταλλεύτηκε και 
ανέδειξε τη μουσικότητα των «Περσών» 
του Αισχύλου (μετάφραση: Παναγιώτη 
Μουλλά) με έναν νέο, φρέσκο, μουσικό 
κώδικα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες 
του Χορού και την ερμηνευτική δεινότη-
τα των ηθοποιών του, ενώ ως κορυφαία 
στιγμή του έργου καταγράφεται η σκηνή 
της «Επίκλησης» του Δαρείου με μια χο-
ρογραφία που μοιάζει να έλκεται από τη 
Γη και τον κόσμο των νεκρών.
Ο Χορός των «Περσών», ο οποίος απο-
τελούνταν από νέους στρατιώτες και όχι 
από «γέροντες», αναδείχθηκε ο μεγά-
λος πρωταγωνισ τής της παράστασης. 
Η αδιάκοπη κίνηση (Λία Χαράκη), σε 

συντονισμό με τις μεταβολές του ρυθ-
μού –το αίσθημα της αγωνίας εναλλασ-
σόταν με περισσότερη αγωνία και ανη-
συχία– και οι μελετημένες παύσεις σε 
σημαντικά γεγονότα της πλοκής, όπως 
η ανακοίνωση του Αγγελιαφόρου για 
τον χαμό του περσικού στρατού, έδι-
ναν τις αναγκαίες «ανάσες» στη ροή της 
δράσης. Τα μουσικά όργανα (τζουράς, 

τύμπανα) συνδυάστηκαν με ένα νεο-
παραδοσιακό ύφος μουσικής απαγγε-
λίας (με στοιχεία χιπ χοπ και πολυφω-
νικού) με τις κύριες φωνές να συνοδεύ-
ονται άλλοτε από ψιθύρους άλλοτε από 
ψαλμωδίες και άλλοτε από επαναλή-
ψεις φράσεων που λειτουργούσαν ως 
ένδειξη για την αλλαγή της κοινής γνώ-
μης.

Ε
ίναι παραμονές Δεκαπε-
νταύγουστου και ισχύουν 
όλα τα κλισέ που ξέρετε για 
τον Αύγουστο στην Αθήνα. 

Εχοντας αυτό κατά νου, η εικόνα 
που συνάντησα στο Αναγνωστήριο 
της νέας έδρας της Εθνικής Βιβλιο-
θήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πο-
λιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
με άφησε περίπου άναυδο: δεκά-
δες άνθρωποι είχαν ξεκινήσει νω-
ρίς από το σπίτι τους, αψηφώντας 
τη ζέστη και τη σχεδόν ψυχαναγκα-
στική αξίωση για «θάλασσα» και 
είχαν αποφασίσει να περάσουν το 
πρωί τους (ή τη μέρα τους;) στο κα-
τά τεκμήριο πιο ειδυλλιακό μέρος 
σε όλη την πόλη για να διαβάσεις, 
να μελετήσεις, να δουλέψεις, να χα-
ζέψεις στο Διαδίκτυο, να διαβάσεις 
την εφημερίδα σου. Και όλα αυτά 
πολύ πριν από την επίσημη εγκατά-
σταση της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 
Ελλάδος στους νέους της υπερσύγ-
χρονους χώρους.
Στο αναγνωστήριο, ακριβώς δίπλα 
από το πωλητήριο και το καφέ του 
ισογείου, επικρατεί απόλυτη σιγή. 
Σε βαθμό που η παραμικρή ομιλία 
ή θόρυβος θα προκαλέσει αργά ή 
γρήγορα τη σιωπηλή αποδοκιμα-
σία όλων των υπολοίπων. Προφα-
νώς το υποβάλλει ο χώρος, κάτι 
ανάλογο με τις πεντακάθαρες επι-
φάνειες του μετρό. Σε κάθε περί-
πτωση, δεν θέλετε να ζήσετε την 
εμπειρία να είστε εσείς αυτός που 
ξέχασε να βάλει το κινητό του στην 
αθόρυβη λειτουργία.

Μιλώντας με εργαζομένους στο 
Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύ-
ρος Νιάρχος, σχηματίζεις αμέσως 
την ίδια αίσθηση: «Η μεγάλη προ-
σέλευση στο αναγνωστήριο που 
κορυφώθηκε τον Ιούνιο, κατά τη 
διάρκεια της εξεταστικής περιόδου, 
αλλά συνεχίζεται σε όλη τη διάρ-
κεια του καλοκαιριού μάς κάνει να 
σκεφτούμε ότι ο κόσμος περίμενε 
με αδημονία τον χώρο του αναγνω-
στηρίου», λέει στην «Κ» άνθρωπος 
που έρχεται σε καθημερινή επαφή 
με τον νέο προορισμό της πρωτεύ-
ουσας. «Φαίνεται ότι έχουμε αυξη-
μένη προσέλευση από τα νότια 

προάστια, γεγονός που συνδέεται 
με την έλλειψη ανάλογων χώρων 
στη συγκεκριμένη περιοχή της Αθή-
νας». Ωστόσο η γεωγραφική εγγύ-
τητα είναι μόνο μία από τις πολλές 
παραμέτρους που οδηγούν εκατο-
ντάδες Αθηναίους στο ολοκαίνουρ-
γιο αναγνωστήριο.
Πολλοί συνδυάζουν τη βόλτα με 
τη «δουλειά», και με τη λέξη εννο-
ούμε τόσο μια καθαρά ακαδημαϊκή 
έρευνα στο πλαίσιο ενός μεταπτυ-
χιακού ή διδακτορικού προγράμ-
ματος αλλά και την προσομοίωση 
ενός ιδανικού προσωπικού χώρου 
εργασίας. Ναι, πολλοί «φέρνουν» 

το γραφείο τους στο αναγνωστή-
ριο, καθώς ο χώρος προσφέ-
ρει όλες τις απαραίτητες, σχετικές 
παροχές και μάλιστα σε ένα ιδιαί-
τερα ευχάριστο περιβάλλον: υπο-
λογιστές, καρέκλα ή πολυθρόνα, 
καλαίσθητες επιφάνειες εργασίας, 
υποδοχές για τη λειτουργία και τη 
φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών 
των ίδιων των επισκεπτών, δωρεάν 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο (wi-fi) και 
κλιματισμό. «Οσο κι αν δεν το σκε-
φτόμαστε πάντα, η ύπαρξη κλιμα-
τισμού τους καλοκαιρινούς μήνες 
είναι ένα ισχυρό δέλεαρ γιατί δεν 
είναι αυτονόητη σε κάθε σπίτι».

Η σχολή 
υφαντουργίας 
στην Τήνο θέλει 
να ζήσει

«Παλιά, τα κορίτσια έφευγαν 
από την Τήνο για να βρουν 
εργασία, ώστε να μπο-

ρούν να στέλνουν χρήματα στην 
οικογένειά τους που τα είχε ανά-
γκη. Δεν περνούσαν όμως πάντα 
ωραία εκεί όπου πήγαιναν. Μία 
από τις κοπέλες πήγε να εργαστεί 
στην οικογένεια του Νικολάου 
Ζαρίφη στην Κωνσταντινούπολη. 
Ο Ζαρίφης που είχε τράπεζα ανα-
γκαζόταν να ταξιδεύει συχνά. 
Οταν έλειπε με τη γυναίκα του, 
εμπιστευόταν τα παιδιά του στην 
κοπέλα αυτή. Σε κάποιο ταξίδι του 
ζευγαριού έγιναν κάποιες ταραχές 
στην Κωνσταντινούπολη και το 
κορίτσι φοβούμενο μην πάθουν 
τίποτα τα παιδιά, τα πήρε και τα 
έφερε στην Τήνο. Φυσικά ενημέ-
ρωσε τους γονείς για να μην ανη-
συχούν. Οταν ο κύριος Ζαρίφης 
έφτιαξε τη διαθήκη του, άφησε 
στον Δήμο της Τήνου ένα σημα-
ντικό ποσό για να γίνει κάποιο 
φιλανθρωπικό ίδρυμα που να 
αφορά τις κοπέλες που αναγκά-
ζονταν να φεύγουν από το νησί. 
Το δημοτικό συμβούλιο έδωσε τα 
χρήματα σε μια επιτροπή κυριών 
που οργάνωσε μια σχολή για την 
υφαντική τέχνη. Τότε άλλαξαν όλα 
για τα κορίτσια αυτά...».
Αυτό είναι το απόσπασμα από τη 
μαρτυρία της Μαρουλιώς Γκίζη, 
προέδρου του γυναικείου συλ-
λόγου «Ευαγγελισμός», το οποίο 
ίδρυσε το 1898 τη Σχολή Υφα-
ντουργικής στην Τήνο. Η συνέ-
ντευξη της 68χρονης γλυκύτα-
της κυρίας, που προβάλλεται σε 
μορφή βίντεο σε μία από τις δύο 
αίθουσες της σχολής, είναι μέρος 
μιας μεγάλης εγκατάστασης με 
τίτλο «Τα μητροπαράδοτα», την 
οποία φιλοτέχνησε ο Αντώνης 
Βολανάκης. Το έργο του Ελληνα 
εικαστικού και επισκέπτη καθη-
γητή στο τμήμα Τέχνης και Πολι-
τικής στο Πανεπιστήμιο της Νέας 
Υόρκης, είναι το αποτέλεσμα 
του προγράμματος φιλοξενίας 
«Kinono Tinos Art Gathering», 
που διοργανώνουν τα τελευταία 
δύο χρόνια στο κυκλαδονήσι ο 
Χρήστος Αρτέμης και ο Μάριος 
Βιδάλης.

στο αναγνωστήριο του κέντρου πολιτισμού 
ισν: το νέο «ραντεβού» της αθήνας

Ο «άγριος» Χορός των Περσών
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ΥλικΑ (γιΑ 4 meριδΕΣ)
 ª 1 κιλό κατσικάκι, μπούτι και σπάλα, κομμένο σε κομμάτια 10 εκ.
 ª 2 ξερά κρεμμύδια, σε ψιλά καρέ
 ª 2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
 ª 1 μεγάλη ντομάτα, τριμμένη
 ª 2 κουτ. σούπας πελτές ντομάτας
 ª 1 ξυλάκι κανέλας
 ª 1/2 κουτ. γλυκού μπαχάρι, σε σκόνη
 ª 200 ml κόκκινο κρασί
 ª αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
 ª 80 ml ελαιόλαδο
 ª 1 κιλό αμπελοφάσουλα, καθαρισμένα

διΑδικΑΣιΑ
 ª Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτά-

ρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο για περίπου 3 - 4 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν. Ρίχνουμε 
το κατσίκι και σοτάρουμε για περίπου 8 λεπτά, μέχρι να ροδίσει από όλες τις πλευρές. 
Ρίχνουμε το κρασί και αφήνουμε 2 - 3 λεπτά, να εξατμιστεί το αλκοόλ.

 ª Ανακατεύουμε την ντομάτα με τον πελτέ, 100 ml νερό και τα μπαχαρικά και τα 
αδειάζουμε στην κατσαρόλα. Αλατοπιπερώνουμε και μαγειρεύουμε για περίπου 45 
λεπτά ή μέχρι να μισομαλακώσει το κρέας. Προσθέτουμε τα αμπελοφάσουλα και 100 
ml νερό και συνεχίζουμε το μαγείρεμα για άλλα 30 λεπτά, μέχρι να γίνουν και τα φασο-
λάκια και να δέσει η σάλτσα.

Άρωμα Κουζίνας

Κατσικάκι κοκκινιστό με 
αμπελοφάσουλα

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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Πως λεγεται μια παρεα νεων ανθρωπων 
που εργαζεται στην Ελλαδα ? 
Μυθος.!!!

- Άσε με να μπω μέσα να σου εξηγήσω. 
- Να μου τα πεις απ’ έξω. 
- Δεν τα θυμάμαι απ’ έξω.

- Αυτή την περίοδο είσαι σε σχέση; 
- Σε σχέση με τι; 
- Οχι εννοώ αν παίζει κάτι. 
- Το δεξί μου μάτι…

Τι κανουν οι ανθρωποι οταν ζεσταινονται? 
-Το 2% ανοιγουν το aircondition. 
-Το 98% βαζουν status στο facebook οτι 
ζεσταθηκαν.

