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Eurostat: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια ανεργίας στην ΕΕ και 
τον Ιούλιο

Η 
Ελλάδα εξακολουθεί να φιγουράρει στην πρώ-
τη θέση του πίνακα ανεργίας, με 21,7%, παρα-
μένοντας πρωταθλήτρια στη σχετική κατάστα-
ση, ανάμεσα στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Έ-

νωσης, η οποία «τρέχει» με 7,7% μέσο όρο, στον χαμη-
λότερο ποσοστό μετά τον Φεβρουάριο του 2009, οπότε 
ξέσπασε η κρίση στη Γηραιά Ήπειρο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία αφο-
ρούν τον Ιούλιο του 2017, η ανεργία μειώθηκε τόσο σε 
ατομικό επίπεδο στις χώρες της Ευρώπης, όσο και σε 
μέσο όρο. Στον δε πυρήνα της ευρωζώνης, ο μέσος όρος 
ανεργίας κυμάνθηκε στο 9,1%, επίσης στο χαμηλότερο 
επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2008.
Πιο συγκεκριμένα, η ανεργία τον Ιούλιο διατηρήθηκε 
στο 9,1% στους 19 της ευρωζώνης, παραμένοντας στα-
θερή σε σχέση με τον Ιούνιο. Σταθερός στο 7,7% παρέ-
μεινε και ο μέσος όρος στους 28 της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Σαφείς είναι, ωστόσο, οι διαφορές σε σχέση με τον 
Ιούλιο του 2016, καθώς στους μεν 19, η ανεργία ήταν 
στο 10%, στους δε 28, οι ανεργία πριν έναν χρόνο ήταν 
στο 8,5%.
Η Ελλάδα, με τα στοιχεία του Μαΐου 2017, «τρέχει» με 
ανεργία 21,7%, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στη 
σχετική λίστα, με την Ισπανία να ακολουθεί με ποσοστό 
17,1%. Πολύ χαμηλότερα, στο 11,3%, ακολουθεί στην 
τρίτη θέση από το τέλος η Ιταλία και έπεται με 10,8% η 
Κύπρος.
Σε επίπεδο ποσοστού ανεργίας των νέων κάτω των 25 
ετών, η Ελλάδα επίσης καταλαμβάνει την πρώτη θέση, 
με το εξωφρενικό 44,4%, πολύ πάνω από τη δεύτερη 
Ισπανία (38,6%) και την τρίτη Ιταλία (35,5%).
Στις περισσότερες χώρες, η ανεργία παρέμεινε σταθερή 
τον Ιούλιο, ως προς τον μήνα Ιούνιο. Όσον αφορά την 
ανεργία σε απόλυτους αριθμούς, στην Ευρώπη των 28 
οι άνεργοι ανήλθαν σε 18.916.000 πολίτες, ενώ στην 
ευρωζώνη των 19, ο αριθμός ανήλθε σε 14.860.000 
πολίτες. Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2017, η μείωση 
των ανέργων σε επίπεδο 28, ανήλθε σε 93.000, ενώ 
σε επίπεδο 19, ήταν 73.000 εργαζόμενοι. Σημαντικές 
είναι οι διαφορές σε σχέση με τον Ιούλιο του 2016, 
καθώς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28, οι άνερ-
γοι μειώθηκαν κατά 1.928.000 άτομα, ενώ σε επίπεδο 
ευρωζώνης, για το ίδιο διάστημα, υπήρξε μείωση κατά 
1.309.000 άτομα.

Η Τσεχία πραγματική πρωταθλήτρια στη χα-
μηλή ανεργία
Πραγματική πρωταθλήτρια σε χαμηλά ποσοστά ανερ-
γίας αναδείχθηκε η Τσεχία, η οποία παρουσιάζει ποσο-
στό μόλις 2,9%. Ακολουθούν η Γερμανία με 3,7%, η 
Μάλτα με 4,1% και η Ουγγαρία με 4,3%. Μόλις 7 χώρες 
βρίσκονται πάνω από τον μέσο όρο των 28 και συγκε-
κριμένα η Πόρτογαλία (ακριβώς στον μέσο όρο του 
9,1%), η Γαλλία, η Κροατία, η Κύπρος, η Ιταλία, η Ισπα-
νία και φυσικά η Ελλάδα.
Τη μεγαλύτερη μείωση σε σχέση με τον Ιούλιο του 2016, 
παρουσίασε η ανεργία στην Κροατία (από 13,3% σε 
10,6%), στην Ισπανία (από 19,6% σε 17,1%), στη Σλο-
βακία (από 9,7% σε 7,3%) και στην Κύπρο (από 13% σε 
10,8%).
Συγκρίνοντας με τη βασική ανταγωνίστρια σε επίπεδο 
εμπορίου, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η ανερ-

γία στην υπερδύναμη τον μήνα Ιούλιο κυμάνθηκε στο 
4,3%, μειωμένη κατά 0,1% σε σχέση με τον Ιούνιο του 
2017 και κατά 0,6% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2016.

Η οικονομία πασχίζει ακόμη να επιστρέψει 
στο... 2014
Η χώρα και η οικονομία της πασχίζουν και ακόμη δεν 
έχουν καταφέρει να επιστρέψουν στο σημείο που ήταν 
προς το τέλος του 2014, προτού η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ 
στην εξουσία και η πολιτική που ακολούθησε διακό-
ψουν την έξοδο από τα Μνημόνια. Μετά από σχεδόν 
τρία χαμένα χρόνια η ολοκλήρωση της δεύτερης αξι-
ολόγησης βοήθησε στην απόκτηση σταδιακά μεγαλύ-
τερης εμπιστοσύνης στην προοπτική της ανάπτυξης.
Με την κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια να κινείται 
αλλοπρόσαλλα και να αντιμετωπίζει την προσπάθεια 
προσαρμογής της οικονομίας σαν πολιτική της ήττα, η 
Ελλάδα απέχει πολύ ακόμα από το σημείο που θα μπο-
ρεί να βασίσει τη χρηματοδότηση της οικονομίας στις 
αγορές.
Το τραπεζικό σύστημα έχασε καταθέσεις 125 δισ. 
ευρώ και δημιουργήθηκαν μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
άνω των 100 δισ., για να επιβιώσει τελικά χάρη στη 
ρευστότητα του ευρωσυστήματος. Η διαφορά του 
κόστους δανεισμού ελληνικών και ευρωπαϊκών επι-
χειρήσεων παραμένει σημαντική και υπονομεύει την 
επιχειρηματική λειτουργία αλλά και την πορεία της 
οικονομίας. Τα αναγκαστικά deals που επιβλήθηκαν 
στις τράπεζες, καθώς υποχρεώθηκαν να πουλήσουν 
όλα τα μη τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία όπως και 
τις θυγατρικές στο εξωτερικό, προκάλεσαν το ενδια-
φέρον μεγάλων ξένων funds όπως και ισχυρών επιχει-
ρηματιών.
Η σταδιακή ανάκτηση της εμπιστοσύνης στην ανα-
πτυξιακή προοπτική της οικονομίας, σε συνδυασμό 
με τις υποχρεωτικές εκποιήσεις υπερχρεωμένων επι-
χειρήσεων από τις τράπεζες και την αντιμετώπιση των 
κόκκινων δανείων αλλάζει τη φυσιογνωμία της επιχει-
ρηματικής αγοράς. Σε συνδυασμό μάλιστα με το πρό-
γραμμα ιδιωτικοποιήσεων και τις προβληματικές συν-
θήκες ρευστότητας που επικρατούν, καθώς μεγάλα 
funds ή ξένες εταιρείες αντικαθιστούν σε κάποιον 
βαθμό την τραπεζική χρηματοδότηση, διαμορφώνουν 
το νέο επιχειρηματικό σκηνικό.

Με 27,1% «τρέχει» το ποσοστό 

στη χώρα μας, έναντι 7,7% που 

είναι ο μέσος όρος στην Ευρώπη 

- Αρνητική «πρωτιά» και σ την 

ανεργία των νέων κάτω των 25, με 

ποσοστό 44,4%
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Ε
πιχειρηματίας από τη Σαντορίνη ανέ-
λαβε να πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ «του 
Χαμόγελου του Παιδιού». Ο οργανι-
σμός είχε κληθεί να καταβάλει το πο-

σό των 70.335,24 ευρώ, το οποίο και πλή-
ρωσε τελικά ο επιχειρηματίας.
Σε ανακοίνωση του, το «Χαμόγελο του Παι-
διού» λέει ένα «μεγάλο ευχαριστώ» στον κ. 
Δημήτρη Νικολούζο για την πληρωμή του 
ΕΝΦΙΑ. Ο ίδιος τηλεφώνησε στον οργα-
νισμό και ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει το 
ποσό των 70.335,24 ευρώ προκειμένου να 
πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ.
«Το ποσό κατατέθηκε και η αγωνία μας 

έληξε. Ευχαριστούμε τον κ. Νικολούζο για 
την ευαισθησία του και για την τεράστια 
προσφορά του. Εκτιμούμε πολύ την κίνηση 
αυτή αν και θα ήταν χρησιμότερο η προ-
σφορά του να πάει απευθείας στα παιδιά και 
τις οικογένειές που στηρίζουμε.
Αξίζει να σημειωθεί ότι Το Χαμόγελο του 
Παιδιού θα συνεχίσει την κινητοποίηση για 
να εισακουστούν τα δίκαια αιτήματά του 
σχετικά με την άδικη φορολογία που του 
επιβάλλεται κάθε χρόνο μέχρι να βρεθεί μια 
οριστική λύση», καταλήγει η ανακοίνωση.

Επιχειρηματίας πλήρωσε τον ΕΝΦΙΑ 
για το «Χαμόγελο του Παιδιού»Ελεύθεροι επαγγελματίες: 

Πρώτα τους «έπνιξαν» και 
τώρα υπόσχονται ρύθμιση

Θα μπορούν να ενταχθούν και όσοι έχουν ήδη μπει σε ρύθμιση για 
12 ή 100 δόσεις  

Σ
ωσίβιο στους πνιγμένους από χρέη 
ελεύθερους επαγγελματίες, οι ο-
ποίοι έχουν μείνει μέχρι σήμερα ε-
κτός εξωδικαστικού συμβιβασμού, 

ετοιμάζεται να ρίξει η κυβέρνηση. 
Αφού πρώρα η κυβέρνηση τους έφτασε 
στα όριά τους, με το άγχος της καθημερινής 
επιβίωσης, βάζοντάς τους να πληρώσουν 
ΕΦΚΑ, αυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές 
αλλά και σε φόρους, τώρα σκέφτεται πως 
θα τους διευκολύνει με δόσεις... 
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα» οι 
υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων επεξεργάζονται τις τελευ-
ταίες λεπτομέρειες της 
ρύθμισης οφειλών έως 
120 δόσεις με βάση τους 
κανόνες του νόμου για 
τον εξωδικαστικό συμ-
βιβασμό, η οποία θα 
πρέπει πρώτα να περά-
σει από το κόσκινο των 
δανειστών και στη συνέ-
χεια να υπογραφεί από 
τον υπουργό Οικονομι-
κών Ευκλείδη Τσακαλώτο και την αρμόδια 
υφυπουργό Κατερίνα Παπανάτσιου.

Ποιους αφορά
Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν στη 
διάθεσή τους «Τα Νέα» , ο προωθούμε-
νος μηχανισμός ρύθμισης οφειλών αφορά 
φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική ιδι-
ότητα (όχι μισθωτούς και συνταξιούχους), 
οι οποίοι οφείλουν στο Δημόσιο ποσοστό 
άνω του 85% των συνολικών τους χρεών, 
ελεύθερους επαγγελματίες χωρίς δυνα-
τότητα πτωχευτικής διαδικασίας (μεταξύ 
άλλων γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, 
αρχιτέκτονες) και όσους χρωστούν έως 
20.000 ευρώ προς όλους τους πιστωτές. 
Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, αναφέρουν οι 
ίδιες πληροφορίες, καταρτίζουν την προω-
θούμενη υπουργική απόφαση με βασικό 
γνώμονα τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. 
Ο διάβολος όμως κρύβεται στις λεπτομέ-
ρειες και η έκδοση της απόφασης θα περά-
σει από το κόσκινο των δανειστών. Καθυ-
στερήσεις δεν μπορούν να αποκλειστούν, 

αν και η κυβέρνηση θα επιθυμούσε την 
όσο το δυνατόν ταχύτερη εφαρμογή της 
ρύθμισης. 
Στα βασικά της σημεία, η απόφαση ανα-
μένεται πως θα προβλέπει διαγραφή προ-
σαυξήσεων έως και 95% και της βασικής 
οφειλής (η οποία έχει δημιουργηθεί έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2016) έως και 30% με κρι-
τήριο τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. 
Για βασικές οφειλές έως 3.000 ευρώ, η 
αποπληρωμή τους μαζί με προσαυξήσεις ή 
τόκους εκπρόθεσμης καταβολής θα γίνεται 
σε έως 36 μηνιαίες δόσεις (κατ’ ανώτατο 
όριο) με ελάχιστη μηνιαία δόση 50 ευρώ, 

χωρίς δυνατότητα διαγρα-
φής κανενός ποσού. 
Για βασικές οφειλές άνω 
των 3.000 ευρώ, η απο-
πληρωμή αυτών και των επ’ 
αυτών προσαυξήσεων ή 
τόκων εκπρόθεσμης κατα-
βολής θα γίνεται τμηματικά 
σε έως 120 δόσεις (το ανώ-
τατο όριο) με ελάχιστη μηνι-
αία δόση 50 ευρώ, χωρίς 

δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής. 
Αν στη σύμβαση αναδιάρθρωσης προ-
βλέπεται διαγραφή οφειλών προς το 
Δημόσιο, αυτή θα γίνεται κατά σειρά 
παλαιότητας, από την παλαιότερη οφειλή 
προς τη νεότερη, με κριτήριο τον χρόνο 
καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία 
εισπρακτέων εσόδων και όχι τον χρόνο 
λήξης της νόμιμης προθεσμίας καταβολής 
αυτής, είτε η καταβολή γίνεται εφάπαξ είτε 
σε δόσεις. 
Στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν 
και όσοι έχουν ήδη κάνει χρήση των ισχυ-
ουσών ρυθμίσεων σε 12 ή 100 δόσεις. Η 
διαδικασία ένταξης στη ρύθμιση δεν έχει 
ακόμα προσδιοριστεί. Αρμόδιες πηγές 
αναφέρουν πως δεν θα γίνει χρήση της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικα-
στικού συμβιβασμού αλλά κατά πάσα 
πιθανότητα οι ενδιαφερόμενοι θα απευ-
θύνονται στην Εφορία τους ή στον ΕΦΚΑ 
(δεδομένου ότι μια αντίστοιχη υπουργική 
απόφαση προωθείται από το υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία).
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Παρά τη μείωση των αντικειμενικών αξιών ως 10% από το νέο έτος, το συνολικό ποσό που θα εισπράξει 
το κράτος από τον ΕΝΦΙΑ του 2018 θα πρέπει να είναι το ίδιο - Κίνδυνος νέων επιβαρύνσεων για τα 
μεσαία νοικοκυριά που ήδη σηκώνουν το βάρος με φόρους και εισφορές - Νέοι φόροι και στις ενοικιάσεις 
ακινήτων μέσω πλατφορμών τύπου AirBnB

Τ
ον κίνδυνο για νέες αυξή-
σεις στον ΕΝΦΙΑ που θα α-
ποτελέσουν τη χαρισ τ ική 
βολή στην πάλαι ποτέ με-

σαία τάξη αν τ ιμετωπίζουν εκα-
τομμύρια νοικοκυριά ενόψει του 
επανακαθορισμού των αντικειμε-
νικών αξιών ως το τέλος του έτους 
με στόχο να τεθούν σε ισχύ από 
το 2018. 
Και αυτό γιατί παρά το γεγονός ότι 
η κυβέρνηση ετοιμάζει αυξομειώ-
σεις στις αντικειμενικές αξίες ώστε 
να βρεθούν πιο κοντά στις εμπορι-
κές (η τεχνική δουλειά πρέπει να 
τελειώσει ως τα Χριστούγεννα), το 
2018 με βάση τις νέες αντικειμε-
νικές θα πρέπει να εισπράξει από 
τον ΕΝΦΙΑ ακριβώς όσα και φέτος, 
δηλαδή 2,65 δισ. ευρώ. 
Αναγκαστ ικά το νέο μείγμα του 
ΕΝΦΙΑ στο οποίο ποντάρει (και) 
πολιτικά η κυβέρνηση θα πρέπει 
να περιλαμβάνει αυξήσεις για τα 
μεσαία νοικοκυριά ώστε να μπο-
ρούν να προκύψουν μειώσεις για 
τα ασθενέστερα και στο τέλος να 
εισπραχθεί το ίδιο ποσό. Με άλλα 
λόγια, επειδή δεν μπορεί να μειώ-
σει το συνολικό ποσό, το υπουρ-
γε ίο Οικονομικών θα μοιράσει 
αλλιώς τα βάρη και θα υπάρξουν 
χαμένοι και κερδισμένοι. 
Τη στόχευση της κυβέρνησης επι-
βεβαίωσε χθες με δηλώσεις της η 
υφυπουργός Οικονομικών Κατε-
ρίνα Παπανάτσιου: «Μέχρι τέλους 
του έτους, πιστεύουμε οι επιτρο-
πέ ς να έ χουν ολοκληρώσει το 
έργο για όλα τα ακίνητα, οπότε θα 
έχουμε και τις καινούργιες αντικει-
μενικές αξίες για ένα δικαιότερο 
σύστημα υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ. 
Εκεί δηλαδή που είναι χαμηλότε-
ρες οι αξίες να έχουμε κάτι χαμη-
λότερο κι εκεί που πραγματ ικά 
υπάρχουν υψηλότερες αξίε ς να 

έ χουμε αν τ ίσ τοιχα υψηλότερο 
ΕΝΦΙΑ» τόνισε.
Βεβαίως επειδή οι νέες αντικειμε-
νικές δεν θα οδηγήσουν αυτόματα 
στην είσπραξη του ίδιου συνολικά 
ποσού από τον ΕΝΦΙΑ, η κυβέρ-
νηση θα «πειράξει» τους συντελε-
στές, θα επανασχεδιάσει δηλαδή 
το φόρο των ακινήτων με αφορμή 
την αλλαγή των αν τ ικειμεν ικών 
πάνω στις οποίες υπολογίζεται. Σε 
κάθε περίπτωση από 1ης Ιανουα-
ρίου 2018 θα εφαρμοστεί ένα νέο 

σύστημα υπολογισμού των φορο-
λογητέων αξιών των ακινήτων και 
με βάση αυτό δεν θα υπολογίζεται 
μόνο ο ΕΝΦΙΑ αλλά το σύνολο των 
φόρων που βαρύνουν τα ακίνητα 
(αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, 
δωρεές, κληρονομιές κ.λπ.).
Η κυρία Παπανάτσιου σημείωσε 
επίσης ότι το υπουργείο συλλέγει 
αυτή την περίοδο στοιχεία για τις 
ενοικιάσεις ακινήτων μέσω πλατ-
φορμών (AirBnB) ώστε να εφαρμο-
στεί η νέα φορολογική νομοθεσία.  

Οι νέες αντικειμενικές 
Σύμφωνα με πληροφορίες οι επι-
τροπές του υπουργείου Οικονομι-
κών που επεξεργάζονται τις νέες 
αν τ ικε ιμεν ικέ ς προσανατολίζο -
νται σε μείωση 10% που θα προ-
κύψει ως γεν ικό ποσοστό μέσα 
από αυξομειώσεις. Από εκεί και 
πέρα όμως υπάρχουν αντικρου-
όμενες πληροφορίες, δείγμα της 

δυστοκίας που επικρατεί και της 
πολυπλοκότητας του εγχειρήμα-
τος, ιδίως όταν μπλέκεται με πολι-
τικές στοχεύσεις. 
Σ ε  τ ε χ ν ικό επ ίπεδο η γ ε ν ική 
κατεύθυνση της ευθυγράμμισης 
κατά το δυνατόν με τ ις εμπορι-
κές τιμές οδηγεί σε μειώσεις στις 
περιοχές με αξία μεγαλύτερη των 
4.000 ευρώ/τ.μ., όπου δεν υπήρ-
ξαν μειώσεις το 2016, και αυξή-
σεις σε περιοχές με αξία 600 - 800 
ευρώ/τ.μ.. Δεν είναι όμως βέβαιο 
ότι αυτό εξυπηρετεί την πολιτική 
γραμμή της κυβέρνησης.

Στην ουρά για νέα εκκαθά-
ριση
Όσοι εκ των ιδιοκτητών έλαβαν 
λανθασμένα εκκαθαρισ τ ικά σ τα 
οποία δεν υπάρχει η έκπτωση 50% 
δεν έχουν πλέον άλλη επιλογή από 
το να στηθούν στην ουρά της εφο-
ρίας για να υποβάλουν αίτημα νέας 
εκκαθάρισης του φόρου. 
Την απαλλαγή από το 50% του 
ΕΝΦΙΑ δικαιούνται οι ιδιοκτήτες 
όταν καλύπτουν όλες τις παρακάτω 
προϋποθέσεις:
1. Το συνολικό ε τήσ ιο καθαρό 
οικογενειακό εισόδημα του 2016 
δεν ξεπέρασε τ ις 9.000 ευρώ, 
προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ 
για τον (ή την) σύζυγο και για κάθε 
εξαρτώμενο μέ λος της οικογέ-
νειας.
2. Η επιφάνεια των κτισμάτων δεν 
πρέπει να υπερβαίνει αθροιστικά 
τα 150 τ.μ..
3. Η συνολική αντικειμενική αξία 
των κτισμάτων και των εντός σχε-
δίου πόλεως οικοπέδων δεν πρέ-
πει να ξεπερνάει τα 85.000 ευρώ 
για τον άγαμο, τα 150.000 ευρώ 
για τον έγγαμο χωρίς παιδιά και τα 
200.000 ευρώ για τον έγγαμο με 
ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα.

«Ψήνεται» ο ΕΝΦΙΑ: Οι αλλαγές που 
ετοιμάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Κρίση ειλικρίνειας της 

Αχτσιόγλου: Επί ΣΥΡΙΖΑ 
ο κατώτατος μισθός 
μειώθηκε...

«Όμως, ποιος διέλυσε τους μισθούς; Εσείς 
το κάνατε» είπε η υπουργός Εργασίας στους 
βουλευτές της αντιπολίτευσης

Γ
ια αυξήσεις μισθών και ανάκαμψη της οικονομίας 
έκανε λόγο η κυρία Εφη Αχτσιόγλου επιβεβαιώνο-
ντας παράλληλα πως ο κατώτατος μισθός μερικής α-
πασχόλησης έπεσε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ 

στα 360 ευρώ.
Επιχειρώντας να απαντήσει στην κριτική της αντιπολίτευ-
σης για το προωθούμενο νομοσχέδιο που περιλαμβά-
νει διατάξεις για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργα-
σίας αλλά και νέες περικοπές στις επικουρικές συντά-
ξεις είπε «η κριτική κυρίως από την αξιωματική αντιπο-
λίτευση για τους μισθούς γίνεται στην βάση των πρω-
τοσέλιδων. Ο κατώτατος μισθός μερικής απασχόλησης 
τον Νοέμβριο του 2011 ήταν 600 ευρώ. Το Δεκέμβριο 
του 2014 έπεσε στα 400. Επί ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκε όντως 
κατά 11 ευρώ. Όμως, ποιος διέλυσε τους μισθούς; Εσείς 
το κάνατε» για να προσθέσει «Εμείς προσπαθούμε να 
βάλουμε ένα φρένο. Οι μισθοί σταθεροποιούνται. Περί-
που 7 στους 12 κλάδους εμφανίζουν αύξηση μισθών και 
έχουμε σημαντική ανάκαμψη της οικονομίας. Παραλά-
βαμε την ανεργία στο 25,8% και φέτος τον Μάιο είναι 
21,7%. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε ανεργία μικρό-
τερη από όση παραλάβαμε». Η υπουργός σε άλλο σημείο 
σημέιωσε ότι «τον Ιούλιο του 2013 το ποσοστό πλήρους 
απασχόλησης ήταν 61%  και τον Δεκέμβριο 2014 έπεσε 
στο 45% . Ποιος ελαστικοποίησε λοιπόν τις σχέσεις εργα-
σίας; Σήμερα είναι στο 50%-50%. Με την πράξη υπουρ-
γικού συμβουλίου του 2012 ο κατώτατος μισθός περικό-
πηκε στα 586 ευρώ. Ο μέσος μισθός μερικής απασχόλη-
σης τότε ήταν 590. Φέρατε τον κατώτατο μισθό για πλήρη 
απασχόληση κάτω από το μισθό για μερική απασχόληση. 
Για ποια διάλυση μιλάτε;». Η ίδια τόνισε πως η κυβέρνηση 
προσπαθεί να σταθεροποιήσει την κατάσταση στην αγορά 
εργασίας και «δεδομένων των περιθωρίων που έχουμε να 
εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για την ενίσχυση των εργα-
ζομένων. Δεν ήταν αυτονόητο ότι τα χρήματα κοινοτικών 
κονδυλίων θα δίνονταν για ενίσχυση επιθεώρησης εργα-
σίας. Αυτά που για εσάς μπορεί να είναι επικοινωνιακά 
τεχνάσματα αποτελούν για εμάς βελτίωση της ζωής των 
εργαζομένων».
Η κυρία Αχτσιόγλου ανέφερε ότι «Για εμάς πίσω από κάθε 
μια διάταξη υπάρχουν πραγματικές ιστορίες ανθρώπων 
που θα βελτιώσουν την ζωή τους. Μέχρι σήμερα ο εργα-
ζόμενος εγκλωβιζόταν σε μια επιχείρηση που δεν πλή-
ρωνε. Αυτό το καταλάβαμε γιατί συνομιλούμε με εργα-
ζόμενους» και εξήγησε πως πλέον η μη καταβολή μισθού 
θεωρείται βλαπτική μεταβολή των εργασιακών σχέσεων 
ενώ τόνισε πως ο εργαζόμενος που διεκδικεί δεδουλευ-
μένα θα μπορεί να λάβει επίδομα ανεργίας.
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Οι τιμές ήταν κατά μέσο όρο 
μειωμένες κατά 1,2% σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2016

Π
εραιτέρω μείωση κα-
τά 1,2% εμφάνισαν οι 
τιμές των διαμερισμά-
των στο δεύτερο τρίμη-

νο του 2017. Οπως προκύπτει α-
πό τα στοιχεία της Τραπέζης της 
Ελλάδος, τα οποία προέρχονται 
από τα δεδομένα που έχουν συ-
γκεντρωθεί από τα πιστωτικά ι-
δρύματα, στο δεύτερο τρίμηνο 
του 2017 οι τιμές των διαμερι-
σμάτων (σε ονομαστικούς όρους) 
ήταν κατά μέσο όρο μειωμένες 
κατά 1,2% σε σύγκριση με το α-
ντίστοιχο τρίμηνο του 2016. Με 
βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, 
στο α΄ τρίμηνο του 2017 η αντί-
στοιχη μείωση διαμορφώθηκε 
στο 1,7%, ενώ για το σύνολο του 
2016 οι τιμές των διαμερισμάτων 
μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθ-
μό 2,4%.
Πιο αναλυτικά, η μείωση των 
τιμών το β΄ τρίμηνο του 2017 σε 
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 
του 2016 ήταν 1% για τα «νέα» 
διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 

5 ετών, και 1,3% για τα «παλαιά», 
δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Με 
βάση τα αναθεωρημένα στοι-
χεία, για το α΄ τρίμηνο του 2017 
η αντίστοιχη μείωση των τιμών 
των «νέων» διαμερισμάτων δια-
μορφώθηκε στο 1,9% έναντι 
1,6% των «παλαιών», ενώ για το 
σύνολο του 2016 οι τιμές των δια-
μερισμάτων μειώθηκαν με μέσο 
ετήσιο ρυθμό 3% και 1,9% αντί-
στοιχα.
Από την ανάλυση των στοιχείων 
κατά γεωγραφική περιοχή προ-
κύπτει ότι η μείωση των τιμών 
των διαμερισμάτων το β΄ τρίμηνο 
του 2017 σε σχέση με το αντί-
στοιχο τρίμηνο του 2016 ήταν 
1,2% στην Αθήνα, 1,3% στη Θεσ-
σαλονίκη, 1,7% στις άλλες μεγά-
λες πόλεις και 0,6% στις λοιπές 
περιοχές της χώρας. Με βάση 
τα αναθεωρημένα στοιχεία, για 
το α΄ τρίμηνο του 2017 η αντί-
στοιχη μείωση των τιμών των 
διαμερισμάτων ήταν 1,6% στην 
Αθήνα, 2,1% στη Θεσσαλονίκη, 
2,3% στις άλλες μεγάλες πόλεις 
και 1,2% στις λοιπές περιοχές της 
χώρας, ενώ για το σύνολο του 
2016 η μείωση των τιμών στις 
ίδιες περιοχές σε σχέση με το 
2015 ήταν 1,8%, 3,5%, 2,3% και 

3% αντίστοιχα. 
Τέλος, για το σύνολο των αστι-
κών περιοχών της χώρας, το β΄ 
τρίμηνο του 2017 οι τιμές των 
διαμερισμάτων ήταν μειωμένες 
κατά 1,3% σε σύγκριση με το β΄ 
τρίμηνο του 2016. Με βάση τα 
αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ 
τρίμηνο του 2017 η αντίστοιχη 
μείωση των τιμών των διαμερι-
σμάτων στις αστικές περιοχές 
ήταν 1,7%, ενώ για το σύνολο του 
2016 η αντίστοιχη μείωση δια-
μορφώθηκε στο 2,4%.

Κικίλιας: Συνεχή τα ψέμα-
τα Τσίπρα για ΕΝΦΙΑ
Επίθεση στην κυβέρνηση και 
προσωπικά στον πρωθυπουργό, 
τον οποίο κατηγορεί πως λέει 
ψέματα στους πολίτες, με αφορμή 
τον ΕΝΦΙΑ, ασκεί ο Βασίλης Κικί-
λιας.
Σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος της 
ΝΔ τονίζει, πως «από σήμερα οι 
εξαντλημένοι από τους φόρους 
συμπολίτες μας, καλούνται να 
πληρώσουν άλλα 3,1 δισ. ευρώ 
για τον ΕΝΦΙΑ» κατηγορώντας 

τον πρωθυπουργό για τις δηλώ-
σεις του, πως «θα τον καταρ-
γούσε πρόπερσι και θα τον μεί-
ωνε πέρσι».
Ο κ. Κικίλιας υπενθυμίζει τη 
δέσμευση του προέδρου της ΝΔ 
για μείωση του ΕΝΦΙΑ. «Απένα-
ντι στα συνεχή ψέματα Τσίπρα, 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά 
τη γλώσσα της αλήθειας και έχει 
δεσμευτεί να μειώσει τον ΕΝΦΙΑ 
κατά 30% στα πρώτα δύο χρό-
νια της κυβέρνησής του» τόνισε ο 
εκπρόσωπος της ΝΔ.

Τράπεζα της Ελλάδος: Έπεσαν κι άλλο οι τιμές των 
διαμερισμάτων το β’ τρίμηνο του 2017
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Η 
ασφάλιση του αυτοκινήτου σας είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην 
προστασία της περιουσίας και της ευημερίας σας. Οι λάθος επιλογές στην 
ασφάλιση του αυτοκινήτου μπορούν να έχουν σημαντικές οικονομικές ε-
πιπτώσεις για εσάς και την οικογένειά σας.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Peril: Η ύπαρξη κάποιου κινδύνου όπως κλοπή, απόπειρα κλοπής, ανεμοθύελλες 
ή χαλάζι.

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”
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Διαπιστώθηκε ότι η 17χρονη 
κοπέλα έφερε μώλωπες στο 
λαιμό τη, ενώ οι γιατροί 
χαρακτηρίζουν την κατάστασή 
της μη αναστρέρψιμη, 
ελπίζοντας σε θαύμα - Τι λέει 
στην κατάθεσή της η μητέρα 

Σ
οκάρουν οι λεπτομέρειες που 
έρχονται στο φως της δημοσιό-
τητας για το οικογενειακό δρά-
μα της Πετρούπολης, όπου μία 

17χρονη φέρεται να δέχθηκε άγρια ε-
πίθεση από την πατέρα της, πριν εκεί-
νος βάλει φωτιά στο ίδιο τους το σπίτι. 
Πληροφορίες αναφέρουν, ότι αφορμή 
γ ια την άγρια επίθεση 
σ τάθηκε  έ να  μήνυμα 
σ το κ ινητό της κοπέ-
λας προς τη μητέρα της 
και στο οποίο της έλεγε 
να μην επισ τρέψει σ το 
σπίτ ι, καθώς ο 55χρο-
νος  δε ν  έ χε ι  αλ λάξε ι 
συμπεριφορά. 
Σύ μφ ω να  μ ε  τ α  ν έα 
σ τοιχεία, ο πατέρας προσπάθησε να 
σ τ ραγ γαλίσε ι  πρώτα την 17χρονη 
κόρη του καθώς έφερε μώλωπες στο 
λαιμό της , ενώ στη συνέχεια την ξυλο-
κόπησε και έβαλε φωτιά στο σπίτι.
Η κοπέ λα νοσηλεύε ται το Θριάσ ιο 
νοσοκομε ίο με την κα τάσ ταση να 
χαρακτηρίζεται μη αναστρέψιμη και 
τους γ ια τρούς να ε λπίζουν σε έ να 
θαύμα. 
Ο 55χρονος άνδρας όπως ανέφε-
ραν ασ τυνομικέ ς πηγέ ς αν τ ιμε τώ -
πιζε ψυχολογικά προβλήματα και είχε 
νοσηλευτε ί σε ψυχ ιατρική κλιν ική, 
ενώ εκκρεμούσε ε ις βάρος του και 
ένταλμα σύλληψης, το οποίο δεν είχε 
εκτελεστεί. Ο 55χρονος νοσηλεύεται 
στο ΚΑΤ, ενώ οι αστυνομικοί περιμέ-
νουν την κατάθεσή του, όταν το επι-
τρέψει η κατάσταση της υγείας του.