Πάει ένας σε ένα pet shop και βλέπει έναν 
παπαγάλο που στο ένα πόδι είχε μία κόκ-
κινη κορδέλα και στο άλλο μια κίτρινη. 
Λέει στον καταστηματάρχη: 

- Συγνώμη, τί σημαίνουν αυτές οι κορδέ-
λες? 
- Α, αυτός ο παπαγάλος είναι γλωσσομα-
θής. Αν τραβήξεις την κόκκινη κορδέλα 
μιλάει αγγλικά. Αν τραβήξεις την κίτρινη 
μιλάει γαλλικά. 
- Κι αν τραβήξω και τις δύο? ρωτάει ο 
πελάτης. 
Και λέει ο παπαγάλος: 
- Θα πέσω, ηλίθιε!

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

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

Χθες τσακωθηκα ασχημα με τον γυμναστη 
μου , ειπε οτι ετρεχα πολυ . 
-Αφου εσυ δεν πας γυμναστηριο . 
-Με το αμαξι ημουν και πηγε να περασει 
τον δρομο

κριΟΣ
Μετά τις δύσκολες στιγμές θα έχετε τη διά-
θεση να ονειρευτείτε και να ξεφύγετε από 
ότι σας καταπιέζει. Έτσι βρίσκετε ξανά τον 
εαυτό σας και τη χαμένη σας διάθεση. Η 
περίοδος φέρνει ευχάριστες μετακινήσεις 
και επαγγελματικές ευκαιρίες. Από σήμερα 
παύουν οι δυσκολίες για τους πολλούς και 
τα άστρα σας δίνουν μικρές ή μεγάλες αιτίες 
για να αναγεννηθείτε.

ΤΑΥρΟΣ
Νιώθετε έντονη την ανάγκη να ξοδέψετε, 
σε βαθμό που κοντεύετε να χάσετε κάθε 
μέτρο. Αντισταθείτε σε αυτή την παράλογη 
επιθυμία να αποκτήσετε ότι βλέπετε. Ήρθε 
ο καιρός να σκεφτείτε σοβαρά τη διαφορά 
ανάμεσα στο θέλω κάτι και στο χρειάζο-
μαι πραγματικά κάτι. Όσο για την προσοχή 
που απαιτείτε κατά διαστήματα από τους 
άλλους, θυμηθείτε πως για να πάρετε κάτι, 
πρέπει να δώσετε και εσείς. Στη δουλειά σας 
και στην οικογένεια τα πράγματα πάνε μια 
χαρά!

διδΥμΟι
Θέλετε τόσο πολύ να πετύχετε τους στόχους 
σας, με αποτέλεσμα να δίνετε πολύ από τον 
εαυτό σας σε αρκετά θέματα και στο τέλος 
να μην γίνεται απολύτως τίποτα ή να μην 
γίνεται σωστά. Στην πραγματικότητα 
υπάρχει χρόνος για όλα, απλώς 
πρέπει επειγόντως να βάλετε 
προτεραιότητες. Με αυτό 
τον τρόπο όλα θα μπουν 
σε μία τάξη και εσείς 
δεν θα είστε συνεχώς 
ψυχικά και σωματικά 
κουρασμένοι.

κΑρκιΝΟΣ
Πρέπει να δεχθείτε μια 
καινούργια πραγματικότητα 
και μπορεί να χρειαστεί να 
αναθεωρήσετε πολλές απ’ τις από-
ψεις σας. Αποφύγετε κάθε ενέργεια που 
θα μπορούσε να σας φέρει σε σύγκρουση με 
τα πρόσωπα που ανήκουν στο στενό οικογε-
νειακό σας περιβάλλον.

λΕΩΝ
Αυτή την εβδομάδα θα σας απασχολήσουν 
πολύ τα επαγγελματικά σας. Οι ανώτεροί 
σας έχουν μείνει πολύ ευχαριστημένοι με 
την απόδοσή σας και είναι έτοιμοι να σας 
αναθέσουν καινούργιες, περισσότερες και 
μεγαλύτερες ευθύνες. Είναι η κατάλληλη 
στιγμή να εντυπωσιάσετε τους γύρω σας με 
τις ικανότητές σας. Στο σπίτι τα πράγματα 
βρίσκουν το δρόμο τους. Κάποιες μικροδια-
φορές που είχατε με τους συγγενείς σας επι-
τέλους βρίσκουν διέξοδο.

ΠΑρΘΕΝΟΣ
Η δράση σας θα είναι επιτυχημένη και σύμ-
φωνη με τις εσωτερικές σας επιθυμίες. Αδι-
αφορήστε για όσα λέγονται. Ακούστε την 
εσωτερική σας φωνή που είναι πιο αληθινή. 
Θα έχετε τη διάθεση να εισχωρήσετε στο 
βάθος των περιστάσεων αδιαφορώντας για 
τα αποτελέσματα.

ΖΥγΟΣ
Παρά τις πολλές συμβουλές που κατά και-
ρούς έχετε δεχθεί από τα αγαπημένα σας 
πρόσωπα στο θέμα της αυτοπεποίθησής 
σας, επιμένετε να καταπιέζετε τον εαυτό 
σας. Πρέπει να σταματήσετε αυτή την άδικη 
συμπεριφορά προς εσάς. Ακόμα και αν δεν 
πιστεύετε πως μπορείτε περισσότερα, πιέ-
σετε τον εαυτό σας για το αντίθετο.

ΣκΟρΠιΟΣ
Οι άλλοι δεν είναι τόσο εύκολοι μαζί σας 
γιατί η καριέρα και η δουλειά απαιτεί μεγα-
λύτερη αφοσίωση. Όμως εσείς φαίνεστε 
αποφασισμένοι να εντυπωσιάσετε και να 
κερδίσετε καινούργιο ενδιαφέρον. Η διά-
θεσή σας είναι καλύτερη, ο ρομαντισμός 
σας φτάνει στα άκρα, αλλά, μερικές φορές 
οι απαιτήσεις σας είναι απόλυτες. Η εβδο-
μάδα αυτή σας δίνει την ευκαιρία να σκε-
φτείτε και να διορθώσετε τις ατέλειές σας. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Οι συνθήκες που επικρατούν στον εργα-
σιακό σας χώρο, είναι πιθανό να φέρουν 
ξαφνικές αλλαγές. Μην προχωρήσετε 
χωρίς δεύτερη σκέψη σε συζητήσεις και 
ενέργειες και φανείτε διαλλακτικοί. Οργα-
νώστε τις επιδιώξεις σας έτσι ώστε να μην 
είστε αναγκασμένοι να κάνετε υποχωρή-

σεις. Θα υπάρξουν αρκετές ευκαιρίες 
για να αυξήσετε τα έσοδά σας, 

αλλά είναι πιθανόν να μην τις 
αντιληφθείτε γιατί παράλ-

ληλα αυξάνονται και τα 
έξοδά σας. 

ΑιγΟκΕρΩΣ
Θα αντιμετωπίσετε 
αρκετές δυσχέρειες 

στην προσπάθεια που 
αρχίσατε. Αλλά αυτό 

δεν σημαίνει ότι δεν μπο-
ρείτε να πετύχετε. Μπορείτε, 

φτάνει να παραμερίσετε, για ένα 
διάστημα, κάθε άλλη σκέψη. Μην είστε 

αφηρημένοι όταν ασχολείστε με μηχανή-
ματα και μην αναμειγνύεστε σε συζητήσεις 
και σχόλια που μπορεί να σας εκθέσουν.

ΥδρΟΧΟΟΣ
Να είστε συντηρητικοί και υπομονετικοί 
τόσο στην εργασία όσο και στα προσω-
πικά σας. Στο επαγγελματικό σας περιβάλ-
λον υπάρχουν πολλές ελπίδες να βελτιωθεί 
σύντομα η θέση σας και τα οικονομικά σας. 
Να είστε συντηρητικοί και υπομονετικοί. 
Γιατί; Θα πρέπει να πάρετε σημαντικές απο-
φάσεις στον επαγγελματικό τομέα και να 
προβλέψετε τυπικές ή νομικές διαδικασίες 
που θα μπορούσαν να σας μπερδέψουν.

ιΧΘΕιΣ
Οι ενδοιασμοί σας σχετικά με το δρόμο που 
θα πρέπει να ακολουθήσετε είναι βέβαια 
σοβαροί. Ωστόσο, με την τακτική που ακο-
λουθείτε δεν κερδίζετε τίποτα, εκτός από το 
άγχος που σίγουρα δεν βοηθά. Προσπαθή-
στε να μην κάνετε λάθη στις εκτιμήσεις σας 
και στις επιλογές σας, γιατί τώρα οι συνέ-
πειες θα είναι μεγαλύτερες.

FUN
ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις



LIFE 18  αυγούστου 2017
www.hellasnews-radio.com54



5518  αυγούστου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

αθλητικά

Τ
ελικά η μπάλα δεν είναι... πόρνη και υπάρχει 
ο Θεός του ποδοσφαιρού (σ.σ. δεν αναφερό-
μαστε στον Μαραντόνα). Γιατί ο Ολυμπιακός 
πήρε από το παιχνίδι με την Ριέκα αυτό που 

άξιζε. Νίκη. Οχι με το σκορ που θα ήθελε, αλλά έτσι 
όπως βγήκε ο αγώνας σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι 
το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στους ομίλους.
Η μπάλα εν τέλει δεν είναι πόρνη γιατί μπορεί να 
μην έμπαινε στο πρώτο ημίχρονο και να σταμάτησε 
στο δοκάρι στην κεφαλιά του 91’ αλλά στο 93’ βρήκε 
τον τρόπο να καταλήξει στα δίχτυα του Σλούγκα. 
Και υπάρχει και ποδοσφαιρικός Θεός γιατί 
η Ριέκα μπορεί ν’ άνοιξε το σκορ στην 
πρώτη της ευκαιρία on target αλλά 
με την είσοδο του Κώστα Φορτούνη 
στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπια-
κός βρήκε τα δύο γκολ για την ανα-
τροπή...
Εκανε καλύτερο ημίχρονο κι από το 
δεύτερο στο Βελιγράδι. Ο Ολυμπια-
κός μπήκε εξαιρετικά στο παιχνίδι. Οπως 
ακριβώς θα περίμενε ο Χάσι. Καμία ανησυχία 
στην άμυνα, καλή κυκλοφορία της μπάλας και δημι-
ουργία φάσεων. Οι «ερυθρόλευκοι» λειτούργησαν 
εξαιρετικά με το 4-2-3-1 του Χάσι με τον Οτζίτζα να 
έχει πιο ελεύθερο ρόλο και να δημιουργεί από πίσω, 
έκλεψαν μπάλες και έφτιαξαν πολλές φάσεις. Εννιά 
για την ακρίβεια.
Ομως όσο ο Ολυμπιακός (και κυρίως ο Μπεν) δεν 
έβρισκαν δίχτυα τόσο αυξανόταν η αυτοπεποίθηση 
της Ριέκα και κυρίως του Εμπερ. Αλλωστε ο Βραζι-
λιάνος των Κροατών ήταν η μοναδική απειλή σε όλο 
το πρώτο ημίχρονο. Η ομάδα του Μπέσνικ Χάσι είχε 
στο 8’ την πρώτη φάση με τον Μπεν (εξαιρετικός 
συνδυασμός Οτζίτζα-Καρσελά) και στο 12’ έχασε 
την μεγαλύτερη ευκαιρία. Ο Σεμπά βγήκε μόνος του 
απέναντι από τον Σλούγκα αλλά το πλασέ του ήταν 
κάκιστο με αποτέλεσμα να διώξει ο γκολκίπερ των 
Κροατών.
Ομως ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει. Στο 16’ ήταν 
πάλι ο Μπεν που έστειλε την μπάλα άουτ (ωραία 
προσπάθεια και πάσα του Καρσελά ξανά) στο 27’ 
ξανά ο επιθετικός του Ολυμπιακού δεν βρήκε εστία 

και στο 30’ έχασε κι αυτός την μεγαλύτερη του 
ευκαιρία όταν μετά την σέντρα του Καρσελά, έπιασε 
την κεφαλιά στην μικρή περιοχή, χωρίς δύναμη 
ωστόσο με αποτέλεσμα να μπλογκάρει ο Σλούγκα. 
Οι φάσεις του Ολυμπιακού δεν σταμάτησαν εκεί. Ο 
Μάριν στο 32’ είδε το σουτ του να το διώχνει ο Σλού-
γκα, ο Μπεν έχασε κι άλλη κεφαλιά στο 40’ και μετά 
επιβεβαιώθηκε ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου.
Ο Εμπερ στο 42’ με ένα δυνατό αριστερό σουτ 
έστειλε την μπάλα στην γωνία του Καπίνο και στην 
πρώτη on target προσπάθεια η Ριέκα μπήκε και 