«Είχε απειλήσει πολλές φορές 
ότι θα μας κάψει», λέει η μη-
τέρα 
Στο πλευρό της 17χρονης κοπέ λας 
βρίσκεται η μητέρα της, η οποία επέ-
σ τρεψε από την Κέρκυρα, όπου βρι-

σκόταν με τον 13χρονο γιο της. Σύμ-
φωνα πληροφορίες, σ την κατάθεσή 
της ανέφερε ότ ι ε ίχε χωρίσει με τον 
55χρονο πριν από μερικά χρόνια. 
«Χωρίσαμε πριν από πέν τε χρόν ια. 
Υπήρχαν οικονομικά προβλήματα. και 
προβλήματα με τη συμπεριφορά του», 
τόνισε χαρακτηριστικά. «Ήταν βίαιος. 
πριν από λίγους μήνες έφυγα με το 
γιο μου για την Κέρκυρα. Η κόρη μου 
έμεινε πίσω γιατί σπούδαζε σε ιδιω-
τική σχολή», πρόσθεσε η μητέρα της 
17χρονης. 
«Τον τελευταίο καιρό μου ζητούσε να 
επισ τρέψω πίσω. Μου έλεγε ότ ι θα 
φύγει αυτός από το σπίτι για να μείνω 
εγώ με τα παιδιά. Πολλές φορές είχε 

απε ιλήσε ι  ότ ι  θα μας 
σκοτώσει και θα  μας 
κάψει. 
Φ ί λ ο ι  τ η ς  ο ι κ ο γ έ -
νε ιας αποκάλυψαν ότ ι 
ο 55χρονος δε ν μπο -
ρούσε να δεχθεί ότ ι η 
σύζυγός του τον εγκα-
τ έ λ ε ι ψ ε  π α ί ρ ν ο ν τ α ς 
μαζί της τον ανήλικο γιο 

τους. 

Το χρονικό του δράματος
Όλα ξεκίνησαν λίγο  μετά τις 10.30 το 
πρωί της Τετάρτης, όταν η πυροσβε-
σ τ ική ενημερώθηκε ότ ι έ χε ι ξεσπά-
σει πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου 
ορόφου επί της οδού Κύπρου, 52 στην 
Πετρούπολη. 
Στο χώρο έσπευσαν 12 πυροσβέστες 
με τέσσερα οχήματα απεγκλωβίζοντας 
χωρίς τις αισθήσεις τους έναν 55χρονο 
και τη 17χρονη κόρη του. Και οι δύο 
μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε κρι-
σιμη κατάσταση. 
Αυτό που προβλημάτισε τις Αρχές και 
άρχισε να εξετάζει ακόμη και το ενδε-
χόμενο του εγκλήματος ήταν το γεγο-
νός ότι η ανήλικη κοπέλα εντοπίστηκε 
με αίματα σ το πρόσωπο και πληρο-
φορίες ήθελαν τον πατέρα να την έχει 
τραυματίσει και στη συνέχεια να βάζει 
φωτιά στο διαμέρισμα που διέμεναν. 
Η 17χρονη νοσηλεύεται σ το Λάτσειο 
Κέ ν τ ρο Εγκαυμάτων σ το Θριάσ ιο 
νοσοκομείο, ενώ ο 50χρονος πατέρας 
σε αντίστοιχη μονάδα του ΚΑΤ. 

Σοκάρει το δράμα της Πετρούπολης: 
Προσπάθησε να στραγγαλίσει την 
κόρη του για ένα μήνυμα

Μετά τη δήλωση «δεν 
πιστεύω να μας κοροϊδεύει» 
για την επένδυση της 
εταιρείας «Παπαστράτος» ο 
πρωθυπουργός πήγε στο Impact 
hub Athens 

Μ
ετά την πρόσφατη επίσκε-
ψή του στην εταιρεία «Πα-
παστράτος», σήμερα το 
πρωί ο πρωθυπουργός ε-

πισκέφθηκε το Impact hub Athens, μία 
δομή που υποστηρίζει την ανάπτυξη 
της επιχειρηματικότητας και της καινο-
τομίας, μέσα από προγράμματα ανά-
πτυξης επιχειρηματικών μοντέλων με 
θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.
Ο πρωθυπουργός, κατά την περιήγησή 
του στους χώρους, μίλησε με νέους 
που του εξήγησαν τι ακριβώς κάνουν 
στο Impact Hub Athens και όταν μια 
κοπέλα του σύστησε έναν νεαρό από 
την Βρετανία, με τον οποίο μετά από 
7 χρόνια στο εξωτερικό αποφάσισαν 
να επιστρέψουν στην Ελλάδα, ακολού-
θησε ο εξής διάλογος:
«Ο Αλεξ ε ίναι από την Αγγλία και 
μαθαίνει ελληνικά», είπε η κοπέλα.
«Α, είσαι Άγγλος δηλαδή», του είπε ο 
πρωθυπουργός.
«Ναι, τώρα μένω στην Αθήνα. Μου 

αρέσει η Ελλάδα», είπε ο Αλεξ για να 
πάρει την απίστευτη απάντηση του 
Αλέξη Τσίπρα:
«Αν τα πας καλά στη εκμάθηση των 
ελληνικών μπορείς να γίνει και υπουρ-
γός Οικονομικών».
O Αλέξης Τσίπρας έκανε και σχετική 
ανάρτηση στο twitter.
Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία 
να συνομιλήσει σε χαλαρό κλίμα για 
αρκετή ώρα με πολλούς νέους ανθρώ-
πους-εκπροσώπους κοινωνικών επι-
χειρήσεων που εργάζονται σε αυτόν 
τον χώρο, νοικιάζοντας ουσιαστικά 
μέρος των εγκαταστάσεων και αξιο-
ποιώντας τον ως έδρα για την εργασία 
τους, με αποτέλεσμα να διαμορφώ-
νεται ένας ανοικτός χώρος από πολ-
λούς νέους ανθρώπους που δραστηρι-
οποιούνται ο καθένας σε διαφορετικά 
πεδία. 
Ο πρωθυπουργός περιέγραψε το παρά-
δειγμα της κοινωνικής οικονομίας ως 
τμήμα της συνολικής θέσης και στρατη-
γικής της κυβέρνησης για ένα διαφορε-
τικό παραγωγικό μοντέλο, «στον αντί-
ποδα του γενικότερου επιχειρηματικού 
μοντέλου που άνθισε με νοσηρό τρόπο 
τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα. 
Να αποδείξουμε ότι μπορεί να γίνει κι 
αλλιώς», όπως υπογράμμισε.

Τσίπρας σε Βρετανό: Αν μάθεις 
καλά ελληνικά θα σε κάνω... 
υπουργό Οικονομικών

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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Ε
ιδική ανακριτική ομάδα έχει συσταθεί στο ΤΑΕ Λε-
μεσού για διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά 
τις ατασθαλίες σε ερευνητικά προγράμματα του 
ΤΕΠΑΚ, για την οποίαν έχουν μέχρι στιγμής συλ-

ληφθεί εννέα πρόσωπα, ενώ εκκρεμεί η εκτέλεση δυο 
ακόμη ενταλμάτων σύλληψης, δήλωσε το απόγευμα ο υ-
πεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, Ιωάννης Σωτηριάδης.
Η έρευνα, είπε ο κ.Σωτηριάδης, ξεκίνησε πριν από έξι 
μήνες και κατά το διάστημα αυτό έχουν κληθεί για κατά-
θεση πανεπιστημιακό και άλλο προσωπικό του ΤΕΠΑΚ, 
και «έχουν αξιολογηθεί αυτές οι καταθέσεις, από τις 
οποίες έχει ληφθεί μαρτυρία με την οποία φαίνεται να 
συνδέονται οι ύποπτοι, εναντίον των οποίων έχουν εκδο-
θεί τα εντάλματα σύλληψης».
Από τις έρευνες, που γίνονται σε συνεργασία με την Ελε-
γκτική Υπηρεσία και τη Νομική Υπηρεσία, φαίνεται πως 
ερευνητικά προγράμματα της περιόδου 2008-2015, 
ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ, είχαν αναληφθεί από 
εταιρεία που συστάθηκε από συγγενικά πρόσωπα της 
τότε αρμόδιας λειτουργού του ΤΕΠΑΚ.
«Συγκεκριμένα, τα 23 προγράμματα αφορούσαν διάφο-
ρες επιστημονικές μελέτες και εργασίες, όπως για παρά-
δειγμα η μελέτη της ρύπανσης της θάλασσας, της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης και άλλα», είπε ο κ. Σωτηριάδης, 
προσθέτοντας πως, ενώ έχουν εκδοθεί τιμολόγια και 

έχουν εισπραχθεί χρήματα, «κάποια από αυτά τα προ-
γράμματα δεν έχουν υλοποιηθεί, κάποια από τα προγράμ-
ματα έχουν υλοποιηθεί μερικώς και κάποια έχουν ολο-
κληρωθεί, όμως με προσπάθειες καθηγητών του Πανε-
πιστημίου».
Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του ΤΑΕ Λεμεσού, διερευ-
νώνται αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διά-
πραξη κακουργήματος και πλημμελήματος, δεκασμό 
δημόσιου λειτουργού, δόλο και κατάχρηση εμπιστοσύ-
νης από δημόσιο λειτουργό, αθέμιτη απόκτηση περιου-
σιακού οφέλους από δημόσιο λειτουργό, απόσπαση από 
δημόσιο λειτουργό, κατάχρηση εξουσίας, δωροληψία, 
πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστών εγγράφων, εξα-
σφάλιση αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, νομιμοποί-
ηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αδικήματα 
κατά παράβαση του περί ρύθμισης νόμου των διαδικα-
σιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, και παρέμβαση σε 
αστυνομική έρευνα.
Πρόκειται για μια ογκοδέστατη υπόθεση με πολύ υλικό 
σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, ανέφερε ο κ. Σωτηρι-
άδης, τονίζοντας πως «η ανακριτική ομάδα η οποία έχει 
συσταθεί είναι έμπειρη και ειδικά καταρτισμένη για τη 
διερεύνηση τέτοιων σοβαρών αδικημάτων και θα συνε-
χίσουμε τις έρευνες για πλήρη διαλεύκανση της υπόθε-
σης».

Αστυνομία: αποφασισμένη για πλήρη 
διερεύνηση της νέας υπόθεσης του ΤΕΠΑΚ

Αρνητική απάντηση για οικονομική 
ενίσχυση των Δήμων με €10 εκ.

Τ
ην αρνητική, επί του παρόντος, απάντηση του 
Προέδρου της Δημοκρατίας έλαβε σήμερα η 
Ένωση Δήμων σε σχέση με αίτημα για οικονο-
μική ενίσχυση ύψους €10 εκ. προς τους Δή-

μους, που δεν επωφελούνται από την εξαγγελία του 
Προέδρου για στήριξη των Δήμων με καταβολή από 
το κράτος των δόσεων των δανείων που έχουν συνά-
ψει με κυβερνητική εγγύηση.
Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, 
Δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, στο σχετικό 
αίτημα ο Πρόεδρος απάντησε ότι δεν είναι εφικτό κάτι 
τέτοιο να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του κρατικού προϋ-
πολογισμού για το 2018, διαβεβαίωσε ωστόσο ότι το 
αίτημα θα επανεξεταστεί το β’ εξάμηνο του 2018 στο 
πλαίσιο συμπληρωματικού προϋπολογισμού.
Αντιπροσωπεία της Ένωσης Δήμων με επικεφαλής 
τον Ανδρέα Βύρα συναντήθηκε σήμερα στο Προε-
δρικό με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην παρου-
σία του Υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη.
Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάντησης ο 

Ανδρέας Βύρας είπε ότι τέθηκαν στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας τρία βασικά θέματα που απασχολούν 
την Ένωση Δήμων και γενικά την τοπική αυτοδιοί-
κηση.
«Είναι γνωστά τα γεγονότα, από το 2010 μέχρι το 
2017 η κρατική χορηγία μειώθηκε γύρω στα €20 
εκατομμύρια» είπε, εξηγώντας ότι η χορηγία αυτή 
διανεμόταν σε 22 Δήμους, σήμερα το μειωμένο κατά 
€20 εκατομμύρια ποσό διανέμεται σε 30 Δήμους, 
και αυτό είχε ως αποτέλεσμα βασικές υπηρεσίες τις 
οποίες πρέπει να προσφέρει η τοπική αυτοδιοίκηση 
στους δημότες όπως συντήρηση δρόμων, καθαρι-
ότητα και άλλες, δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν 
στον βαθμό που να ικανοποιεί την μεγάλη πλειοψη-
φία των δημοτών.
«Θέσαμε αυτό το θέμα στον Πρόεδρο, από τη μια 
χαιρετίσαμε τη θετική εξέλιξη της εξαγγελίας ότι 
τα δάνεια με κυβερνητική εγγύηση θα πληρώνο-
νται από το κράτος. Είναι μια ένεση αυτή για τους 
Δήμους».

Κ
άποιοι στο βωμό των επικείμενων προεδρικών εκλογών δεν δι-
στάζουν να εμπλακούν σε προσπάθειά πλήρους μηδενισμού της 
σημασίας των μεταρρυθμίσεων που επέφερε η παρούσα διακυ-
βέρνηση στον τομέα της υγείας, δηλώνει ο Κυβερνητικός Εκπρό-

σωπος Νίκος Χριστοδουλίδης.
Απαντώντας σε σημερινές ανακοινώσεις του Δημοκρατικού Κόμματος και 
του Σ.Κ. ΕΔΕΚ για τα θέματα της υγείας και προς αποκατάσταση της αλή-
θειας, όπως αναφέρει, η Κυβέρνηση δια του Νίκου Χριστοδουλίδη σημει-
ώνει πως οι μεταρρυθμίσεις της αυτονόμησης των δημοσίων νοσηλευτη-
ρίων και του ΓεΣΥ είναι τετελεσμένο γεγονός, παραθέτοντας ταυτόχρονα τα 
μέτρα που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα και όσα έχουν δρομολογηθεί 
με στόχο την απάμβλυνση των προβλημάτων στα δημόσια νοσηλευτήρια.
Στη γραπτή του δήλωση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημειώνει πως «η 
πραγματοποίηση της μελέτης εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών για 
τον οικονομικό αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της Υγείας, στην 
οποία αναφέρεται το ΔΗΚΟ, έτυχε της έγκρισης της αρμόδιας Επιτροπής 
Οικονομικών της Βουλής, με τις ψήφους και του Δημοκρατικού Κόμματος.
Είναι άξιον απορίας γιατί το ΔΗΚΟ θυμήθηκε ξαφνικά σήμερα το θέμα 
αυτό, ενώ τον περασμένο Απρίλιο ψήφισε υπέρ της πραγματοποίησης 
αυτής της μελέτης. Το πλαίσιο της μελέτης είχε προηγουμένως συμφωνη-
θεί από τα Υπουργεία Οικονομικών και Υγείας ενώ οι όροι του διαγωνι-
σμού για την πραγματοποίηση της μελέτης έτυχαν της έγκρισης του Γενι-
κού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, ως αρμόδιας Αρχής για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις».
Προσθέτει πως «οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας (αυτονόμηση 
και ΓεΣΥ) είναι από τις σημαντικότερες στην ιστορία της Κυπριακής Δημο-
κρατίας και δεν τελούν υπό οποιαδήποτε αίρεση. Αποτελούν, πλέον, τετε-
λεσμένο γεγονός» και συμπληρώνει πως «η Κυβέρνηση, ενεργούσα με 
την απαραίτητη υπευθυνότητα, προχωρεί στην εν λόγω μελέτη οικονο-
μικού αντίκτυπου όχι για να ακυρώσει τις μεταρρυθμίσεις αλλά για να τις 
θωρακίσει».
Ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι «τα στάδια της υλοποίησης της αυτο-
νόμησης έχουν καθοριστεί στη μελέτη των McKinsey, την οποία παρήγ-
γειλε η Κυβέρνηση του αείμνηστου Τάσσου Παπαδόπουλου και η οποία 
παραδόθηκε το 2009, αντίγραφο της οποίας έχουν όλα τα κοινοβουλευ-
τικά κόμματα. Η Κυβέρνηση προχωρεί με βάση τις εισηγήσεις των εν λόγω 
Συμβούλων, οι οποίες έχουν επικαιροποιηθεί από τον Παγκόσμιο Οργα-
νισμό Υγείας το 2015».
Σε ό,τι αφορά τους σχεδιασμούς για την αντιμετώπιση των χρόνιων προ-
βλημάτων των δημοσίων νοσηλευτηρίων, μέχρις ότου αποδώσουν καρ-
πούς οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις, η Κυβέρνηση, σημειώνει ο Κυβερνητι-
κός Εκπρόσωπος, «έχει προβεί ήδη και έχει δρομολογήσει σειρά μέτρων 
απάμβλυνσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά, τόσο 
οι ασθενείς όσο και οι επαγγελματίες υγείας».
Καταλήγοντας αναφέρει ότι «κάποιοι στο βωμό των επικείμενων προε-
δρικών εκλογών δεν διστάζουν να εμπλακούν σε προσπάθειά πλήρους 
μηδενισμού της σημασίας των μεταρρυθμίσεων που επέφερε η παρούσα 
διακυβέρνηση» και τους καλεί να αναλογιστούν ότι «με τη μηδενιστική 
τους ρητορική πλήττουν την αξιοπιστία των νοσοκομείων μας. Εκτός και 
αν στοχεύουν συγκεκριμένα στην απαξίωση της δουλειάς που επιτελείται 
καθημερινά στα δημόσια νοσηλευτήρια με στόχο την αποδυνάμωσή τους. 
Σε κάθε περίπτωση η Κυβέρνηση παραμένει αταλάντευτα προσηλωμένη 
στον στόχο των μεταρρυθμίσεων στο τομέα της υγείας και της εισαγωγής 
του ΓεΣΥ» αναφέρει ο κ. Χριστουδουλίδης.

Μηδενίζουν τις 
μεταρρυθμίσεις της 
διακυβέρνησης Αναστασιάδη
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Την ανάκληση της από-
φασης για απαγόρευση 
της τέλεσης της λειτουρ-

γίας στην εκκλησία του Αγίου 
Μάμα στην Μόρφου, ζητεί από 
την «κυβέρνηση» ΡΤΚ – ΔΚ το 
Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό 
κόμμα, που σε χθεσινή του ανα-
κοίνωση γράφει ότι δεν μπο-
ρεί να γίνει αποδεκτό αυτό το 
εμπόδιο ούτε και η δικαιολογία 
ότι συμπίπτει με τη Γιορτή των 
Θυσιών και υπάρχουν λόγοι 
ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο, το ΡΤΚ 
γράφει ότι η απόφαση δείχνει 
για ακόμη μια φορά τη νοοτρο-
πία της «κυβέρνησης». Η τέλεση 
λειτουργιών στους τόπους 
θρησκευτικής λατρείας στο 
«βορρά», προστίθεται, δείχνει 
ότι οι Τ/κ πιστεύουν στην πολυ-
πολιτισμικότητα και πως ζούσαν 
για αιώνες ειρηνικά με αυτή. Η 
τελευταία απόφαση της «κυβέρ-
νησης» μειονότητας να εμποδί-
σει γιατί έτσι αποφάσισε, δεί-
χνει και τη νοοτροπία της, σημει-
ώνει το ΡΤΚ. Η πρόταση όπως η 
λειτουργία γίνει άλλη μέρα στον 
Άγιο Μάμα, δείχνει επίσης, ανα-
φέρεται, ότι η «κυβέρνηση» δεν 
έχει σοβαρότητα.

Η απόφαση του «υπεξ» επιφέ-
ρει ζημιά στη λύση σε μια κρί-
σιμη φάση αλλά και στη διαδικα-
σία να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη 
μεταξύ των κοινοτήτων. Αυτού 
του είδους οι πράξεις το μόνο που 
επιτυγχάνουν είναι να τροφοδο-
τούν ρατσιστικούς κύκλους.

Εξάλλου σε άρθρο του σήμερα 
ο διευθυντής της Γενί Ντουζέν, 
Τζενκ Μουτλούγιακαλι καλεί 
τους αναγνώστες να διερωτη-
θούν πως θα αισθάνονταν αν 
τους έλεγαν να μετακινήσουν το 
μπαϊράμι. «Εάν δεν είναι δού-
λεμα αυτό με τις ‘άγιες’ ημέρες, 
τότε τι είναι; Ασέβεια. Άσχημο. 
Ντροπή».

Άρση της 
απόφασης 
για τον Άγιο 
Μάμα ζητεί το 
ΡΤΚ

Το ΑΚΕΛ δεν θεωρεί 
λήξαν το θέμα της 
αποστολής εγγράφων 
από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, δήλωσε στο 
ΚΥΠΕ ο ΓΓ του Κόμματος 
Άντρος Κυπριανού, 
σημειώνοντας ότι το θέμα 
είναι κυρίως πολιτικό 
αλλά έχει και τη νομική 
πτυχή του.

Σ
υγκρίνον τας το θέμα 
αυτό με την παύση του 
Υπαρχηγού Αστυνομίας 
από τον ίδιο τον Πρόε-

δρο για κατ΄ ισχυρισμό διαρ-
ροή εγγράφων στα ΜΜΕ, ο κ. 
Κυπριανού είπε ότι «δεν μπο-
ρεί η Κυβέρνηση με τη μεγαλύ-
τερη ευκολία να επιρρίπτει ευ-
θύνες και να παύει ανθρώπους 
από πόστα με το επιχείρημα ότι 
διέρρευσαν τάχα έγγραφα, και 
την ίδια στιγμή ο Πρόεδρος να 
δίνει έγγραφα, όχι να διαρρέει, 
να δίνει έγγραφα τα οποία ο ί-
διος έχει διαβαθμίσει».
«Δεν μπορεί η Κυβέρνηση να 
είναι αυστηρή με τους άλλους 
και με τον ίδιο της τον εαυτό 
να είναι τόσο απλόχερη», πρό-
σθεσε.
Κληθείς να σχολιάσει τη γρα-
πτή δήλωση του Προέδρου 
Αναστασιάδη, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ 
ε ίπε  ότ ι  «ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατ ίας  δε ν  έ χε ι  πε ι 
τίποτε νεότερο από όσα έχουν 
πε ι  οι  συνεργά τ ε ς  του τ ις 
τε λευταίε ς μέρες. Διερωτώ-
μαι λοιπόν γιατί λέει ότι έκαμε 
υπομονή και ότι δεν ήθελε να 
προκαλέσει ένταση».
«Είναι γεγονός», πρόσθεσε, 
«πως σε ό,τ ι αφορά τα μέλη 
του Εθνικού Συμβουλίου, τα 

συγκεκριμένα θέματα ε ίναι 
γ νωσ τά,  αλ λά προφορικά. 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας έχει αναγνώσει αποσπά-
σματα από τις σημειώσεις του 
κ. Μαυρογιάννη αναφορικά με 
το δείπνο, όπως επίσης έχει 
αναγνώσει και αποσπάσματα 
από την συνάντηση που είχε με 
τον κ. Έιν τε κατά τη διάρκεια 
των συνεδριάσεων του Εθνι-
κού Συμβουλίου».
«Με αυτή την έννοια λοιπόν, 
στα μέλη του Εθνικού Συμβου-
λίου αυτά τα ζητήματα είναι 
γνωστά, αλλά επαναλαμβάνω 
δίχως να έχουν τα έγγραφα», 
ανέφερε, σημε ιώνον τας ότ ι 
«ενώ τα μέλη του Εθνικού Συμ-
βουλίου είχαν ζητήσει να έχουν 
τα έγγραφα δεν τα 
πήραν και αυτά 
απεστάλησαν δεν 
ξέρω σε πόσους 
κα ι  σ ε  πο ιους . 
Αυτό λοιπόν από 
μόνο του συνιστά 
πρόβλημα».
Ο  κ .  Κ υ π ρ ι α -
νού είπε επίσης ότι «συνιστά 
πρόβλημα και το ενδεχόμενο 
διαρροής των σημε ιώσεων 
από το δείπνο στο οποίο συμ-
μετείχε ο ΓΓ του ΟΗΕ, καθότι 
είναι γνωστό ότι τέτοια δείπνα 
δεν δημοσιοποιείται το περιε-
χόμενο τους εκτός εάν ο ίδιος 
ο ΓΓ του ΟΗΕ επιλέξει να το 
δημοσιοποιήσει».
Σε ό,τ ι αφορά την ουσία των 
ζητημάτων, ο κ. Κυπριανού 
είπε ότι «το πρόβλημα έγκειται 
στο γεγονός ότι ο κ. Αναστα-
σιάδης κάμνει αναφορές σ τα 
έγγραφα της τουρκικής πλευ-
ράς μέχρι τις 3 Ιουλίου. Εκείνο 
που είναι καθοριστικό για να 
κρίνει ο κάθε ένας το τ ί έχει 

συμβεί είναι το δείπνο της 6ης 
του Ιούλη που ολοκληρώθηκε 
στις 7 Ιουλίου».
Επανέλαβε ότ ι γ ια το ΑΚΕΛ 
«την κύρια ευθύνη για τη μη 
λύση του Κυπριακού την έχει 
η Τουρκία. Εκείνο για το οποίο 
επικρίνουμε τον κ. Αναστασι-
άδη είναι ότι είχε τη δυνατό-
τητα, με βάση τις επαφές που 
ε ίχε κάνει ο ΓΓ του ΟΗΕ και 
τ ις θέσεις που διατύπωσε, το 
πλαίσ ιο δηλαδή του ΓΓ, ε ίτε 
να σπρώξει τα πράγματα προς 
την κατεύθυνση της λύσης είτε 
εάν αυτό δεν επιτυγχανόταν να 
μείνει εκτεθειμένη η τουρκική 
πλευρά. Δεν το πέτυχε ο κ. Ανα-
σ τασιάδης και ε ίναι γ ι΄ αυτό 
που τον επικρίνουμε και δεν 

ε ξ ισ ώνουμε  τ ι ς 
δικές του ευθύνες 
με τις ευθύνες της 
Τουρκίας».
Είπε επίσης ότ ι 
«η αποστολή των 
ε γ γ ρ ά φ ω ν  σ ε 
μέ να έ γ ινε  δύο 
εβδομάδες με τά 

που στάληκαν στους υπόλοι-
πους και δεν ξέρω ποια ήταν 
η σκοπιμότητα να αποσταλούν 
αυτά τα έγγραφά σε μένα. Εγώ 
όπως σας ε ίπα προηγουμέ-
νως τα γνώριζα αυτά τα ζητή-
ματα λόγω της συμμετοχής μου 
στο Εθνικό Συμβούλιο. Έστω 
και προφορικά τα είχα ακού-
σει. Μπορεί να μην κατείχα τα 
έγγραφα αλλά τα είχα ακούσει. 
Δεν είναι στη βάση αυτών που 
εμείς διαμορφώσαμε άποψη».
«Είπα και στον ίδιο τον Πρόε-
δρο κατά τη διάρκεια της συνε-
δρίας του Εθνικού Συμβουλίου 
ότ ι εμείς ως ΑΚΕΛ μεριμνή-
σαμε με τις επαφές που είχαμε 
να έχουμε μια πιο ολοκληρω-

μένη και σφαιρική εικόνα για 
το τ ί ε ίχε συμβεί σ το Κραν 
Μοντάνα. Δεν περίμενα αυτά 
τα έγ γραφα γ ια να διαμορ-
φώσω άποψη και σίγουρα δεν 
με έχουν μεταπείσει αυτά τα 
έγγραφα», είπε.
Ερωτηθε ίς εάν γ ια το ΑΚΕΛ 
θεωρείται λήξαν το θέμα μετά 
τη γραπτή δήλωση του Προέ-
δρου, ο κ. Κυπριανού είπε ότι 
«σίγουρα όχι. Για μας το θέμα 
είναι πολιτικό κυρίως και έχει 
και τη νομική πτυχή με την 
έννοια ότ ι δεν μπορεί με την 
μεγαλύτερη ευκολία η Κυβέρ-
νηση να επιρρίπτει ευθύνες και 
να παύει ανθρώπους από πόστα 
με το επιχείρημα ότι διέρρευ-
σαν τάχα έγγραφα – που κανέ-
νας δεν ξέρει εάν αυτό έγ ινε-
και την ίδια στιγμή ο Πρόεδρος 
να δίνει έγγραφα, όχι να διαρ-
ρέει, να δίνει έγγραφα τα οποία 
ο ίδιος έχει διαβαθμίσει».
Όπως είπε, «το επιχείρημα που 
δεν δόθηκαν αυτά τα έγγραφα 
στα μέλη του Εθνικού Συμβου-
λίου ήταν ότι υπήρχε ο κίνδυ-
νος διαρροής τους. Από αυτό ο 
κάθε ένας μπορεί να εξαγάγει 
τα δικά του συμπεράσματα».
Ερωτηθείς εάν το ΑΚΕΛ ζητά 
την παρέμβαση του Γεν ικού 
Εισαγγελέα, ο κ. Κυπριανού 
είπε ότι «εμείς λέμε ότι το όλο 
ζήτημα θα πρέπει να διερευ-
νηθεί και από αυτή την πτυχή. 
Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν 
συμφωνούμε με την άποψη 
ότι πρέπει να ποινικοποιηθεί 
η πολιτική ζωή στον τόπο μας. 
Είμαστε ενάντια σε κάτι τέτοιο. 
Α λίμονο εάν  ποιν ικοποιη -
θεί η πολιτική ζωή στον τόπο 
μας. Τέτοια ζητήματα όμως θα 
πρέπει να τα χειριζόμαστε με 
μεγαλύτερη υπευθυνότητα».

ΓΓ ΑΚΕΛ: Δεν έληξε το θέμα της αποστολής 
εγγράφων από τον ΠτΔ μετά τη γραπτή του δήλωση
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Ο 
Μάρτιν Σούλτς «είναι ο καλύτερος 
υποψήφιος για καγκελάριος. Το 
Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της 
Γερμανίας (SPD) έψαχνε και βρή-

κε στις αρχές του έτους έναν καινούριο φέ-
ρελπι (υποψήφιο καγκελάριο). Αυτός ήταν 
και είναι ο Μάρτιν Σούλτς», είπε σε συνέ-
ντευξή του ο Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, υπουργός 
Εξωτερικών της Γερμανίας, σε συνέντευξή 
τους στην σαββατιάτικη έκδοση της εφημε-
ρίδας Bild.
Υπάρχει όμως και ένας εντελώς ιδιαίτερος 
λόγος για τον οποίο ο πρώην πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Κονοβουλίου θα είναι ο 
σωστός καγκελάριος, επισήμανε ο κ. Γκά-
μπριελ : «Το μέλλον της χώρας μας βρίσκεται 

εντός μιας ενωμένης Ευρώπης. Η Ανγκελα 
Μέρκελ και ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε έχουν 
ασφαλώς να παρουσιάσουν πολλά θετικά, 
αλλά την Ευρώπη την διέσπασαν και οι δύο: 
η κ. Μέρκελ με την προσφυγική πολιτική της 
και ο κ. Σόιμπλε με την οικονομική πολιτική 
του. Αυτά εκδικούνται τώρα», όπως τόνισε.
Κατά τον σοσιαλδημοκράτη πολιτικό το 
αποτέλεσμα των εκλογών δεν έχει ακόμα 
κριθεί: «Οι πολίτες τώρα επιστρέφουν από 
τις διακοπές τους και ο προεκλογικός αγώ-
νας αρχίζει μόλις τώρα». Προσέθεσε δε ότι 
«το SPD είναι ο πλέον αποφασιστικός αντί-
παλος αυτών των απαράδεκτων ανθρώπων 
του κόμματος «Εναλλακτική για την Γερμα-
νία» (AfD).»

«
Ποτέ δεν θα επιτρέψουμε πόλεμο ή 
χάος στο κατώφλι μας» διεμήνυσε 
την Πέμπτη ο υπουργός Αμυνας της 
Κίνας Ρεν Γκουοκιάνγκ, υψώνοντας 

τους τόνους στην διαμάχη γύρω από τη Βό-
ρεια Κορέα.
Η Κίνα διατηρεί διαύλους επικοινωνίας με 
την Πιονγκγιάνγκ, αν και χθες συνετάχθη 
με το πόρισμα καταδίκης του ΟΗΕ για την 
τελευταία εκτόξευση πυραύλου του Κιμ 
Γιονγκ Ουν. Πάντως το Πεκίνο απέφυγε να 
λάβει άμεσα μέτρα εναντίον της Βόρειας 
Κορέας και αυτή τη φορά. 
Το Πεκίνο «βρίσκεται σε διαδικασία συζη-
τήσεων με τα άλλα μέλη του Συμβουλίου 
Ασφαλείας για τις τελευταίες εξελίξεις στην 
κατάσταση», επεσήμανε ο Κινέζος υπουρ-
γός.
Ωστόσο δεν διευκρίνισε αν 
το Συμβούλιο Ασφαλείας 
εξετάζει το ενδεχόμενο επι-
βολής νέων κυρώσεων εις 
βάρος της Βόρειας Κορέας.
Το Πεκίνο «φυσικά δεν 
εγκρίνει» την εκτόξευση 
του πυραύλου από την 
Πιονγκγιάνγκ, «η οποία 
παραβίασε τις αποφάσεις του Συμβουλίου 
Ασφαλείας και επέφερε πλήγμα στη συν-
θήκη μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων», 
τόνισε ο ίδιος και πρόσθεσε: «Υπάρχει και 
μια άλλη σημαντική πλευρά και αυτή είναι 
η ομόφωνη απόφαση των 15 μελών του 
Συμβουλίου Ασφαλείας, κάτι που πρέπει να 
διατηρήσουμε στην αναζήτηση μιας διπλω-
ματικής και ειρηνικής λύσης στο πυρηνικό 
πρόβλημα στη χερσόνησο».
Ο Κινέζος υπουργός επανέλαβε την έκκλησή 
του για «εξαμερείς συνομιλίες» (μεταξύ της 
Βόρειας και της Νότιας Κορέας, των ΗΠΑ, 
της Κίνας, της Ρωσίας και της Ιαπωνίας), 
που έχουν διακοπεί από το 2009 και ζήτησε 
από όλες τις πλευρές «να αποφύγουν κάθε 
μέτρο που θα συμβάλει στην κλιμάκωση 
της έντασης».
Το Πεκίνο επέκρινε σήμερα την έκκληση 
για επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων εις 
βάρος της Βόρειας Κορέας μετά την τελευ-
ταία εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από 

την Πιονγκγιάνγκ, ο οποίος πέρασε πάνω 
από την Ιαπωνία.
«Κάποιες χώρες αγνοούν με επιλεκτικό 
τρόπο τις εκκλήσεις για διάλογο και δεν 
μιλούν παρά μόνο για κυρώσεις. Οι ενέρ-
γειές τους και οι δηλώσεις τους έχουν κατα-
στροφικό και όχι εποικοδομητικό ρόλο 
στην επίλυση» του πυρηνικού προβλήμα-
τος, δήλωσε η Χούα Τσουνγίνγκ εκπρόσω-
πος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, 
σε μια προφανή αναφορά στις ΗΠΑ και την 
Ιαπωνία. «Μόλις η κρίση κλιμακώνεται, 
(οι χώρες αυτές) αποφεύγουν τις ευθύνες 
τους», πρόσθεσε η Χούα.
Η κατάσταση στην κορεατική χερσόνησο 
«δεν είναι σενάριο (ταινίας), ούτε παιχνίδι 
στον υπολογιστή, είναι μια πραγματική 

κατάσταση που αφορά στην 
ειρήνη στην περιοχή, ένα 
σοβαρό και μεγάλο πρό-
βλημα», τόνισε η εκπρόσω-
πος του κινεζικού υπουρ-
γείου, καλώντας όλες τις 
πλευρές να υιοθετήσουν 
«μια υπεύθυνη στάση».

Φάτε καλαμπόκι απ’ 
τα χωράφια, έρχεται πόλεμος, λέ-
νε οι στρατηγοί στους Βορειοκο-
ρεάτες!
Με τα καλαμπόκια από τα χωράφια που 
περνούν προσπαθούν να ταΐσουν τους 
στρατιώτες τους οι Βορειοκορεάτες στρα-
τηγοί, κατηχώντας τους πως «έρχεται πόλε-
μος» και πρέπει «να είναι δυνατοί».
Την είδηση δημοσίευσε η ιστοσελίδα 
«Daily NK» και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, 
οι αξιωματούχοι διατάζουν τα στρατεύ-
ματα να μαζέψουν και να φάνε τα καλα-
μπόκια από τα χωράφια: «Οι αξιωματικοί 
καθοδηγούν τους στρατιώτες τους, που 
είναι εξαντλημένοι από την εκπαίδευση, να 
φάνε τα καλαμπόκια από τα χωράφια, γιατί 
ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος», δήλωσε 
μια πηγή στην ιστοσελίδα και πρόσθεσε: 
«Μάλιστα, τους απειλούν, λέγοντάς τους 
πως αν είναι εξασθενημένοι, παρά την 
άδεια να φάνε το καλαμπόκι, θα αντιμετω-
πίσουν κυρώσεις».

Σηκώνει τους τόνους και η Κίνα: 
Δεν θα επιτρέψουμε πόλεμο στο 
κατώφλι μας
Το Πεκίνο διαμηνύει πως «βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων με τα 
άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις τελευταίες εξελίξεις στην 
κατάσταση» και δεν θα επιτρέψει χάος στην περιοχή

Γκάμπριελ: Μέρκελ και Σόιμπλε 
διέσπασαν την Ευρώπη



131 σεπτεμβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου
διεθνή νέα

Η 
τροπική καταιγίδα Χάρβεϊ κατευθύ-
νεται προς τη Λουιζιάνα αφού πέ-
ρασε από το νοτιοανατολικό Τέξας, 
αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον 33 

νεκρούς και εκτοπίζοντας δεκάδες χιλιάδες 
ανθρώπους από τα σπίτια τους, ενώ προκά-
λεσε τεράστιες υλικές ζημιές που θα χρειαστεί 
χρόνια και δισεκατομμύρια δολάρια για να α-
ποκατασταθούν.
Χθες το βράδυ το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων 
των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ο Χάρβεϊ υποβαθ-
μίστηκε σε τροπική ύφεση, ωστόσο προειδο-
ποίησε ότι «οι καταστροφικές και απειλητικές 
για τη ζωή πλημμύρες θα συνεχιστούν μέσα 
και γύρω από το Χιούστον, το Μπομόν/ Πορτ 
Άρθουρ προς τα ανατολικά ως τη νοτιοδυτική 
Λουιζιάνα ολόκληρη την εβδομάδα».
Ο θάνατος δέκα ανθρώπων σε διάφορες 
κομητείες του νοτιοανατολικού Τέξας έχει επι-
βεβαιωθεί ότι συνδέεται με τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα, ενώ 23 ακόμη θάνατοι «πιθα-
νόν συνδέονται με τον Χάρβεϊ», ανακοίνωσε 
η ιατροδικαστική υπηρεσία του Χάρις, της 
κομητείας στην οποία ανήκει το Χιούστον.
Οι ΗΠΑ συγκλονίστηκαν μετά τον εντοπισμό 
έξι μελών της ίδιας οικογένειας, που αγνοού-
νταν από την Κυριακή, νεκρά στο φορτηγάκι 
τους. Μεταξύ των νεκρών ήταν τέσσερα παι-
διά ηλικίας έξι με 16 ετών συνοδευόμενα από 
τους προπαππούδες τους.
Καθώς τα νερά υποχωρούν στο Χιούστον, 
αφού 41 τρισεκατομμύρια λίτρα έχουν πέσει 
σε διάστημα πέντε ημερών στην Πολιτεία 
Τέξας, οι αρχές φοβούνται ότι θα βρουν και 
άλλα πτώματα.
Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόε-
δρος Μάικ Πενς θα μεταβεί σήμερα στο Τέξας 
για να συναντηθεί με τους εκτοπισμένους, κάτι 
που δεν έκανε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ 
κατά την επίσκεψή του.
Εκτός από τις απώλειες ανθρώπινων ζωών, 
η Πολιτεία ανησυχεί και για τις σοβαρές υλι-
κές ζημιές που έχει προκαλέσει ο Χάρβεϊ, οι 
οποίες εκτιμώνται σε 30 με 100 δισεκατομ-
μύρια δολάρια, σύμφωνα με το πρακτορείο 
Bloomberg.
Ένα εργοστάσιο χημικών της γαλλικής εται-
ρείας Arkema που βρίσκεται στο Κρόσμπι 
είναι αντιμέτωπο με καταστροφικό κίνδυνο, 
καθώς ενδέχεται ακόμη και να ξεσπάσει πυρ-
καγιά εξαιτίας των πλημμύρων.
«Στο Κρόσμπι προετοιμαζόμαστε για αυτό 

που εκτιμάμε ότι θα είναι το χειρότερο σενά-
ριο», δήλωσε ο Κένεθ Ρόου πρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής 
θυγατρικής εταιρείας του ομίλου.
Η Arkema, που στο εργοστάσιο του Τέξας 
παράγει οργανικά υπεροξείδια, είχε ανακοι-
νώσει την Τρίτη το βράδυ ότι τα χημικά που 
βρίσκονται αποθηκευμένα θα πρέπει να 
ψύχονται, ωστόσο έχει διακοπεί η ηλεκτροδό-
τηση στο εργοστάσιο εξαιτίας των σφοδρών 
βροχοπτώσεων και οι γεννήτριες δεν λειτουρ-
γούν εξαιτίας των πλημμύρων.
«Αυτή τη στιγμή υπάρχει 1,80 μέτρο νερό 
μέσα στο εργοστάσιο. Έχουμε χάσει την έκτα-
κτη ηλεκτροδότηση και δύο πηγές επιπλέον 
ηλεκτροδότησης. Κατά συνέπεια δεν διαθέ-
τουμε τα απαραίτητα μέσα για την ψύξη των 
υλικών που βρίσκονται στο εργοστάσιο, τα 
οποία τώρα μπορεί να εκραγούν και να προ-
καλέσουν σοβαρή πυρκαγιά», τόνισε ο Ρόου.
Παράλληλα το Τέξας, που βασίζεται στην 
παραγωγή πετρελαίου, φοβάται ότι η οικο-
νομία του θα έχει δεχθεί σφοδρό πλήγμα, 
καθώς τα 15 διυλιστήρια της περιοχής, που 
αντιστοιχούν στο 20,9% της συνολικής δυνα-
τότητας διύλισης των ΗΠΑ, έχουν σταματήσει 
τη λειτουργία τους ή ετοιμάζονταν να σταμα-
τήσουν χθες το βράδυ.
Παρόλη την κατάσταση η πόλη του Χιού-
στον προσπαθεί να επανέλθει στους κανονι-
κούς ρυθμούς, μετά και την ανακοίνωση ότι 
το μετρό και η αποκομιδή των απορριμμά-
των θα ξεκινήσουν και πάλι σήμερα σε πολ-
λές συνοικίες.
Κάποιοι κάτοικοι έχουν αρχίσει να φεύγουν 
από τα καταφύγια και να επιστρέφουν σπίτια 
τους, ενώ ο αριθμός των νοικοκυριών χωρίς 
ηλεκτρικό ρεύμα μειώθηκε στα 59.000. Επί-
σης έχουν ανοίξει στην κυκλοφορία αρκετοί 
δρόμοι, όπως και τα δύο βασικά αεροδρόμια 
της πόλης.
«Ελπίζω, παρά την ισχύ της καταιγίδας αυτής, 
η πόλη του Χιούστον να μπορέσει γρήγορα 
να ξαναγίνει όπως ήταν και να προχωρήσει», 
ευχήθηκε χθες στη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου ο δήμαρχος της πόλης Σιλβέστερ Τέρνερ.
Παράλληλα ο Ερυθρός Σταυρός του Μεξικό 
έστειλε μια αποστολή εθελοντών στο Χιού-
στον χθες, λίγες ώρες αφού ο κυβερνήτης του 
Τέξας Γκρεγκ Άμποτ ανακοίνωσε ότι η Πολιτεία 
δέχθηκε την πρόταση βοήθειας της μεξικανι-
κής κυβέρνησης.

Τυφώνας «Χάρβεϊ»: Άφησε 
πίσω του πάνω από 30 νεκρούς 
και τεράστιες ζημιές

Η 
λεζάντα στο εξώφυλλο του πε-
ριοδικού είναι ενδεικτική του 
κλίματος στις ΗΠΑ με την πλει-
οψηφία των Αμερικανών να 

δηλώνει πως δεν εμπιστεύεται τα πυρη-
νικά στα χέρια του Τραμπ: 
«Μπορούν οι στρατηγοί του Τραμπ να 
σώσουν τις ΗΠΑ αλλά και τον κόσμο από 
τον Τραμπ;» γράφει χαρακτηριστικά. 
Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο θέμα της 
κορεατικής κρίσης , το περιοδικό ανα-
φέρει ότι τις τελευταίες ώρες διατυπώ-

νον ται αμφίσημες δηλώσεις από την 
πλευρά της Ουάσινγκτον.
Στο μεταξύ, δημοσκόπηση που διενήρ-
γησε το ινστιτούτο «Pew Research» και 
δημοσιεύεται στο αμερικανικό περιο-
δικό «Nesweek» δείχνει ότι, η πλειο-
ψηφία των Αμερικανών δεν εμπιστεύε-
ται τα πυρηνικά στα χέρια του Τραμπ. Το 
58% εκφράζει φόβους για τον τρόπο με 
τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος μπο-
ρεί να χρησιμοποιήσει τα πυρηνικά της 
χώρας του.

«Newsweek»: Οι Αμερικανοί 
φοβούνται ότι ο Τραμπ θα 
πατήσει το κουμπί

Κατάσχεση «μαμούθ» στον Καναδά: 
Πάνω από χίλια κιλά κοκαΐνης 
βρέθηκαν μέσα σε τσιμεντόλιθους!

Η 
επαρχιακή αστυνομία του Οντάριο 
(ΟΡΡ) κατέσχεσε περισσότερα από 
1.000 κιλά καθαρής κοκαΐνης, μία 
επιτυχία που περιγράφεται ως «η 

μεγαλύτερη κατάσχεση ναρκωτικών στην ι-
στορία της OPP».
Η κατάσχεση έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια 
μιας δια-υπηρεσιακής έρευνας που ακολού-
θησε τη διαδρομή που έκανε η κοκαΐνη από 
την Αργεντινή στο λιμάνι του Μόντρεαλ, από 
όπου στάλθηκε στο Οντάριο για να διανε-
μηθεί.
«Δεν έχουμε δει ποτέ κάτι τέτοιο σε μια 
μοναδική κατάσχεση», δήλωσε ο αναπλη-
ρωτής Επίτροπος του OPP, Ρικ Μπάρναμ, σε 
συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα το πρωί, στο 
Orillia, όπου καθόταν μπροστά σε έναν τοίχο 
από τα κατασχεθέντα τούβλα με το ναρκω-
τικό. 
Η OPP εκτιμά ότι τα 1.062 κιλά της κατασχε-
θείσας κοκαΐνης θα έφταναν την αξία των 

250 εκατομμυρίων δολαρίων, αφού γινόταν 
η διανομή.
Εκτός από την OPP, ο Οργανισμός Υπηρε-
σιών Συνόρων Καναδά, η Περιφερειακή 
Αστυνομία Peel και το Κέντρο Ανάλυσης 
Οικονομικών Συναλλαγών και Αναφορών 
του Καναδά (FINTRAC) συνεργάστηκαν στην 
έρευνα, η οποία ονομαζόταν Project Hope. 
Ο Μπάρναμ δήλωσε ότι τα ναρκωτικά 
έφτασε από την Αργεντινή σε κοντέινερ, 
σφραγίστηκε σε τσιμεντόλιθους και συσκευ-
άστηκε σε παλέτες με τρόπο που καθιστούσε 
εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστεί το περιε-
χόμενο. 
Είπε ότι είναι απίθανο η κοκαΐνη να παρήχθη 
στην Αργεντινή, την οποία περιέγραψε ως 
χώρα «μεταφοράς». 
«Δεν μπορώ να πω από πού προήλθε η 
κοκαΐνη, ως προς το πού παρήχθη», είπε, 
προσθέτοντας ότι «υπάρχουν συνδέσεις με 
το Μεξικό και τα μεξικανικά καρτέλ». 
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Δύο ημέρες μετά την εκτόξευση 
πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα, 
ο οποίος πέρασε πάνω από το 
νησί της Ιαπωνίας Χοκάιντο, ΗΠΑ 
και Νότια Κορέα προχώρησαν 
σε επίδειξη εναέριας δύναμης, 
με τη συμμετοχή αμερικανικών 
μαχητικών τύπου «Stealth»

Ν
έες εντάσεις σ την κορεατική 
χερσόνησο τροφοδοτούν τα 
κοινά σ τρατιωτικά γυμνάσια 
των Ηνωμένων Πολιτειών και 

της Νότιας Κορέας.
Δύο ημέρε ς  με τά τ ην 
ε κ τό ξ ευσ η  πυραύλου 
από τη Βόρε ια Κορέα, 
ο οποίος πέρασε πάνω 
από το νησ ί της Ιαπω-
νίας Χοκάιν το, ΗΠΑ και 
Νότια Κορέα προχώρη-
σαν σε επίδε ιξη ε ναέ-
ριας δύναμης, με τη συμ-
με τοχή  αμε ρικαν ικών 
μαχητικών τύπου «Stealth» πάνω από 
την Κορεατική Χερσόνησο.
Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  δ η μ ο σ ί ε υ μ α  τ ο υ 
«Reuters», στην προσομοίωση βομβαρ-
δισμού θέσεων του αν τ ιπάλου -όπως 
προβλέπε ι η άσκηση- με τέ χουν δύο 
αμερικανικά βομβαρδιστικά Β-1Β, τέσ-
σερα F-35B μαχητικά τύπου «Stealth», 
και τέσσερα νοτιοκορεάτικα μαχητικά 
F-15, όπως δήλωσε αξιωματούχος της 

νοτ ιοκορεατ ικής πολεμικής αεροπο-
ρίας.
Η άσκηση σχεδιάσ τηκε γ ια να αν τ ιρ-
ροπίσε ι ισχυρά «τ ις επανε ιλημμένες 
δοκιμές βαλλισ τ ικών πυραύλων από 
τη Βόρεια Κορέα και την ανάπτυξη από 
μέρους της πυρηνικών όπλων», τόνισε 
ο Νοτιοκορεάτης αξιωματούχος. 
Τα μεν δύο αμερικαν ικά βομβαρδι-
στικά απογειώθηκαν από τις βάσεις στη 
νήσο Γκουάμ, αμερικανικό έδαφος στον 
Ειρηνικό Ωκεανό, τις οποίες απειλεί να 
βομβαρδίσει ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ενώ τα 
«Stealth» από βάση του αμερικανικού 

Σώματος των Πεζοναυ-
τών στην Ιαπωνία.
Στα γυμνάσ ια παίρνουν 
μέρος 17.500 Αμερικα-
νοί στρατιώτες, από τους 
28.000 που φιλοξενού-
νται στη συμμαχική τους 
χώρα και περιλαμβάνουν 
εξομοιώσεις ηλεκτρονι-
κών υπολογισ τών πάνω 
σε σενάρια πολέμου με 

τη Βόρε ια Κορέα, η οποία διαθέ τε ι 
πυρηνικά όπλα.
Στα γυμνάσια παίρνουν μέρος 17.500 
Αμε ρικανοί  σ τ ρα τ ιώτ ε ς ,  από τους 
28.000 που φιλοξενούν ται σ τη συμ-
μαχική τους χώρα και περιλαμβάνουν 
εξομοιώσεις ηλεκτρον ικών υπολογ ι-
στών πάνω σε σενάρια πολέμου με τη 
Βόρεια Κορέα, η οποία διαθέτει πυρη-
νικά όπλα.

Αμερικανικά βομβαρδιστικά 
πέταξαν πάνω από την Κορέα

Σ
τα σχέδια του Γερμανού υπουργού 
Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε 
αναφορικά με μετατροπή του ESM 
σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Τα-

μείο εστιάζει η «Handelsblatt», σε δημοσί-
ευμά της που φέρει τον τίτλο «Ένα ταμείο 
για δύσκολους καιρούς». 
Συγκεκριμένα, η γερμανική εφημερίδα 
κάνει ειδική αναφορά στο καυστικό χιού-
μορ του ΥΠΟΙΚ της Γερμανίας, υπογραμμί-
ζοντας πως «ο Σόιμπλε είναι γνωστός για το 
καυστικό του χιούμορ. Κάποια μέρα θα του 
στήσουν μνημείο στην Ελλάδα, σε ένδειξη 
ευγνωμοσύνης για το ότι ανάγκασε τη χώρα 
να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, φέρεται 
να είπε την περασμένη εβδομάδα σε προε-
κλογική συγκέντρωση».
Σε περίπτωση που η Αθήνα χρειαστεί το 
2018 εκ νέου βοήθεια, τότε ο Σόιμπλε προ-
τίθεται να θέσει το τέταρτο πρόγραμμα διά-
σωσης σε μια νέα βάση. Σύμφωνα με τη 
«Handelsblatt», «η διάσωση της Ελλάδας 
απασχολεί τον Σόιμπλε πάνω από επτά χρό-
νια»
Παράλληλα, ο κ. Σόιμπλε δείχνει να επιθυ-
μεί να κρατήσει το ΔΝΤ μελλοντικά εκτός 
Ευρώπης και αντ’ αυτού να μετατρέψει τον 
ευρωπαϊκό μηχανισμό διάσωσης ESM σε 
ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. 

Ο ρόλος του ESM στην πρόληψη 
κρίσεων στην Ευρωζώνη
Ο ρόλος του ESM δείχνει να απασχολεί τον 
Γερμανό υπουργό Οικονομικών εδώ και 
καιρό.
Χαρακτηριστικά, σε συνέντευξη που έδωσε 
στη «Stuttgarter Zeitung» εξειδίκευσε τα 
σχέδιά του λέγοντας: «Ο ESM θα πρέπει να 
παίξει μεγαλύτερο ρόλο στην πρόληψη κρί-
σεων στην Ευρωζώνη». 
Αυτό δεν ισχύει μόνον όταν μια χώρα 
δυσκολεύεται να αντεπεξέλθει στις οικονο-
μικές της υποχρεώσεις, αλλά επίσης «όταν 
μια τραπεζική κρίση ή μια τεράστια φυσική 
καταστροφή οδηγούν μια χώρα στα όριά 
της».
Με τις δηλώσεις του αυτές ο κ. Σόιμπλε προ-
κάλεσε αρκετή ανησυχία. Έτσι, ο αρθρογρά-
φος διερωτάται: «Οι φυσικές καταστρο-
φές είναι ένας ευρύς όρος. Θα μπορούσε, 
δηλαδή, η Ιταλία με κάθε σεισμό να ζητεί 
χρήματα από το Ευρωπαϊκό Νομισματικό 
Ταμείο;».
Επίσης, η εφημερίδα αναφέρεται στο χθε-
σινό δημοσίευμα της «Bild», που υποστή-

ριξε ότι ο Β. Σόιμπλε προετοιμάζει οικονο-
μική βοήθεια για τις χώρες της νοτίου Ευρώ-
πης από την πίσω πόρτα, πληροφορίες, τις 
οποίες διέψευσε όμως στο μεταξύ εκπρό-
σωπός του.
Τα σχέδια του Γερμανού ΥΠΟΙΚ δείχνουν 
περισσότερο προς την αντίθετη κατεύ-
θυνση. «Ο Σόιμπλε ελπίζει ότι ένα ισχυρό 
ΕΝΤ θα παρακολουθεί πιο ανεξάρτητα και 
συνεπώς πιο αυστηρά τους προϋπολογι-
σμούς των χωρών της Ε.Ε. απ’ ό,τι η πολι-
τικοποιημένη κατά τον ίδιο Κομισιόν στις 
Βρυξέλλες. Ο Σόιμπλε εξετάζει, επίσης, το 
ενδεχόμενο να θεμελιώσει με την αναδιορ-
γάνωση του ESM και έναν μηχανισμό για 
χρεοκοπίες κρατών στην Ε.Ε.». 
Σύμφωνα με τη «ΗΒ», «ο Σόιμπλε ερωτεύ-
τηκε την ιδέα όχι μόνον για αυτόν τον λόγο. 
Η δημιουργία του ΕΝΤ θα ήταν δυνατή 
χωρίς μεγάλες αλλαγές των συνθηκών, για 
τις οποίες δεν υπάρχουν πλειοψηφίες στην 
παρούσα φάση. Εντούτοις μια τέτοια από-
φαση θα έστελνε το μήνυμα ότι η εμβά-
θυνση της νομισματικής ένωσης προχωρά».

Σύγκλιση Μακρόν - Μέρκελ
Ο Εμανουέλ Μακρόν δείχνει έτοιμος να πιέ-
σει μετά τις γερμανικές εκλογές προκειμέ-
νου να γίνουν περαιτέρω βήματα εμβάθυν-
σης. 
Το Ταμείο είναι μια από τις ελάχιστες προτά-
σεις που βρίσκουν τη σύμφωνη γνώμη τόσο 
του Γάλλου προέδρου όσο και της Γερμανί-
δας καγκελαρίου Μέρκελ.
Οι χώρες της νοτίου Ευρώπης ευελπιστούν 
να αποκτήσουν μέσω του Ταμείου ευκολό-
τερη πρόσβαση σε φρέσκο χρήμα.
«Σίγουρα ο ESM δεν θα αναδιοργανωθεί 
έτσι ώστε να εγκρίνονται με το παραμικρό 
χρήματα του ΕΝΤ για μια χώρα» αναφέρει 
το γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών και 
προσθέτει:
«Έχουμε πάντα στο μυαλό μας να μην οδη-
γηθούμε σε μια κοινοτικοποίηση ρίσκων. 
Βέβαια, κάποτε όλοι πίστευαν ότι και το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
θα οδηγούσε στην οικονομική πειθαρχία 
στην Ευρώπη. Επί χρόνια οι Νοτιοευρω-
παίοι προσάρμοζαν το σύμφωνο, κατα-
φέρνοντας να εξαιρούν συνεχώς δαπάνες 
από τα ελλείμματά τους. Στο Ευρωπαϊκό 
Νομισματικό Ταμείο ο κίνδυνος θα ήταν 
να εφευρίσκουν οι χώρες κάθε τόσο νέους 
δημιουργικούς τρόπους για να αποσπούν 
χρήματα».

Το μαύρο χιούμορ του 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε
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οικογένεια

Μ
ερικοί γάμοι βρίσκονται σε τό-
σο κακή κατάσταση που αν ο 
γάμος ήταν άνθρωπος, θα ει-
δοποιούσαμε το 911 για νάρ-

θει το ασθενοφόρο να τον πάει επειγόντως 
στο Πρώτων Βοηθειών. Δυστυχώς υπάρ-
χουν πολλοί γάμοι που βρίσκονται σε μια 
τέτοια κρίσιμη κατάσταση. Κινδυνεύουν τό-
σο πολύ που αν δε γίνει κάτι για να αποκα-
τασταθούν, θα πεθάνουν. Και θάνατος για το 
γάμο σημαίνει διαζύγιο.
Όπως ακριβώς κλαίμε όταν πεθαίνει 
κάποιος που αγαπάμε, έτσι θα πρέπει να 
κλαίμε κι όταν κάποιος γνωστός μας παίρ-
νει διαζύγιο. Ξέρω ότι κι η καρδιά του Θεού 
πληγώνεται όταν βλέπει οι παντρεμένοι να 
χωρίζουν. Ο Θεός μισεί το διαζύγιο. Αλλά 
όσο κι αν όλοι μας το μισούμε, εντούτοις 
το Διαζύγιο υπάρχει, και δυστυχώς όλο και 
πιο πολύ.
Θα ήθελα λοιπόν να απευθυνθώ σήμερα και 
να πω δυο λόγια ενθαρρυντικά σε κείνους 
που αντιμετωπίζουν ένα γάμο κάθε άλλο 
παρά υγιή. Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρ-
χει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα αν κι εσύ κι ο/η 
σύντροφός σου έχετε τη διάθεση να προ-
σπαθήσετε να σώσετε το γάμο σας. Ακόμα 
κι αν ο γάμος σας είναι στην εντατική, υπάρ-
χει ελπίδα. Ματαίωσε λοιπόν την κηδεία του 
γάμου σου. Μπορεί να επιζήσει – και μάλι-
στα να προοδεύσει – αν αποφασίσετε κι οι 
δυο να προσπαθήσετε να συμφιλιωθείτε. 
Και να πώς:
Ο στόχος σας να είναι η συμφιλίωση. Να 
προσέχετε και να επισημαίνετε κάθε τι καλό 
που έχει ο άλλος στην καθημερινή σας ρου-
τίνα. Θυμηθείτε πώς φροντίζατε ο ένας τον 
άλλον όλα αυτά τα χρόνια που είστε μαζί, 
και να πιστέψετε ότι μπορείτε να συνεχίσετε 
το ίδιο. 
Χωρίς να ξεχάσετε τις κρίσεις που περάσατε, 
μπορείτε να τις θυμάστε με πολύ λιγότερο 
πόνο. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο «τότε» 
και στο «τώρα». Χαρείτε και απολαύστε την 
πρόοδο που κάνατε. Η ερώτηση που κάνουν 
πολλοί όταν βρεθούν σε μία κατάσταση ανε-
πιθύμητη είναι πώς έφτασα εδώ; 
Πολλές φορές μεγάλες καταιγίδες στη ζωή 
μας, όπως ο θάνατος κάποιου παιδιού μας 
ή κάποια σοβαρή αρρώστεια, έρχονται στο 
γάμο μας και τον καταστρέφουν. Ίσως να 
συνοδεύονται και από εκνευρισμούς ή και 
φυσική ή λεκτική κακοποίηση, κακή διαχεί-

ριση των οικονομικών, αλλά το πιο πιθανό, 
εκατομμύρια μικροπράγματα, όπως αμέ-
λεια, αδιαφορία και κριτική που υποσκά-
πτουν τα θεμέλια του γάμου μας και δεν τον 
αφήνουν να προκόψει.
Είναι πιο εύκολο να κατακρίνεις παρά να 
επαινείς, κι είναι δύσκολο να μη λες τίποτε 
όταν ο/η σύζυγός σου κάνει κάποιο λάθος. 
Κυρίες μου, αν θέλετε ο άντρας σας να απο-
λαμβάνει και να χαίρεται την παρέα σας, να 
θυμάστε την εξής σημαντική αλήθεια: Δεν 
είστε η μητέρα του. Δεν είναι δική σας δου-
λειά να τον διορθώνετε, και μάλιστα για 
επουσιώδη πράγματα.
Κι εσείς, κύριοι, να θυμάστε ότι δεν είστε 
ο πατέρας της γυναίκας σας. Είστε συνερ-
γάτες κι έχετε κοινό στόχο. Δεν εννοώ ότι 
δεν πρέπει ποτέ να διορθώνετε ο ένας τον 
άλλον. Υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει 
να εκφράσουμε την απογοήτευσή μας και 
να δλωσουμε κάποια λύση σε σημαντικά 
θέματα πνευματικής φύσεως, οικονομικής, 
ή θέματα σχέσεων, αλλά πάντοτε με πνεύμα 
αγάπης και πάντοτε ιδιαιτέρως. Ποτέ μπρο-
στά σε άλλους.
Τέτοιου είδους παρατηρήσεις είναι απα-
ραίτητες για το καλό του γάμου. Δυστυ-
χώς όμως, οι παρατηρήσεις που μπορούν 
να καταστρέψουν τη σχέση μας είναι ασή-
μαντες, εγωιστικές, ή γίνονται με εξου-
σία. Θυμάστε την ιστορία με το βοσκό 
που φώναζε λύκος στα πρόβατα; Αν γκρι-
νιάζουμε για κάθε λεπτομέρεια, οι σύζυ-
γοί μας θα μας βαρεθούν και δε θα μας 
δίνουν σημασία. Κι όταν μας ενοχλήσει κάτι 
σοβαρό και παραπονεθούμε, δε θα μας 
ακούσουν. Τα λόγια μας έχουν τη δύναμη 
να θεραπεύουν αλλά και να καταστρέφουν, 
γιαυτό πρέπει να τα διαλέγουμε με προσοχή 
πριν τα ξεστομίσουμε.
Βάλε στόχο να βρίσκεις κάθε μέρα πέντε 
πράγματα για τα οποία να πεις έναν 
καλό λόγο ή να πεις ευχαριστώ στον/την 
σύντροφό σου. Θα μείνεις έκπληκτος/η με 
τη δύμανη που έχει η επιδοκιμασία και ο 
έπαινος. Αν προσέχουμε να μη λέμε κου-
βέντες αρνητικές και κοιτάμε τα θετικά που 
έχει ο άλλος, θ’ αρχίσουμε να επανορθώ-
νουμε το γάμο μας και όχι μόνο θα τον βγά-
λουμε από την εντατική, αλλά θα είμαστε και 
στο δρόμο για έναν πετυχημένο κι ακλόνητο 
γάμο και μια ευτυχισμένη οικογένεια: κάτι 
που όλοι μας θέλουμε.

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.

Βγάλε το Γάμο Σου από την Εντατική- 
Το Διαζύγιο δεν Είναι Λύση

• To παιδί μου και εγώ
Οι τροφές που βοηθούν το 
παιδί μας να ψηλώσει!