μπροστά στο σκορ. Και σα να μην έφτανε αυτό 
ο ίδιος παίκτης θα μπορούσε να κάνει το 

0-2 όταν στο 45’ μπήκε στην περιοχή 
αλλά ο Καπίνο με το πόδι έδιωξε σε 
κόρνερ.
ΜVP: Κώστας Φορτούνης. Γιατί ήταν 
καθοριστικός. Στην πρώτη του επαφή 
με τη μπάλα βγάζει την ασίστ και στο 

92’ αποφασίζει να απειλήσει απευθείας 
με το φάουλ από το οποίο στη συνέχεια 

ήρθε το γκολ.
Αδύναμος κρίκος: Μπεν. Εάν ήταν σε καλή μέρα ο 
επιθετικός του Ολυμπιακού οι «ερυθρόλευκοι» όχι 
μόνο θα είχαν καθαρίσει το ματς αλλά και την πρό-
κριση.
Στο ύψος του: Οτζίτζα. Σπουδαίο ματς παρά το γεγο-
νός ότι είχε κάνει μόλις μία προπόνηση. Αντεξε για 
70 λεπτά και έκανε τα πάντα στο παιχνίδι.
Η γκάφα: Στο 12’ λεπτό ο Σεμπά βγαίνει απέναντι 
από τον Σλούγκα αλλά κάνει ένα κάκιστο πλασέ.
Το στραγάλι: Ο Γερμανός διαιτητής έβγαλε αρκετές 
κάρτες. Θα μπροούσε να δώσει δέυτερη κίτρινη 
στον Μπράνταριτς αλλά τελικά την έδωσε στον 
Ζούτα.
Το ταμείο του gazzetta.gr: Εάν κρίνουμε από την 
εικόνα των δύο ομάδων ο Ολυμπιακός δεν γίνεται 
ν’ αποκλειστεί από τους Κροάτες. Για 95 λεπτά ήταν 
καλύτερος και θα μπορούσε το σκορ να είχε ξεφύγει 
εάν ήταν πιο εύστοχος. Επιπλέον στην ρεβάνς η Ριέκα 
θα αναγκαστεί να βγει από την άμυνα της... Ο Ολυ-
μπιακός απέχει 90 λεπτά από την πρόκριση στους 
ομίλους του Champions League.

SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο Ολυμπιακός έχασε πολλές ευκαιρίες, βρέθηκε πίσω στο σκορ, όμως με Οτζίτζα και Ρομαό το 
γύρισε (2-1) και έδειξε ότι η πρόκριση στους ομίλους δεν χάνεται!

Λύσσα για το σεντόνι!

αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ πήγε να βγάλει μόνος του τα μάτια του. Ευτυχώς, 
όμως, το ρίσκο που πήρε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στο ντε-
μπούτο του στον ασπρόμαυρο πάγκο, του βγήκε. Έτσι από το 

«παγωμένο» 0-1 στο 21ο λεπτό, φτάσαμε στην απόλυτη ανατροπή 
και στο 3-1 στο 88ο λεπτό, με το δεύτερο γκολ του Αλεξάνταρ Πρί-
γιοβιτς.
Με το ξεκίνημα ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον έλεγχο του αγώνα, χωρίς να 
έχει δημιουργήσει την επικίνδυνη φάση, αλλά η Εστερσουντ δεν 
έδειχνε διάθεση να απειλήσει την εστία του Ρέι, μέχρι που ήρθε 
η τριπλή γκάφα των παικτών του «Δικεφάλου» να δωρίσουν ένα 
πέναλτι από το πουθενά, με το οποίο ο Νούρι άνοιξε το σκορ στο 
21ο λεπτό «παγώνοντας» τους 20.000 και πλέον φίλους των γηπε-
δούχων.
Πρώτα ο Κρέσπο, μετά ο Λέοβατς και στο τέλος ο Ρέι έκαναν κατά 
συρροή λάθη, δίνοντας την ευκαιρία στον Αϊές να κερδίσει το 
πέναλτι, ενώ επτά λεπτά αργότερα ο Βαρέλα πρόλαβε τον επιθετικό 
της Εστερστουντ σε μια κόντρα-φωτιά.  
Οι παίκτες του Λουτσέσκου έκαναν πάνω από δέκα λεπτά για να 
συνέλθει, αφού νωρίτερα στο 28’ το σουτ του Μπίσεσβαρ έστειλε 
την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Κεϊτά. Πέντε λεπτά 
αργότερα, χωρίς ο ΠΑΟΚ να έχει συνέλθει, από την έξυπνη εκτέ-
λεση φάουλ του Μπίσεσβαρ, ο Μάτος έφτασε σε θέση για γκολ, 
αλλά το γύρισμα του δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί ο Πρίγιο-
βιτς.
Η λύση ήρθε στο 38’ από το κεφάλι του Λέο Μάτος, που πήδηξε 
στο… θεό και έβγαλε τους «ασπρόμαυρους» από το αδιέξοδο, που 
είχε μπει από μόνος του ο «Δικέφαλος». Η ισοφάριση σε 1-1 χάρισε 
στον ΠΑΟΚ την ψυχολογία για να ξαναμπεί στο παιχνίδι.
Η Εστερσουντ απείλησε πρώτη στο β’ μέρος με το σουτ του 
Βίντγκρεν, το οποίο ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ πρόλαβε να μπλοκάρει 
ο Μάτος (47’) και ο Λουτ΄σεσκου αποφάσισε νωρίς (63’) να ρισκά-
ρει βγάζοντας τον Σάχοφ και βάζοντας τον Πέλκα στη θέση του. Ο 
«Δικέφαλος» άρχισε να πιέζει και ο Μπίσεσβαρ στο αμέσως επό-
μενο λεπτό έκανε το σουτ, ο Κεϊτά απομάκρυνε την μπάλα, αλλά 
ο Μακ έκανε ένα κακό τελείωμα με τον γκολκίπερ της σουηδικής 
ομάδας εξουδετερωμένο. Και στο 66’ η κεφαλιά του Πρίγιοβιτς 
από την σέντρα του Κάμπος έφτασε μια ανάσα από το 2-1.
Ο ΠΑΟΚ άγγιξε ξανά την ανατροπή του σκορ στο 73’, με την απευ-
θείας εκτέλεση φάουλ, με την μπάλα να σταματά στα χέρια του 
Κεϊτά και στο δοκάρι της σουηδικής εστίας. Και το πολυπόθητο 2-1 
και η ανατροπή ήρθε στο 77’, μετά από την σέντρα – λουκούμι του 
Τζάλμα Κάμπος για το κεφάλι του Πρίγιοβιτς και 2-1 για τον ΠΑΟΚ!
Στο 87’ η επιμονή του Πέδρο Ενρίκε και η γροθιά στο πρόσωπο από 
τον Κεϊτά έφερε τον «Δικέφαλο» φάτσα με το 3-1. Ο Βραζιλιάνος 
κέρδισε το πέναλτι το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Αλεξάνταρ Πρί-
γιοβιτς!

παοκ - Έστερσουντ 3-1

Το γύρισε και πάει 
ομίλους!
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Η 
ΑΕΚ μπήκε δυνατά 
στο Βέλγιο, έμεινε με 
δέκα από το 58’, ό-
μως έφυγε αλώβητη 

(0-0) από την έδρα της Μπριζ, 
δείχνοντας ότι μπορεί να προ-
κριθεί!
Ο Μανόλο Χιμένεθ έλεγε στη 
συνέντευξη Τύπου της Τετάρ-
της ότι η ΑΕΚ είναι το φαβορί. 
Μετά το πρώτο ματς στο Jan 
Breydel, μπορεί το τελικό απο-
τέλεσμα να μην αλλάζει τρο-
μερά τις ισορροπίες του ζευ-
γαριού αλλά σίγουρα δίνει 
πίστη στην Ενωση ότι μπορεί 
να τα καταφέρει στη ρεβάνς 
του ΟΑΚΑ, αφού είδε ότι απέ-
ναντι της δεν έχει μια καλύ-
τερη ομάδα. Αν και με 10 από 
την -αυστηρή- αποβολή του 
Λιβάια στο 58’, οι Κιτρινόμαυ-
ροι του 3-5-2 έμειναν προση-
λωμένοι στο πλάνο τους, έκα-
ναν αυτό που έπρεπε για να 
μην απειληθούν ουσιαστικά 
καθόλου και αν ήταν πιο προ-
σεκτικοί θα μπορούσαν να 
είχαν βάλει γκολ από νωρίς.
Η επιλογή του Χιμένεθ να 
παρατάξει την ομάδα με 3-5-2, 
έκανε τους περισσότερους να 
πιστεύουν ότι η Ενωση θα μπει 
στο γήπεδο για να αμυνθεί. 
Τελικά μπήκε για να βάλει γκολ 
και έκανε τις φάσεις για να το 
καταφέρει αλλά... Οι δύο καλές 
φάσεις σ το πρώτο 5λεπτο, 
που δημιουργήθηκαν από τον 
Μάνταλο, δεν έγ ιναν γκολ, 
όπως και το σουτ του Σιμόες 
από καλή θέση στο 12’. Οι 
Κιτρινόμαυροι ήταν απολύτως 
σοβαροί πίσω, ήλεγχαν τον 
ρυθμό του αγώνα και με τον 
Μάνταλο να κάνει πολύ καλό 
ματς σαν χαφ, έβγαλαν από το 
ματς την Μπριζ. Οι Βέλγοι προ-
σπάθησαν να πάρουν κάποια 
μέτρα στο γήπεδο μετά το 15’-
20’ και όντως τα πήραν, χωρίς 
όμως να βάλουν δύσκολα στην 
ΑΕΚ. Οι γηπεδούχοι δεν μπο-
ρούσαν να γίνουν απειλητικοί 

και ουσιαστικά δεν απασχόλη-
σαν ποτέ τον Ανέστη, την ίδια 
ώρα που όποτε έβγαινε μπρο-
στά η Ενωση, έδινε την εντύ-
πωση ότι μπορούσε να κάνει 
κάτι καλό. Σε αυτό βοηθούσε 
και ο τρόπος παιχνιδιού του 
Λιβάια, ο οποίος έβγαινε εκτός 
περιοχής, υποδεχόταν σωστά 
την μπάλα και επίσης σωστά 
την έσπαγε στα άκρα, βοη-
θώντας στο να ανέβουν και 
να πατήσουν οι Λόπες-Μπα-
κάκης. Ετσι ήρθε, άλλωστε, 
η ευκαιρία του Πορτογάλου 
αριστερού μπακ στο 38’ με το 
άστοχο σουτ εντός περιοχής.
Στο δεύτερο μέρος η Μπριζ 
μπήκε με στόχο να πιέσει και 
πήρε την μπάλα, απειλώντας 
για πρώτη φορά στο 53’ με την 
κεφαλιά του Μέχελ μετά την 
σέντρα του Βανάκεν. Ο Χιμέ-
νεθ έκανε την πρώτη κίνηση 
του λίγα λεπτά μετά, στο 58’, 
με την είσοδο του Χριστο-
δουλόπουλου αντί του ακίν-
δυνου Κλωναρίδη αλλά δευ-
τερόλεπτα μετά ο διαιτητής 
Κασάι έδειξε αυστηρή δεύ-
τερη κίτρινη στον Λιβάια για 
πάτημα σε αντίπαλο, αφήνο-
ντας την ΑΕΚ με 10 παίκτες... 
Εξέλιξη, πάντως, που δεν επη-
ρέασε τους Κιτρινόμαυρους 
ανασταλτικά. Οι παίκτες του 
Χιμένεθ διατήρησαν τη σοβα-
ρότητα τους, έμειναν πιστοί 
στο πλάνο τους και ουσιαστικά 
δεν επέτρεψαν τίποτα παρά 
μόνο ακίνδυνα σουτ και επί-
σης ακίνδυνες σέντρες στους 
Βέλγους. Με την είσοδο του 
Γιόχανσον αντί του Μάνταλου 
ο Ισπανός τεχνικός έδειξε, με 
δεδομένο ότι η ομάδα ήταν 
με 10 παίκτες, ότι τον ενδιέ-
φερε περισσότερο το να μεί-
νει το «μηδέν» πίσω κι ας 
έμενε το «μηδέν» μπροστά και 
έτσι έγινε, αφού δεν υπήρξε 
κάποια άλλη αξιόλογη φάση 
μέχρι το τελευταίο σφύριγμα 
του Κασάι.