Τ
ο ύψος του παιδιού μας, εξαρτά-
ται από διάφορους παράγοντες. 
Οι πιο σημαντικοί είναι η κληρο-
νομικότητα και το φύλο. Υπάρχουν 

όμως και άλλοι σημαντικοί παράγοντες 
στους οποίους μπορούμε να παρέμβου-
με. Συγκεκριμένα η διατροφή, η άσκηση, 
ο ύπνος και η κατάσταση υγείας είναι πα-
ράγοντες που προσδιορίζουν σε ποιο ύ-
ψος θα σταματήσει η ανάπτυξη. Έτσι ενώ 
δεν υπάρχουν μαγικοί τρόποι που μπο-
ρούν να αυξήσουν το ύψος πέραν από το 
γενετικά καθορισμένο, σίγουρα η έλλειψη 
κάποιων τροφίμων, η μειωμένη φυσική 
δραστηριότητα, ο ανεπαρκής ύπνος και ο 
μη τακτικός έλεγχος της υγείας μπορεί να 
αναστείλει την ανάπτυξη με αποτέλεσμα 
να μη φτάσει το παιδί μας στο μέγιστο δυ-
νατό ύψος.

Yπάρχουν τροφές που μπορούν 
να το βοηθήσουν να πάρει ύψος; 
Η διατροφή του παιδιού πρέπει να περι-
λαμβάνει τρόφιμα υψηλά σε πρωτεΐνη, 
πλούσια στα εξής μέταλλα: ασβέστιο, 
σίδηρο, ψευδάργυρο και στις εξής βιτα-
μίνες: βιταμίνη Α, βιταμίνη C, βιταμίνη D 
(η οποία κυρίως συντίθεται στο σώμα μας 
με την έκθεση στον ήλιο). Όμως, για να 
δούμε συγκεκριμένα ποια τρόφιμα μας 
παρέχουν τα παραπάνω θρεπτικά συστα-
τικά ώστε να τα εντάξουμε στη διατροφή 
των παιδιών. 
Τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη. Οι τρο-
φές που συστήνονται για την αύξηση του 
ύψους του παιδιού είναι άπαχα κόκκινα 
κρέατα (μοσχάρι), κοτόπουλο, ψάρι (προ-
τιμούμε και αυτά που τρώγονται με το 
κόκαλο: γαύρος, σαρδέλες, μαρίδες για να 
καλύψουμε και το ασβέστιο), όσπρια (μας 
καλύπτουν και σε σίδηρο), αυγό και ημι-
αποβουτυρωμένα γαλακτοκομικά προ-

ϊόντα (γάλα, γιαούρτι και τυρί, που μας 
καλύπτουν και σε ασβέστιο). 
Τροφές πλούσιες σε ασβέστιο: Και 
αυτές είναι: τυρί, γάλα, γιαούρτι, σαρ-
δέλες με ψαροκόκαλο, σολομός, μύδια, 
στρείδια, σύκο, αμύγδαλο, πατάτα, μπρό-
κολο, όσπρια, φυλλώδη λαχανικά, αποξη-
ραμένα φρούτα.  
Τροφές πλούσιες σε σίδηρο: κόκκινο 
κρέας, συκώτι, μύδια, στρείδια, δημη-
τριακά ολικής αλέσεως ή εμπλουτισμένα, 
φασόλια, ξηροί καρποί, αυγά, σύκο, αρα-
κάς, πράσινα φυλλώδη λαχανικά. 
Τροφές πλούσιες σε ψευδάργυρο: 
συκώτι, μοσχάρι, κοτόπουλο, κάβουρας, 
στρείδια, αρακάς, δημητριακά ολικής αλέ-
σεως, φύτρο σιταριού. 
Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Α: κολο-
κύθι, σπανάκι, καρότο, μπρόκολο, 
συκώτι, γλυκοπατάτα, πράσινα ραδίκια. 
Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C: λαχανικά 
Βρυξελλών, πορτοκάλι, λεμόνι, πιπεριά, 
σπαράγγι, κουνουπίδι, μπρόκολο, παπά-
για, φράουλες. 
Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη D: πλή-
ρες γάλα, τυρί, βούτυρο, αυγό, συκώτι, 
βοδινό, μοσχάρι, σαρδέλες, ρέγκα, τόνος, 
σολομός, μαργαρίνη  
Συμπέρασμα; Προκειμένου να βοηθή-
σουμε το παιδί μας να ψηλώσει πρέπει 
να το βοηθήσουμε να έχει μια ισορροπη-
μένη διατροφή πλούσια σε άπαχο κρέας 
(κόκκινο και λευκό), ημιαποβουτυρωμένα 
γαλακτοκομικά προϊόντα, όσπρια, αυγό, 
φρούτα, λαχανικά και ξηρούς καρπούς. 
Έτσι, προτρέπουμε το παιδί να δοκιμάζει 
τροφές, να συμμετέχει στην επιλογή των 
τροφών και την παρασκευή των φαγητών 
και το μυούμε σε ένα υγιεινό τρόπο ζωής 
με ισορροπημένη διατροφή, άσκηση, 
επαρκή ύπνο, αποτελώντας εμείς οι ίδιοι 
πρότυπα για εκείνα.
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υγεία

Α
ν διαπιστώνεις ότι η 
κατάθλιψη κυριαρχεί 
στη ζωή σου, τότε εί-
ναι καιρός να αναλά-

βεις δράση...

1.Αναγνώρισε το πρό-
βλημα
Η πρώτη μάχη στον αγώνα ενά-
ντια στην κατάθλιψη είναι η 
αποδοχή του προβλήματος. Οι 
περισσότεροι άνθρωποι δυσκο-
λεύονται να παραδεχθούν ότι 
κατακλύζονται από αρνητικά 
συναισθήματα από φόβο ότι θα 
θεωρηθούν αδύναμοι ή ευάλω-
τοι.

2.Μίλησε για αυτό που 
νιώθεις
Ο μεγαλύτερος εχθρός της κατά-
θλιψης είναι η σιωπή. Πολλοί 
άνθρωποι που υποφέρουν 
από κατάθλιψη, αποφεύ-
γουν να μιλήσουν στους 
γύρω τους για το πρό-
βλημα τους, ακόμα 
και αν υποφέρουν. 
Μπορεί να νιώθεις 
ότι οι άλλοι δεν θα 
σε καταλάβουν και 
κυρίως ότι δεν θα 
μπορέσουν να σε βοηθή-
σουν. Με αυτό τον τρόπο 
όμως, εγκλωβίζεσαι 
ακόμα περισσότερο 
στη θλίψη και το πρό-
βλημα φαντάζει όλο 
και μεγαλύτερο.
Αντίθετα...
αν μιλήσεις για τη δυσκολία 
σου, είναι πιο πιθανό να 
μειώσεις το βάρος της 
θλίψης, να συμμαχήσεις 
με την οικογένεια και 
τους φίλους σου απέναντι 
στο πρόβλημα και να βρεις 
τρόπους υποστήριξης που 
θα σε οδηγήσουν στην ανά-
καμψη.
Θα διαπιστώσεις ότι...
υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που 
μπορούν να σε υποστηρίξουν. Η 
οικογένεια, οι φίλοι, οι συνάδελ-
φοι και άνθρωποι με τους οποί-
ους μοιράζεσαι κοινά ενδιαφέ-
ροντα και ασχολίες μπορεί να 

είναι το πρώτο σκαλοπάτι για να 
αισθανθείς λιγότερο μόνος.

3. Αναζήτησε βοήθεια
Ο δρόμος για την αναζήτηση 
βοήθειας δεν είναι πάντα εύκο-
λος για έναν άνθρωπο που ζει 
την κατάθλιψη.
Σκέψεις όπως «υπάρχουν σημα-
ντικότερα προβλήματα», «πρέ-
πει να το ξεπεράσω μόνος 
μου» ή «κανείς δεν μπορεί να 
με βοηθήσει», πολλές φορές 
μας κάνουν να αναβάλλουμε τη 
λύση.
Άλλοτε... αντιμετωπίζει συγκε-
κριμένα γεγονότα με έναν υπερ-
βολικό τρόπο.
Για παράδειγμα, όταν βρίσκε-
ται αντιμέτωπος με μια καθη-
μερινή δυσκολία κατακλύζεται 
από συναισθήματα ηττοπάθειας, 

αυτομομφής, ανησυχίας, 
φόβου, θλίψης και μαύρες 
σκέψεις καταστροφής - προ-
τετελεσμένης αποτυχίας και 

ολέθρου βρίσκονται σε 
πρώτο φόντο... σκέφτε-
ται δυσοίωνα – μεγα-

λοποιεί τα προβλήματα και 
την πιθανή βλάβη που 

θα μπορούσαν να την 
προκαλέσουν.
Την ίδια στιγμή...

υποτιμά την ικανότητά 
του να αντιμετωπίσει 

τις καθημερινές προκλήσεις 
τις ζωής, αποθαρρύνεται, 

γίνεται αυστηρός και επι-
κριτικός με τον εαυτό του 
και καταλήγει σε συμπε-

ράσματα αναξιότητας και 
ανεπάρκειας χωρίς καμία 

απόδειξη και μάλιστα πείθει 
τον εαυτό του ότι τα συμπε-
ράσματά του είναι σωστά...
Θεωρεί ότι ο ίδιος είναι 

υπαίτιος για ότι του συμβαί-
νει και ότι φέρει την αποκλει-

στική ευθύνη για την τροπή που 
έχει πάρει η ζωή του...
Νιώθει ότι η κατάσταση που 
περνάει είναι σαν ένα είδος 
τιμωρίας για όσα έκανε στο 
παρελθόν. Μπορεί να νιώθει 
ότι δεν αξίζει τίποτε σαν άνθρω-
πος...!

Η 
συσχέτιση όρασης και μάθησης είναι πολύ ισχυρή. Μελέ-
τες έχουν δείξει ότι περίπου το 80% όσων μαθαίνει το παι-
δί στο σχολείο παρουσιάζεται με οπτικό τρόπο, επομένως 
οποιαδήποτε διαταραχή της όρασης μπορεί να αποδειχθεί 

επιζήμια, σύμφωνα με επιστήμονες του Αμερικανικού Εθνικού Κέ-
ντρου Όρασης των Παιδιών & Οφθαλμολογικής Υγείας.
Οι ειδικοί σημειώνουν ότι οι διαταραχές αυτές είναι εξαιρετικά συνη-
θισμένες, αφού περισσότερα από ένα στα τέσσερα παιδιά σχολικής 
ηλικίας και το 5-10% των παιδιών προσχολικής ηλικίας πάσχουν από 
οφθαλμολογικά προβλήματα, ενώ περισσότερα από ένα στα πέντε 
έχουν αδιάγνωστα προβλήματα στα μάτια, επειδή δεν έχουν ελεγ-
χθεί ποτέ από οφθαλμίατρο.
«Όταν το παιδί αντιμετωπίζει δυσκολίες στο σχολείο, από το να μη 
βλέπει καλά ό,τι γράφει ο δάσκαλος στον πίνακα έως το να μην μπο-
ρεί να διαβάσει σωστά, όχι μόνο παρεμποδίζεται η μάθηση, αλλά 
του προκαλείται σύγχυση, αισθάνεται άσχημα για τον εαυτό του και 
μπορεί τελικά να επηρεαστεί αρνητικά η στάση του απέναντι στη 
μάθηση καθαυτή» λέει ο χειρουργός-οφθαλμίατρος δρ. Αναστάσιος 
Κανελλόπουλος, καθηγητής Οφθαλμολογίας Πανεπιστημίου Νέας 
Υόρκης.
«Δεδομένου, λοιπόν, ότι τουλάχιστον το 25% των παιδιών σχολι-
κής ηλικίας έχει οφθαλμολογικές παθήσεις, είναι πολύ σημαντικό 
να γίνεται προληπτικός έλεγχος της όρασης κάθε χρόνο πριν από την 
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ώστε να αντιμετωπιστεί εγκαίρως 
οποιοδήποτε δυνητικό εμπόδιο στην επιτυχία και την ευεξία του παι-
διού στο σχολείο. Τα περισσότερα οφθαλμολογικά προβλήματα στα 
παιδιά είναι αντιμετωπίσιμα, αν διαγνωστούν εγκαίρως» προσθέτει.

Τα ύποπτα συμπτώματα
«Αυτό που πρέπει να θυμούνται οι γονείς είναι ότι τα παιδιά συνή-
θως δεν παραπονιούνται για την όρασή τους, διότι δεν συνειδητο-
ποιούν καν ότι δεν βλέπουν καλά» αναφέρει ο δρ Κανελλόπουλος 
και σημειώνει: «Επομένως, οι γονείς είναι εκείνοι που πρέπει να τα 
πηγαίνουν για προληπτικό έλεγχο και επίσης να έχουν τον νου τους 
για ύποπτα συμπτώματα».
Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να είναι:
* πονοκέφαλος, κούραση των ματιών, υπερβολικό βλεφάρισμα ή τρί-
ψιμο των ματιών
* θολή ή διπλή όραση
* αλληθώρισμα ή κίνηση των ματιών ανεξάρτητα το ένα από το άλλο
* διάβασμα με το βιβλίο πολύ κοντά στο πρόσωπο
* σκύψιμο χαμηλά στο τραπέζι, όταν διαβάζουν ή γράφουν
* χρήση μόνο του ενός ματιού (το παιδί μπορεί να κοιτάζει από το 
πλάι ή να κλείνει το ένα μάτι, όταν θέλει να δει κάτι)
* δυσκολίες στο διάβασμα (π.χ. χάνει λέξεις ή παραλείπει ολόκληρες 
προτάσεις, πρέπει να δείχνει κάθε λέξη με το δάκτυλο για να μείνει 
στην ίδια γραμμή, διαβάζει αργά ή δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει, επα-
ναλαμβάνει τις λέξεις ή μπερδεύει τις παρόμοιες λέξεις και τις διαβά-
ζει λανθασμένα)
* επίμονη αντιστροφή γραμμάτων ή λέξεων (μετά τη Β’ Δημοτικού)
* δυσκολίες στο να θυμηθεί, να αναγνωρίσει ή να αναπαράγει σχή-
ματα
* φτωχός συντονισμός ματιών-χεριών
* διάσπαση της προσοχής στην τάξη.

Η 
αύξηση της χρήσης του 
ηλεκτρονικού τσιγάρου 
συνδέεται άμεσα με την 
αξιοσημείωτη μείωση 

των καπνιστών που καταφέρνουν 
να διακόψουν τη βλαβερή τους 
συνήθεια, όπως απέδειξαν επι-
στήμονες από την Καλιφόρνια. 
Στην έρευνα που δημοσιεύτηκε 
πρόσφατα στο επιστημονικό περι-
οδικό British medical journal (δια-
βάστε τη στο πρωτότυπο εδώ), 
οι ερευνητές αποφαίνονται πως 
«το ηλεκτρονικό τσιγάρο βοηθάει 
δραστικά στη μείωση των καπνι-
στών», ενώ για τα ευρήματα τους 
αξιοποίησαν ένα τεράστιο δείγμα 
ατμιστών.
Ο κύριος συγγραφέας της έρευ-
νας, Shu-Hong Zhu, από το Πανε-
πιστήμιο της Καλιφόρνια, αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά στην έρευνα 
πως «αυτά τα πορίσματα θα πρέ-
πει να εξεταστούν προσεχτικά 
κατά τον σχεδιασμό της πολιτικής 
και των ρυθμίσεων για τη νομοθε-
σία που αφορά στο κάπνισμα και 
στον περιορισμό του».
Για την έρευνα αξιοποιήθηκαν 
ακόμη πέντε έρευνες με χρονικό 
εύρος από το 2001 έως το 2015, 
που εκπονήθηκαν στον πληθυ-
σμό των ΗΠΑ, και συγκρίθηκαν 
τα αποτελέσματα της πιο πρόσφα-
της (2014/15, οπότε και αρκετοί 
δήλωσαν ατμιστές) με των τεσσά-
ρων προηγούμενων.
Συγκεκριμένα αναδείχτηκε ότι για 
τους χρήστες του ηλεκτρονικού 
τσιγάρου είναι πολύ πιο πιθανό 
να κόψουν το κάπνισμα, σε σχέση 
με τους μη χρήστες, σε αναλογία 
ποσοστού 65% προς 40%.
Το συνολικό ποσοστό στις ΗΠΑ 
των καπνιστών που το κόβουν 
ανήλθε στο 5,6% για το 2014/15, 
σε σχέση με το 4,5% του 2010/11, 
μια διαφορά της τάξης του 1,1% 
που όμως δεν είναι καθόλου 
μικρή, καθώς μεταφράζεται σε 
350.000 επιπλέον αμερικάνου 
καπνιστές που καταφέρνουν να το 
κόψουν.

Το ηλεκτρονικό 
τσιγάρο οδηγεί 
στη δραστική 
μείωση του 
αριθμού των 
καπνιστών

Απαραίτητος ο 
οφθαλμολογικός 
έλεγχος στα παιδιά

Πως διαπιστώνεις τα πρώτα 
σημάδια της κατάθλιψης



211 σεπτεμβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

Π
οιος είναι υπεύθυνος για την ευτυ-
χία μου; Επιπόλαιη ματιά στο θέμα 
μπορεί να φέρει απαντήσεις όπως 
μία σχέση, το χρήμα, ένα επάγγελ-

μα ή κάποιο αντικείμενο ή κατάσταση. Πολ-
λοί άνθρωποι φαντάζονται πως μπορούν να 
εξαρτώνται από αυτούς τους εξωτερικούς πα-
ράγοντες για να τους φέρουν ευτυχία και ικα-
νοποίηση. Ζουν όμως σε μια πολύ εύθραστη 
ψευδαίσθηση που σπάει εύκολα, επειδή βα-
σίζεται σε μεγάλη παρανόηση : πως δεν είμα-
στε υπεύθυνοι για το πως νιώθουμε. 
   Ο άνθρωπος έχει μερικές βασικές ανάγκες 
και νιώθει μια εσωτερική παρόρμηση να 
τις εκπληρώσει. Μια ανάγκη γίνεται επιθυ-
μία, που ύστερα διαμορφώνει ένα κίνητρο, 
κι αυτό εκφράζεται με τη μορφή σκέψεων, 
λόγων και πράξεων. Ο ουμανιστής ψυχο-
λόγος Αβραάμ Μάσλοου έχει ταξινομήσει 
αυτές τις ανάγκες σε μία ιεραρχία αναγκών.
   Στη βάση της πυραμίδας έχουμε τις πιο 
βασικές επιθυμίες που ο άνθρωπος μοιράζε-
ται με το ζωϊκό βασίλειο και, στην πραγματι-
κότητα, με όλες τις άλλες μορφές ζωής. Αν το 
άτομο δεν είναι ικανό να ικανοποιήσει αυτή 

τη βασική επιθυμία για τροφή, αέρα, νερό, 
ρουχισμό, ζεστασιά κι οτιδήποτε άλλο ίσως 
του χρειαστεί για να συντηρηθεί στη ζωή, 
τότε δεν θα είναι ελεύθερος να αισθανθεί ή 
να επιδιώξει άλλες πιο εξελιγμένες, βαθύτε-
ρες τάσεις του. 
   Οταν ένα άτομο έχει ικανοποιήσει αυτές τις 
βασικές ανάγκες, τότε αρχίζει να ενδιαφέρε-
ται για στέγη και ασφάλεια. Θέλει τώρα να 
εδραιώσει ένα ασφαλές περιβάλλον που να 
μπορεί κατά κάποιο βαθμό να το ελέγχει. Ετσι 
έχουμε την εξέλιξη της επιθυμίας, που προη-
γείται της εξέλιξης του ανθρώπου. Κάθε επι-
θυμία έχει τη σωστή της θέση μέσα στην εξε-
λικτική πορεία του ανθρώπου, από το ζωϊκό 
βασίλειο προς το θεϊκό του προορισμό, σαν 
μια αυτοπραγματωμένη ύπαρξη.
   Υστερα ο άνθρωπος αρχίζει να θέλει ν’α-
νήκει σε κάποιο είδος ομάδας. Κι έτσι δημι-
ουργείται ο γάμος και η οικογενειακή δομή. 
Αυτή η ανάγκη έχει επίσης αναπτύξει όλα τα 
είδη σχηματισμών ομάδων, όπως οργανώ-
σεις, λατρείες, θρησκείες, λέσχες, συνεταιρι-
σμούς, κοινωνίες, πόλεις, χώρες και συνασπι-
σμούς χωρών.

   Η ‘’ανάγκη – επιθυμία’’ εξελίσσεται σε ανά-
γκη για αυτο-εκτίμηση. Το άτομο δεν ικανο-
ποιείται πια με το να ανήκει απλώς κάπου. 
Τώρα θέλει να γίνει γνωστό και να έχει το 
σεβασμό των άλλων. Αυτό βοηθάει να ανα-
πτύξει αυτο-εκτίμηση και αυτοπεποίθηση, 
που είναι πολύ σημαντικό βήμα για την πνευ-
ματική του ανάπτυξη. Θ’αρχίσει τότε ν’ανα-
πτύσσει τα ταλέντα και τις ικανότητές του και 
να αυξάνει τις σωματικές και διανοητικές του 
δυνάμεις. Ετσι και πάλι η εξέλιξη των ανα-
γκών προκάλεσε μια αντίστοιχη ανάπτυξη 
στην ικανότητα του ανθρώπου να εκδηλώσει 
τα εσωτερικά και ουσιαστικά προσόντα.
   Μερικοί άνθρωποι στο σημείο αυτό αρχί-
ζουν να ψάχνουν για ένα βαθύτερο νόημα 
στη ζωή. Το άτομο που αισθάνεται αυτή την 
ανάγκη για ανάπτυξη και ελευθερία από τους 
περιορισμούς αυτών των παλιών προγραμ-
μάτων παρακινείται από την ανώτατη ανάγκη 
στην πυραμίδα, την ανάγκη για αυτοπραγ-
μάτωση. Ενα τέτοιο άτομο έχει εκπληρώσει 
σε κάποιο βαθμό τις κατώτερες ανάγκες του 
κι ακόμη μένει ανικανοποίητο. Εχει κάθε τι 
που ‘’θα `πρεπε’’ να έχει για να είναι ευτυχι-
σμένο σύμφωνα με τον προγραμματισμό της 
κοινωνίας. Αλλά μένει μ’ένα αίσθημα κενού. 
Εχει άφθονη τροφή, στέγη, σιγουριά, ανή-
κει κάπου κι έχει την εκτίμηση των άλλων, 

αλλά θέλει κάτι περισσότερο. Συνειδητοποιεί 
πως μέσα του βρίσκονται αποθέματα που 
δεν έχει αντλήσει, που βρίσκονται σε λαν-
θάνουσα κατάσταση, κι αρχίζει να εργάζε-
ται για την εκδήλωσή τους. Η ανάγκη του για 
ανάπτυξη υπερνικά την ανάγκη του για ασφά-
λεια. Η μάλλον, τελικά αντιλαμβάνεται πως 
είναι ασφαλής και πως πραγματικά δεν χρει-
άζεται να ξοδεύει τόσο πολύ χρόνο, σκέψη, 
ενέργεια και χρήμα για την ικανοποίηση απα-
τηλών επιθυμιών. Εκδηλώνει την ομορφιά 
που υπάρχει μέσα του.
   Κάθε ανάγκη χρησίμεψε για να διεγείρει ένα 
ρυθμό ανάπτυξης σε κάθε ιδιαίτερο στάδιο 
της εξέλιξης του ανθρώπου, απο τις μέρες 
που ήταν άνθρωπος των σπηλαίων μέχρι την 
παρούσα του ‘’πολιτισμένη’’ κατάσταση. Η 
ίδια αυτή εξελικτική διαδικασία συμβαίνει 
σήμερα και μέσα σε κάθε άτομο, καθώς ωρι-
μάζει από ένα ανίσχυρο παιδάκι σ’ένα ικανό 
αυτοεκτιμούμενο μέλος της κοινωνίας. Θα 
πρέπει ν’αναπρογραμματίσουμε τον εαυτό 
μας μ’ένα πιο αληθινό και θετικό τρόπο, έτσι 
που να μπορέσουμε ν’αναπτυχθούμε στο 
απόλυτα ευτυχισμένο, σίγουρο, ικανοποιη-
μένο πλάσμα που είμαστε στ’αλήθεια μέσα 
μας.

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

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣκλΗ

η  ΨυΧολοΓια  τησ  ευτυΧιασ
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Σχολιαστής
του γιώργου τσαντήλα

Χτυπά η καρδιά δυ-
νατά ...
Εν όψει των αγώνων που θα 
δώσουν οι Εθνικές ομάδες 

μπάσκετ και ποδοσφαίρου οι φίλαθλες Ελληνικές καρδιές 
χτυπούν δυνατά και εκδηλώνουν έτσι την αγωνία τους για τα 
αποτελέσματα των επίσημα αγαπημένων εθνικών συγκρο-
τημάτων.  Μια ζωή μαζί και στα καλά και στα κακά αποτελέ-
σματα, πάμε για το καλύτερο και ότι προκύψει. Αυτή είναι και 
η ομορφιά του αθλητισμού χωρίς τις παρωπίδες.

Κατακρεούργηση της ελληνικής γλώσσας ...
Είναι το μεγαλύτερο επιστημονικό επίτευγμα στον  κόσμο , η 
αρχαία ελληνική γλώσσα, που αποτελείται από 60 εκ. τύπους 
και λέξεις . Σήμερα, για παράδειγμα στην νεοελληνική, δεν 
χρησιμοποιούμε για να συνεννοηθούμε ;;; πάνω από 500. 
000 τύπους και λέξεις σε ευρεία κλίμακα !!! 
Και κατορθώσαμε , ...
εμείς οι προοδευτικοί , μετά τη χούντα , σταδιακά να υποβαθ-
μίσουμε την διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στα σχολεία,  
στον κατώτατο και αίσχιστο βαθμό ! Κάποιοι θα πούν , ̈καλώ-
στον νοσταλγό του παρελθόντος!», ... τους απαντώ ευθέως 
σχολιαστή μου , που όπως καλά γνωρίζεις αυτό και συνηθίζω 
να πράττω . 
Θα έπρεπε, ...  
άχρηστα υποκείμενα και υποχείρια , κατά την ταπεινή μου 
άποψη, αντί να κριτικάρετε «ελαφρά τη καρδία»,  ακόμη και 
το πέταγμα της μύγας από τον αραχνιασμένο καναπέ σας , 
με την ίδια ευκολία που καταβροχθίζετε την μπολονέζ που 
σας παρέδωσε μόλις το γωνιακό εστιατόριο , να εστιάσετε  
στα καλά στοιχεία , που θα μπορούσατε να αντλήσετε ακόμη 
και από μια δικτατορία , στοιχεία όπως αυτό , που έχει να 
κάνει με την συνέχεια της ύπαρξης αλλά και της διάδοσης της 
γλώσσας μας , που όλοι καλά γνωρίζουμε έχει αποτελέσει τον 
κορμό για τα λατινικά και κατ επέκτασιν για τις γλώσσες του 
δυτικού κόσμου. 
Όλοι επίσης γνωρίζουμε , πως οι επιστήμονες του εξωτερι-
κού , είναι ελληνομαθείς χωρίς κάποιοι από αυτούς , κάν να 
το γνωρίζουν !! 
Πώς λοιπόν , είναι ανεκτή από τους Έλληνες,  απανταχού , 
τέτοια αδιαφορία ; 
Η γλώσσα μας , είναι το «όπλο» που μας κράτησε ζωντανούς 
εδώ και χιλιετίες , ούτε η θρησκεία , ούτε η έριδα που μας 
κατατρώει , δεν μας βοήθησαν για να παραμείνουμε συνε-
χιστές της ασύγκριτης ελληνικής παράδοσης ! Η γλώσσα μας 
, μας κράτησε ενωμένους,  αν και κυνηγήθηκε από τα χρό-

νια του Βυζαντίου ακόμη και 
κινδύνευσε από αφανισμό, 
από τους φανατικούς ιουδαι-
οχριστιανούς , που ήθελαν 
να εξαφανίσουν από το πρό-
σωπο της γης , οτιδήποτε και 
οποιονδήποτε,  είχε έστω και 
«εξ αγχιστείας», σχέση με την 
Ελλάδα !  
Μετά το Βυζάντιο πλάκωσε 
το Τουρκομπαροκ που δημι-
ούργησε επίσης ένα ασφυ-
κτικό πλαίσιο για την ελλη-
νική γλώσσα , που σώθηκε 
τότε , ομιλούμενη από τους 
ομογενείς , κυρίως στην Μολ-
δοβλαχία και υπό την πρωτο-
καθεδρία του αείμνηστου 
και μέγα ήρωα της Ελληνι-
κής Αναγέννησης , Ρήγα Φερ-
ραίου του Βελεστινλή. Μέσα 
από Συμπληγάδες πέρασε , γλύτωσε από τη Σκύλα και τη 
Χάρυβδη η ελληνική γλώσσα και σήμερα ; σήμερα τί γίνεται ; 

Ο Δούρειος Ίππος ...
Το διαδίκτυο αποτελεί έναν «επικίνδυνο» δημόσιο φορέα 
της ελληνικής γλώσσας που σε άλλες εποχές θα αισθανόσουν 
προσβεβλημμένος . Προσβεβλημμένος διότι προ διαδικτύου 
υπήρχε ένας σεβασμός στην γραφή της γλώσσας , αλλά και 
στην ορθογραφία . Αυτός ο σεβασμός, είχε ως αποτέλεσμα, 
την προσπάθεια όσων ήθελαν να επικοινωνήσουν γραπτώς,  
να το κάνουν σύμφωνα με τα δέοντα ! Ήταν αγενές,  να γρά-
ψεις στον άλλο ή την άλλη –ακόμη περισσότερο –, ανορθό-
γραφα ή ασύντακτα και το σίγουρο ήταν , ότι σε περνούσαν 
για αγράμματο . Τώρα ὀμως , με το διαδίκτυο , «μικροί μεγά-
λοι στο καφενείο» και «του Κουτρούλη ο γάμος» ! 

... κι ο δαίμων των γκρινγκλις !!!
Κι ας ήταν μόνο αυτό ! Δηλαδή ανορθόγραφα και ασύντα-
κτα κείμενα στα ελληνικά . Τα μισά από τα ελληνικά κείμενα 
–ίσως και περισσότερα - στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
είναι στη διάλεκτο των γκρίνγκλις ! Όχι δεν είναι γλώσσα ινδι-
άνικης φυλής του Αρκτικού κύκλου , πρόκειται για την βάρ-
βαρη μεταφορά της ελληνικής σε λατινικούς χαρακτήρες . Oh 
Mon dieu ! Για παράδειγμα , το κάνουμε Oh thee moy !!! Ti 
travame? 

Τι μπορεί να γίνει ; 
Μα να ευαισθητοποιηθούμε υπέρ της γλώσσας μας . Να αντι-
δράσουμε ο καθένας με τις δυνάμεις του και στα οριά του . Να 
υπερασπιστούμε αυτό το ιερό και όσιο που μας ενώνει χιλιάδες 
χρόνια και έδωσε φώς σε όλο τον κόσμο . Δεν αρκεί που είμα-
στε Έλληνες , μάλλον χρειάζεται και απόδειξη . Για παράδειγμα 
οι ομογενείς φίλτατοι θα μπορούσαν στο ελάχιστο να καθιερώ-
σουν το μισάωρο –σε πρώτη φάση –της ομιλίας της ελληνικής 
γλώσσας στο σπίτι με τα παιδιά τους . Πολλά μπορούν να γίνουν 
όταν εμείς το θελήσουμε και ξεφύγουμε σιγά σιγά από τις σέλφι 
και περάσουμε σε ένα άλλο στάδιο παρέμβασης από τα κινητά 
μας αλλά και σε έναν άλλο τρόπο γραφής ...    

Να με συμπαθάς  σχολιαστή μου, 
γιατί με έχει πιάσει το παράπονο πάλι με τους αδιάφορους –
που το παίζουν και σημαιοφόροι και πρωτοπόροι -και δεν σου 
είπα καλό φθινόπωρο βρε άτιμο !!! Ξέρω είσαι μέσα στην «καλή 
χαρά» που έφυγε το καλοκαίρι και καλοκαίρι δεν είδες ... ( αν το 
είχα θα σου έβαζα εκείνο το διάσημο ανθρωπάκι που χασκογε-
λάει, χαχαχα) αλλά μη σε παίρνει από κάτω , είδες κι έκανες άλλα 
πολλά και καλά ,  από αυτά που συνθέτουν την μεγάλη ανθολογία 
της ζωής μας ! Σε βλέπω μπροστά μου , θέλεις να με διαολοστεί-
λεις αλλά μην το κάνεις , μη χαλάς το στόμα σου και γίνεσαι παλιο-
χαρακτήρας , πούλεγαν και στα Μανιάτικα της Νίκαιας ! Φιλάκια 
, καλό μήνα αδέλφια ... και αδελφές !

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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απόψεις

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ

Μ
ε το καλοκαίρι στο τελευταίο μηνά του για το 2017 
και τις ελληνικές ομάδες να συμμετέχουν στο UEFA 
και Champion’s league για ένα μήνα τώρα ας ευχα-
ριστήσουμε και τους ποδοσφαιρόφιλους με μερι-

κά σημαντικά πράγματα για το Ελληνικό επαγγελματικό ποδό-
σφαιρο αναφορικά με τους σκόρερς.
1. Οι πρώτοι σκόρερ , εκείνοι που έτυχαν τα πιο πολλά 
γκολ στα Eελληνικά γήπεδα. 
Έξι γκολ σε ένα ματς απ τον ίδιο παίχτη!
Συνέβη μόνο μια φόρα Το 1939!  Έξι τέρματα είχε πετύχει ο τότε 
διεθνής άσος, Νίκος Αγγελάκης, στον αγώνα Άρης - Απόλλων 
Αθηνών 6-0.
5 γκολ ! Από 5 γκολ έχουν σημειώσει  γνωστοί κανονιέρηδες 
ολκής όπως ο Σάββας Τσοκαταρίδης, Κώστας Νεστορίδης, Βασί-
λης Κυριακού, Κριστοφ Βαζέχα, Σάκης Κουβάς, Γιώργος Δέδες,  
Θωμάς Μαύρος, Δημήτρης Σεϊταρίδης και Ντέμης Νικολαΐδης. 

Η αρχή όμως έγινε από τον Σάββα Τσοκαταρίδη στις 27 Μαΐου 
1962 που  ήταν ο πρώτος 5 γκολ στην ιστορία της Α’ Εθνικής. Ο 
άσος της Δόξας Δράμας εβαλε 5 γκολ εναντια στο  Φωστήρα. 
Όλα τα τέρματά του μπήκαν με το πόδι.
Ο Κώστας Νεστορίδης στις 2 Ιουνίου 1963, διαλυσε  τον Ηρα-
κλή  με 5-0. Ήταν η προτελευταία αγωνιστική του πρωταθλήμα-
τος και ο τίτλος κατέληξε στην Ένωση το πρώτο της πρωτάθλημα 
στην Α’ Εθνική και το πρώτο μεταπολεμικό. Με τό το επίτευγμά 
του, ο 33χρονος εκείνη την εποχή Νεστορίδης εξασφάλισε τον 
τίτλο του πρώτου σκόρερ για πέμπτη σερί σεζόν με 23 γκολ.
Στις 26 Φεβρουαρίου 1967, ο Βασίλης Κυριακού σημείωσε 
πέντε γκολ στον εκτός έδρας αγώνα του Απόλλωνα Αθηνών ενα-
ντίον του Αιγάλεω για το πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής, που βρήκε 
νικήτρια την «Ελαφρά Ταξιαρχία» με 6-2 .
Ο Σάκης Κουβάς πέτυχε πέντε γκολ στο ματς του Βύζαντα με τον 
Ολυμπιακό Λευκωσίας (5-1) την σεζόν 1967-68.
Δυο χρόνια μετά 1969-70  ο Γιώργος Δέδες  με την φανέλα του 
Πανιωνίου με αντίπαλο τον Ολυμπιακό Λευκωσίας (8-0) εβαλε 
5 γκολ
Η συνέχεια δόθηκε από τον Μιχάλη Δράκο στις 15 Απριλίου 
1979, όταν η Ρόδος νίκησε 5-1 την Καβάλα. 
Στις 17 Μαΐου 1981, ο Εθνικός διέλυσε 10-0 τον Ατρόμητο Αθη-
νών και ο Δημήτρης Σεϊταρίδης, πατέρας του διεθνούς άσου 
Γιούρκα, σκόραρε από το τέταρτο ως το όγδοο γκολ των Πει-
ραιωτών .
Ο Θωμάς Μαύρος στις 27 Ιανουαρίου 1985 πέτυχε πέντε γκολ 
στο 5-2 της ΑΕΚ απέναντι στο Αιγάλεω .
Από τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείψει ο Κριστόφ Βαζέχα. Ο 
Πολωνός στράικερ του Παναθηναϊκού στον αγωνα με τον Πανι-
ώνιο (5-3) στο ΟΑΚΑ στις 23 Σεπτεμβρίου 1995. Εβαλε 5  γκολ  
ενώ τρία τέρματα για τους «κυανέρυθρους» σημείωσε ο Τζού-
λης.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης, πέτυχε πέντε γκολ δυο φορες σε αγώνα 
της ΑΕΚ. Η πρώτη ήταν στις 23 Φεβρουαρίου 1997 στο 6-1 με 
την Καλαμάτα στη Νέα Φιλαδέλφεια ενώ κάτι ανάλογο συνέβη 
και σε ματς Κυπέλλου με το Ναυπακτιακό την σεζόν 2001-02, με 
την Ένωση να επικρατεί 6-3  
Τέλος, ο Κροατης Γκόραν Βλάοβιτς σκόραρε πέντε φορές στις 20 
Οκτωβρίου 2001 στη Λεωφόρο απέναντι στην Παναχαϊκή (8-0). 
Τα πιο πολλά γκολ σε διεθνή οργάνωση τέσσερα (4)από Έλληνες 
ποδοσφαιριστές  τα έτυχαν 
Ο Αντώνης Αντωνιάδης στο 5-0 του Παναθηναϊκού επί της Ζενές 
Ες από το Λουξεμβούργο το 1979-71.
Ο Ντέμης Νικολαΐδης ήταν ο δεύτερος ποδοσφαιριστής ελλη-
νικής ομάδας που πέτυχε τέσσερα γκολ σε αγώνα ευρωπαϊκής 
διοργάνωσης  στο 5-0 επί της Χερφόλγκε από τη Δανία για το 
Κύπελλο ΟΥΕΦΑ της σεζόν 2000-01. Ο Βασίλης Τσιάρτας έβρι-
σκε με τρόπο μαγικό τον Ντέμη και αυτός σημείωνε τα πρώτα 

γκολ
Το ίδιο έκανε και ο Μάκρους Μπεργκ στο  4-1 του Παναθηναϊ-
κού επί της δανέζικης Μίντιλαντ  στο Γιουρόπα Λιγκ (22 Αυγού-
στου 2014).
2. Οι πρώτοι σκόρερ στα πρωταθλήματα Α’ Εθνικής κατηγο-
ρίας, από την καθιέρωσή της την περίοδο 1959–60. 
Ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες πρωτιές (5) είναι ο 
Αντώνης Αντωνιάδης από το ξεκίνημα της δεκαετίας του ‘70. 
Ακολουθούν οι Κώστας Νεστορίδης, Νίκος Αναστόπουλος και 
Αλέξης Αλεξανδρής με 4 πρωτιές. 
Ο σύλλογος που έχει αναδείξει τους περισσότερους πρώτους 
σκόρερ είναι η ΑΕΚ, καθώς 12 ποδοσφαιριστές της κατέκτησαν 
συνολικά 20 φορές την πρώτη θέση στο σχετικό πίνακα.
Η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, ήταν τα 39 γκολ που 
πέτυχε ο Αντώνης Αντωνιάδης την περίοδο 1971–72, σε πρω-
τάθλημα 34 αγωνιστικών, όντας ο δεύτερος σκόρερ όλων των 
ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων της χρονιάς εκείνης πίσω από τον 
Γερμανό Γκερντ Μίλερ που πέτυχε ένα περισσότερο, κατακτώ-
ντας το «ασημένιο παπούτσι». 
1959–60 Κώστας Νεστορίδης ΑΕΚ  33
1960–61 Κώστας Νεστορίδης ΑΕΚ  27
1961–62 Κώστας Νεστορίδης ΑΕΚ  29
1962–63 Κώστας Νεστορίδης ΑΕΚ  23
1963–64 Μίμης Παπαϊωάννου ΑΕΚ  29
1964–65 Γιώργος Σιδέρης  Ολυμπιακός 29
1965–66 Μίμης Παπαϊωάννου ΑΕΚ  23
1966–67 Γιώργος Σιδέρης  Ολυμπιακός 22
1967–68 Θανάσης Ιντζόγλου Πανιώνιος 24
1968–69 Γιώργος Σιδέρης  Ολυμπιακός 35
1969–70 Αντώνης Αντωνιάδης Παναθηναϊκός 25
1970–71 Γιώργος Δέδες  Πανιώνιος 28
1971–72 Αντώνης Αντωνιάδης Παναθηναϊκός 39

1972–73 Αντώνης Αντωνιάδης Παναθηναϊκός 22
1973–74 Αντώνης Αντωνιάδης Παναθηναϊκός 26
1974–75 Αντώνης Αντωνιάδης Παναθηναϊκός  20
1975–76 Γιώργος Δέδες  ΑΕΚ  15
1976–77 Θ. Ιντζόγλου- Εθνικός Δ.Παπαδόπουλος ΟΦΗ 22
1977–78 Θωμάς Μαύρος  ΑΕΚ  22
1978–79 Θωμάς Μαύρος  ΑΕΚ  30
1979–80 Ντούσαν Μπάγεβιτς (Γιουγκ.) ΑΕΚ  25
1980–81 Ντίνος Κούης  Άρης  21
1981–82 Γρηγόρης Χαραλαμπίδης  Παναθηναϊκός 21
1982–83 Νίκος Αναστόπουλος Ολυμπιακός 29
1983–84 Νίκος Αναστόπουλος Ολυμπιακός 18
1984–85 Θωμάς Μαύρος  ΑΕΚ  27
1985–86 Νίκος Αναστόπουλος Ολυμπιακός 19
1986–87 Νίκος Αναστόπουλος Ολυμπιακός 16
1987–88 Χένρικ Νίλσεν (Δανος) ΑΕΚ  21

1988–89 Μπόντα   Ολυμ. Βόλου 20
1989–90 Θωμάς Μαύρος  Πανιώνιος 22
1990–91 Δημήτρης Σαραβάκος Παναθηναϊκός 23
1991–92 Βασίλης Δημητριάδης ΑΕΚ  28
1992–93 Βασίλης Δημητριάδης ΑΕΚ  33
1993–94  Κριστ. Βαζέχα  ΠΑΟ Αλ. Αλεξανδρής  ΑΕΚ 24
1994–95  Κριστόφ Βαζέχα (Πολωνός) Παναθηναϊκός 29
1995–96 Βασίλης Τσιάρτας   ΑΕΚ  26
1996–97 Αλέξης Αλεξανδρής Ολυμπιακός 23
1997–98 Κριστόφ Βαζέχα  Παναθηναϊκός 32
1998–99 Ντέμης Νικολαΐδης  ΑΕΚ  22
1999–00 Δημ. Ναλιτζής Πανιώνιος 13+  ΠΑΟΚ 11 24
2000–01 λέξης Αλεξανδρής  Ολυμπιακός 19
2001–02 Αλέξης Αλεξανδρής  Ολυμπιακός 19
2002–03 Νίκος Λυμπερόπουλος  Παναθηναϊκός 16
2003–04 Τζιοβάνι (Βραζιλιανός)  Ολυμπιακός 21
2004–05 Φάνης Γκέκας  ΠΑΟ   18
2005–06 Δημήτρης Σαλπιγγίδης  ΠΑΟΚ  17
2006–07 Νίκος Λυμπερόπουλος  ΑΕΚ  18
2007–08  Ισμαέλ Μπλάνκο (Αργεντινός)  ΑΕΚ  19
2008–09 Μπλάνκο ΑΕΚ-Γκαλετι  Ολυμπιακός 14
2009–10 Τζιμπρίλ Σισέ (Γαλος)  Παναθηναϊκός 23
2010–11 Τζιμπρίλ Σισέ  Παναθηναϊκός 20
2011–12 Κέβιν Μιραλάς  (Βέλγος)  Ολυμπιακός 20
2012–13 Ραφίκ Τζεμπούρ (Αλγερινός)  Ολυμπιακός 20
2013–14  Εστέμπαν Σολάρι (Αργεντινός)  Ξάνθη 16
2014–15 Τζερόνιμο Μπαράλες(Αργ.) Αστ. Τρίπολης 17
2015–16 Κώστας Φορτούνης  Ολυμπιακός 18
2016–17 Μάρκους Μπεργκ (Σουηδος) Παναθηναϊκός 22

Αν σας ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο όπως εμένα θα επα-
νέλθω με περισσότερα~
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Μάθημα ήθους και αγάπης από την 
εντεκάχρονη Βασούλα!

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Εύχομαι να σας βρίσκω όλους καλά και ο χειμώνας που 
ευχόμαστε όλοι να είναι καλός μαζί μας, να είναι και 
ελαφρύς και για την καθημερινότητας μας, αλλά όταν 

είναι ελαφρύς είναι και πιο οικονομικός.
Οι πολλοί και τυχεροί γυρίζουν από τις διακοπές τους, τα παι-
διά μικρά και μεγάλα θα ξανασυναντηθούν στις αίθουσες 
διδασκαλίας με καινούριες εμπειρίες και γνώσεις. Μου αρέ-
σει που βρίσκομαι σε διάφορα σημεία συνάθροισης Ελλήνων 
και διασκεδάζω με τις κριτικές των «εμπειρογνώμων» για την 
κατάσταση στην Ελλάδα μας κι εννοώ βέβαια αυτούς που την 
επισκέφθηκαν πρόσφατα…
Και τι δεν άκουσα καλοί μου αναγνώστες:
-Μια χαρά περνάνε, γεμάτες οι καφετέριες και τα εστιατόρια.
-Ο Τσίπρας μας κατέστρεψε.
-Ο Μητσοτάκης… δεν κάνει.
-Το ΚΚΕ… πέθανε.
-Το ΠΑΣΟΚ… προσπαθεί να νεκραναστηθεί.
-Τα πορνεία και τα ναρκωτικά κάνουν θραύση από12 ετών και 
πάνω
Και… και… και…

Καλά βρε αδέρφια, καμιά καλή κουβέντα για την πατρίδα μας, 
για τα αδέλφια μας ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ;
-Στις εξετάσεις τα πολλά παιδιά πέρασαν με 18, 19 και άριστα.
- Φέτος κοντεύουμε 35.000.000 τουρίστες.
-Δρόμοι, ξενοδοχειακές μονάδες από μεγάλες πολυεθνικές 
εταιρείες έγιναν καθημερινότητα.
-88.000 ΕΥΡΩ χάλασε μεσα δύο ώρες στην Μύκονο ο ταχύτε-
ρος άνθρωπος στον κόσμο, Γιουσέιν Μπολτ.
- Δεκάδες αστέρες, πολιτικοί (Μάκρον, Κάρολος Αγγλίας, Ιμπ 
Σαούντ, Βασιλιάδες, πρωθυπουργοί)… Τα ωραιότερα μανου-
λομάνουλα τα Hollywood, τεράστιοι ποδοσφαιρικοί αστέρες 
με τις γυναίκες τους, Ρονάλντο, Μέσι, Σακίρα, Πικέ, Ρούνεϊ 
και… και.. και… όλοι να θαυμάσουν την Ελλαδάρα μας.
Αλλά, που ΜΥΑΛΟ. Αντί να κοιτάξουμε 12 μήνες τον τουρισμό 
όλων των εποχών, κοιτάμε να «θάψουμε ο ένας τον άλλον». 
ΕΥΤΥΧΩΣ όχι όλοι, αλλά για μερικούς όταν ο καλός Θεού-
λης μοίραζε μυαλά αυτοί «κρατούσαν ομπρέλα». ΓΕΙΑ ΣΟΥ 
ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΡΕΣ ΣΟΥ.
Πάμε τώρα στην κοινωνική μας ιστορία που πραγματικά δια-
βάζετε και έχει φανατικούς θαυμαστές και θαυμάστριες σε 
Αμερική και Καναδά.

Π
αρακάτω θα διαβάσετε ένα κείμενο που α-
νάρτησε ο αρχιμανδρίτης Παύλος Παπαδό-
πουλος και συγκλόνισε ολόκληρη τη Βέ-
ροια. Αναφέρει ένα περιστατικό που έγινε 

με πρωταγωνίστρια ένα εντεκάχρονο κορίτσι, σε κατη-
χητικό στην πόλη της Βέροιας. Θα συγκινηθείτε.
«Η Βασούλα είναι ένα κοριτσάκι 11 χρονών. Τα μαλλιά 
της μακρυά, όμορφα την κάνουν να μοιάζει σαν άγγε-
λος. Ήρθε την προηγούμενη Κυριακή στο κατηχητικό.
Φορούσε ένα χειμωνιάτικο σκουφάκι. Έκανε ώρα για 
να το βγάλει. Σαν να μην ήθελε. Τελικά από την ζέστη 
της αίθουσας αναγκάστηκε να το βγάλει. Ο κατηχητής 
ο οποίος εκείνη την ώρα μιλούσε σταμάτησε. Τα παι-
διά άρχισαν να ψιθυρίζουν δείχνοντας με τα μικρά τους 
δακτυλάκια το κεφάλι της Βασούλας. Μια μικρή ανα-
στάτωση επικράτησε προς στιγμήν...
Ο κατηχητής μετά την μικρή παύση, συνέχισε κανονικά 
το μάθημα. Τα μάτια του συχνά πυκνά πέφτανε στο 

κεφαλάκι της Βασούλας. Στο τέλος πλησίασε την μικρή 
και την ρώτησε.
-Βάσω, γιατί έκοψες τα μαλλάκια σου; Το κοριτσάκι δεν 
απάντησε.
Πήρε από το χέρι τον κατηχητή της και απομακρύνθη-
καν από τα άλλαπαιδιά.
-Να, κ.Α. μη το πείτε στους άλλους... Μία φίλη μου έχει 

καρκίνο και της πέσανε τα μαλλιά... γι’ αυτό και εγώ
έκοψα τα δικά μου ώστε να μην αγοράσει περούκα 
με ψεύτικα μαλλιά... αλλά να φορέσει τα δικά μου... Ο 
κατηχητής σάστισε. Το κοριτσάκι χωρίς τα μακρυά της 
όμορφα μαλλιά
έλαμπε όσο ποτέ άλλοτε.
Ο κατηχητής δεν άντεξε. Δάκρυσε. Πήγε να πει κάτι 
άλλα άρχισε να τραυλίζει. Χάθηκε μέσα στους λυγ-
μούς... Η μικρή Βασούλα δεν δίστασε. Άνοιξε την αγκα-
λιά της και τον έκλεισε μέσα της.
- Μην κλαίτε κύριε...
- Κλαίω από χαρά Βασούλα... κλαίω με το υπέροχο 
δώρο που έκανες στην φίλη σου, αλλά και με το παρά-
δειγμα της αγάπης σου που έδειξες σε όλους εμάς τους 
μεγάλους, που νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Να έχεις 
την ευχή του Θεού μας καλό μου παιδί...»

Αρχιμ. Παύλος Παπαδόπουλος

ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΧΑΡΑ 
ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΤΥΧΗ
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Επίσκεψη του Προέδρου της Παγκόσμιας 
Συνομοσπονδίας Θεσσαλών στον Καναδά

Ο 
πρόσφατα νεοεκλεγένος Πρόε-
δρος της Παγκόσμιας Συνομο-
σπονδίας Θεσσαλών κ. Διαμα-
ντής Γκίκας, κατά τη διάρκεια του 

πρόσφατου ταξιδιού του στον Καναδά, είχε 
την ευκαιρία αλλά και την αμέριστη χαρά 
και τιμή να έρθει σε επαφή με αρκετούς συ-
μπατριώτες μας Θεσσαλούς, τόσο στο Μό-
ντρεαλ όσο και στο Τορόντο.
Αρχικά συναντήθηκε με τον κ. Στέφανο 
Παπαζαχαρία, ο οποίος είναι Θεσσαλός και 
ζει στο Buffalo USA, ο οποίος κρατά ψηλά 
το ελληνικό φρόνημα και πολιτισμό! Διέ-
σχισε τον Νιαγάρα για να έρθει να συναντή-
σει τον κ. Γκίκα και έγινε μια πρώτη συζή-
τηση για τη δημιουργία θεσσαλικού Συλλό-
γου Buffalo.
Η συνάντηση με τον κ. Λάμπρο Ζίγρα, ταμία 
της Ομοσπονδίας Θεσσαλών Τορόντο -  
Οντάριο του Καναδά πραγματοποιήθηκε 
στις 12/08/2017, στα πλαίσια του ελληνι-
κού πανηγυριού,  στην ελληνική περιοχή 
Danforth στο Τορόντο. Ο κ. Ζίγρας είναι 
και Πρόεδρος του Συλλόγου Τρικαλινών 
στο Τορόντο και μαζί με τον κ. Γκίκα βρή-
καν ότι τους δένει και ένα άλλο κοινό στοι-
χείο, πέρα από την απεριόριστη αγάπη τους 
για τη Θεσσαλία. Και οι δυο τους θέλανε να 
γίνουνε αστροναύτες από τα παιδικά τους 
χρόνια!!! Υπήρξε επίσης και μια τηλεφω-
νική επικοινωνία του κ. Ζίγρα με τους κκ. 
Θανάση Φλόκα και Ευθύμη Κερασοβίτη, 
Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αντίστοιχα του 
Τρικαλινού Συλλόγου Νυρεμβέργης, με 

στόχο μια μελλοντική συνεργασία των δυο 
τρικαλινών Συλλόγων Νυρεμβέργης και 
Τορόντο!
Την κ. Παναγιώτα Τσακίρη, Πρόεδρο του 
Θεσσαλικού Συλλόγου Μοντρεάλ «ΡΗΓΑΣ 
ΦΕΡΡΑΙΟΣ», επισκέφτηκε ο κ. Γκίκας στα 
γραφεία του Συλλόγου που ιδρύθηκε την 
δεκαετία του ΄60! Τα γραφεία βρίσκονται 
επί της οδού Jean Talon,  όπου πραγματο-
ποιείται κάθε χρόνο η ελληνική παρέλαση!! 
Τα γραφεία του Συλλόγου επισκέφτηκε δυο 
φορές ο φιλέλληνας πρωθυπουργός του 
Καναδά, Justin Trudeau!! Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι ο Καναδός πρωθυπουργός, κατά 
τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2017, που 
πραγματοποιήθηκε στο Μόντρεαλ, κρα-
τώντας την ελληνική σημαία, φώναξε προς 
τους ομογενείς, «Ζήτω η Ελλάς!» «Ζήτω ο 
Καναδάς!» αποδίδοντας ιδιαίτερη λαμπρό-
τητα και αίγλη στις εκδηλώσεις. 
Ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας συναντή-
θηκε επίσης και με την Αντιδήμαρχο του 
Μόντρεαλ κ. Μαρία Ντέρος, που είναι ελλη-
νίδα από την ενορία του Μόντρεαλ καθώς 
και με την ελληνίδα δημοτική σύμβουλο 
κ. Αγλαΐα Ρεβελάκη! Στο Μόντρεαλ ζουν 
περισσότεροι από 150.000 Έλληνες και ο κ. 
Γκίκας βίωσε κοντά τους απίστευτα συγκι-
νητικές στιγμές επειδή διαπίστωσε ότι κρα-
τάνε το ελληνικό πνεύμα και φρόνημα πολύ 
ψηλά και κάθε ώρα και στιγμή αποδεικνύ-
ουν και βροντοφωνάζουν την μεγάλη τους 
αγάπη για την ΕΛΛΑΔΑ και ιδιαίτερα για τη 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ!

Με τον κ. Στέφανο Παπαζαχαρία από το Buffalo 

Με τον κ. Λάμπρο Ζίγρα, ταμία της Ομοσπονδίας Θεσσαλών Τορόντο -  Οντάριο του Καναδά και 
Πρόεδρος του Συλλόγου Τρικαλινών Τορόντο 

Με την ελληνίδα Αντιδήμαρχο του Μόντρεαλ κ. Μαρία Ντέρος 
και την ελληνίδα δημοτική σύμβουλο κ. Αγλαΐα Ρεβελάκη!Με την κ. Παναγιώτα Τσακίρη, Πρόεδρο του Θεσσαλικού Συλλόγου Μοντρεάλ «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ»
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PHYLLO CAFÉ
«NEW KIDS ON THE BLOCK»

Έφεραν καινούρια ποιότητα και γεύση.

Π
ριν από δύο ε-
βδομάδες η οικο-
γένεια του κ. Κώ-
σ τα Γρηγοριάδη 

μαζί με τον γιο του Λευτέ-
ρη άνοιξαν ένα 100% πα-
ραδοσιακό μαγαζί με όλες 
τ ις ελληνικές παραδοσια-
κές λιχουδιές. Τυρόπιτες, 
σπανακόπιτε ς, όλων των 
ε ιδών καφέδες κι οτ ιδή-
ποτε παρασκευάζε ται με 
«φύλλο», που το κατασκευ-
άζει στο πεντακάθαρο ερ-
γαστήριο του από παλιούς 
τεχνίτες του φύλλου.
Σαν εφημερίδα επισκε-
φθήκαμε και πραγματικά 
γευτήκαμε σπεσ ιαλι τ έ ς, 
ήπιαμε το φραπεδάκι μας 

και χαζέψαμε γ ια αρκετή 
ώρα δεκάδες Έλληνες και 
ξ έ νους που δεν σ ταμά-
τησαν ούτε λεπτό ν’ απο-
λαμβάνουν τ ις απίσ τευτα  
γευσ τ ικέ ς λιχουδιέ ς του 
«Phyllo Café» στην γωνία 
Pape και Cosburn απένα-
ντι από το Mc Donald’s. Θα 
ε ίναι πραγματ ικά παρά-
λειψη να μην κάνε τε μια 
σ τάση πριν πάτε σπίτ ι ή 
επίσκεψη ώστε να αγορά-
σε τε τα πραγματ ικά υγ ι-
εινά και γευστικά προϊόντα 
τους. 
Στην γνωστή κι αγαπητή 
οικογένεια του κ. Κώστα 
και Λευτέρη Γρηγοριάδη 
ευχόμαστε καλές δουλειές.

Και ο Γρηγοριάδης junior, κ. Λευτέρης.

Το Phyllo Cafe στην γωνία Pape και Cosburn

Γενική άποψη του Phyllo Cafe

O κ. Κώστας Γρηγοριάδης χαρούμενος φουρνίζει.
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πηγη: pontos-news.gr

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΑΞΙΟΛΑΤΡΕΥΤΕ

ΒΑΣΙΛΗ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ
Έφυγε ξαφνικά και αναπάντεχα από 
ένα ατύχημα και ο δεύτερος γιος 
του αγαπημένου μας Κώστα και 
Ζωής Κουτρουμπή από την Αρετή 
Ηλείας. Μετά τον χαμό του Γιώργου 
πριν οκτώ χρόνια από αδίστακτούς 
gangsters έχασαν και τον δεύτερο γιο 
τους, Βασίλη 51 ετών. Πόνος, πολύς 
αβάσταχτος πόνος για αυτούς τους 
φανταστικούς γονείς και οι ευχές από 
συγγενείς και φίλους δεν απαλύνουν 
την θλίψη και τον πόνο της ψυχής τους.
Τι να πεις στην αγαπημένη του γυναίκα Ροζαλία, που πρέπει σαν 
αφοσιωμένη σύζυγος και μητέρα της Λένας και της Πωλίνας να 
δίνει κουράγιο η μία στην άλλη και να είναι καλά να θυμούνται τον 
Βασίλη. Ο Κώστας Κουτρουμπής, επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου 
Ηλείων, ο Κώστας πάντα με το χαμόγελο στα χείλη που έχει βοηθήσει 
στην πολύχρονη καριέρα του στα κοινά της παροικίας μας πολλούς 
συμπατριώτες μας, πρέπει μαζί με την Ζωή του, την  νύφη του και τα 
εγγόνια του χέρι-χέρι ν’ ανέβουν κι αυτόν τον Γολγοθά.

Ο Βασίλης Κουτρουμπής γεννήθηκε στις 13 Ιουλίου του 1966 κι 
«έφυγε» από κοντά μας στις 21 Αυγούστου 2017. Οι πιο παρήγορες 
ευχές, αγάπη και συμπαράσταση από την οικογένεια της Hellas News.

Έρχεται το 1ο Φεστιβάλ 
Πολιτισμού και Μνήμης 
του Ιερού Ιδρύματος 
«Παναγία Σουμελά» 

ΗΠΑ-Καναδά

Σ
το Μίλτον του Νιου Τζέρσεϊ θα 
χτυπά από την 1η έως τις 3 Σε-
πτεμβρίου 2017 η καρδιά του 
ποντ ιακού πολιτ ισμού, καθώς 

εκεί διοργανώνεται το 1ο Φεστιβάλ Πο-
λιτισμού και Μνήμης του Ιερού Ιδρύμα-
τος «Παναγία Σουμελά» ΗΠΑ-Καναδά.

Το πολιτιστικό τριήμερο, που περιλαμ-
βάνει μεγάλο ποντιακό γλέντι, μουσικο-
χορευτική και θεατρική παράσταση και 
παρουσίαση δίσκου, στηρίζει η Παμπο-
ντιακή Ομοσπονδία ΗΠΑ-Καναδά.
Οι  εκδηλώσε ις  θα ξ εκ ινήσουν την 
Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου με Εσπερινό 
ενώ θα γίνει και η πρώτη παρουσίαση 
της δισκογραφικής δουλειάς του Γιώρ-
γου Σοφιανίδη με τίτλο Πολλά είπαν για 
τ' εμέν. Η εκδήλωση της πρώτης μέρας 
θα κλείσει με παραδοσιακό μουχαπέτ’.
Την επόμενη μέρα θα παρουσιαστεί η 
μουσ ικοχορευτ ική παράσ ταση «Τρα-
πεζούντα! Η πρωτεύουσα του Πόντου, 
το διαμάν τ ι της Ανατολής», σε καλλι-
τεχνική επιμέλεια, κείμενα και παρου-

σίαση του Παναγιώτη Θεοδωρίδη, με 
τη συμμετοχή νέων από τα πον τ ιακά 
σωματεία της Παμποντιακής Ομοσπον-
δίας ΗΠΑ-Καναδά και καλλιτεχνών. Την 
επιμέλεια του βίν τεο, του μον τάζ και 
της επεξεργασίας της εικόνας θα έχει 
ο Τρύφωνας Ζήσης. Θα ακολουθήσει 

μεγάλο ποντιακό γλέντι με τους: Γιώργο 
Σοφιαν ίδη, Παναγ ιώτη Θεοδωρίδη, 
Χρήσ το Τικ ταπαν ίδη, Γιάννη Σαν ίδη, 
Σωτήρη Θεοδωρίδη, Γιάννη Πολυχρο-
νίδη και Γιώτη Ευθυμιάδη. Δίπλα τους 
θα είναι οι: Δημήτρης Στεφανίδης, Βαγ-
γέλης Πεσιρίδης, Βασίλης Γεωργιάδης, 
Μιχάλης Πεσ ιρίδης, Γιώργος Μιχαη-
λίδης, Κώσ τας Απαζίδης, Σωκράτης 
Τογρίδης.
Την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου θα παρου-
σ ι α σ τ ε ί  η  θ ε α τ ρ ι κ ή  π α ρ ά σ τ α σ η 
«Ήμμμμαρτα!!!», σε κείμενα και σκηνο-
θεσία της Βασιλικής Τσανακτσίδου, με 
τη συμμετοχή των γυναικών του Συλλό-
γου Ποντίων Νόργουοκ «Πόντος». Θα 
ακολουθήσει παραδοσιακό μουχαπέτ’.
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Έφυγε από κοντά μας πριν λίγες ημέρες 

ένας υπέροχος άνθρωπος - μητέρα και γιαγιά- 
και άφησε πίσω της μεγάλο πένθος.

NTAVIES TRIPOLEOS
Γεννηθείσα στις 20 Φεβρουαρίου 1930
Απεβίωσε στις 20 Αυγούστου 2017

Η εκλιπούσα ήταν μητέρα της γνωστής κι 
αγαπητής Τίνας Μιχαλόπουλου συζύγου 

του Τάσου Μιχαλόπουλου  κι επίσης των δύο 
ακόμα αγαπητών παιδιών της, 

Κατερίνα και Γιώργου, έχοντας έξι εγγόνια 
και επτά δισέγγονα. 

Έφυγε πλήρης ημερών βλέποντας γύρω τις 
ευτυχισμένα παιδιά εγγόνια και δισέγγονα.

Η εφημερίδα μας εύχεται τα θερμά 
συλλυπητήρια και αιωνία η μνήμη της. 

Η οικογένεια αντί των στεφάνων 
έδωσε τα χρήματα στο Palliative 

Care Consult Team του Sunnybrook 
Health Hospital στην μνήμη της 

Μαρίας Τζαβάρα.
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Τ
ο Toronto District School Board α-
ποφάσισε μετά από συνέλευση να 
αναστείλει μέχρι τον Νοέμβριο το 
πρόγραμμα που είχε θεσπιστεί σε 75 

σχολεία του Τορόντο και βρισκόταν σε ισχύ 
από το 2007 μετά τον θάνατο ενός μαθητή 
από πυροβολισμούς μέσα σε σχολικό έδα-
φος.
Το πρόγραμμα είχε ουσιαστικά σταματήσει 

από τον περασμένο Μάιο ύστερα από την 
απόφαση της Αστυνομίας του Τορόντο που 
διαπίστωσε ότι  σε πολλά σχολεία της επαρ-
χίας αναφέρθηκαν περιστατικά ρατσισμού 
είτε από τους μαθητές που δεν είχαν στοι-
χεία ταυτότητας επάνω τους είτε μαθητές 
διαφορετικών φυλών που ένιωθαν παρε-
νόχληση είτε ακόμη και από παράπονα των 
καθηγητών. 