μπριζ - αεκ 0-0 
Έμεινε όρθια, πάει για 
πρόκριση!

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 2-0 της 
Αθλέτικ Μπιλμπάο, σκορπίζοντας 
ενθουσιασμό στη Λεωφόρο, όμως 
έμεινε από δυνάμεις και οι Βάσκοι το 
εκμεταλλεύτηκαν, πετυχαίνοντας σε έξι 
λεπτά την ολική ανατροπή (3-2).

 

Ο 
Παναθηναϊκος για 68 λεπτά τα έκανε ό-
λα σωστά και η πρόκριση ήταν στο χέρι 
του. Όμως η κατάρρευσή του δεν πέρα-
σε ανεκμετάλλευτη από τη Μπιλμπάο, 

που πέτυχε τρία γκολ σε έξι λεπτά και πλέον κάνει 
τα πράγματα εξαιρετικά δύσκολα για τη ρεβάνς.
Ο Μαρίνος Ουζουνίδης αναγκαστικά λόγω του 
τραυματισμού του Ουσμάν Κουλιμπαλί αναγκά-
στηκε να αλλάξει την επιτυχημένη συνταγή των 
παιχνιδιών με την Καμπάλα. Ο Νούνο Ρέις ήταν 
εκείνος που ξεκίνησε βασικός στο δεξί άκρο της 
άμυνας.
Ο Βλαχοδήμος υπερασπίστηκε την εστία 
του «τριφυλλιού». Αριστερό μπακ ο 
Χουλτ, δεξί ο Ρέις και ο Μολέδο με 
τον Κουτρουμπή στο κέντρο της 
άμυνας. Κουρμπέλης και Ζέκα στον 
άξονα της μεσαίας γραμμής. Αρι-
στερό εξτρέμ ο Καμπέσας, δεξί ο 
Λουντ, ο Άλτμαν σε επιτελικό ρόλο και 
στην κορυφή του 4-4-1-1 ο Μολίνς.
Στον αντίποδα ο Κίκο Θιγάντα, ξεκίνησε με 
4-2-3-1 την Αθλέτικ Μπιλμπάο και τον Ερέριν κάτω 
από τα δοκάρια, δεξί μπακ τον ντε Μάρκος, αρι-
στερό τον Μπαλενσιάγκα και τους Λαπόρτ, Ετσέιτα 
στο κέντρο των μετόπισθεν. Μπενιάτ και Βέσγκα τα 
αμυντικά χαφ. Μουνιαϊν, Γκαρσία και Λέκουε στην 
μεσοεπιθετική τριπλέτα και αιχμή του δόρατος ο 
Αντούριθ.

Λάτιν Λουντ και τρέλα στην Λεωφόρο!
Ο Παναθηναϊκός έκανε το τέλειο ημίχρονο κόντρα 
στους Ισπανούς. Η ομάδα του Μαρίνου Ουζου-
νίδη παρουσιάστηκε άριστα διαβασμένη, απόλυτα 
συγκεντρωμένη πάνω στο χορτάρι και η εικόνα του 
«τριφυλλιού» παρέπεμπε σε μια καλοκουρδισμένη 
μηχανή με έντεκα γρανάζια που το ένα λειτουρ-
γούσε για το άλλο και όλα μαζί για το σύνολο.
Οι «πράσινοι» είχαν απάντηση στην πίεση ψηλά 
των Βάσκων και δεν ρίσκαραν ούτε στιγμή να 
πουλήσουν «κατοχή» έξω από την περιοχή. Όσες 
φορές δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις, ο Παναθη-

ναϊκός σήκωνε την μπάλα με στόχο το κεφάλι του 
Μολίνς ή του Άλτμαν. Όταν ο αντίπαλος είχε την 
μπάλα, οι γηπεδούχοι ήταν σωστά τακτοποιημένοι 
στα 2/3 του αγωνιστικού χώρου και κατάφεραν να 
βγάλουν... off την επιθετική λειτουργία των φιλο-
ξενούμενων.
Ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που έπρεπε σε όλα τα 
κομμάτια του παιχνιδιού και πιστοποίησε την εξαι-
ρετική του εικόνα για τα δεδομένα της αναμέτρη-
σης, όντας απόλυτα κυνικός στο επιθετικό τρίτο! 
Στο 29’ δημιούργησε την πρώτη του και μοναδική 
μεγάλη ευκαιρία και σε αντίθεση με όσα έκανε 
κόντρα στην Καμπάλα, την έστειλε στο πλεκτό! Ο 
Λουντ μετά από σέντρα του Καμπέσας και κεφαλιά 
του Μολίνς, έκανε μία φανταστική, made in... Brazil 
ενέργεια, χόρεψε τον Ντε Μάρκος, μπήκε περιοχή 
και με το δεξί έγραψε το 1-0 και τρέλανε την Λεω-
φόρο!

Το όνειρο έγινε εφιάλτης!
Με φόρα από το πρώτο ημίχρονο μπήκε 

ο Παναθηναϊκός στην επανάληψη και 
έφτιαξε το καλύτερο δυνατό σενά-
ριο στην αρχή του δευτέρου μέρους. 
Μια ατομική ενέργεια του Λουντ 
έφερε ανισορροπία στην άμυνα της 

Αθλέτικ, η μπάλα έφτασε στον Καμπέ-
σας και ο νεαρός εξτρέμ «πυροβό-

λησε» με το αριστερό για το 2-0!
Το «τριφύλλι» από νωρίς είχε σκορ που τον 

έβαζε γερά στο κόλπο της πρόκρισης και απλά 
έπρεπε να διαχειριστεί σωστά αυτό το προβάδι-
σμα! Μέχρι το 68’ οι Βάσκοι ήταν ακίνδυνοι, πιο 
πολύ φαινόταν πως θα έρθει ένα τρίτο «πράσινο» 
γκολ παρά αυτό που ακολούθησε στην πραγματι-
κότητα...
Το τέρμα του Αντούριθ στο 68’ μείωσε το σκορ για 
τους Βάσκους και σε εκείνο το σημείο ο Παναθη-
ναϊκός κατέρρευσε. Το όνειρο έγινε εφιάλτης μέσα 
σε έξι λεπτά. Στο 71’ ο Ντε Μάρκος έπιασε ξανά την 
άμυνα στον ύπνο για το 2-2 και στο 74΄ ο Αντούριθ 
με πέναλτι έφερε την ολική ανατροπή στο παιχνίδι.
Ο Παναθηναϊκός πέταξε ότι είχε χτίσει στην μεγα-
λύτερη διάρκεια του ματς αν και θα μπορούσε στις 
καθυστερήσεις να μείνει ζωντανός. Το τετ-α-τετ 
του Δώνη, όμως δεν κατέληξε στα δίχτυα, το 2-3 
παρέμεινε μέχρι το τέλος και πλέον η ομάδα του 
Μαρίνου Ουζουνίδη θέλει μία άνευ προηγουμένου 
υπέρβαση στην χώρα των Βάσκων για να περάσει. 
Πράγματα που δεν γίνονται και κάθε μέρα...

παναθηναϊκός - αθλέτικ μπιλμπάο 2-3

Την πάτησε... και μετά την «πάτησε»

αθλητικά
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Σίγουρος πως ο κόσμος του Άρη 
θα γεμίζει το γήπεδο, επειδή θα 
γουστάρει αυτό που θα βλέπει, 
εμφανίστηκε ο τεχνικός διευθυντής 
των κιτρινόμαυρων, Παύλος 
Μυροφορίδης.

Ο 
τεχνικός διευθυντής του Άρη, φι-
λοξενήθηκε στο Metropolis 95.5, 
όπου μίλησε για τις μεταγραφές 
της ομάδας, τους στόχους της νέ-

ας σεζόν και τη σχέση του με τον Θόδωρο 
Καρυπίδη. Ταυτόχρονα τόνισε πως ο μεγα-
λύτερος αντίπαλος της ομάδας είναι ο ίδιος 
της ο εαυτός.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
Για το αν οι τεχνικοί διευθυντές δικαιούνται 
διακοπές: «Η αλήθεια είναι ότι τις έχω ξεχά-
σει. Μόνο κάποια σαββατοκύριακα με τα 
παιδιά μας αλλά δόξα τω θεώ να λέμε που 
δουλεύουμε και  μπορούμε να τα μεγαλώ-
νουμε».
Για το ότι ο Άρης ξεκινάει χωρίς παίκτες 
«ονόματα»:  «Νομίζω ότι όλοι κάνουν 
λάθος. Τα ονόματα είναι πάρα πολλά δεν 
είναι μόνο ένα. Στη Β’ Εθνική είναι παί-
κτες που τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν 
πάρει από δύο πρωταθλήματα ο καθέ-
νας. Το όνομα ποιο είναι να πάρουμε τον 
Μέσσι ή τον Ινιέστα; Θα πάρουμε αυτόν 
που θα μας βοηθήσει για τον στόχο. Δεν 
θα πας να κάνεις τρέλες. Πρέπει να βάλεις 
τα κατάλληλα υλικά για να δέσει η μαγιά 
και να προχωρήσει για να πετύχει τους στό-
χους η ομάδα. Μόνο με τη δύναμη δεν πας 
πουθενά. Με δύναμη δεν είσαι απλά εύκο-
λος στόχος. Το ζητούμενο είναι να παίξεις 
και καλό ποδόσφαιρο και αυτή η ομάδα 
θα παίξει καλή μπάλα. Και τσαμπουκά και 
μαγκιά θα έχει η ομάδα δεν θα αποτελεί-
ται από παιδιά που λυγίζουν εύκολα. Αυτό 
είναι ξεκάθαρο και να το ξέρουν όλοι. Δεν 
μπορείς να λειτουργήσεις διαφορετικά. 
Αν κάνεις κάτι για το θεαθήναι θα αποτύ-
χεις. Εγώ αυτό που κάνω το πιστεύω πολύ 
και την ομάδα την πιστεύω πολύ. Από εκεί 
και μετά μου αρέσει αυτό που ζω αυτή τη 
στιγμή στον Άρη. Πρέπει να προστατεύ-
σουμε την ομάδα μας και να μην φανεί 
κατώτερη των προσδοκιών. Δεν έχω ούτε 
έπαρση ούτε τίποτα. Σέβομαι την ομάδα 
που δουλεύω και την ιστορία της. Εγώ όμως 
ήρθα για να γράψω την δικιά μου ιστορία. 
Ήρθα να πετύχω και μαζί μου να πετύχουμε 

όλοι. Εμείς θα παλέψουμε. Δεν θα κάνουμε 
εκπτώσεις ούτε στους εαυτούς μας».
Για το αν περιμένει ένα γεμάτο γήπεδο: 
«Όταν ο κόσμος γέμισε τα 3-5 πηγάδια και 
έκανε και ένα γήπεδο της Βέροιας να το 
αισθάνεσαι οικείο, σε κάνει να αισθάνε-
σαι ότι δεν είσαι μόνος σου. Θα φέρουμε 
τον κόσμο στο γήπεδο και θα έρχεται γιατί 
θα το θέλει και θα γουστάρει να βλέπει την 
ομάδα».
Για τον Θόδωρο Καρυπίδη: «Στον Άρη 
αισθάνομαι ότι έχω το χώρο μου να δου-
λέψω και να δημιουργήσω. Ο κ. Καρυπίδης 
είναι καλόψυχος. Αυτή τη στιγμή ξεκινή-
σαμε να δημιουργούμε κάτι και ήταν πάντα 
εκεί παλεύοντας και τις περσινές υποχρε-
ώσεις. Αν θέλουμε να βλέπουμε και ρεα-
λιστικά τα πράγματα, πέρσι τα λεφτά που 
δόθηκαν πλήρωσαν με το παραπάνω μια 
ομάδα Β’ Εθνικής».
Για το ποιους φοβάται: «Υπάρχουν αξιόλο-
γες ομάδες. Όποιον θεωρείς ασόβαρο σε 
τιμωρεί. Κάποιες ομάδες σίγουρα θα έχουν 
το προβάδισμα όπως ο ΟΦΗ , η Καλαμα-
ριά και τα Τρίκαλα. Πάντα όμως πετιέται και 
ένας που δεν τον έχεις στο μυαλό σου αυτή 
την στιγμή. Πιο δύσκολος αντίπαλος του 
Άρη είναι ο Άρης».
Για το αν ο Άρης έχει λόγω να ανησυχεί για 
τη διαιτησία:  «Δε νομίζω. Και τα δύο φιλικά 
αν τα δεις θα γελάς αλλά δεν λέει κάτι αυτό. 
Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε θέμα. Πρό-
βλημα θα έχεις μόνο αν δώσεις δικαίωμα. 
Αν μπεις στο γήπεδο όπως πρέπει και δεν 
δώσεις δικαίωμα, θα το σκεφτεί πολύ καλά 
αυτός που θα θέλει να σε αδικήσει και δεν 
θα το κάνει».
Τέλος ανέφερε: «Η αμφισβήτηση με φτιά-
χνει. Μπορεί μια ολόκληρη πόλη να με 
αμφισβητεί. Στο τέλος της ημέρας όμως 
είναι απίθανο να μην έχω δίκιο».

Ανακοίνωσαν Τζόκιτς τα Τρίκαλα
Παίκτης των Τρικάλων θα είναι από τη νέα 
σεζόν ο Μίλος Τζόκιτς, όπως ανακοίνωσε 
η ΠΑΕ.
Ο 30χρονος μέσος τα τελευταία δύο χρόνια 
αγωνιζόταν στη Λαμία, μετρώντας 35 συμ-
μετοχές και 4 τέρματα στο πρωτάθλημα της 
Football League.
Η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ ΑΟ Τρίκαλα ανακοινώνει την από-
κτηση του Μίλος Τζόκιτς. Ο 30χρονος 
μέσος έχει αγωνιστεί σε FK Metalac Gornji 
Milanovac, FK Dinamo Vranje, FK Olimpik 

Sarajevo, FK Stankom, FK BASK, Szolnoki 
FC, Vasas SC, FC Metalurh Zaporizhya και 
Λαμία».

Αγωνία για Ιντζόγλου στον Άρη
Από τον τραυματισμό του Λευτέρη Ιντζό-
γλου, στιγματίστηκε το φιλικό του Άρη με 
τον Παναιτωλικό. Ο νεαρός χαφ, αποχώ-
ρησε τραυματίας στο 74’ και οι πρώτες πλη-
ροφορίες κάνουν λόγο για θλάση οπίσθιου 
μηριαίου.
Αυτό σημαίνει, πως ο ποδοσφαιριστής θα 
μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες 20 
μέρες.

Πήρε Πλαβούκο η Αναγέννηση 
Καρδίτσας
Ποδοσφαιριστής της Αναγέννηση Καρδί-
τσας είναι και επίσημα ο Παναγιώτης Πλα-
βούκο. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής, είχε 
συμφωνήσει με την ομάδα από τις 29 Ιου-
λίου και πλέον οριστικοποιήθηκε η μετα-
γραφή του.
Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον 
Αχαρναϊκό, όπου σε 30 συμμετοχές σημεί-
ωσε δύο τέρματα. Κατά το παρελθόν, έχει 
φορέσει και τις φανέλες των Θρασύβουλου, 
Βέροιας, Ζάκυνθου και Πανελευσινιακού.

Δικαιώθηκε η προσφυγή Πασά 
κατά Ηρακλή
Το ποσό των 107.905,52 ευρώ θα κληθεί 
να πληρώσει στον Γιάννη Πασά η ΠΑΕ Ηρα-

κλής, όπως όρισε η Πρωτοβάθμια Επιτροπή 
Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ.
Η απόφαση:
«Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικο-
νομικών Διαφορών της Ελληνικής Ποδο-
σφαιρικής Ομοσπονδίας κατά την τελευ-
ταία της συνεδρίαση έλαβε τις παρακάτω 
αποφάσεις. Δέχεται την προσφυγή επαγ-
γελματία ποδοσφαιριστή Ιωάννη Πασά 
κατά της ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908. Ανα-
γνωρίζει ότι το από 8/7/2015 συμβόλαιο 
του επαγγελματία ποδοσφαιριστή λύθηκε 
από τις 12/7/2017 με την καταγγελία του 
προσφεύγοντος, με αποκλειστική υπαιτιό-
τητα της καθ’ ης. Υποχρεώνει την ΠΑΕ ΑΕΠ 
Ηρακλής 1908 να καταβάλει στον αιτούντα 
το καθαρό ποσό των 107.905,52  ευρώ, με 
τον νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επο-
μένη της επίδοσης της προσφυγής μέχρι την 
πλήρη εξόφληση».

Ανακοίνωσε Σταματάκη η Αναγέν-
νηση Καρδίτσας
Στην Αναγέννηση Καρδίτσας θα αγωνίζε-
ται από τη νέα σεζόν ο Γιάννης Σταματάκης, 
όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η 
ΠΑΕ.
Ο 23χρονος μέσος, που ξεκίνησε την 
καριέρα του από τις ακαδημίες του Παναθη-
ναϊκού, τα τελευταία δύο χρόνια φόρεσε τη 
φανέλα του Πανελευσινιακού, μετρώντας 
60 συμμετοχές και έξι τέρματα στο πρωτά-
θλημα της Football League.

τα νεα τησ FooTBALL LEAGUE

μυροφορίδης: «να παλέψουμε όλοι για τον Άρη»

αθλητικά
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Την παγκόσμια πρωταθλήτρια του 
επί κοντώ Κατερίνα Στεφανίδη και 
τον προπονητή της Μίτσελ Κρίερ 
υποδέχθηκε  στο προεδρικό Μέγαρο 
ο Προκόπης Παυλόπουλος.

 

Ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας α-
ναφέρθηκε με κολακευτικά λό-
για στην Ελληνίδα αθλήτρια, την 
οποία χαρακτήρισε υπόδειγμα 

για τη νέα γενιά, αλλά και την κοινωνία γε-
νικότερα. 
«Από καρδιάς, θα ήθελα να σου δώσω 
θερμά συγχαρητήρια. Η επιτυχία σου μας 
έχει διδάξει πολλά. Πρώτον ήθος, δεύτε-
ρον η υποδειγματική υπερπροσπάθεια 
που κάνεις, όπου, εκτός από τις υψηλές επι-

δόσεις, συνδυάζεται με τις σπουδές σου 
και τρίτον κάτι πρέπει να πω για το σύζυγο 
σου, που είναι πάντα δίπλα σου. Μπορεί να 
μένει πίσω, αλλά δείχνετε ότι είστε οικο-
γένεια. Και η Ελλάδα έχει ανάγκη αυτή τη 
στιγμή αυτές τις Αρχές.
Η επίδοσή σου είναι ένα υπόδειγμα για 
τη γενιά σου και την κοινωνία σήμερα», 
είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μπρο-
στά στις κάμερες. Η Κατερίνα Στεφανίδη 
είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον πρό-
εδρο της για διάφορα θέματα που έχουν 
να κάνουν με τον αθλητισμό και το μέλ-
λον της σε αυτόν. Η Στεφανίδη συνεχίζει 
την προπόνηση της στην Ελλάδα, για τον 
επόμενο αγώνα της, ο οποίος θα γίνει στις 
20 Αυγούστου στο Diamond League του 
Μπέρμιγχαμ.

T
ο πρωί της Παρασκευής (11/8) πραγ-
ματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΠΟ η 
κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας, τό-
σο για την πρώτη όσο και για τη δεύτε-

ρη φάση. Αιγινιακός και Βέροια θα μονομαχή-
σουν για την πρόκριση από την α΄φάση, ώστε 
να μπουν στον 2ο όμιλο, όπου είναι ήδη οι ΠΑ-
ΟΚ, Λεβαδειακός και Απόλλων Πόντου.
Από εκεί και πέρα, οι οκτώ όμιλοι συγκροτή-
θηκαν, με τον Ολυμπιακό να συναντά στον 5ο 
όμιλο τους Αστέρα Τρίπολης, Αχαρναϊκό και 
Κισσαμικό. Η ΑΕΚ στον τρίτο όμιλο θα τεθεί 
αντιμέτωπη με Λαμία, Απόλλωνα Λάρισας και 
Καλλιθέα, ενώ ο Παναθηναϊκός στον 8ο όμιλο 
θα παίξει με ΑΕΛ, Αναγέννηση Καρδίτσας και 
Παναχαϊκή.
Οι αγώνες στους ομίλους είναι μονοί. Δηλαδή 
σε κάθε γκρουπ θα γίνουν τρία ματς. Τα παι-
χνίδια είναι προγραμματισμένα για τις εξής 
ημερομηνίες:19-21/9, 24-26/10 και 28-30/11. 
Υπενθυμίζεται ότι την πρόκριση στην γ’ 
φάση εξασφαλίζουν οι ομάδες που 
θα τερματίσουν στις πρώτες δύο 
θέσεις.
Η κλήρωση της πρώτης φάσης 
έγινε με 17 ομάδες, αφού δεν 
έχει ξεκαθαρίσει το θέμα της 
συμμετοχής 18ης ομάδας στο 
πρωτάθλημα. Για να έμεναν 16 
οι ομάδες της Football League που 
θα έμπαιναν στους ομίλους της διορ-
γάνωσης, θα πρέπει να γίνει η α’ φάση, με ένα 
ζευγάρι που θα δώσει διπλούς αγώνες στις 
19 Αυγούστου και στις 29 Αυγούστου. Και 
αυτό το ζευγάρι συγκροτείται από Αιγινιακό 
- Βέροια.
Το σύστημα διεξαγωγής εξασφαλίζει, καθώς οι 
αγώνες θα είναι μονοί, ότι οι ομάδες της Super 
League θα δώσουν δύο αγώνες εκτός και έναν 
αγώνα εντός έδρας και οι ομάδες της Football 
League το ακριβώς αντίστροφο.
Αξιοσημείωτο ότι η ΑΕΚ είχε παίξει και πέρυσι 
στον όμιλο του Κυπέλλου με τη Λαμία, καθώς 
και ότι όπως πέρυσι, έτσι και εφέτος Απόλ-
λων Σμύρνης, ΟΦΗ και Ηρακλής είναι στο ίδιο 
γκρουπ. Αντί για τον Παναθηναϊκό που ήταν 
την περασμένη σεζόν, τώρα είναι ο Πλατανιάς.

1ος όμιλος
Πλατανιάς, Απόλλων Σμύρνης, ΟΦΗ, Ηρακλής

2ος όμιλος
ΠΑΟΚ, Λεβαδειακός, Απόλλων Πόντου, Νικη-
τής α’ γύρου

3ος όμιλος
ΑΕΚ, Λαμία, Απόλλων Λάρισας, Καλλιθέα

4ος όμιλος
Ατρόμητος, Κέρκυρα, Τρίκαλα, Σπάρτη

5ος όμιλος
Ολυμπιακός, Αστέρας Τρίπολης, Αχαρναϊκός, 
Κισσαμικός

6ος όμιλος
Ξάνθη, Παναιτωλικός, Εργοτέλης, Πανσερρα-
ϊκός

7ος όμιλος
Πανιώνιος, ΠΑΣ Γιάννινα, Άρης, Παναιγιάλειος

8ος όμιλος
Παναθηναϊκός, ΑΕΛ, Αναγέννηση Καρδίτσας, 
Παναχαϊκή

ΠΑΟΚ και ΑΕΚ πληρώνουν 
και για την ασφάλεια 
στον τελικό
Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλά-
δας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ 
συνδυάστηκε από επεισόδια 
που έφερε βαριές τιμωρίες. Επτά 

τιμωρίες κεκλεισμένων των θυρών 
για τον «Δικέφαλο του Βορρά» και 

τρεις για την Ένωση, ενώ υπήρξε και 
βαρύτατο πρόστιμο.
Εντούτοις, οι δυο ομάδες εξακολουθούν να... 
πληρώνουν τα σπασμένα για όσα έγιναν από τους 
οπαδούς τους. H εταιρεία σεκιούριτι ζητά από 
την ΕΠΟ 66.200 ευρώ συν ΦΠΑ και το ποσό αυτό 
καλούνται να το πληρώσουν οι δυο φιναλίστ, με 
την πλευρά της ΑΕΚ μάλιστα να αντιδρά έντονα 
μέσω στελέχους της που βρέθηκε στην ΕΠΟ και 
του αναλύθηκε πώς προκύπτει αυτό το κόστος.
Σύμφωνα με το έγγραφο που εστάλη, χρησιμο-
ποιήθηκαν 293 φύλακες που έφτασαν με λεωφο-
ρείο από Αθήνα και Θεσσαλονίκη στο Βόλο και το 
κόστος για τον καθένα ήταν 140 ευρώ. Επομένως, 
το συνολικό ποσό για την μεταφορά τους έφτασε 
τις 41.029 ευρώ.
Επίσης, την ημέρα του τελικού απασχολήθηκαν 
48 παρκαδόροι που επίσης κοστολογούνται 140 
ευρώ έκαστος (συνολικά 6,720 ευρώ), ο υπεύ-
θυνος επικοινωνίας και συντονισμού κοστολο-
γείται στις 10.000 ευρώ μαζί με έξοδα μετακίνη-
σης τρεις φορές για Βόλο - Αθήνα, ενώ για εκπαι-
δευόμενο συνοδό ασφαλείας διατέθηκαν 1.700 
ευρώ.