Ο 
Katay-Khaophone Sychanta α-
ναζητούνταν ως φερόμενος 
δράστης για συμμετοχή σε ε-
γκλήματα εμπορίας ναρκωτι-

κών στο Οντάριο, ενώ  επίσης πρωτοστα-
τούσε σε μια λίστα με τους πλέον καταζη-
τούμενους εγκληματίες στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες.
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τον 
Katay-Khaophone Sychanta, 35 ετών, και 
έναν άλλο άν-δρα σε ποδηλατικό μονοπάτι 
την περασμένη Τετάρτη για κατοχή ναρκω-
τικών. Ο Sychanta  είναι γεν-νημένος στο 
Λάος και για πρώτη φορά κατηγορήθηκε 
το 2005 στο Michigan.
 Η επαρχιακή αστυνομία του Οντάριο ανα-
ζητούσε τον Sychanta για τον οποίο είχε 
εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε ολόκληρο 
τον Καναδά. Σύμφωνα με την αστυνομία 
του Μόντρεαλ ο καταζητούμενος ήταν στη 
λίστα μεταξύ των 10 πλέον καταζητού-
μενων εγκληματιών που αναζητούσε η 
μονάδα Homeland Security Investigations 
του αμερικανικού Υπουργείου Εσωτερικής 

Ασφάλειας.
Στον Sychanta απαγγέλθηκαν κατηγορίες 
στο Μόντρεαλ την περασμένη Πέμπτη για 
κατοχή ναρκω-τικών, παρεμπόδιση στο 
έργο των αστυνομικών και χρησιμοποί-
ησης ψευδών εγγράφων. Αναμένεται να 
σταλεί στο Οντάριο πριν από τις  πιθανές 
διαδικασίες έκδοσης του.

Σ
ύμφωνα με το OPP τρεις άνδρες από 
το Τορόντο ευθύνονται για την εισα-
γωγή  ενός τόνου καθαρής κοκαΐνης 
στον Καναδά από την Αργεντινή.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα ένα μέλος 
της οργάνωσης φαίνεται να ενημέρωσε τις 
αστυνομικές αρχές, που πραγματοποίησε 
σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνο-
μίας την μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης 
τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια.  Σύμ-
φωνα με τον εκπρόσωπο του OPP, Vince 
Hawkes, η κοκαΐνη ζύγιζε πάνω από έναν 
τόνο και πουλήθηκε για 60 εκατομμύρια 
δολάρια στον Καναδά, ωστόσο, η συνολική 
του αξία στο εμπόριο μπορούσε να φτάσει 
μέχρι και τα 250 εκατομμύρια.
Η κοκαΐνη φορτώθηκε σε πλοία από την 
Αργεντινή και τελικός προορισμός ήταν 
το λιμάνι του Μόντρεαλ. Από εκεί τα σχέ-
δια των δραστών ήταν να σκορπίσουν την 
ποσότητα και στην περιοχή του Νιαγάρα και 
σε άλλες πόλεις του Καναδά. Σύμφωνα με 
το OPP οι δράστες είχαν διασυνδέσεις με 

ένα από τα πιο γνωστά καρτέλ κοκαΐνης στο 
Μεξικό, το οποίο δρα και στην ευρύτερη 
περιοχή του Τορόντο. 

Αναστέλεται προσωρινά το 
πρόγραμμα του TDSB που έθετε τους 
αστυνομικούς μέσα στα σχολεία

Στο Μόντρεαλ συλλήφθηκε ο 
πλέον καταζητούμενος έμπορος 

ναρκωτικών των ΗΠΑ

H πρωθυπουργός Οντάριο,Kathleen 
Wynne, υπόσχεται χρηματοδότηση 

ύψους  50 εκατομμυρίων δολάριων σε 
προγράμματα τέχνης

Η 
ετήσια χρηματοδότηση στο 
Συμβούλιο Τεχνών του Οντάριο 
θα αυξηθεί σε διάστημα τεσσά-
ρων ετών, ανακοίνωσε η Wynne 

για τις εκλογές του επόμενου έτους
Σε ανακοίνωση της που έμοιαζε με προ-
εκλογική εκστρατεία από το Θέατρο 

Berkeley Street του Τορόντο, η Wynne 
δήλωσε ότι η ετήσια χρηματοδότηση 
προς το Συμβούλιο Καλών Τεχνών του 
Οντάριο θα  αγγίξει τα 50 εκατομμύρια 
δολάρια μέσα στα επόμενα τέσσερα χρό-
νια.
«Όταν επενδύουμε στο Συμβούλιο Καλών 
Τεχνών του Οντάριο, επενδύουμε σε πολύ 
περισσότερα από τον ακμάζοντα τομέα 
των τεχνών μας», δήλωσε η Wynne.
«Επενδύουμε στους νέους μας ανθρώ-
πους, στις κοινότητές μας και στην ικανό-
τητά μας να οικοδομήσουμε μια πιο δημι-
ουργική, πιο περιεκτική και πιο καινο-
τόμα κοινωνία», ανέφερε.
Πέρυσι, το συμβούλιο τεχνών συνεισέ-
φερε κεφάλαια σε 1.657 καλλιτέχνες και 
1.098 οργανισμούς σε 212 κοινότητες σε 
ολόκληρη την επαρχία του Οντάριο. Οι 
περιφερειακές εκλογές είναι προγραμμα-
τισμένες για τις 7 Ιουνίου του 2018.

Έσπασε όλα τα ρεκόρ η κατάσχεση 
κοκαΐνης  που βρέθηκε μέσα σε 
τσιμέντο και φέρεται να άξιζε 250 
εκατ. δολάρια 
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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: Το Hollywood στην Αθήνα

Ο Anthony Quinn, o γνωστός «Ζόρμπας», σε εστιατόριο της Αθήνας

ΗJayne Mansfield στην Ακρόπολη το 1957

Η «Σιδηρά Κυρία», Μάργκαρετ Θάτσερ, με τον σύζυγο της Ντένις στην βόλτα της στην Ακρόπολη

Η 
ελευθερία θα έρθει και στην Κύ-
προ τόνισε ο υφυπουργός Εξω-
τερικών Τέρενς Κουίκ, προς τους 
συμμετέχοντες στο 19ο Παγκό-

σμιο Συνέδριο Αποδήμων Κυπρίων -μεταξύ 
των οποίων και ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας Ν. Αναστασιάδης- σημειώνο-
ντας πως ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλά-
δας, Νίκος Κοτζιάς, «είναι καλά διαβασμέ-
νος».
Ο υφυπουργός αρμόδιος για τον Από-
δημο Ελληνισμό, κ. Κουίκ, διαβεβαίωσε 
ότι ο στόχος του είναι να γιγαντωθεί η δια-
σπορά. Συναφώς, αναφέρθηκε στην προώ-
θηση νομοθεσίας για την αναγέννηση του 
Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (ΣΑΕ), 

στο οποίο, όπως ανέφερε, έχει θέση και ο 
κυπριακός Ελληνισμός. Το νέο ΣΑΕ, διαβε-
βαίωσε, «δεν θα εξουσιάζεται από κόμματα 
και κυβερνήσεις, ώστε επιτέλους να απο-
κτήσει την ανεξαρτησία της η ομογένεια και 
θα έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και θα αυτο-
χρηματοδοτηθεί». Ένα δολάριο κάθε χρόνο 
να εισφέρει ο κάθε απόδημος, το ΣΑΕ θα 
έχει προϋπολογισμό, «που θα αγοράζει 
βουνά», είπε.
«Το κόμμα του ΣΑΕ θα είναι ένα, θα λέγε-
ται Ελλάδα, με σημαία γαλανόλευκη και στη 
μέση το σταυρό», πρόσθεσε ο υφυπουρ-
γός Εξωτερικών. Επίσης, ανακοίνωσε ότι 
θα υπάρξει σύντομα τριμερής συνεργασία 
Ελλάδας-Κύπρου-Αρμενίας.

Τ. Κουίκ: «Το Συμβούλιο 
Απόδημου Ελληνισμού 

δεν θα εξουσιάζεται 
από κόμματα»
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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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ή ΚΥΡΙΑ
Να ομιλεί Ελληνικά και Αγγλικά, 

να οδηγεί, με ευχάριστη 
προσωπικότητα και γνώσεις 

κομπιούτερ για μερική ή πλήρη 
απασχόληση

Τηλεφωνήστε για ραντεβού
647.718.8012
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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 κυρία
για ολιγόωρη καθημερινή φροντίδα 

ηλικιωμένου ζευγαριού. 
Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν ελαφρές 
οικιακές εργασίες, μαγείρεμα και πλύση.

Τηλέφωνο επικοινωνίας

647.632.3052
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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

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Στην Αστόρια ο Στέργιος σαν πρώτα 

βγήκε για να ανταμώσει τη Γιώτα

μα πριν φτάσει, λοιπόν,

 στην πλατεία Αθηνών 

τον εχτύπησε μία Τογιότα.

Ο ΘΥΜΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΕΑ

Ο Αχιλέας απ’ την Αδελαϊδα 

ετσατίστηκε με τον Βρασίδα. 

Πο’ιός θυμάται γιατί;... 

Υποθέτω μπορεί 

να επρόκειτο για νεανίδα..

Μ’ ΕΝΑ ΣΜΠΑΡΟ

Ο Τώνης από τη Βοστόνη

 στόχο έβαλε ένα τρυγόνι 

για να εξασκηθεί 

και στη σκοποβολή

μα πέτυχε ένα πεπόνι.

ΤΟ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ

Γράφει ο Γεράσιμος απ’ το Λονδίνο: 

«Τα υπάρχοντά μου τα άλλα τ’ αφήνω. 

Πίσω στην Κεφαλονιά 

αύριο γυρίζω με μια μόνο βαλίτσα 

και το μαντολίνο.»

Ο ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Αυτός ο κόσμος πρέπει να αλλάξει

Πρέπει να πάρει νέα μορφή

Γιατ’ όπως πάει θα μας βουλιάξει

Μεγάλη θα ‘ρθει καταστροφή.

Αυτός ο κόσμος πρέπει ν’ αλλάξει

Νέα πορεία να χαραχτεί 

Νέα θεμέλια να μπούνε

Στην θέση του μίσους η αγάπη να μπει.

Όλα εκείνα που μας χωρίζουν 

Πρέπει να σβήσουν να ξεχαστούν

Όλοι ενωμένοι κι αδελφωμένοι

Κι ευτυχισμένοι πρέπει να ζουν

Πλούτοι υπάρχουν και φτάνουν για όλους

Να ζούμε όλοι στην γη πιο καλά

Μα πρέπει πρώτα σ’ εκείνους που τα ‘χουν 

Λίγη αγάπη να μπει στην καρδιά.

Γιατί άνθρωπε μου αν προσπαθήσεις

Και τα αποκτήσεις όλα στην γη

Πάλι μια μέρα εδώ θα τα αφήσεις

Δεν ήταν δικά σου θα αποδειχτεί.

Βάλε αγάπη μέσα στην καρδιά σου

Ποτέ κακία να μην κρατάς

Να βοηθήσεις να ‘ναι η χαρά σου

Όλο τον κόσμο να αγαπάς.

Να ταξιδέψουμε από άκρη σε άκρη

Ένα να γίνουμε μαύροι, λευκοί

Κι αν μας ρωτάνε «ποια πατρίδα;»

Με περηφάνια να λέμε την γη.

Να ιδούμε μόνο μια σημαία

Να κυματίζει σ’ όλη τη γη

Για αγάπη ειρήνη κι αδελφοσύνη

Να τραγουδάμε όλοι οι λαοί.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΕΣΣΟΣ
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Jocelyn Chew: 
είναι να τη χαζεύεις 

Η Jocelyn Chew 
είναι μισή Κινέζα 
και μισή Ισλανδή 
με καταγωγή και 
από τον Καναδά. 
Ξεκίνησε το 
μόντελινγκ στην 
ηλικία των 16 ετών 
και πλέον μένει 
μόνιμα στη Νέα 
Υόρκη.

Το εντυπωσιακό 
μοντέλο αρέσκεται 
να γίνεται 
αντικείμενο 
θαυμασμού κι έτσι 
μοιράζεται με τους 
φίλους της στα social 
media στιγμές από 
τι διακοπές της και 
τις εξορμήσεις της σε 
παραλίες.
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Τ
ο έχουμε πει 
πολλές φο-
ρές, αλλά το 
λέμε και άλ-

λη μία. Η Σάσα Μπά-
στα είναι η πιο ΕΡΩ-
ΤΙΚΗ γυναίκα που υ-
πάρχει στην Ελλάδα. 
Κανείς δεν μπορεί 
να ξεχάσει τα μαθή-
ματα που έδινε για 
τις… σχέσεις σε τη-
λεοπτική εκπομπή, 
αλλά και τις καυτές 
εμφανίσεις που έ-
κανε.
Τώρα αν την έχετε 
χάσει, υπάρχει και 
το Instargam, όπου 
οι πόζες που ανε-
βάζει είναι ιδιαί-
τερα καυτές και μπο-
ρούν να προκαλέ-
σουν… πανικό. Κάτι 
ανάλογο πάθαμε 
και εμείς μόλις την 
είδαμε και… κολλή-
σαμε μαζί της. 

η αγγελική ηλιάδη 

μοιράζει… πόνο

Η Αγγελική Ηλιάδη είναι μία 
από τις πιο καυτές παρουσίες 
στην χώρα μας. Η ξανθιά καλ-
λονή διατηρεί έναν από τους 
πιο… κολασμένους λογαρια-
σμούς, μια και οι φωτογραφίες 
που ανεβάσει είναι ιδιαίτερα 
αποκαλυπτικές.

Εμείς, μόλις… μπήκαμε στο 
προφίλ της, μείναμε με το 
στόμα… ανοικτό, κυρίως με 
την απίστευτη κορμάρα της, 
στην οποία δύσκολα θα κατα-
φέρεις να βρεις ένα ψεγάδι.

η κόνι δεν σταματά να 

μας… πορώνει!

Η Κόνι Μεταξά δεν είναι σαν 
τις… υπόλοιπες γυναίκες. Η 
κόρη του Λευτέρη Πανταζή 
είναι δυναμική και έχει ξεχω-
ρίσει για τον ιδιαίτερο χαρα-
κτήρα της, αλλά κυρίως για 
την ομορφιά και τον ερωτι-
σμό που εκπέμπει.

Sκέψου να πετυχαίνεις τη 
Δώρα την Κωνσταντοπού-
λου από την Καλαμάτα στην 
Ερμού και πες μου αλήθεια 
τώρα: θα στεκόσουν σαν 
άγαλμα που βαράει προσοχή 
μπροστά της; Θα έτρεχες μετά 
σπίτι να κάνεις κρύα ντους να 
ηρεμήσεις;

Εγώ πάντως το ομολογώ, 
αυτό θα έκανα. Και μετά θα 
άραξα καναπέ για να χαζέψω 
το instagram της. Εγώ κι άλλοι 
70 χιλιάδες ακόλουθοί της!

Μπάστα… Σάσα! Λυπήσου 
μας και λίγο!

Η Ελληνίδα χορεύτρια με τις 
καμπυλάρες!

ποιος καύσωνας; η 

δώρα είναι πιο καυτή!

Η 
Όλγα Φαρμάκη είναι μία από τις πιο καυ-
τές γυναικάρες στην χώρα μας, μια και 
διαθέτει απίστευτες καμπύλες και δεν 
έχει… πρόβλημα να μας τις δείξει στον 

προσωπικό της λογαριασμό στο γνωστό μέσο κοι-
νωνικής δικτύωσης. Ειδικά τώρα που το καλοκαί-

ρι είναι ακόμα… εδώ και οι υψηλές θερμοκρασίες 
την… προκαλούν να φορέσει το μαγιό της και να 
κάνει τις βουτιές της.
Κάπως έτσι έσκασαν… και τα τελευταία «χτυπή-
ματα» στο Instagram, όπου η Ελληνίδα καλλονή, 
ποζάρει στην Σαντορίνι με το ασημένιο μαγιό της.

Ρίχνει… φαρμάκι με την κορμάρα 
της η Όλγα!

Ε
γ κ ε φ α λ ι κ ά … 
προσφέρει η με-
λαχρινή καλλονή 
όσες φορές ξεκι-

νά να κουνά την κορμά-
ρα της στους ήχους της 
μουσικής.

Η Ελένη Ματζουράνη, 
για την οποία και σας 
γράφουμε αυτέ ς τ ις 
γραμμές, εμφανίζεται σε 
νυχτερινά μαγαζιά και… 
στόχος της είναι να κάνει 
όλους τους θαμώνες να 
κινούνται στον ρυθμό 
της μουσικής. Βέβαια, 
αυτό δεν το… πετυχαί-
νει πάντα, μια και όλοι 
μένουν… παγωτό με την 
κορμάρα της και την κοι-
τούν αποσβολωμένοι.
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Η 
Rosanna Arkle είναι μοντέλο 
και τηλεπερσόνα και κατάφε-
ρε να μετατρέψει την ενασχόλη-
σή της με τα social media και το 

Instagram σε δουλειά, η οποία της αποφέ-
ρει μέχρι και 3.000 δολάρια για κάθε ανάρ-
τησή της.

Η πανέμορφη Νεοζηλανδή στα 28 της χρό-
νια μετράει ήδη 3 εκατομμύρια followers 
στο Instagram και σκοπεύει να τους αυξή-
σει.
Μάλιστα θέλησε να μοιραστεί τα μυστικά 
της επιτυχίας ώστε και άλλοι να μπορέσουν 
να πετύχουν όσα εκείνη.

Τ
α πράγματα είναι 
απλά και να τον 
ακούς τον Μπα-
μπίνο όταν σου 

μιλάει: στο δίπολο στή-
θος-οπίσθια (και να με 
‘σχωράς για το πολίτικαλ 
κορέκτνες μου) η επιλο-
γή είναι ξεκάθαρη και 
η ζυγαριά γέρνει μονό-
μπαντα στα δεύτερα. 

Την πραγματ ικότητα 
αυτή έρχεται να ενισχύ-
σει με το παράδειγμά 
της η Βianca Εlla Βooth, 
μία μελαχρινή καλλονή 
που τα γόνατά της φτά-
νουν στο κεφάλι πολ-
λών εξ ημών, η οποία 
ωστόσο δεν διαθέτει 
εκείνο το μπούστο που 
θα σε έκανε να σταματή-
σεις το χαζολόγημα με 
τον κολλητό στην καφε-
τέρια για να γυρίσεις και 
να την κοιτάξεις. 

Ε και;

Ωδή στα δίμετρα πόδια 
της Μπιάνκα

Κ
ούμπωνε με 
δυσκολία το 
σουτιέν της 
και είπε να 

βρεθεί σε βρετανικό 
ριάλιτι ώστε να δείξει 
τα κάλλη της.

Η Κέισι Μπάτσελορ 
πάει πακέτο με το σού-
περ μπούστο της για το 
οποίο όμως δεν ένιωθε 
ποτέ πραγματικά ευτυ-
χ ισμένη, αν και το 
«εκμεταλλεύτηκε» για 
τη δημοσιότητα. Οι 
άντρες, βέβαια, έχουν 
φυσικά μια διαφορετική 
άποψη.

Kερδίζει 3.000 δολάρια για κάθε 
ανάρτηση Η καυτή Charlotte McKinney 

φωτογραφίζεται και προκαλεί

Ε
ίναι η απόλυτη ανδρική φαντα-
σίωση. Η Charlotte McKinney 
ξεχωρίζει για τις χυμώδεις κα-
μπύλες της και ποζάρει όσο πιο 

προκλητικά της υπαγορεύει ο εκάστοτε 
φωτογράφος.

Η 23χρονη από τη Φλόριντα των ΗΠΑ 
φιλοξενείται στο περιοδικό Summum. 
Πότε ολόγυμνη και πότε με μικροσκο-
πικά μπικίνι, η χυμώδης ξανθιά εκτο-
ξεύει το θερμόμετρο  στα ύψη.

Το στήθος που δε χωράει 
στο σουτιέν
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Στις πλαγιές του μυθικού βουνού 
των Κενταύρων δύο από τα πιο 
γνωστά και όμορφα κεφαλοχώρια 
του Πηλίου, η Πορταριά και η 
Μακρινίτσα, συμπληρώνουν με 
την ξεχωριστή παρουσία τους μια 
μοναδική τοπιογραφία που κρατά 
επάξια το ταξιδιωτικό ενδιαφέρον 
ψηλά, χειμώνα - καλοκαίρι

Ο 
Παγασητικός κόλπος με την 
ήρεμη θάλασσά του και η 
πόλη του Βόλου θαρρείς 
μοιάζουν από εδώ ψηλά να 
απλώνονται τα πόδια σου! 
Ολόγυρα πλατάνια, καστα-

νιές, τρεχούμενα νερά, κατάφυτες πλαγιές, 
σκιερές ρεματιές, συμπληρώνουν μια μαγι-
κή τοπιογραφία.
Μέσα σε αυτήν την πλούσια εναλλαγή 
των φυσικών στοιχείων ξεχωρίζουν σαν 
ανθρώπινα στολίδια τα διάσημα πλέον 
πηλιορείτικα χωριά της Πορταριάς και της 
Μακρινίτσας. Οι δροσερές πλατείες τους, 
τα παραδοσιακά καλοβαλμένα πηλειορί-
τικα αρχοντικά τους, οι γραφικές ταβέρνες 
αλλά και οι αμέτρητοι ξενώνες για κάθε 
γούστο και βαλάντιο, σκιαγραφούν σε 
αυτά τα δύο χωριά τον τέλειο προορισμό.
Μοναδικό μειονέκτημα της περιοχής που 
είναι ιδιαίτερα δημοφιλής για το περιηγη-
τικό, το ιστορικό ενδιαφέρον της, αλλά και 
τη φυσική ομορφιά της, είναι η συρροή 
οχημάτων και ανθρώπων που συνωστί-
ζονται στα στενά σοκάκια των οικισμών τα 
τριήμερα και τις πολυήμερες αργίες.
Αν έχετε την πολυτέλεια της επιλογής, 
καλύτερα αποφασίστε να έρθετε εδώ ένα 
απλό Σαββατοκύριακο, ώστε να νιώσετε 
με ηρεμία όλη τη μαγεία του ανοιξιάτικου 
πηλιορείτικου τοπίου, να ζήσετε τη θαλ-
πωρή του χωριού και φυσικά να έχετε την 
άνεση να επιλέξετε χωρίς συμβιβασμούς 
το κατάλυμα που σας αρέσει.
Ξεκινώντας από το κέντρο του Βόλου οι 
ευδιάκριτες πινακίδες εύκολα θα σας δεί-
ξουν την πορεία που θα πρέπει ν’ ακο-
λουθήσετε για τα χωριά του Κεντρικού 
Πηλίου. Ο ασφάλτινος δρόμος καθώς 
φιδοσέρνεται στις δασωμένες και απότο-
μες πλαγιές με γρήγορα και απανωτά στρι-
φογυρίσματα, ξεφεύγει από τη βουή της 
πόλης.
Κάθε στροφή και μια ανάσα ανακούφισης 
καθώς γρήγορα κερδίζετε υψόμετρο ενώ 
το τοπίο βαθμηδόν ομορφαίνει όσο ξεμα-
κραίνετε από τον συνωστισμό της πόλης. 
Ανακασιά, Ανω Βόλος, Κατηχώρι και τελικά 
Πορταριά. Ούτε το καταλαβαίνεις για πότε 
έφτασες.
Οσες φορές και να έχετε έρθει εδώ στην 
Πορταριά που θεωρείται από τους πλέον 
προσφιλείς προορισμούς στο Πήλιο -καθώς 
είναι κομβικό σημείο λόγω θέσης-, επιβάλ-
λεται να σταθείτε για λίγο στην πλατανοσκέ-
παστη πλατεία του χωριού. Στη συνέχεια 
χαράξτε τη δική σας πορεία. Ο ένας δρό-
μος που φεύγει βορειοανατολικά τραβά 
για τα Χάνια και συνεχίζει για Ζαγορά, Τσα-

γκαράδα, Κισσό και τ’ άλλα χωριά του Ανα-
τολικού Πηλίου που βλέπουν Αιγαίο. Ο 
άλλος φεύγει βόρεια και καταλήγει μετά μια 
σύντομη μα ευχάριστη περιπλάνηση, στην 
αρχοντική Μακρινίτσα.

Παραδοσιακό στολίδι τεσσάρων 
εποχών
Μόλις 2,5 χιλιόμετρα χωρίζουν την Πορ-
ταριά από τη Μακρινίτσα. Οι γειτονιές της 
κτισμένες ανάμεσα στη βαθιά χαράδρα 
«Μέγα Ρέμα» και στον γυμνό ορεινό όγκο 
του Σαρακήνικου, κυριολεκτικά μοιάζουν να 
γλιστρούν ομαλά στην πλαγιά του βουνού.
Αξια προσοχής είναι η Βασιλική της Μετα-
μόρφωσης που βρίσκεται λίγο κάτω από την 
πλατεία και είναι έργο του λαϊκού αρχιτέ-
κτονα Δήμου Ζουπανιώτη που έκτισε στο 
Πήλιο πολλές εκκλησίες.
Λίγο ψηλότερα από την πλατεία βρίσκεται 
η εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου με 
λιθανάγλυφα που πιθανόν να προέρχονται 
από την παλιά μονή της Θεοτόκου Οξείας 
Επισκέψεως. Για να έχετε μια αντιπροσω-
πευτική εικόνα της πηλιορείτικης αρχιτεκτο-
νικής ψάξτε να βρείτε το κλασικό παραδο-
σιακό αρχοντικό Χατζηκώστα, το αρχοντικό 
Καραβέργου με το πολυγωνικό σαχνισί και 
το ανακαινισμένο του Μουσλή που λειτούρ-
γησε ως ξενώνας.

Πορταριά - Δράκεια
Ενας καινούργιος ασφαλτοστρωμένος δρό-
μος που δεν αναφέρεται στους περισσότε-
ρους χάρτες, ξεκινά από τα Χάνια και κατη-
φορίζει προς Δράκεια. Για όσους αρέσκο-
νται στις χωμάτινες περιπέτειες, μια δεύ-
τερη αλλά χωμάτινη διαδρομή που κινεί-
ται παράλληλα με την ασφάλτινη, καταλή-
γει επίσης στη Δράκεια μέσα από μια κατά-
φυτη τοπιογραφία όπου διάφορα δασικά 

είδη αλληλοσυμπλέκονται. Ακολουθώντας 
είτε τον χωμάτινο είτε τον ασφάλτινο δρόμο 
δεν θα χρειαστεί να διανύσετε περισσότερα 
από 8 πανέμορφα χιλιόμετρα. Το χωριό σας 
καλωσορίζει με τα λιθόστρωτα καλντερίμια 
και τις πρόσχαρες αυλές του γεμάτες ολάν-
θιστους κήπους, ακόμη και στην καρδιά του 
χειμώνα. Η οικιστική δομή της Δράκειας 
αναπτύχθηκε γύρω από το παλιό κεντρικό 
καλντερίμι που έχει ισοπεδώσει σήμερα ο 
ασφαλτόδρομος. Το χωριό χωρίζεται σε δύο 
γειτονιές με ισάριθμες πλατείες. Στην Πλα-
τεία Θυσίας με τον θεόρατο πλάτανο και τη 
δροσερή βρύση συναντάμε τον ναό του Αγ. 
Νικολάου. Αξιόλογη είναι επίσης η εκκλησία 
του Αγ. Σπυρίδωνα με το λεπτοδουλεμένο 
τέμπλο. Ανάμεσα στα παλιά σπίτια συναντάς 
ακόμη και σήμερα παραδοσιακά εργαστή-
ρια ξυλογλυπτικής. Από τα ελάχιστα αρχο-
ντικά που γλίτωσαν τη μανία του Εγκέλαδου 
η οποία βασάνισε αρκετά στο παρελθόν το 
Πήλιο, ξεχωρίζει αυτό του Τριαντάφυλλου 
που είναι διακοσμημένο με τοιχογραφίες 
του 18ου αι., ξυλόγλυπτα και ζωγραφιστά 
ταβάνια.

Μακρινίτσα - Μονή Σουρβίας
Από τη Μακρινίτσα θα βγείτε στον Βόλο και 
στο ύψος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα 
στρίψετε προς τον οικισμό Φυτόκο. Εδώ θα 
ρωτήσετε να σας δείξουν τον δρόμο για τη 
μονή Σουρβίας. Θα περάσετε τη μονή Γοργο-
επήκου και θα βρεθείτε να περιπλανιέστε σ’ 
ένα μεσαίου υψομέτρου (400-500 μ.) τοπίο, 
κατάφυτο από οπωρώνες, πλατάνια, βελα-
νιδιές, σκίνους και κουμαριές. Οι στροφές 
είναι άφθονες και τις πρόχειρες ταμπέλες 
που υπάρχουν σε κάποια σημεία πιθανόν να 
μην τις δείτε.
Η χρήση ενός καλού χάρτη ή ακόμη καλύ-
τερα Gps, θ’ αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη. 

Ομως αξίζει τον κόπο. Το μοναστήρι είναι 
από τα παλιότερα της Θεσσαλίας και καθώς 
κουρνιάζει σε σημείο που σκιάζεται από 
θεόρατες βελανιδιές, κερδίζει τις εντυπώ-
σεις. Αυτήν την εποχή πραγματοποιούνται 
έργα αναστύλωσης. Στην επιστροφή μπο-
ρείτε να στρίψετε προς Κερασιά κι από εκεί 
μέσω ασφάλτινου δρόμου να συνεχίσετε 
για Βόλο.
Πορταριά - Μακρινίτσα από το βουνό
Από το κέντρο της Πορταριάς θα ακολου-
θήσετε τον δρόμο που οδηγεί στις ψηλότε-
ρες γειτονιές. Σύντομα το ασφάλτινο οδό-
στρωμα γίνεται χωμάτινο καθώς ο δρόμος 
με συνεχείς στροφές κερδίζει ύψος.
Διασχίζετε δάσος με θεόρατες καστανιές και 
συνεχίζετε ώσπου να πέσετε στον δασικό 
δρόμο που έρχεται από τα Χάνια.
Σε αυτό το σημείο θα στρίψετε αριστερά και 
με προσοχή στην άφθονη λάσπη που υπάρ-
χει παντού αυτήν την εποχή, αλλά και στα 
νεροφαγώματα θα συνεχίσετε για περίπου 
10 χιλιόμετρα έως τις γειτονιές της Μακρι-
νίτσας.

Πορταριά - Μακρινίτσα από το 
βουνό
Από το κέντρο της Πορταριάς θα ακολου-
θήσετε τον δρόμο που οδηγεί στις ψηλότε-
ρες γειτονιές. Σύντομα το ασφάλτινο οδό-
στρωμα γίνεται χωμάτινο καθώς ο δρόμος 
με συνεχείς στροφές κερδίζει ύψος.
Διασχίζετε δάσος με θεόρατες καστανιές και 
συνεχίζετε ώσπου να πέσετε στον δασικό 
δρόμο που έρχεται από τα Χάνια.
Σε αυτό το σημείο θα στρίψετε αριστερά και 
με προσοχή στην άφθονη λάσπη που υπάρ-
χει παντού αυτήν την εποχή, αλλά και στα 
νεροφαγώματα θα συνεχίσετε για περίπου 
10 χιλιόμετρα έως τις γειτονιές της Μακρι-
νίτσας.

Μακρινίτσα/Πορταριά: εξώστης στον παγασητικό
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Η 
παράσταση των φημισμένων μπα-
λέτων Μπολσόι, αφιερωμένη στα 
75 χρόνια του εμβληματικού χο-
ρευτή, δασκάλου και χορογράφου 

τους Μιχαήλ Λαβρόφσκι λαμβάνει χώρα την 
Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους 
Θεσσαλονίκης και την Τρίτη 19 και Τετάρτη 20 
Σεπτεμβρίου στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού 
στην Αθήνα. 
Το επετειακό αφιέρωμα των Μπολσόι σ’ 
αυτόν τον ζωντανό θρύλο, παρουσιάζεται 
στην Ελλάδα, μετά την παγκόσμια πρεμιέρα 
που έγινε στις 4 Μαΐου 2017 στη Μόσχα. Στην 
παράσταση πρωταγωνιστεί, ερμηνεύοντας 
τον ρόλο του θρυλικού Νιζίνσκι, ο κορυφαίος 
σήμερα χορευτής του κόσμου και καλλιτεχνι-
κός επίγονος του Λαβρόφσκι, Ιβάν Βασίλιεφ. 
Στον ρόλο του Ντανίλιεφ, ο ίδιος ο Μιχαήλ 
Λαβρόφσκι, που επιστρέφει στο Ηρώδειο 
μετά από τριάντα χρόνια. Η παράσταση απο-
τελείται από ιστορικές χορογραφίες του 
Λαβρόφσκι, αποκλειστικά για τα μπαλέτα 
Μπολσόι, όπως ο Καζανόβας, το έργο Νιζίν-
κσκι, η Ρωσίδα Μπαλαρίνα, αλλά και από 

έργα, στους πρώτους ρόλους των οποίων διέ-
πρεψε ο ίδιος ως χορευτής, όπως ο Σπάρτα-
κος και ο Δον Κιχώτης. 
Εκτός του ίδιου του Βασίλιεφ, τους υπό-
λοιπους κεντρικούς ρόλους ερμηνεύουν οι 
πρώτοι χορευτές του Θεάτρου Μπολσόι και 
νέα χορευτικά ινδάλματα της Ρωσίας: Νίνα 
Καπτσόβα, Ιγκόρ Τσβίρκο, Μαρία Βινογκρά-
ντοβα και άλλοι σπουδαίοι σολίστες, πλαισι-

ωμένοι από το Corps de Ballet της φημισμέ-
νης ομάδας. 