ο πρόεδρος της δημοκρατίας 
υποδέχθηκε την κατερίνα 
στεφανίδη

οι οκτώ όμιλοι του 
κυπέλλου ελλάδας

αθλητικά

T
ο 2017 είναι μία ακόμη φανταστική χρονιά  για την ελληνική ιστιο-
πλοΐα. Στον μεγάλο κατάλογο των επιτυχιών, σε παγκόσμιο και ευρω-
παϊκό επίπεδο,  ήρθαν να προστεθούν άλλα τέσσερα μετάλλια. Δύο 
χρυσά, ένα αργυρό και ένα χάλκινο.

Στη λίμνη Γκάρντα της Ιταλίας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα under 19, το 
οποίο ολοκληρώθηκε την Κυριακή το δίδυμο Μαρία Μπόζη και Ραφαηλίνα 
Κλωναρίδου κατέκτησαν την πρώτη θέση   στην κατηγορία 470.
Στην κατηγορία 420 στις νεανίδες δύο ελληνικά πληρώματα γράφουν ιστο-
ρία. Για πρώτη φορά η Ελλάδα  κάνει το 1-2 επί δύο συνεχόμενες διοργα-
νώσεις και μάλιστα με τις ίδιες πρωταγωνίστριες.  Η Αριάδνη-Παρασκευή 
Σπανάκη με την Μυρτώ Παπαδοπούλου κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο και 
η Μελίνα Παππά με την Μαρία Τσαμοπούλου το αργυρό, όπως είχαν κάνει 
πριν από 15 ημέρες στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διοργανώθηκε 
στην Ελλάδα.
 Δύο ακόμη σημαντικοί έλληνες ιστιοπλόοι, οι Τέλης Αθανασόπουλος-Δημή-
τρης Τασσιός πήραν το χάλκινο μετάλλιο στην  κατηγορία 420, διατηρώντας 
την θέση τους στο βάθρο αφού στο Πανευρωπαϊκό της Αθήνας είχαν κατα-
κτήσει το χρυσό. 
Μέσα στο 2017 η Ελλάδα έχει κατακτήσει σε παγκόσμια, ευρωπαϊκά πρωτα-
θλήματα και το παγκόσμιο κύπελλο 21 μετάλλια.  Οκτώ χρυσά, οκτώ αργυρά 
και πέντε χάλκινα.

Θρίαμβος για την ελληνική 
ιστιοπλοΐα με 4 μετάλλια στο 
Πανευρωπαϊκό U19
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Σ
το «Αθλητικό Μετρόπολις 95,5» φι-
λοξενήθηκε ο νυν τεχνικός του Αγρο-
τικού Αστέρα, Διονύσης Χασιώτης 
και μίλησε για την κατάσταση που 

παρέλαβε στη νέα του ομάδα, όσα συμβαί-
νουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και ό-
σα συνέβησαν φέτος το καλοκαίρι στον ΠΑ-
ΟΚ.
Αναλυτικά όσα είπε:
Για την κατάσταση που παρέλαβε στον 
Αγροτικό Αστέρα: «Πρέπει να οργανω-
θούν κάποια πράγματα. Δεν υπήρχε τίποτα, 
ο προηγούμενος ιδιοκτήτης δεν άφησε 
τίποτα, πρέπει να ξεκινήσουν όλα από την 
αρχή. Δεν υπάρχουν ούτε κώνοι, δεν έχει 
αφήσει τίποτα. Είναι οδυνηρό για ανθρώ-
πους που ασχολούνται με ποδόσφαιρο. Από 
εδώ και πέρα πρέπει να οργανώσουμε το 
κομμάτι του ρόστερ, στόχος είναι να στε-
λεχωθεί η ομάδα με όσο το δυνατόν καλύ-
τερους ποδοσφαιριστές και το δυνατόν 
συντομότερο».
Για την πρόκληση να αναλάβει τον Αγρο-
τικό: «Δεν ήταν πουθενά έτσι η κατάσταση 
γιατί υπήρχε ρόστερ, έχουμε συμφωνήσει 
με 4-5 παίκτες γιατί οι περισσότεροι έφυγαν 
καθώς δεν μπορούσαν να περιμένουν άλλο. 
Οι ακαδημίες του Αγροτικού Αστέρα είναι 
σε καλό επίπεδο εδώ και χρόνια, υπάρχουν 
παιδιά που μπορούν να στελεχώσουν το 
ρόστερ και να βοηθήσουν ουσιαστικά την 
ομάδα. Ελπίζω πως ο κόσμος του Ευόσμου 
θα στηρίξει την προσπάθεια μας».
Για την κατάσταση στο ελληνικό ποδό-
σφαιρο: «Δεν υπάρχει κάτι σταθερό για τις 
ομάδες και να μπορούν να χτίσουν για το 
μέλλον και έχει αντίκτυπο στα νεαρά παιδιά 
που δεν μπορούν να βάλουν στόχους και να 
τους πραγματοποιήσουν».
Για τα πράγματα στον ΠΑΟΚ: «Οι συνεχόμε-
νες αλλαγές δεν είναι καλές σε μια ομάδα. Ας 
ευχηθούμε αυτή η τελευταία αλλαγή, ο προ-
πονητής που ήρθε θα μείνει για καιρό και 
να μπορέσει να παρουσιάσει το πλάνο που 
έχει το μυαλό του και να πετύχει στόχους με 
την ομάδα».
Για το αν μπορεί ο νέος προπονητής να βάλει 
την φιλοσοφία του στην ομάδα: «Το πιο 
βασικό είναι ο χρόνος που στον ΠΑΟΚ μετα-
φράζεται σε πίεση. Αν στα πρώτα παιχνί-
δια δεν δείξει κάτι θετικό η ομάδα, τότε λει-
τουργεί αρνητικά. Προφανώς αυτό συνέβη 

με τον Στανόγεβιτς και πάρθηκε η απόφαση. 
Το αποτέλεσμα πρέπει να έρθει σχετικά γρή-
γορα για να φτάσει η ομάδα εκεί που θέλει 
και ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Αν αναλογιστούμε 
και την περσινή χρονιά, τον κορμό της ομά-
δας, τις λεπτομέρειες που έχασε το πρωτά-
θλημα αλλά και τις μικρές αποστάσεις με τις 
άλλες ομάδες, ίσως αυτοί να είναι οι λόγοι 
που ακούγεται τόσο έντονα ο στόχος του 
πρωταθλήματος για φέτος».

Επιβεβαίωση με Παγώνη!
Παίκτης του Αστέρα Αμαλιάδας είναι και 
επίσημα πλέον ο Τάσος Παγώνης!
Ο έμπειρος αμυντικός συμφώνησε σε όλα 
με τη διοίκηση του συλλόγου της Πελοπον-
νήσου και φέτος θα φορέσει τα «βυσσινί» 
για λογαριασμό της. 
Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε το 
σωματείο της Αμαλιάδας:
«Ο ΑΟ Αστέρας Αμαλιάδας ανακοινώνει 
την απόκτηση του Αναστάσιου Παγώνη. 
Ο Παγώνης (2/8/1985-ύψος 1.78μ.), είναι 
δεξιός οπισθοφύλακας. Γεννήθηκε στη Θεσ-
σαλονίκη και έκανε τα πρώτα του ποδο-
σφαιρικά βήματα στην κ20 του Πανσερρα-
ϊκού, απ’ όπου μετακινήθηκε την 1//1/2009 
στον Εορδαϊκό. Μέχρι τότε, είχε αγωνιστεί 
στη μεγάλη ομάδα του Πανσερραϊκού με 
επιτυχία. Τον Ιούλιο του 2010 μετακινή-
θηκε στη Βέροια, ενώ την επόμενη σεζόν 
πήγε στην Επανωμή. Το 2012 μετακινήθηκε 
στην Καβάλα, ενώ το 2013 στα Χανιά, όπου 
έπαιξε μέχρι πρόπερσι, οπότε και μετακι-
νήθηκε στον Κισσαμικό, στον οποίο έπαιξε 
μέχρι πέρυσι, πριν φύγει για να αγωνιστεί 
στη Δόξα Δράμας, στην οποία ανήκε μέχρι 
πριν λίγες μέρες.
Καλωσορίζουμε τον Τάσο Παγώνη στην 
οικογένεια του Αστέρα Αμαλιάδας και του 
ευχόμαστε καλή επιτυχία τη νέα σεζόν

Στην Καρπερή ο Σάκης Γκόγκας!
Στον Μέγα Αλέξανδρο Καρπερής θα συνεχί-
σει την καριέρα του ο Σάκης Γκόγκας, όπως 
ανακοίνωσε την Τετάρτη, ο νεοφώτιστος 
στην Γ΄ Εθνική σύλλογος, με τον πολύπειρο 
επιθετικό να επιθυμεί την παραμονή του 
στις Σέρρες και για οικογενειακούς λόγους 
και να το πετυχαίνει μέσω αυτής της συμ-
φωνίας. 
Ο 36χρονος επιθετικός βρίσκει και πάλι 

τον Παντελή Κρυστάλλη, αυτή την φορά ως 
τεχνικό διευθυντή-συμπαίκτη, με τους δυο 
τους να έχουν συνυπάρξει και στον Εθνικό 
Γαζώρου και το μόνο σίγουρο είναι ότι η επί-
θεση του Μέγα θα πετάει φωτιές.
Η Καρπερή θα γίνει η 17η ομάδα για τον 
Σερραίο φορ που πέρυσι συνέβαλλε στην 
άνοδο του Σκουτάρεως στην Γ΄ Εθνική και 
στην κατάκτηση του Κυπέλλου.

Κανονικά στη Γ’ Εθνική η Ζάκυν-
θος
Πιστή στο ραντεβού της ήταν η Ζάκυνθος, 
πιστή όπως κάνει εδώ και μια δεκαετία στις 
Εθνικές κατηγορίες. Εξαίρεση η περυσινή 
χρονιά που βρήκε την ομάδα για λίγες ώρες 
εξαφανισμένη από τον ποδοσφαιρικό χάρτη 
αλλά μετά από λίγους μήνες με την βοήθεια 
του Ζακυνθιακού πήρε το πρωτάθλημα και 
επέστρεψε ξανά!
Την Δευτέρα 14/8 οι άνθρωποι της ομά-
δας πλήρωσαν το παράβολο των 500 ευρώ 
έστειλαν και το φάκελο και έτσι η ομάδα 
είναι και με την βούλα στην Γ΄ Εθνική κατη-
γορία. Αυτό είναι το ένα σκέλος, γιατί το 
άλλο έχει να κάνει με την δημιουργία του 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου που την 
Τετάρτη 16/8 θα συνεδριάσει για να πάρει 
τις τελικές αποφάσεις για την πορεία της 
ομάδας.
Τα σίγουρα ονόματα που μέχρι στιγμής 
ακούγονται είναι του Στέλιου Γούναρη, 
Στράτου Κουρούμαλου, Νίκου Γεωργιτσό-
πουλου, Ντένη Κόκλα και Ροδούλας Σπιν-

θάκη. Όσον αφορά  τον Πέτρο Λάζαρη ο εν 
λόγω επιχειρηματίας θέτει κάποιους όρους 
για να μπει στο Συμβούλιο ( για την ακρί-
βεια τρεις) αλλά η περίπτωση αυτή πολύ 
δύσκολα θα προχωρήσει καθώς οι όροι δεν 
είναι τόσο απλοί αλλά πάρα πολύ σύνθετοι.
Το νέο Δ.Σ θα συνεδριάσει Πέμπτη 16/8 και 
εκεί θα φανούν οι προθέσεις όλων για το 
που θα κινηθεί το μπάτζετ της ομάδας. Από 
εκεί και πέρα το νέο δ..σ θα έχει την δικαι-
οδοσία να μιλήσει πρώτα από όλα με τους 
παίκτες που υπάρχουν αυτή την στιγμή στην 
ομάδα έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει από εκεί 
το τοπίο. Για το θέμα του προπονητή έχουν 
ακουστεί αυτή την στιγμή 2 ονόματα. Το 
πρώτο είναι του Φώτη Θανέλλα και το δεύ-
τερο του γνωστού στο νησί από την θητεία 
του στον Ζακυνθιακού Σπύρου Αντωνόπου-
λου.
Και οι δύο περιπτώσεις «παίζουν» παρά 
πολύ με τα ίδια ποσοστά στο να γίνουν 
κάτοικοι Ζακύνθου. Ο κος Γούναρης 
έχει μιλήσει αρκετές φορές με τον Φώτη 
Θανέλλα ο οποίος έχει δείξει ενδιαφέρον 
για την ομάδα της Ζακύνθου. ο κος Θανέλ-
λας εχει ένα πλούσιο βιογραφικό σε αυτήν 
την κατηγορία με πολλές παραστάσεις με 
ιστορικές ομάδες του λεκανοπεδίου  και 
αρκετές γνωριμίες.
Από την άλλη ο Σπύρος Αντωνόπουλος είναι 
ένας προπονητής ταλαντούχος εξελίξιμος 
και με διάθεση να ανέβει ακόμη πιο ψηλά. Σε 
όσες ομάδες και να έχει δουλέψει έχει αφή-
σει έργο. 