Πληροφορίες:
19 και 20 Σεπτεμβρίου στο ΗΡΩΔΕΙΟ Διονυ-
σίου Αρεοπαγίτου (στάση μετρό Ακρόπολη), 
Τηλ: 210 3241807 
Ώρα: 21:00 
Τιμές εισιτηρίων: 28-120 ευρώ

Το μιούζικαλ του Δημήτρη 
Μαραμή σε σκηνοθεσία 
Κωνσταντίνου Ρήγου θα 
παρουσιαστεί για μια βραδιά 
στις 15 Σεπτεμβρίου

Τ
ο μιούζικαλ «Ερωτόκριτος», 
η μεγάλη επιτυχία που ε-
γκαινίασε την Εναλλακτική 
Σκηνή της Εθνικής Λυρικής 

Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ί-
δρυμα Σταύρος Νιάρχος τον περα-
σμένο Μάιο, παρουσιάζεται για 
μια και μοναδική παράσταση στο 
Ηρώδειο στις 15 Σεπτεμβρίου. Ο 
Δημήτρης Μαραμής υπογράφει τη 
μουσική, το λιμπρέτο, αλλά και τη 
μουσική διεύθυνση του «Ερωτό-
κριτου», ενώ η σκηνοθεσία, η χο-
ρογραφία και το σκηνικό είναι του 
Κωνσταντίνου Ρήγου.
H πρώτη παραγγελία μιούζικαλ της 
Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ εξε-
λίχθηκε σε μια από τις μεγαλύτερες 
επιτυχίες της σεζόν 2016/17, απο-
σπώντας εξαιρετικές κριτικές και 
ενθουσιάζοντας το κοινό που το 
παρακολούθησε στις 10 sold out 
παραστάσεις. Ο Δημήτρης Μαρα-
μής συνέθεσε ένα έργο γεμάτο 
δυνατές μελωδίες, επάνω στο αρι-
στούργημα του Κορνάρου, κρατώ-
ντας την κρητική διάλεκτο και το 
μέτρο (δεκαπεντασύλλαβος) του 
έργου. Με επιρροές από τη μουσική 
παράδοση της Κρήτης, αναφορές 
στην τζαζ, τα μπλουζ, αλλά και τον 
Χατζιδάκι, ο συνθέτης δημιούργησε 
ένα νέο μελωδικό σύμπαν για τους 
χιλιάδες στίχους του Ερωτόκριτου. 

«Το πρώτο ερώτημα που έθεσα στον 
εαυτό μου ήταν το πώς θα προσέγ-
γιζα μουσικά αυτό το κλασικό αρι-
στούργημα των δέκα χιλιάδων στί-
χων γραμμένο στην κρητική διάλε-
κτο, μέρη του οποίου σιγοτραγου-
διούνται από όλους τους Έλληνες 
στην παραδοσιακή τους μελοποί-
ηση. Θεώρησα ότι πρέπει να μελο-
ποιηθεί με ένα τελείως διαφορετικό 
τρόπο σε σχέση με αυτά που είχαμε 
συνηθίσει έως τώρα, χωρίς όμως να 
προδοθεί ούτε μία συλλαβή από το 
λόγο του Βιτσέντζου Κορνάρου», 
σημειώνει ο συνθέτης.
Ο «Ερωτόκριτος» του Μαραμή 
δεν τοποθετείται σε συγκεκριμένο 
χρόνο και χώρο. Εστιάζει κυρίως 

στα διαχρονικά στοιχεία της ερω-
τικής ιστορίας του Ερωτόκριτου και 
της Αρετούσας, στην «αρρώστια» 
του πόθου και στις περιπέτειες των 
δύο νέων μέχρι να φτάσουν στο 
αίσιο τέλος του γάμου τους, παρά 
τη χρήση του ιδιαίτερου δεκαπε-
ντασύλλαβου του Κορνάρου, που 
παραπέμπει στο πρωτότυπο ιστο-
ρικό πλαίσιο.
Στο ίδιο πλαίσιο κινείται επίσης η 
σκηνική απόδοση του Κωνσταντί-
νου Ρήγου, ο οποίος έστησε μια 
παράσταση με σύγχρονα υλικά και 
μινιμαλιστικό σκηνικό, αλλά και 
μια live κάμερα που εστιάζει στην 
ένταση των συναισθημάτων. Η σκη-
νοθεσία ακολουθεί το μουσικό κεί-

μενο και τη γλώσσα του Ερωτόκρι-
του, και την ίδια στιγμή αναδεικνύει 
όλα εκείνα τα διαχρονικά ζητήματα 
που ενώνουν και ταυτόχρονα χωρί-
ζουν την Αρετούσα και τον Ερωτό-
κριτο, με τη δραματική και επανα-
στατική ένταση ενός Ρωμαίου και 
μιας Ιουλιέττας.
Στην επιτυχία του «Ερωτόκριτου» 
συνέβαλαν ιδιαιτέρως οι ερμη-
νευτές της παράστασης: ο Θοδω-
ρής Βουτσικάκης (Ερωτόκριτος), η 
Μαρίνα Σάττι (Αρετούσα) ο τραγου-
δοποιός Γκωτιέ Βελισσάρης, και οι 
διακεκριμένοι λυρικοί καλλιτέχνες 
Ιωάννα Φόρτη και Κωστής Μαυρο-
γένης δημιούργησαν ένα πρωταγω-
νιστικό σύνολο υψηλού επιπέδου.

Αποκαλύφθηκε 
μνημείο που 
αναφέρει ο 
Παυσανίας στην 
«Περιήγηση»

Έ
να καταπον τ ισμένο, 
σήμερα, κτίριο, ίσως ένα 
από τα τελευταία αρχαία 
δημόσια οικοδομήματα 

κοντά στον λιμένα της πόλης της 
Σαλαμίνος, που ενδεχομένως είδε 
και αναφέρει στην Περιήγησή του 
ο Παυσανίας τον 2ο αι. μΧ, απο-
καλύπτεται σταδιακά στη Σαλα-
μίνα.
Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του 
το ΥΠΠΟΑ, σε μικρή απόσταση 
από τον νεότερο μώλο, μήκους 
48 μ, που ξεχωρίζει στη βόρεια 
πλευρά του όρμου του Αμπελα-
κίου και ο οποίος είναι κατασκευ-
ασμένος πριν το 1900 από αρχαίο 
οικοδομικό υλικό, «αποκαλύπτε-
ται, καταποντισμένη σήμερα, σε 
βουρκώδες περιβάλλον, μεγάλη 
στιβαρή κατασκευή, από λιθό-
πλινθους, επιμελούς εμφάνισης, 
σε μήκος 13 μ. Πρόκειται, κατά 
πάσα πιθανότητα, για κρηπίδα 
(με εντοπισμένη ισχυρή θεμελί-
ωση στο νότιο σκέλος της) κτηρια-
κής κατασκευής δημόσιου χαρα-
κτήρα».
«Η μορφή του κρηπιδώματος» 
συνεχίζει η ανακοίνωση, «μαζί 
με τα άλλα αρχιτεκτονικά στοι-
χεία και τα κινητά ευρήματα, σε 
συνδυασμό με την εύρεση παλαι-
ότερα (το 1882), σε άμεσα γειτο-
νικό σημείο, μαρμάρινου βάθρου 
αγάλματος με αναθηματική επι-
γραφή (IG ΙΙ2 1955), οδηγούν 
στην προκαταρκτική ερμηνεία 
του κτηρίου ως ναού ή στοάς, σε 
λειτουργία κατά την Υστερορωμα-
ϊκή εποχή, ιδρυμένου πιθανώς σε 
παλαιότερους, Υστεροκλασικούς-
Ελληνιστικούς χρόνους».
Στην περιοχή δε, της Κυνόσου-
ρας, οι συστηματικές θαλάσ-
σιες γεωφυσικές έρευνες έδω-
σαν, μεταξύ άλλων, «πολύ 
μεγάλο όγκο ψηφιακών δεδο-
μένων υψηλότατης ποιότητας, 
των οποίων η επεξεργασία 
αναμένεται να ρίξει φως στην 
παλαιογεωγραφική εξέλιξη της 
περιοχής και στον εντοπισμό 
στόχων αρχαιολογικής σημα-
σίας».

ο «ερωτόκριτος» τραγουδά στο ηρώδειο

Τα Μπαλέτα Μπολσόι γιορτάζουν τον Μιχαήλ 
Λαβρόφσκι στο Ηρώδειο
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ΥλικΑ (γιΑ 4 meριδΕΣ)
 ª 200 γρ. ντοματίνια
 ª αλάτι, ζάχαρη και έ.π. ελαιόλαδο για το ψήσιμο 
 ª 700 γρ. μέτρια κολοκυθάκια, σε λεπτά μπαστουνάκια
 ª 2 πιπεριές Φλωρίνης, σε λεπτά μπαστουνάκια
 ª 2-3 ραπανάκια, σε λεπτές φέτες
 ª 2 κ.σ. λιναρόσπορο
 ª μερικά καππαρόφυλλα τουρσί, ξαλμυρισμένα 
 ª 10-15 φύλλα δυόσμο, χονδροκομμένα

ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΝΕΓΚΡΕΤ ΔΥΟΣΜΟΥ
 ª χυμό και ξύσμα από 1½ λάιμ, ακέρωτο
 ª 1 κ.γ. μαύρη ζάχαρη
 ª 100 ml έ.π. ελαιόλαδο
 ª ½ κ.γ. αποξηραμένο δυόσμο 
 ª 15 ml σησαμέλαιο 

διΑδικΑΣιΑ
 ª Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 70°C. Κόβουμε τα ντοματίνια στη μέση, τα 

απλώνουμε σε ταψάκι με την κομμένη πλευρά προς τα πάνω, τα πασπαλίζουμε με λίγο 
αλάτι και ζάχαρη, τα ραντίζουμε με ελαιόλαδο και τα βάζουμε στον φούρνο για περί-
που 2 ώρες. 

 ª Σε μια μπασίνα ανακατεύουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά εκτός από τον δυόσμο και 
αλατίζουμε.  Βάζουμε στο μπλέντερ όλα τα υλικά της βινεγκρέτ και χτυπάμε καλά. 

 ª Σερβίρουμε τη σαλάτα, την περιχύνουμε με τη βινεγκρέτ και ανακατεύουμε. Στολί-
ζουμε με τα ψημένα ντοματίνια και τα φύλλα δυόσμου.

Άρωμα Κουζίνας

Δροσερή κολοκυθοσαλάτα με 
βινεγκρέτ δυόσμου

SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com



LIFE 531 σεπτεμβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com FUN

Ένας δημοσιογράφος παίρνοντας συνέ-
ντευξη από το νικητή ενός σημαντικού 
αγώνα ποδηλασίας σχολιάζει : 
- « Καταλαβαίνω πως για να γίνει κανείς 
πρωταθλητής σαν κι εσάς , πρέπει να 
έχει πραγματικό πάθος με την ποδηλα-
σία . « 
- « Εγώ , τον διακόπτει ο πρωταθλη-
τής , δεν έχω καθόλου πάθος , ακριβώς 
επειδή μισώ την ποδηλασία , κάνω τ` 
αδύνατα δυνατά , για να τελειώσω όσο 
πιο γρήγορα γίνεται ! «

Δύο φίλοι πρέπει να πάνε ένα πιάνο 
στον τριακοστό όροφο ενός ουρανοξύ-
στη, επειδή το πιάνο δεν το χωρούσε το 
ανσανσέρ αναγκάστηκαν να το πάνε με 
τα πόδια. Ο ένας απ` τους δύο φίλους 
λέει: 
- «Ε, φίλε! Να σου πω ένα δυσάρεστο 
νέο κι ένα ευχάριστο;» 
- «Ναι,» λέει ο άλλος. 
- «Από ποιο να αρχίσω;» 
- «Απ` το ευχάριστο.» 
- «Το ευχάριστο είναι ότι φτάσαμε.» 
- «Και το δυσάρεστο;» 
- «Βρισκόμαστε σε λάθος ουρανοξύ-
στη!»

Μετά την έναρξη του πολέμου και αφού 
δόθηκαν πολλές μάχες χωρίς καμιά 
κατάληξη, ο Αγαμέμνωνας αγανακτισμέ-
νος, πάει και βρίσκει τον Έκτορα: 
- «Τι θα γίνει ρε σύ Έκτορα; Τόσο καιρό 
πολεμάμε και δε γίνεται τίποτα, κάτι 
πρέπει να κάνουμε». 
- «Δίκιο έχεις Αγαμέμνωνα, αλλά τι να 
κάνουμε;» 
- «Έχω μια ιδέα, να πάμε στο βουνό να 
βρούμε ο καθένας από ένα σκύλο, να τον 
εκπαιδεύσουμε και μετά από ένα μήνα 
να βρεθούμε, να τα βάλουμε να μονο-
μαχήσουν και όποιος νικήσει, αυτός θα 
είναι και ο νικητής του πολέμου.» 
Συμφώνησε και ο Έκτορας και έδωσαν 
ραντεβού μετά από ένα μήνα. 
Πάει ο Αγαμέμνωνας στο βουνό, βρίσκει 
ένα τσοπανόσκυλο τεράστιο, άγριο και 
το παίρνει να το εκπαιδεύσει, αρχίζει 
να το γυμνάζει, του δίνει βιταμίνες, το 
ταράζει στα αναβολικά, το κάνει δυνατό 
σαν αρκούδα. Μέσα στην τρελή χαρά 
μετά από ένα μήνα μαζεύει τους πολε-
μιστές του και πάνε στο σημείο συνά-
ντησης. 
Εκεί βρίσκονται και οι εχθροί, καθώς και 
ο Έκτορας με το δικό του σκύλο. Βλέπει 
ο Αγαμέμνωνας ένα σκυλάκι τόσο δα, 
με ένα μακρύ σώμα και κοντά πόδια και 
βάζει τα γέλια, σίγουρος για τη νίκη του. 
Δίνεται λοιπόν η έναρξη και βάζουν τα 
σκυλιά στο ρίνγκ. Πάει το μεγάλο να 
ορμήξει, κάνει έναν ελιγμό το μικρό και 
τον αποφεύγει. Τα χάνει ο Αγαμέμνω-
νας. Ξαναορμάει το μεγάλο, πάλι τα ίδια. 
Δοκιμάζει πάλι να ορμήξει, κάνει το 
μικρό μια κίνηση, αρπάζει το άλλο από 
το λαιμό και το ξεσκίζει. Έξαλλος ο Αγα-
μέμνωνας πιάνει τον Έκτορα. 

- «Καλά ρε μαλάκα τι είναι αυτά τα πράγ-
ματα; Έφαγα ολόκληρο μήνα να προ-
πονώ το τσομπανόσκυλο, μέχρι και ανα-
βολικά του έδωσα για να είμαι σίγουρος 
για τη νίκη.» 
- «Σε ποιόν τα πουλάς αυτά ρε μαλάκα, 
ξέρεις πόσα λεφτά ξόδεψα εγώ στις πλα-
στικές και τα χρώματα;» 
- «Γιατί;» 
- «Γιατί πριν του κάνω εγχειρήσεις και 
τον βάψω ήταν κροκόδειλος!»

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ρωτάει μία 
μάλλον μεσόκοπη μάρτυρα: 
- Πόσο ετών είστε; 
- Είκοσι πέντε, απαντάει εκείνη αμέσως. 
Ο πρόεδρος πιστεύει ότι δεν άκουσε 
καλά. 
- Πόσο είπατε; 
- Είκοσι πέντε. 
- Α, λέει ο πρόεδρος. Και πόσο ετών γεν-
νηθήκατε;

Πάει ένας ρεμπέτης σε μαγαζί με εκκλη-
σιαστικά είδη. 
«Καλημέρα αγαπητέ εν Χριστώ αδερφέ» 
του κάνει το παπαδοπαίδι 
«...Μέρα» του απαντά ο ρεμπέτης. «Για 
πε... Το γλέντι πόσο πάει?» 
«Γλέντι?» του ρωτά το παπαδοπαίδι που 
έντρομο καταλαβαίνει ότι ο ρεμπέτης 
μιλάει για εικόνα με το Μυστικό Δείπνο 
«Γλέντι αποκαλείτε το Μυστικό 
Δείπνο?», οπότε τρέχει στο πίσω μέρος 
του μαγαζιού να το πει στον παπά 
«ΠΑΠΑ, ΠΑΠΑ είναι έξω ένας βλάφημος 
που με ρωτάει πόσο κάνει το γλέντι, 
εννοώντας το Μυστικό Δείπνο» 
«Κάνει 50 χιλ., αλλά πες του 100 να 
φύγει ο αμαρτωλός» 
Βγαίνει έξω το παπαδοπαίδι «100 χιλ. 
δρχ.» λέει... 
«Μπα, ακριβό είναι... Δεν μου λες η θεί-
τσα πόσο κάνει?» 
Έντρομο πάλι, το παπαδοπαίδι ανακα-
λύπτει ότι ο ρεμπέτης μιλάει για εικόνα 
της Παναγίας. «Μα είσ τε σ τα καλά 
σας, θείτσα αποκαλείτε την Παναγία 
Μητέρα?» 
τρέχει πίσω στον παπά, τα ίδια, του λέει 
ο παπάς « Κάνει 40 χιλ., αλλά πες 
του 80 χιλ. του βλάσφημου να εξαφανι-
στεί για πάντα» 
«80 χιλ.» του λέει το παπαδοπαίδι 
«Μπα, ακριβό είναι... Δε μου λες, ο 
Σταυρός πόσο κάνει?» 
Με το που ακούει Σταυρός το παπαδο-
παίδι τρέχει στο πίσω μέρος του μαγα-
ζιού 
φωνάζοντας στον παπά «Θαύμα Κυρίου, 
ανένηψε ο αμαρτωλός, με ρώτησε πόσο 
κάνει ο Σταυρός». Ενθουσιάζεται και ο 
παπάς, του λέει: «Κάνει 10 χιλ, αλλά 
πες του 5, τώρα που ανένηψε, μην τον 
διώξουμε» 
Βγαίνει έξω το παπαδοπαίδι «5 χιλ.» του 
λέει 
«Α, ναι?» κάνει ο ρεμπέτης «Με τον 
ακροβάτη ή χωρίς?»

κριΟΣ
Επιβάλετε τις απόψεις σας με ήρεμο τρόπο 
και τα επιχειρήματά σας θα πείσουν τους 
συνεργάτες σας. Αρπάξτε τις ευκαιρίες που 
σας δίνει η εποχή, καθώς η γοητεία σας θα 
είναι ο βοηθός σας. Οι μέρες αυτές σας 
δίνουν περισσότερη άνεση και μια δόση 
απαραίτητης ψυχαγωγίας. Στα επαγγελ-
ματικά σας όλα συνεχίζονται στον ίδιο 
ρυθμό. 

ΤΑΥρΟΣ
Θα αναπτυχθεί τώρα ένα πιο πρόσφορο 
έδαφος για να προωθήσετε τις επαγγελμα-
τικές σας υποθέσεις, υπό την προϋπόθεση 
ότι θα αποφύγετε τις ενθουσιώδεις εξάρ-
σεις. Μολονότι θα υπάρξουν κάποιες καθυ-
στερήσεις, οι στόχοι σας θα ευοδωθούν. 
Ευνοούνται οι διακανονισμοί και οι συνερ-
γασίες με μεγάλους οργανισμούς.

διδΥμΟι
Έχετε την ανάγκη να τα αλλάξετε όλα και να 
αρχίσετε τη ζωή σας από την αρχή, αλλά 
βέβαια κάτι τέτοιο είναι δύσκολο. Είναι ανά-
γκη να καταλάβετε ότι τα περισσότερα προ-
βλήματα ξεκινούν από σας και είναι καιρός 
να αρχίσετε μέσα σας τις εκκαθαρίσεις, για 
να νιώσετε καλύτερα. Πρέπει κάποια στιγμή 
να κάνετε πράξη όλα αυτά που σκέφτεστε.

κΑρκιΝΟΣ
Παρόλο που κάποια γεγο-
νότα θα σας αναγκάσουν 
να περιορισ τ ε ίτ ε σε 
χρόνο και χώρο, εσείς 
δεν έχετε πρόθεση να 
βρείτε διεξόδους, για να 
συναντήσετε εκείνους 
που σας ενδιαφέρουν ή 
που αγαπάτε. Μην αντι-
κρούετε προτάσεις πριν 
πεισθείτε ότι δεν σας ενδι-
αφέρουν. Κινηθείτε οργανω-
μένα στα οικονομικά και μην αφή-
νετε ευκαιρίες ανεκμετάλλευτες. Φυσικά, στο 
τέλος θα τα καταφέρετε. Θυμηθείτε όμως και 
το ρητό, παν μέτρον άριστον. 

λΕΩΝ
Επαγγελματικά γίνονται διάφορα ανοίγ-
ματα που δεν ανταποκρίνονται στο ύψος 
των απαιτήσεών σας. Ωστόσο βλέπετε πιο 
καθαρά τις αλλαγές εκείνες που έχουν αρχί-
σει να γίνονται. Αρχίζετε τελικά να παίζετε 
σημαντικότερο ρόλο στο περιβάλλον σας, 
βρίσκετε τη χαμένη σας γοητεία και επεκτεί-
νεστε περισσότερο κοινωνικά.

ΠΑρΘΕΝΟΣ
Οι σχέσεις κυρίως οι οικογενειακές αλλά και 
οι επαγγελματικές θα είναι στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντός σας την περίοδο αυτή. 
Δείξτε το απαραίτητο ενδιαφέρον. Θα υπάρ-
ξουν έξοδα αυτό το μήνα που θα σας βγά-
λουν έξω από τον οικονομικό σας προϋπο-
λογισμό. Προσοχή στις σπατάλες γιατί θα 
βρεθείτε μπλεγμένοι. Η περίοδος αυτή δεν 
είναι κατάλληλη στο να παίρνετε ρίσκα. Το 
ενδιαφέρον σας εστιάζεται στο φιλικό σας 
περιβάλλον. 

ΖΥγΟΣ
Είναι καλή στιγμή αυτή την εποχή να περά-
σετε τη γραμμή σας τώρα που οι άλλοι είναι 
πολύ θετικοί απέναντί σας. Τώρα μπορεί 
να αναγνωριστεί κάποια προσπάθεια που 
κάνατε εδώ και πολύ καιρό. Προσέξτε όμως 
τις κινήσεις σας αλλά και τις επιλογές σας 
που πολλές φορές σας οδηγούν σε περιπέ-
τειες. Οι σχέσεις σας με άτομα που έχουν 
κάποια ειδική γνώση ή βρίσκονται μακριά 
θα σας αποφέρουν πολύ θετικά αποτελέ-
σματα.

ΣκΟρΠιΟΣ
Αυτές τις μέρες, οι φίλοι μπορούν να στη-
ρίξουν τη ζωή σας, αρκεί βέβαια να μη σας 
πιάσει η εσωστρεφής διάθεση και κλείσετε 
τα μάτια στις ευκαιρίες και σε ότι καλό προ-
σεγγίζει τώρα τη ζωή σας. Αυτό που μάλ-
λον θέλετε περισσότερο από όλα όμως, 
είναι να κόψετε τα δεσμά που νιώθετε ότι 
κρατούν εγκλωβισμένη τη ζωή σας, σε 
μια κατάσταση αντίθετη με τη φύση σας. 
Σίγουρα επαναστάσεις αναίμακτες δε γίνο-
νται ποτέ και εσείς που θα τις τολμήσετε θα 
νιώσετε πολύ καλύτερα γι’ αυτό. Μην αφή-
νετε το χρόνο να περνά χωρίς να τακτοποι-
είτε εκκρεμότητες κάθε είδους.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Ενδέχεται να ανήκετε στην κατηγο-

ρία εκείνων των ανθρώπων 
που καταφέρνουν να ικα-

νοποιούν τους στόχους 
τους έστω και με επίμο-
νες προσπάθειες. Ίσως 
όμως και να βρίσκεστε 
ανάμεσα σε αυτούς 
που είναι παραπονε-
μένοι, διότι δεν εκπλη-

ρώνονται οι επιθυμίες 
τους όπως θα ήθελαν.

ΑιγΟκΕρΩΣ
Την περίοδο αυτή θα σας απα-

σχολήσει ο επαγγελματικός τομέας και 
κυρίως τα οικονομικά σας όπου μπορεί να 
παρουσιαστεί μία στενότητα χρημάτων. Για 
αυτό χρειάζεται να προσέξετε τον τρόπο 
που θα διαχειριστείτε τα χρήματά σας.

ΥδρΟΧΟΟΣ
Θα πρέπει να επενδύσετε στη δουλειά σας 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Και ο 
λόγος είναι ένας. Θα πετύχετε σε καθετί 
που αναλαμβάνετε, αν και τα αποτελέσματα 
μπορεί να αργήσουν να φανούν. Για να δια-
τηρήσετε την ισορροπία στα οικονομικά 
σας, μην παρασύρεστε σε σπατάλες.

ιΧΘΕιΣ
Δύσκολα θα μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα 
με τις υποχρεώσεις που έχετε επωμισθεί. 
Το άγχος σας έχει ενταθεί και είναι πιθανό 
να σας οδηγήσει σε σπασμωδικές κινήσεις 
τόσο στον επαγγελματικό, όσο και στον 
αισθηματικό τομέα. Μην τρομάξετε αν μια 
επαγγελματική συμφωνία ή υπόσχεση ανα-
βληθεί ή ματαιωθεί. Γρήγορα θα υπάρξουν 
καλύτερες ευκαιρίες, αρκεί να έχετε υπο-
μονή και αντοχή. 

ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις
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ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

αθλητικάαθλητικά

Γ
κέλα και γιούχα από τον κόσμο για το αντι-
προσωπευτικό μας συγκρότημα με την λευ-
κή εντός έδρας ισοπαλία με τους Εσθονούς 
και τώρα όλα για όλα με Βέλγιο την Κυριακή! 

Μία Εθνική Ελλάδας... σκιά του εαυτού της και με 
αρκετά δημιουργικά και μεσοεπιθετικά προβλήμα-
τα δεν κατάφερε να... διασπάσει την καλά στημένη 
αμυντικά και διαβασμένη Εσθονία. Σε πολύ κακό 
βράδυ και ο Σκίμπε με το στήσιμο της ομάδας, την 
διάταξη και την επιλογή των προσώπων. Το τελι-
κό 0-0 με τους Εσθονούς προφανώς και δεν είναι 
καλό... μαντάτο και ενώ ακολουθεί το πολύ 
δύσκολο παιχνίδι με το Βέλγιο πάλι στο 
Καραϊσκάκη. Για την ακρίβεια για την 
Ελλάδα πρόκειται για ιδιαίτερα με-
γάλη γκέλα...
Δοκίμασε την τύχη σου και μπες στην 
κλήρωση για ένα Opel Adam (21+)!
Η Ελλάδα είχε διάταξη 4-2-3-1 με ντε-
μπούτο Ρέτσου και ως εξής: Καρνέζης 
κίπερ, Τζαβέλλας, Μανωλάς, Κυριάκος 
Παπαδόπουλος και Ρέτσος αμυντική τετράδα 
(σ.σ. στα δύο άκρα της άμυνας οι Ρέτσος και Τζα-
βέλλας), άξονας με Τζιόλη και Ζέκα, δεκάρι ο Φορ-
τούνης, στα άκρα οι Μάνταλος και Δώνης και φορ 
ο Βέλλιος.
 Για την Εσθονία 3-4-3 (σ.σ. που γινόταν 5-4-1 όταν 
δεν είχε μπάλα) με Ακσάλου κίπερ, άμυνα με Μπα-
ράνοβ, Γιάαγκερ και Κλάβαν, άξονας με Τενίστε, 
Κάιτ, Ντιμιτρίεφ και Καλάστε και μπροστά οι Ζείνοφ 
και Κρουκλόβ και με φορ τον Άνιερ. Από πλευράς 
κόσμου πάντως η προσέλευση ήταν μικρή, ωστόσο 
φαίνεται πως με Βέλγιο θα είναι πολύ περισσότεροι 
φίλαθλοι στις εξέδρες του Καραϊσκάκη.
Η Εθνική μπήκε αρκετά δυνατά στον αγώνα και μόλις 
στο 4’ έφτασε κοντά στο 1-0 με κεφαλιά του Βέλλιου 
από κοντά. Η Εσθονία από μέρους της προσπάθησε 
να πιέσει πιο μετά και... ζόρισε την άμυνά μας για ένα 
διάστημα. Στο 24’ ο Φορτούνης από πλάγια με ένα 
σουτ σαν σέντρα δυσκόλεψε για τα καλά τον αντί-
παλο κίπερ.
Στο 28’ από φάουλ του Φορτούνη ο Μανωλάς με το 
κεφάλι βρέθηκε κοντά στο να σκοράρει. Στο 30’ ο 

Δώνης έκανε μία σουτάρα έξω από την περιοχή που 
πέρασε λίγο άουτ. Στις καθυστερήσεις του α’ μέρους 
ο Δώνης είχε ένα ακόμα καλό σουτ που αποκρού-
στηκε δύσκολα και ο Βέλλιος το... ριμπάουντ για ένα 
σουτ έξω.
Στο β’ μέρος η Εθνική επιχείρησε ξανά να βρει 
δίχτυα. Λίγο μετά το 50’ είχε την φάση με κόρνερ του 
Φορτούνη και κεφαλιά του Παπαδόπουλου αρκετά 
μακριά από την αντίπαλη εστία. Η Εθνική δεν έπαιζε 
πολύ με κάτω την μπάλα και οι... γιόμες δεν την βοη-
θούσαν καθόλου.

 Ο Σκίμπε έκανε δραστικές αλλαγές βάζοντας 
τον Τζαβέλλα στο κέντρο της άμυνας και 

περνώντας στο ματς Σταφυλίδη και Δια-
μαντάκο. Στο 76’ ο Δώνης είχε ένα σουτ 
που έπιασε εύκολα ο Ακσάλου.
 Ο Σκίμπε και ενώ το ματς όδευε προς 
την λήξη του έβγαλε τον Μάνταλο που 
δεν πήγε καλά για να βάλει τον Μπακα-

σέτα. Ούτε αυτή η αλλαγή συνέβαλλε ως 
προς την βελτίωση της εικόνας της Εθνικής. 

Η Ελλάδα προσπάθησε να πρεσάρει, το έκανε 
ανορθόδοξα, δεν βγήκε όπως έπρεπε μπροστά και 
μοιραία έμεινε στο 0-0...
 MAN OF THE MATCH: Γκολ δεν βάλαμε και ουσι-
αστικά κορυφαίος του αγώνα δεν υπάρχει αλλά 
περισσότερο από όλους προσπάθησαν και ξεχώρι-
σαν μεσοεπιθετικά οι Φορτούνης και Δώνης.
 ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ελάχιστοι οι... διασωθέντες. 
Στα μετόπισθεν ο Μανωλάς και από εκεί και πέρα 
δύσκολα βρίσκει κανείς κάποιον.
 ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Σκίμπε. Ο τρόπος που κατέ-
βασε την ομάδα ο Γερμανός και την... μπέρδεψε πολύ 
με τις αλλαγές θέσεων και έναν ιδιαίτερα αμυντικο-
γενή άξονα (σ.σ. με εξαίρεση τον Φορτούνη μπρο-
στά). Σε επίπεδο προσώπων στην Εθνική πάντως οι 
περισσότεροι δεν... τράβηξαν.
 Η ΓΚΑΦΑ: Το γεγονός πως η Εθνική μας δεν μπό-
ρεσε να κάνει έστω μία πραγματικά μεγάλη ευκαιρία 
με τους Εσθονούς.
 ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Δεν είχε σοβαρά θέματα η διαιτησία 
της αναμέτρησης. Έγιναν λάθη αλλά όχι κάτι σημα-
ντικό.

SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η Κύπρος με μια επική ανατροπή έκανε μεγάλο δώρο στην εθνική, όμως η Ελλάδα δεν 
κατάφερε να κερδίσει την αδύναμη Εσθονία (0-0) και να... κλειδώσει την θέση των μπαράζ, αν 
και πλέον πήγε στο +2 από την Βοσνία. Κομβικό το Κυριακάτικο ματς με το Βέλγιο.

Το δώρο… στον «κουβά»!
Ο Μίκαελ Σκίμπε απέδωσε το 0-0 με την Εσθονία στην εικόνα που 
είχε η Εθνική στο β’ μέρος αλλά και το αμυντικό στήσιμο των αντι-
πάλων. Ευχαρίστησε δημόσια την Κύπρο για τη νίκη με Βοσνία.