αθλητικά

το πανόραμα της Γ’ εθνικής

«ο θεοδωρίδης δεν άφησε ούτε κώνους»
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Ένα δεκάλεπτο-φωτιά αρκούσε στον ΑΠΟΕΛ 
για να πάρει σαφές προβάδισμα πρόκρισης 
για τους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ! Ο 
Ντε Καμάργκο στο 2’ και ο Αλωνεύτης με 
πανέμορφο γκολ στο 10’ διαμόρφωσαν το 2-0 
επί της Σλάβια Πράγας και οι «γαλαζοκίτρινοι» 
πάνε στην Τσεχία την επόμενη εβδομάδα 
με το βλέμμα… στα αστέρια της κορυφαίας 
διασυλλογικής διοργάνωσης!

Νίκη με «καθαρό» σκορ ήθελε ο ΑΠΟΕΛ και την πέτυχε 
χάρη στην αποτελεσματικότητά του στο ξεκίνημα της 
αναμέτρησης, αντέχοντας και στην πίεση που άσκησε 
η Σλάβια, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, όπου είχε και 
δοκάρι (77’).
Με δύο αλλαγές σε σχέση με τη ρεβάνς με τη Βιτορούλ 
παρέταξε ο Γιώργος Δώνης τον ΑΠΟΕΛ στο πρώτο παι-
χνίδι με τη Σλάβια Πράγας. Η είσοδος του Εμπεσίλιο 
αντί του Μπερτόλιο ήταν αναμενόμενη, ενώ στη θέση 
του Βάντερ αγωνίστηκε ο Ορ. Αίσθηση προκάλεσε η 
απουσία του Εφραίμ από το αρχικό σχήμα.
Καλύτερο ξεκίνημα δεν μπορούσε να φαντα-
στεί ο ΑΠΟΕΛ, ο οποίος προηγήθηκε πριν 
συμπληρωθεί το δίλεπτο! Μετά από κόρ-
νερ του Εμπεσίλιο και κοντινή προβολή 
του Ντε Καμάργκο οι “γαλαζοκίτρινοι” 
πήραν κεφάλι στο σκορ και έβαλαν 
πίεση από νωρίς στη Σλάβια.
Άκρως αποτελεσματικός ο ΑΠΟΕΛ, 
έκανε γκολ και τη δεύτερη ευκαιρία του. 
Στο 10’ σε αντεπίθεση ο Εμπεσίλιο βρήκε 
τον Αλωνεύτη από αριστερά κι αυτός μπήκε 
στην περιοχή και με ψηλοκρεμαστό σουτ έβαλε ένα 
πανέμορφο γκολ για το 2-0.
Προσπάθησε να αντιδράσει η Σλάβια από το σοκ των 
δύο γρήγορων γκολ του ΑΠΟΕΛ, αλλά άργησε να φτά-
σει στην αντίπαλη εστία. Είχε δύο καλές στιγμές στο 
δίλεπτο 23-24’, αλλά η πρώτη της πραγματικά μεγάλη 
ευκαιρία ήρθε στο 36’, εκεί όπου χρειάστηκε να κάνει 
μεγάλη επέμβαση ο Βάτερμαν σε σουτ του Φρίντριχ.
Μία ακόμη ενέργεια που ξεκίνησε από τον αναγεννη-
μένο Εμπεσίλιο είχε αποδέκτη τον Ντε Καμάργκο, αλλά 
το σουτ του απέκρουσε ο Λαστούβκα σε κόρνερ στο 
45’ με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με 2-0 και τη 
Σλάβια να ξεκινά το δεύτερο με αλλαγή.
Νωρίς έγινε και η πρώτη αλλαγή από τον Γιώργο Δώνη 
με τον Εφραίμ στη θέση του Ορ (52’). Οι Τσέχοι μπή-
καν πιο πιεστικά στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς όμως να 
δημιουργούν ξεκάθαρες ευκαιρίες. Μέχρι το 59’ όπου 

απείλησε εις διπλούν με τον Χουσμπάουερ, υποχρεώ-
νοντας τον Βάτερμαν να επέμβει.
Η δεύτερη κίνηση του Δώνη αφορούσε την ενίσχυση 
του κέντρου με τον… ξεχασμένο Φαρίας να ντεμπου-
τάρει. Η Σλάβια συνέχισε να ψάχνει το γκολ και παρα-
λίγο να το βρει στο 77’, όταν το σουτ του Μεσάνοβιτς 
σταμάτησε στο δοκάρι. Η τελευταία κίνηση από πλευ-
ράς Δώνη ήταν η είσοδος του Μπερτόλιο στο τελευταίο 
δεκάλεπτο αντί του θετικού Εμπεσίλιο.

Απόλλωνας-Μίντιλαντ 3-2
Με δυνατό ρυθμό μπήκαν οι δύο ομάδες στο παιχνίδι 
παίζοντας ανοικτό και επιθετικό ποδόσφαιρο. Ο Απόλ-
λωνας ήταν η ομάδα που ήταν πιο απειλητική και φλέρ-
ταρε περισσότερες φορές με το γκολ στο πρώτο δεκά-
λεπτο.
Το 1-0 ήρθε τελικά στο 15’ μετά από μία εξαιρετική 
ενέργεια και δυνατό εκτός περιοχής σουτ του Χάμπου 
Κυριάκου. Το γκολ αυτό έδωσε αυτοπεποίθηση στους 
γηπεδούχους οι οποίοι μέχρι το ημίωρο διατήρησαν 
τον έλεγχο των κινήσεων του παιχνιδιού.
Ακολούθως η Μίντιλαντ ανέβασε ρυθμό, βρήκε τους 

χώρους και έγινε πιο απειλητική με χαρακτηρι-
στικές φάσεις αυτή του 30’ και του 34’. Στο 

διάστημα αυτό οι Δανοί ανέβασαν ρυθ-
μούς και εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη στην 
άμυνα του Απόλλωνα φτάνοντας στην 
ισοφάριση στο 38’ με τον Σόρλοθ.
Στα τελευταία λεπτά ο Απόλλωνα επι-
χείρησε να ξαναμπεί στο παιχνίδι και να 

πάρει ξανά κεφάλι στο σκορ, χωρίς όμως 
αποτέλεσμα.

Από εκεί που έμεινε ξεκίνησε το β’ μέρος του 
αγώνα με τον Απόλλωνα να έχει την κατοχή της μπάλας 
και να πιέζει ψηλά την άμυνα της Μίντιλαντ ψάχνοντας 
για το δεύτερο γκολ.
Ο Απόλλωνας με εσωτερικές αλλαγές επιχείρησε να 
διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα των φιλοξε-
νούμενων, οι οποίοι ακολούθησαν την τακτική της 
κόντρα αντεπίθεσης μέχρι το 69’. Ήταν το λεπτό όπου 
ο Ζάντερ με βολίδα από τα αριστερά έβαλε ξανά τους 
κυπελλούχους μπροστά στο σκορ και έδωσε νέο αέρα 
στο παιχνίδι της ομάδας.
Η χαρά κράτησε μόνο πέντε λεπτά αφού στο 74’ ο Σόρ-
λοθ έφερε εκ νέου το παιχνίδι στα ίσα πέρνοντας την 
κάθετη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του Απόλλωνα 
και εξουδετερώνοντας με ψύχραιμο πλασέ τον Βάλε.
Στο τελευταίο τέταρτο οι κυανόλευκοι ξαναμπήκαν στο 
παιχνίδι και πέτυχαν το 3-2 στις καθυστερήσεις του 
αγώνα με τον Πίττα.

αποελ-σλάβια πράγας 2-0

πετάει για τ’ αστέρια 

H AEK παρά το δυνατό ξεκίνημα κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν ηττή-
θηκε με 3-1 και πλέον την σώζει μόνο η… Αρένα της Λάρνακας. Oι Κιτρι-
νοπράσινοι άνοιξαν το σκορ στο 8’ με τον Ακοράν όμως οι Τσέχοι με τρία 
γκολ (Μπάκος 29’ 74’ πεν., Κόλαρ 36’, ) πήραν προβάδισμα για την πρό-
κριση στους ομίλους του Europa League. 
Το χέρι-πέναλτι στο 74’ από τον Λαμπάν έγειρε την πλάστιγγα των πιθα-
νοτήτων υπέρ της Βικτόρια.
Η ΑΕΚ αξιοποίησε νωρίς την ευάλωτη άμυνα της Βικτόρια και στο 8’ 
κατάφερε να πάρει προβάδισμα με τον Ακοράν. Μετά από συνεργασία 
των Τομάς-Λαρένα τελικός αποδέκτης ήταν ο Τριτσκόφκι ο οποίος επι-
χείρησε το σουτ με τον αντίπαλο τερματοφύλακα να αποκρούει ασταθώς 
και τον επερχόμενο Ακοράν από κοντά να ανοίγει το σκορ.
Η ομάδα της Λάρνακας με αρκετές διαφοροποιήσεις στο αρχικό σχήμα 
ξεκίνησε με πέντε ποδοσφαιριστές στην άμυνα, τέσσερις στη μεσαία 
γραμμή και τον Τριτσκόφσκι στην κορυφή της επίθεσης, στα πρώτα στά-
δια του αγώνα ήταν πιο απειλητική αν και έδωσε χώρο στους γηπεδού-
χους με στόχο να αξιοποιήσει προσπάθειες με το στοιχείο του αιφνιδια-
σμού.
Μετά το 0-1 η Βικτόρια ανέβηκε με σκοπό την ισοφάριση και στο 15’ 
απείλησε την εστία του Πάμπλο με τον Ρέζνικ, ενώ ένα λεπτό αργότερα 
η ΑΕΚ έφτασε πολύ κοντά σε δεύτερο γκολ, όμως ο Τριτσκόφσκι αν και 
πέρασε τον τερματοφύλακα το πλασέ του σταμάτησε σε αμυντικό προς 
της τελικής γραμμής.
Οι γηπεδούχοι με την πάροδο του χρόνου άρχισαν να ανεβάζουν από-
δοση. Στο 27’ απώλεσαν ευκαιρία με τον Μπάκος ο οποίος μετά από 
κάθετη πάσα του Κόλαρ, δεν κατάφερε να βρει στόχο σε τετ-α-τετ με τον 
Πάμπλο σουτάροντας άουτ. Στο 29’ οι Τσέχοι αξιοποίησαν μια στημένη 
φάση καθώς ο Μπάκος ανέλαβε εκτέλεση φάουλ και έστειλε την μπάλα 
στα δίκτυα ισοφαρίζοντας σε 1-1.
Το παιχνίδι, απόρροια και του σκορ, “άνοιξε” περισσότερο με τις δύο 
ομάδες να βρίσκουν διαδρόμους για να δημιουργήσουν συνθήκες για το 
γκολ. Στο 34’ ο Λαρένα εκτέλεσε φάουλ από δεξιά με τον Τριτσκόφσκι να 
κάνει την κεφαλιά τον Χρούτσκα να διώχνει ασταθώς και τον Σκοπιανό 
με δεύτερη προσπάθεια να στέλνει την μπάλα άουτ.
Αυτό που δεν έκανε η ΑΕΚ, το έκανε η Βικτόρια δύο λεπτά μετά, με τον 
Κολάρ μετά από χαμηλή σέντρα από αριστερά να υποδέχεται την μπάλα 
στην περιοχή, να γυρίζει και με σουτ να κάνει στο 36’ το 2-1 , σκορ που 
παρέμεινε μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους.
Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός έπεσε αισθητά. Οι Κιτρινοπράσινοι με πρω-
ταγωνιστή τον Τριτκσόφσκι προσπάθησαν να φτάσουν στο γκολ όμως 
το σουτ του Σκοπιανού στο 65’ χτύπησε στην εξωτερική πλευρά των 
δικτυών ενώ στην συνέχεια με ατομικές ενέργειες δεν κατάφερε να σπά-
σει την άμυνα της Βικτόρια.
Μια… αψυχολόγητη ενέργεια στο 74‘ έφερε το 3-1 με εύστοχη εκτέλεση 
πέναλτι από τον Μπάκος. Ο Λαμπάν έκανε χέρι εντός περιοχής με αποτέ-
λεσμα ο διαιτητής να δείξει την άσπρη βούλα και τους γηπεδούχους να 
αξιοποιούν την ευκαιρία.

απόλλωνας-μίντιλαντ 3-2
Έβαλε τα χέρια της και έβγαλε 
τα μάτια της 
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Πρόβλημα με Πρίντεζη, 
Μπουρούση, Παπαπέτρου!

Με τέσσερις σημαντικές απουσίες θα ταξιδέψει η Εθνική στο Λονδίνο για τα 
φιλικά με τη Μεγάλη Βρετανία, αφού εκτός του Αντετοκούνμπο, τέθηκαν νοκ 
άουτ και οι Πρίντεζης, Μπουρούσης και Παπαπέτρου!

Ό
πως ενημέρωσε η ΕΟΚ οι τρεις 
παίκτες οδηγήθηκαν τα ξημερώ-
ματα της Πέμπτης (17/8) στο νοσο-
κομείο με συμπτώματα οξείας γα-

στρεντερίτιδας και θα μείνουν στην Αθήνα!
Με δεδομένη και την απουσία του Γιάννη 
Αντετοκούνμπο ο οποίος βρίσκεται στην 
Κίνα προκειμένου να πάρει μέρος σε κάποιο 
event, η Εθνική ομάδα θα παρουσιαστεί 
ελλιπέστατη στα δύο παιχνίδια με τη Μεγάλη 
Βρετανία στις 18 και 19 του μήνα. 
Όπερ και σημαίνει ότι ο Κώστας Μίσσας 
δεν θα μπορέσει να «μοντάρει» την ομάδα 
όπως θα ήθελε και θα επιθυμούσε, ενώ 
δεν θα είναι σε θέση να βγάλει το παραμι-
κρό συμπέρασμα χωρίς τέσσερις παίκτες οι 
οποίοι θα πάρουν μέρος στο Eurobasket. 
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και εκτός νέου 
απροόπτου, η Εθνική θα κάνει την 
τελική της πρόβα στο τουρνουά 
«Ακρόπολις» όπου αναμένε-
ται να παρουσιαστεί πλή-
ρης.

Καλάθης: «Στόχος 
μας το μετάλλιο στο 
Eurobasket»
Ο Νικ Καλάθης μίλησε στην 
τηλεόραση της Σλοβενίας για 
την Εθνική ομάδα και υπογράμ-
μισε ότι στόχος δεν είναι άλλος από την 
κατάκτηση ενός μεταλλίου στο ερχόμενο 
Eurobasket.
Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού και βασικός 
point guard του αντιπροσωπευτικού μας 
συγκροτήματος εξήγησε στις δηλώσεις του 
στο κανάλι «Svet» της Σλοβενίας ότι οι φετι-
νές βλέψεις της ομάδας φτάνουν μέχρι και το 
μετάλλιο. 
«Έχουμε παίκτες που μπορούν να σουτά-
ρουν, να παίξουν στο post, ψηλούς που μπο-
ρούν να κάνουν διάφορες δουλειές και το 
γεγονός αυτό κάνει δύσκολο το έργο των 
υπολοίπων ομάδων να μας μαρκάρουν» 
δήλωσε αρχικά και συνέχισε:
«Η προετοιμασία πάει καλά. Η ομάδα δένε-
ται, δεν είμαστε εγωιστές, ο ένας συμπαθεί 
τον άλλον και σίγουρα έχουμε καλύτερη 
ομάδα σε σχέση με αυτές των τελευταίων 
ετών. Να... χτυπήσω ξύλο, όλοι είμαστε υγι-

είς».
Και κατέληξε: «Στόχος μας είναι το μετάλ-
λιο. Έχουμε πολύ καλή ομάδα για να κατα-
κτήσουμε κάποιο μετάλλιο. Απλά πρέπει να 
παίξουμε καλό μπάσκετ τη σωστή στιγμή».
Επιπλέον, ο Νικ Καλάθης έκανε ειδική ανα-
φορά στην εθνική ομάδα της Σλοβενίας 
την οποία θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα στο 
Ελσίνκι και αποθέωσε τους Γκόραν Ντρά-
γκιτς και Λούκα Ντόντσιτς.
Φυσικά αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια 
και στον άλλοτε... προπονητή του στον 
Παναθηναϊκό (σ.σ ασίσταντ του Σάσα Τζόρ-
τζεβιτς για την ακρίβεια), Σάνι Μπετσίρο-
βιτς. Μάλιστα ο άλλοτε παίκτης των «πρα-
σίνων» και βοηθός προπονητή ευχαρίστησε 
τον Καλάθη μέσω twitter για τα όσα είπε για 
εκείνον.

Παπαπέτρου: «Στα κρί-
σιμα θα είμαστε όπως 
πρέπει»
Η Εθνική Ομάδα συνεχί-
ζει την πορεία της προς το 
Eurobasket με προπονή-
σεις και φιλικά προετοιμα-

σίας ενώ ο Ιωάννης Παπαπέ-
τρου εξήγησε πως το αντιπρο-

σωπευτικό συγκρότημα είναι σε 
καλό στάδιο.  

Η ελληνική ομάδα ταξιδεύει στο Λον-
δίνο όπου θα αντιμετωπίσει στις 18 και 19 
Αυγούστου την Μεγάλη Βρετανία σε ένα 
κλειστό και ένα επίσημο αγώνα προετοι-
μασίας. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου γνωρίζει 
καλά πως το κομμάτι της προετοιμασίας που 
ακολουθεί με τα δύο αυτά τεστ, αλλά και το 
τουρνουά «Ακρόπολις Eurobank» που έπε-
ται είναι καθοριστικά. «Έχουμε κάνει την 
καλύτερη δυνατή προετοιμασία, έχουμε 
δώσει καλά φιλικά, έχουμε κάνει δυνατές 
προπονήσεις. Όλα αυτά μας έχουν βοηθή-
σει να τσεκάρουμε τους εαυτούς μας, τα 
λάθη μας και προσπαθούμε να βελτιώσουμε 
κάποια πράγματα που κάναμε λάθος σε προ-
ηγούμενα φιλικά. Είμαστε σε καλό στάδιο, 
αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε να δου-
λεύουμε το ίδιο σκληρά, μπαίνοντας στην 
τελική ευθεία» ανέφερε αρχικώς στην επί-
σημη ιστοσελίδα της ΕΟΚ (basket.gr).

Οι Παίδες «άγγιξαν» την άνοδο με 
σούπερ Ρογκαβόπουλο!

Μια ανάσα από την άνοδο στην Α’ 
κατηγορία του Eurobasket βρέθηκε η 
Εθνική Παίδων αφού επικράτησε και 
της Ουκρανίας στα προημιτελικά με 
78-63!

 

Τ
ο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότη-
μα πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελι-
κά του Eurobasket U16 Β΄ κατηγορίας 
το οποίο διεξάγεται στη Σόφια, όπερ 

και σημαίνει ότι χρειάζεται άλλη μια νίκη σε 
δύο ματς προκειμένου να πάρει το εισιτήριο 
της ανόδου.
Φυσικά στόχος για την ομάδα του Κώστα 
Παπαδόπουλου που έκανε το 6/6 στη διορ-
γάνωση, δεν είναι μόνο η άνοδος, αλλά και 
η κατάκτηση της πρώτης θέσης.
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έκανε... πράγματα 
και θαύματα στο ματς αφού σε 32:33 λεπτά 
συμμετοχής σημείωσε 28 πόντους έχοντας 
9/13 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4/7 βολές, 8 
ριμπάουντ και 2 ασίστ. 
Ο Κλωνάρας με 13 πόντους και ο Καραΐσκος 
με 11 πόντους τον ακολούθησαν σε από-
δοση.

Σαρώνει σε όλες τις στατιστικές 
κατηγορίες η Εθνική Παίδων! 
Η Εθνική Παίδων κάνει θραύση στις κύριες 
στατιστικές κατηγορίες του Eurobasket U16 
και διεκδικεί με μεγάλες αξιώσεις την άνοδο 
της, η οποία θα έρθει με νίκη στα ημιτελικά 
της διοργάνωσης.  
Μετά τη νίκη επί της Ουκρανίας στα προημι-
τελικά του Eurobasket U16 B’ Κατηγορίας, η 
Εθνική Παίδων βρίσκεται ένα θετικό αποτέ-
λεσμα μακριά από την πολυπόθητη άνοδο.
Η ομάδα του Κώστα Παπαδόπουλου περι-
μένει στα ημιτελικά τον νικητή του ζευγα-
ριού Μεγάλη Βρετανία-Ουγγαρία και με 
νίκη, ανεβαίνει στην Α’ Κατηγορία.
Η Ελλάδα είναι η απόλυτη κυρίαρχος σε 
πολλές κύριες στατιστικές κατηγορίες του 
τουρνουά, δείχνοντας πως βρίσκεται από-
λυτα δίκαια στις 4 κορυφαίες της διοργά-
νωσης.
Η Εθνική μας είναι πρώτη σε πόντους (93.8 
ανά αγώνα), με το Βέλγιο που έρχεται δεύ-
τερο να απέχει πολύ (84.4). Σπουδαία δου-
λειά κάνουμε και στον τομέα των ριμπάουντ, 
παίρνοντας και αυτή την κορυφή με 54.4 
ανά αγώνα.

αθλητικά

Τ
ο μεσημέρι της Πέμπτης έφτασε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Ματ 
Λοτζέσκι, ο οποίος αμέσως φόρεσε τα... πράσινα της νέας του ομάδας. Διαβά-
στε τις πρώτες του δηλώσεις.
 Στις πρώτες του δηλώσεις ο «Λότζο» ο οποίος εμφανώς αισθανόταν… αμή-

χανα στη θέα πολλών ΜΜΕ να τον περιμένουν, υποστήριξε πως είναι έτοιμος για… 
δράση και πως «τα πράγματα προχωράνε και κοιτάω το μέλλον» αναφερόμενος και 
στον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε τους προηγούμενους μήνες («εγιναν αρκετά 
πράγματα αλλά τώρα είμαι συγκεντρωμένος στο μπάσκετ», είπε) και στην αλλαγή… 
στρατόπεδου.
«Το πρώτο πράγμα είναι να συναντηθούμε όλοι μαζί σαν ομάδα, να μάθω τον προπο-
νητή και τους συμπαίκτες μου και το πως δουλεύουν», δήλωσε ενώ ερωτηθείς για την 
κατάστασή του μετά την αποθεραπεία είπε πως «έκανα αρκετές θεραπείες και προ-
πονήσεις μαζί με θεραπείες και πλέον είμαι έτοιμος να αρχίσω αμέσως την προετοι-
μασία μου με την ομάδα». Πρόσθεσε, δε, πως «ίσως αυτή τη στιγμή να μην είμαι στο 
100% της ετοιμότητας, αλλά θα δουλέψω έτσι ώστε να είμαι σίγουρος πως θα είμαι 
απόλυτα έτοιμος όταν θα έρθει η ώρα για τους αγώνες».
Όσο για το παρελθόν; «Τα πρώτα τέσσερα χρόνια ήταν πολύ καλά εδώ. Τώρα όμως 
βαδίζω σε μία νέα περιοχή. Η Ελλάδα είναι καταπληκτική για την οικογένεια μου, 
έχουμε φίλους, τα παιδιά πάνε εδώ σχολείο και ήταν πρώτο μας μέλημα να μείνουμε 
εδώ» κατέληξε.

Έβαλε τα... πράσινα ο 
Λοτζέσκι
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