Ο Σκίμπε είπε για:
 Το 0-0 με Εσθονία: Πρώτα απ’ όλα θέλω να πω ότι δεν είμαστε ευχα-
ριστημένοι διότι δεν κάναμε περισσότερες φάσεις και μείναμε στο 
0-0. Στο β’ μέρος είδαμε πως κάποιοι παίκτες δεν είναι στην ίδια κατά-
σταση που ήταν με Βέλγιο και Βοσνία όμως η ομάδα προσπάθησε να 
κάνει τα πάντα. Πιέσαμε αλλά η Εσθονία έπαιξε καλά αμυντικά και ήταν 
δύσκολο. Δεν είμαστε χαρούμενοι για το 0-0 λοιπόν όμως είμαστε 
ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα της Κύπρου και ευχαριστούμε την 
Κύπρο για αυτήν τη νίκη και την βοήθεια.
 Τον λόγο που πήγε έτσι το ματς: Θεωρώ πως ειδικά στο 2ο μέρος 
χάσαμε αυτοπεποίηση. Στο α’ μέρος είχαμε πολλές φάσεις. Οι Δώνης 
και Τζαβέλλας είχαν περάσματα και μπαλιές. Ο Φορτούνης ήταν εξαι-
ρετικός και στα 90 λεπτά. Κάναμε πολλά πράγματα. Όμως όπως είπα 
και πριν δεν ήμασταν στο β’ μέρος στο ίδιο επίπεδο και φανήκαμε πιο 
κουρασμένοι.
 Το Βέλγιο: Έχουμε 3 μέρες για το Βέλγιο. Πρέπει να δούμε το τι γίνεται 
με τους παίκτες και ειδικά όσους είναι κουρασμένοι. Έχουμε πολλούς 
καλούς παίκτες στον πάγκο. Με το Βέλγιο θα πρέπει να παίξουμε πιο 
καλά όμως το Βέλγιο θα αγωνιστεί πιο επιθετικά και θα βρούμε χώρους 
και περάσματα. Χαίρομαι που θα παίξουμε με το Βέλγιο και ελπίζω να 
έχουμε ένα πιο καλό αποτελέσματα. 
Τον ίδιο και εάν επιχείρησε να βοηθήσει τακτικά την ομάδα: Ναι φυσικά 
προσπάθησα να κάνω τα πάντα. Τους δίνω κάθε στήριξη. Από την άλλη 
πλευρά προσπαθήσαμε να παίξουμε επιθετικά αλλά δεν είναι εύκολο 
να παίξεις όπως θες με ομάδες όπως η Εσθονία που έχει 5 ή 4 στόπερ. 
Είναι πιο καλό το 0-0 από το χάναμε αλλά από την άλλη ναι θα έπρεπε να 
είχαμε περισσότερες ευκαιρίες.
 Το γιατί άλλαξε την αριστερή πλευρά: Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος είχε 
πρόβλημα τραυματισμού και έτσι πήγαμε στην άλλη αλλαγή με Σταφυλί-
δης. Επίσης ο Βέλλιος δεν παίζει τόσο στην Αγγλία και έτσι κουράστηκε 
και έπρεπε να τον αλλάξουμε. Είναι δύσκολο για εμάς γιατί έχουμε 
πολλά παιδιά που δεν παίζουν στις ομάδες τους. Παλέψαμε όμως και 
κάναμε κατάθεση ψυχής και καρδιάς στο γήπεδο και είμαι περήφανος 
γι’ αυτό αλλά θα πρέπει να πάμε καλύτερα και να παίξουμε καλά.
 Το ότι οι μεταγραφές μπορεί να επηρέασαν την ομάδα: Πρώτα απ’ όλα 
το μεταγραφικό είναι πρόβλημα για όλες τις Εθνικές. Ο Ρέτσος άλλαξε 
σήμερα ομάδα, ο Μήτρογλου αλλά και ο Καρνέζης. Δεν έχουν πρό-
βλημα με αυτό όμως διότι και πριν και τώρα έχουν πολύ καλό συμ-
βόλαιο. Για τον κόσμο λέμε ξανά πως παλεύουμε για το Μουντιάλ και 
μακάρι να τους έχουμε μαζί μας με Βέλγιο. Στο γήπεδο λέω ξανά πως οι 
παίκτες μας τα δίνουν όλα. Δεν έχουμε χάσει και θεωρώ πως η ομάδα 
προσπαθεί και πηγαίνει καλά. Να έρθει ο κόσμος την Κυριακή στο 
γήπεδο για να μας δώσει ώθηση για τον αγώνα με Βέλγιο.

Σκίμπε: «Πιο καλό το 0-0 
από ήττα, ευχαριστούμε 
την Κύπρο»!
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Α
ντονί Μουνιέ ο... ενδεκά-
δατος! Το απόγευμα της 
Πέμπτης, ο Παναθηναϊκός 
ανακοίνωσε την απόκτηση 

του Γάλλου εξτρέμ, ο οποίος θα φο-
ρά την φανέλα με το τριφύλλι για τα 
επόμενα τρία χρόνια. Ο 30χρονος εξ-
τρέμ, έρχεται ως ελεύθερος από την 
Μπολόνια, αποτελούσε τον διακαή 
πόθο του Μαρίνου Ουζουνίδη και θα 
βάλει ποιότητα στα άκρα του Πανα-
θηναϊκού!
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει 
την απόκτηση του Αντονί Μουνιέ, ο 
οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνερ-
γασίας διάρκειας 3 ετών, αποτελώ-
ντας την 11η φετινή μεταγραφή του 
«τριφυλλιού».
Ο Μουνιέ γεννήθηκε στο Ομπενά στη 
Γαλλία στις 27 Σεπτεμβρίου του 1987 
και μεταπήδησε από την ομάδα Νέων 
της Λυών στην πρώτη ομάδα το 2007 
σε ηλικία 20 ετών. Στην πρώτη του 
χρονιά κατέκτησε το πρωτάθλημα 
και το καλοκαίρι του 2009 έπειτα από 
29 συμμετοχές, 5 γκολ και 5 ασίστ, 
την τελευταία μέρα των μεταγραφών 
αποκτήθηκε από τη Νις. Εκεί έμεινε 
τρεις σεζόν, καταγράφοντας 107 συμ-
μετοχές με 17 γκολ και 19 ασίστ πριν 
πάρει μεταγραφή στην Μονπελιέ το 
καλοκαίρι του 2012. Στον τελευταίο 
«γαλλικό» σταθμό της καριέρας του 
έμεινε άλλα τρία χρόνια, έπαιξε σε 
111 αγώνες, σημείωσε 14 γκολ, «μοί-
ρασε» 20 ασίστ και τον Αύγουστο του 
2015 έκανε το βήμα για το καμπιο-
νάτο συμφωνώντας με την Μπολό-
νια. Πέρασε 1,5 σεζόν στην ιταλική 
ομάδα παίζοντας 38 αγώνες (6 γκολ, 
1 ασίστ) πριν δοθεί δανεικός στην 
Αταλάντα τον Ιανουάριο του 2017. 
Στην ομάδα του Μπέργκαμο αγωνί-
στηκε 5 φορές. Εχει τέλος 4 συμμε-
τοχές με την Εθνικής U21 της Γαλλίας.
Καλωσορίζουμε τον Αντονί στον 
Παναθηναϊκό και του ευχόμαστε 
κάθε επιτυχία».

Ανακοινώθηκε και ο Χίλιε-
μαρκ
Μετά τον Άντονι Μουνιέ, πήρε σειρά 
ο Όσκαρ Χίλιεμαρκ! Ο 25χρονος 
Σουηδός μέσος θα είναι παίκτης του 
«τριφυλλιού» για την τρέχουσα αγω-

νιστική περίοδο ως δανεικός από την 
Τζένοα. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε 
την απόκτηση του παίκτη, με την συμ-
φωνία να προβλέπει και οψιόν αγο-
ράς έναντι 2.5 εκατομμυρίων ευρώ.

Στον Παναθηναϊκό κι επίση-
μα ο Σιλά
Την 10η φετινή του μεταγραφή ανα-
κοίνωσε ο Παναθηναϊκός, καθώς ο 
Γιακούμπα Σιλά πέρασε με επιτυχία 
τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε 
το νέο του συμβόλαιο με τους «πρά-
σινους».
Ο Αφρικανός, ανακοινώθηκε από το 
«τριφύλλι» μέσω twitter, ενώ ανα-
μένεται να φύγει αμέσως για την 
πατρίδα του καθώς βρίσκεται στις 
επιλογές της Εθνικής Μάλι και μόλις 
ολοκληρώσει εκεί τις υποχρεώσεις 
του θα επιστρέψει για μόνιμη εγκατά-
σταση στην Ελλάδα.
Λίγο αργότερα ήρθε και η ανακοί-
νωση στο site της ΠΑΕ:
«Συμφωνία με τον παίκτη και την 
ομάδα του, τη γαλλική Ρεν
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει 
την απόκτηση του Γιακούμπα Σιλά 
με τη μορφή δανεισμού από τη Ρεν 
μέχρι τον Ιούνιο του 2018. Ο διεθνής 
με την Εθνική ομάδα του Μάλι μέσος 
αποτελεί τη 10η φετινή μεταγραφή 
της ομάδας μας.
Ο Σιλα γεννήθηκε στο Ετάμ στη Γαλ-
λία στις 29 Νοεμβρίου του 1990 και 
έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά 
βήματα στην Καέν Β από την οποία 
μεταπήδησε στην Κλερμόν το καλο-
καίρι του 2010. Μετά από 2,5 χρό-
νια και 70 συμμετοχές (1 ασίστ), 
τον Ιανουάριο του 2013 έκανε το 
«μεγάλο» βήμα στην καριέρα του 
με τη μεταγραφή του στην Αστον 
Βίλα και την Πρέμιερ Λιγκ. Με τους 
«χωριάτες» αγωνίστηκε 24 φορές 
καταγράφοντας 2 ασίστ μέχρι τον 
Ιούλιο του 2015 όταν αποκτήθηκε 
από τη Ρεν. Ενδιάμεσα πέρασε μια 
σεζόν (2014-15) στην Καϊσέρι δανει-
κός (27 συμ. 1 γκολ). Με τη γαλλική 
ομάδα αγωνίστηκε 23 φορές δίνο-
ντας μια ασίστ τη σεζόν 2015-16, ενώ 
πέρσι δόθηκε δανεικός στη Μονπε-
λιέ παίζοντας σε 20 αγώνες και σημει-
ώνοντας 1 γκολ.

Παίκτης του Παναθηναϊκού 
ο Μουνιέ!

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πώληση 
του Παναγιώτη Ρέτσου στην Μπάγερ 
Λεβερκούζεν

 

Η 
ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πώληση 
του Παναγιώτη Ρέτσου στην Μπάγερ Λεβερ-
κούζεν, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να του εύ-
χεται καλή επιτυχία στο νέο δρόμο που ανοί-

γεται μπροστά του. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για μια με-
ταγραφή που αγγίζει τα 22.000.000 ευρώ - ποσό ρεκόρ 
για Έλληνα ποδοσφαιριστή. 
Η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την παραχώρηση 
του ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Ρέτσου, στη γερμανική 
Μπάγερ Λεβερκούζεν. Μετά την ολοκλήρωση της μετα-
κίνησης του νεαρού κεντρικού αμυντικού στη Λεβερ-
κούζεν, ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κ. Βαγγέλης 
Μαρινάκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Θέλω 
να ευχηθώ καλή επιτυχία στον Παναγιώτη, ο 
οποίος θα αγωνίζεται πλέον σε ένα από τα 
μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώ-
πης. Η συγκεκριμένη μεταγραφή είναι 
ιστορική, αφού είναι η ακριβότερη στην 
ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο 
Παναγιώτης ήρθε παιδί, μόλις 10 χρο-
νών, στην οικογένεια του Ολυμπιακού 
και περνάει στο επόμενο βήμα της καριέ-
ρας του, ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, 
γεμάτος ταλέντο, ως αθλητής και πρωταθλητής, 
μαθημένος στη σκληρή δουλειά και ως νέος άνθρωπος 
με εξαιρετικό χαρακτήρα.
Είμαι βέβαιος ότι θα είναι υποδειγματικός πρεσβευτής 
του Συλλόγου και της χώρας μας. Είμαι ιδιαίτερα χαρού-
μενος, γιατί βλέπω ότι το όραμα μιας Ακαδημίας-πρό-
τυπο έχει μετατραπεί σε πραγματικότητα και αυτό έχει 
γίνει με αγάπη για τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ, από ειδικούς με 
γνώση για το ποδόσφαιρο και σκληρή δουλειά. Είναι 
πολύ μεγάλη η σημασία αυτής της μεταγραφής, για το 
επίπεδο του Έλληνα ποδοσφαιριστή, αλλά και για τις 
Ακαδημίες ποδοσφαίρου όλων των ομάδων, όλης της 
χώρας. Τα Ελληνόπουλα, η ελπίδα της πατρίδας μας, 
ξεχειλίζουν από ταλέντο και χρειάζονται ανθρώπους 
ικανούς, να το αναδείξουν και να δημιουργήσουν καλύ-
τερους ανθρώπους και σπουδαίους αθλητές. Συνεχί-
ζουμε να ονειρευόμαστε».
Από την πλευρά του ο Παναγιώτης Ρέτσος προέβη στην 
ακόλουθη δήλωση: «Είναι μεγάλη τιμή για εμένα που 
έπαιξα για 10 ολόκληρα χρόνια, φορώντας αυτή τη 
φανέλα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την οικογένεια 

του Ολυμπιακού, όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι με 
βοήθησαν όλα αυτά τα χρόνια να πετύχω το όνειρό μου. 
Να παίξω επαγγελματικά ποδόσφαιρο, στην ομάδα 
στην οποία βρισκόμουν από μικρό παιδί και την οποία 
αγαπώ. Οι προπονητές μου, από τις μικρές ηλικίες, 
μέχρι σήμερα, πίστεψαν σε εμένα, ενώ οι συμπαίκτες 
μου, μέσα από το παιχνίδι, με βοήθησαν στο να εξε-
λιχθώ, τόσο μέσα στο γήπεδο, όσο και έξω από αυτό. 
Με βοήθησαν να κάνω φιλίες ζωής και να μάθω να λει-
τουργώ ως κομμάτι ενός συνόλου. Μόλις πριν από λίγο 
καιρό κατάφερα να βάλω στο μπράτσο μου το περιβρα-
χιόνιο του αρχηγού, της μεγαλύτερης ελληνικής ομά-
δας. Γεγονός που θα με συνοδεύει σε όλη μου τη ζωή 
και θα σκέφτομαι πάντα με τιμή και υπερηφάνεια.
Όπως υπερήφανος αισθάνομαι για όλες τις στιγμές, 
τις οποίες έζησα μέσα στο Καραϊσκάκη, μαζί με τον 
κόσμο του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, που είναι πάντα εκεί. Στιγ-
μές οι οποίες δεν συγκρίνονται. Θέλω να ευχαριστήσω 
τον καθένα ξεχωριστά, για όλα όσα μου έχουν προ-

σφέρει μέχρι στιγμής. Ειδικά, δε, τον κ. Μαρι-
νάκη, όχι γιατί πίστεψε και πιστεύει μόνο σε 

εμένα, αλλά γιατί πιστεύει σε όλα τα παιδιά 
της Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Εύχομαι 
μία καλή σεζόν, με το όγδοο συνεχόμενο 
πρωτάθλημα, μία επιτυχημένη παρου-
σία στην Ευρώπη, αλλά και πολλές χρο-

νιές γεμάτες επιτυχίες, στο μέλλον».
Ο Παναγιώτης Ρέτσος γεννήθηκε στις 

9/8/1998 στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νοτίου 
Αφρικής. Σε ηλικία 5 ετών άρχισε να παίζει 

ποδόσφαιρο στη Θύελλα Αγίου Δημητρίου. Σε ηλικία 
10 ετών, το 2008, εντάχθηκε στην Ακαδημία του Ολυ-
μπιακού και στην Κ-10, με πρώτο προπονητή τον Ηλία 
Σαββίδη. Στις 6 Μαρτίου 2009 εκδόθηκε το πρώτο του 
Δελτίο από την ΕΠΟ.
Στις 17/7/2015 μαζί με τον Δημήτρη Νικολάου υπογρά-
φει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την ΠΑΕ 
Ολυμπιακός και ακολουθεί την προετοιμασία της Α’ 
ομάδας! Την περίοδο 2015-16 κατακτά το Πρωτάθλημα 
Super League K-20! Στο UEFA Youth League έχει 6 συμ-
μετοχές τη σεζόν 2015-16. Η πρώτη του ήταν στον εντός 
έδρας αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου στις 16/9 στο 
Ρέντη. Ο Ολυμπιακός κερδίζει με 1-0 τους Γερμανούς 
και ο Ρέτσος παίζει 90’. Παίζει και στα υπόλοιπα 5 παι-
χνίδια με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ (2), με την Άρσεναλ 
(2) και με την Μπάγερν (1). Με την ομάδα Νέων έχει 25 
συμμετοχές στο Πρωτάθλημα Super League K-20.
Αγωνιζόμενος στην Ακαδημία του Ολυμπιακού έπαιζε 
πάντοτε σε ομάδες που είχαν μεγαλύτερους σε ηλικία 
παίκτες και σε όλες τις ομάδες ήταν εκ των αρχηγών!

Ανακοίνωσε την πώληση του Ρέτσου ο 
Ολυμπιακός
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Το Διαιτητικό Δικαστήριο απέρριψε την 
προσφυγή που είχαν καταθέσει οι ΑΟ 
Χαλκίδα, ΑΕ Καραϊσκάκη, αλλά και την 
πρόσθετη παρέμβαση της Δόξας Δράμας 
για την απόφαση της Football League 
για διεξαγωγή του πρωταθλήματος με 17 
ομάδες.  

Ό
πως αναφέρει το Διαιτητικό Δικαστή-
ριο ισχύει ο ΚΑΠ του 2016 κάτι που 
σημαίνει δεν προβλέπεται συμπλή-
ρωση της κενής θέσης στη Football 

League ενώ και η έλλειψη αδειοδότησης του Η-
ρακλή, της Βέροιας, του Αχαρναϊκού, του Παν-
σερραϊκού και τη Αναγέννησης Κ. δεν επηρεάζει 
τη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα.
«Δικαίωμα δηλώσεως συμμετοχής μίας ομά-
δας στο πρωτάθλημα της Football League της 
αγωνιστικής περιόδου 2017-2018, δεν είναι η 
προηγούμενη αδειοδότησή της, αλλά μπορούν 
να δηλώσουν συμμετοχή και ομάδες που δεν 
έχουν αδειοδοτηθεί. Οι συνέπειες που υφίστα-
νται οι ομάδες που δεν έχουν αδειοδοτηθεί, 
αφορούν σε περιορισμούς στις μετεγγραφές 
που μπορούν να πραγματοποιήσουν, καθώς και 
σε επανεγγραφές ποδοσφαιριστών, που απο-
τελούν μέτρα ανεκτά χωρίς να αποκλείουν από 
τη συμμετοχή αυτών στα πρωταθλήματα που 
ορίζονται με τις προκηρύξεις», αναφέρει χαρα-
κτηριστικά.
Έτσι, οι προσφυγές έπεσαν στο κενό και το νέο 
πρωτάθλημα θα ξεκινήσει με 17 ομάδες. 
Επομένως το Διαιτητικό άναψε το «πράσινο 
φως» για τη συμμετοχή ομάδων χωρίς αδειο-
δότηση στο επόμενο πρωτάθλημα της Football 
League και για μια ακόμα φορά υποστηρίζει 
ότι η κενή θέση στο πρωτάθλημα της Football 
League δεν μπορεί να προσβληθεί.

Κάτοικος Τρικάλων ο Σιαλμάς
Ενίσχυση για την επιθετική γραμμή των Τρικά-
λων, αφού μετά τον Νεμάνια Τόμιτς, απέκτησαν 
και τον Δημήτρη Σιαλμά. Ο 31χρονος επιθετικός 
την περσινή σεζόν αγωνιζόταν στην Παναχαϊκή, 
όπου πέτυχε εννέα τέρματα σε 23 συμμετοχές.
Η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ ΑΟ Τρίκαλα ανακοινώνει την απόκτηση 
του Δημήτρη Σιαλμά. Ο 31χρονος (19/61986) επι-
θετικός αγωνιζόταν στην Παναχαϊκή (24 ματς, 9 
γκολ) και παλαιότερα στις ομάδες: Ακρόπολις, 
Τσεαλαούλ Πιάτρα (Ρουμανία), Καζάρ Λενκοράν 
(Αζερμπαϊτζάν), Πλατανιά, ΑΕΚ, ΠΑΣ Γιάννινα, 
Ολυμπιακό Βόλου, Εθνικό, Πανιώνιο και Εθνικό 
Αστέρα».

Η υπέρβαση δεν ήταν αρκετή
Σύντομο και άδοξο τέλος είχε η απόπειρα του 
Άρη να κάνει τη διαφορά στο φινάλε της μετα-
γραφικής περιόδου. Οι «κίτρινοι» έκαναν γεν-
ναία προσφορά στον Ιμά Αντριατσίμα αλλά η 
απάντηση του 33χρονου επιθετικού ήταν αρνη-
τική.
Η περίπτωση του διεθνούς ποδοσφαιριστή από 
τη Μαδαγασκάρη ούτως ή άλλως ήταν εξαιρετικά 
δύσκολη λόγω της δέσμευσής του με τη Σοσό, 
των διαπραγματεύσεων του με τη διοίκηση για 
την αποδέσμευσή του αλλά και του ενδιαφέ-
ροντος που έχουν εκφράσει γι’ αυτόν κι άλλες 
γαλλικές ομάδες όπως η Τρουά. Ο Άρης έκανε 
την προσπάθειά του, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες του gazzetta.gr, προχώρησε σε υπέρβαση 
(στην οικονομική προσφορά του) προκειμένου 
να τον πείσει να αποδεχθεί την πρόταση αλλά 
εισέπραξε αρνητική απάντηση.

Τέλη Οκτωβρίου επιστρέφει ο Ανά-
κογλου
Κάκωση στο εγχειρισμένο γόνατό του έδειξε η 
μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε 
ο Δημήτρης Ανάκογλου κι αυτό πρακτικά σημαί-
νει ότι θα παραταθεί το διάστημα της αποθερα-
πείας του για έναν ακόμη μήνα.
Ο 25χρονος μέσος τραυματίστηκε στη διάρκεια 
της χθεσινής προπόνησης, υποβλήθηκε σε εξε-
τάσεις κι εκεί διαπιστώθηκε η κάκωση στο εγχει-
ρισμένο γόνατό του. Βάσει των αρχικών εκτιμή-
σεων προβλεπόταν να επιστρέψει σε φουλ ρυθ-
μούς στα τέλη του Σεπτέμβρη, πλέον προβλέπε-
ται να είναι έτοιμος στα τέλη του Οκτώβρη. Σε ότι 
αφορά τον Λευτέρη Ιντζόγλου, έχει θλάση δεύ-
τερο βαθμού στον αριστερό ημιτενοντώδη και 
θα μπει σε πρόγραμμα προπονήσεων την ερχό-
μενη εβδομάδα.

Τέλος ο Ντάγκρας
Σήμερα λύθηκε και τυπικά το συμβόλαιο του 
Δημήτρη Ντάγκρα. Ο 22χρονος επιθετικός δεν 
συμπεριλαμβανόταν στα πλάνα του Δημήτρη 
Σπανού ενώ αρνήθηκε την πρόταση του Άρη να 
παραχωρηθεί δανεικός στη Βέροια. Υπό αυτές 
τις συνθήκες οι δύο πλευρές αποφάσισαν να 
λύσουν τη συνεργασία τους.

Εκλεισε Ιντζίδη ο Παναιγιάλειος
Σημαντική ενίσχυση στην άμυνα για τον Παναι-
γιάλειο ο οποίος έκλεισε τον Χρήστο Ιντζίδη και 
αναμένεται να ανακοινωθεί.
Ωστόσο, αν ο 24χρονος, βρει πρόταση το Γενάρη 
από ομάδα της Α’ Εθνικής τότε θα μπορέσει να 
πάει χωρίς κανένα πρόβλημα.

Θυμίζουμε ότι πέρυσι ο Ιντζίδης είχε σε 19 ματς 
1 γκολ.

Στη Σπάρτη ο Ράνος
Παίκτης της Σπάρτης είναι κι επίσημα ο Αντώ-
νης Ράνος, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή 
της η ΠΑΕ.
Ο 24χρονος επιθετικός, που ξεκίνησε την 
καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Ξάν-
θης, την περσινή σεζόν αγωνιζόταν στον Άρη 
Λεμεσού, μετρώντας οκτώ τέρματα σε 16 συμ-
μετοχές.
Η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Σπάρτη ΑΕ ανακοινώνει την απόκτηση 
του επιθετικού Αντώνη Ράνου. Ο νεαρός σέντερ 
φορ ξεκίνησε την καριέρα του στην Ξάνθη, με την 
οποία μετρά 71 συμμετοχές στη Super League, 
ενώ αγωνίστηκε και στην Κύπρο με τον Άρη 
Λεμεσού. Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας 
και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες».

Παπαδόπουλος: «Ο ΟΦΗ θα γίνει α-
κόμη καλύτερος στη συνέχεια»
Ευχαριστημένος από την εμφάνιση του ΟΦΗ στο 
φιλικό κόντρα στην Ομόνοια, εμφανίστηκε στη 
συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι, ο προπονη-
τής των Κρητικών Νίκος Παπαδόπουλος.
Ο 46χρονος τεχνικός ανέφερε πως η ομάδα του 
θα παρουσιαστεί ακόμη καλύτερη στη συνέχεια, 
ενώ πρόσθεσε πως το ρόστερ έχει ολοκληρωθεί 
κατά 99%. Ταυτόχρονα ευχαρίστησε τον κόσμο 
για την παρουσιά του στο γήπεδο.
«Ένα σημαντικό φιλικό παιχνίδι για μας, με μια 

καλή ομάδα. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε πολύ καλά 
το παιχνίδι. Ξεκινήσαμε να πρεσάρουμε ψηλά, 
όσο μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό στην 
περίοδο που βρισκόμαστε στην προετοιμασία. 
Είχαμε μια καλή εικόνα στα πρώτα 20 λεπτά. 
Μετά ο εκνευρισμός που ήρθε και στις δυο ομά-
δες μας αποσυντόνισε και χάσαμε τη συγκέ-
ντρωση μας. Δεχθήκαμε ένα γκολ από στατική 
φάση. Σε γενικές γραμμές, μπορώ να πω ότι η 
εικόνα μας ήταν καλή για την περίοδο που είμα-
στε. Τελειώνοντας η 5η εβδομάδα, προετοιμα-
σίας, είμαστε σε καλό επίπεδο. Θέλαμε να έχουμε 
μια θετική εικόνα απέναντι στον κόσμο μας για να 
στηρίξει αυτήν την ομάδα. Πιστεύω ότι τα κατα-
φέραμε σε ένα μεγάλο βαθμό, ωστόσο οι δυνα-
τότητες μας είναι πολύ περισσότερες, σε αυτό το 
παιχνίδι κατοχής, που μπορούμε να έχουμε και 
απέναντι σε καλές ομάδες όπως είναι η Ομόνοια. 
Θα πρέπει να διορθώσουμε μερικά πράγματα, 
όπως να βγάλουμε πιο εύκολα τη μπάλα στο 
πρέσινγκ του αντιπάλου και να παίξουμε ποδό-
σφαιρο, χωρίς μεγάλες μπάλες από πίσω. Εχουμε 
χρόνο, να το δουλέψουμε αυτό. Η ομάδα μας θα 
είναι έτοιμη στην 7η εβδομάδα προετοιμασίας, 
για να αντιμετωπίσει το πρώτο παιχνίδι Κυπέλ-
λου. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε την Ομόνοια 
που ήρθε και παίξαμε αυτό το φιλικό παιχνίδι. 
Παρ’ ότι υπήρχαν κάποιες εντάσεις μέσα στο 
παιχνίδι, αυτά υπάρχουν, ποδόσφαιρο είναι και 
κρατάμε το αγωνιστικό κομμάτι, που για μας ήταν 
πολύ καλό για την περίοδο που βρισκόμαστε. 
Ευχαριστούμε τον κόσμο για την παρουσία του.»

τα νεα τησ FooTBALL LEAGUE

με 17 ομάδες το πρωτάθλημα της Football League



58 1 σεπτεμβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

αθλητικά

Μ
ε πέντε μετάλλια επιστρέ-
φουν από την Τουρκία οι 
Ελληνες καρατέκα που αγω-
νίστηκαν στο διεθνές τουρ-
νουά του Ερζερούμ.

Ανάμεσά τους ο Διονύσης Ξένος, Νο8 στην 
παγκόσμια κατάταξη των -67κ. ο οποίος επι-
βεβαίωσε τα προγνωστικά και κατέκτησε το 
χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία του με τέσ-
σερις νίκες. 
Σε δηλώσεις του στο Εθνικό Πρακτορείο Ειδή-
σεων, ο Ξένος τόνισε: «Πρώτη θέση  στην επι-
στροφή μου στα αγωνιστικά ταταμι μετά από 
3 μηνες. Είμαι παρα πολύ ικανοποιημένος με 
την απόδοση μου καθώς η δουλειά των τελευ-
ταίων μηνών φανηκε ξεκάθαρα. Ήταν ένα ιδα-
νικό ξεκίνημα αυτής της δύσκολης σεζόν που 
έρχεται και σίγουρα ένα ψυχολογικό βοήθημα 
για τη συνέχεια. Επομενος σταθμός και πολύ 
σημαντικός για μένα, το Κ1 στην Λειψία της 
Γερμανίας σε 10 μέρες και ήδη νιώθω πανέ-
τοιμος και διψασμένος για να αγωνιστώ ξανά».
Για πρώτη φορά κατέκτησε μετάλλιο σε επί-

πεδο γυναικών η Τζωρτζίνα Ξένου. Η 20χρονη 
κορυφαία Ελληνίδα στο κατά, ανέβηκε στο 
τρίτο σκαλί του βάθρου καθώς έχασε 3-2 στον 
ημιτελικό.
Ο μικρότερος αδελφός της οικογένειας, Στέ-
φανος Ξένος μετείχε στην κατηγορία Νέων 
Ανδρών και πήρε το ασημένιο μετάλλιο με 
τέσσερις διαδοχικές νίκες. Μάλιστα στον ημι-
τελικό επικράτησε του Τούρκου παγκόσμιου 
πρωταθλητή (εφήβων). 
Ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Ελλάδα και 
στο κάτα Νέων γυναικών με τη Νικολέτα Ζερ-
βού.
Εξαιρετική ήταν η παρουσία της Χριστίνας 
Νίκα που αγωνίστηκε στην κατηγορία -54κ. 
νεανίδων και πήρε το χάλκινο μετάλλιο με 
εντυπωσιακές νίκες (6-1, 7-0, 5-3, 6-0) και 
μοναδική ήττα στον ημιτελικό με 1-0.
Τέλος, πολύτιμες εμπειρίες αποκόμισαν ο 
Γιώργος Καραλής που είχε μία νίκη στα -60κ. 
ανδρών και ο Παναγιώτης Φλώρος (έχασε το 
μετάλλιο στον τελικό των ρεπεσάζ) στα -57κ. 
εφήβων.

με 5 μετάλλια επιστρέφει η 
εθνική από το ερζερούμ

Τ
ο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης νέων ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, με τον προ-
πονητή που συνόδευσε τα παιδιά σε αυτή τη διοργάνωση, Διονύση Παπαδάκη να επι-
σημαίνει την καλή εικόνα που έδειξαν οι κολυμβητές μας.
 Συγκεκριμένα, υπογράμμισε:

«Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε με την παρουσία των παιδιών να κρίνεται εξαιρε-
τική και να βάζω ένα θετικό πρόσημο. Είχαν μπροστά τους μια μεγάλη χρονιά και ήταν δύσκολο 
να βρεθούν κάθε φορά στην επιθυμητή αγωνιστική κατάσταση και να φέρουν το σώμα τους σε 
συνθήκες υψηλού ανταγωνισμού.
Κατάφεραν να προκριθούν στους ημιτελικούς, όμως είχαμε τις ευκαιρίες μας,  για να πάμε και 
σε έναν τελικό, όπως σήμερα με την Ελένη Κοντογεώργου, η οποία έχασε την πρόκριση για 
πολύ λίγο».
Στην ερώτηση σχετικά με την απόφαση της Νικολέτας Παυλοπούλου να αγωνιστεί στο 50αρι ελεύ-
θερο, ενώ στην αρχή δεν το είχε δηλώσει επισήμανε: «Η Νικολέτα ήρθε και μου είπε ότι ένιωθε 
καλά και πως ήθελε να αγωνιστεί. Αυτό φάνηκε από το πολύ μεγάλο ατομικό ρεκόρ που έκανε.
Επιπλέον, τα αγόρια πραγματοποίησαν μία εκπληκτική σεζόν, η οποία ήταν μεγάλη σε διάρκεια 
με αρκετούς αγώνες, παρουσίασαν όμως μία εξαιρετική εικόνα. Ο Παναγιώτης (Μπολάνος), 
κολύμπησε πολύ καλά, καταφέρνοντας να μπει σε ημιτελικούς και ο Απόστολος (Παπαστάμος) 
είχε μία καλή παρουσία, έχοντας μία πλούσια χρονιά. Το μέλλον της ελληνικής κολύμβησης 
είναι εδώ και θα πρέπει να δώσουμε την απαραίτητη προσοχή σε αυτά τα παιδιά και σε άλλα 
που ακολουθούν». Οι Έλληνες κολυμβητές ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα κολύμβησης εφήβων - νεανίδων της Ιντιανάπολης στις ΗΠΑ, με την Ελένη Κοντο-
γεώργου να πραγματοποιεί την καλύτερη εμφάνιση καταλαμβάνοντας τη 10η θέση στα 200μ. 
πρόσθιο.

Έπεσε η αυλαία στο Παγκόσμιο 
της Ιντιανάπολης με τη 10η θέση 
της Κοντογεώργου

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Ο 
Γιώργος Κούτσης είναι ο νέος τε-
χνικός του Πανηλειακού, όπως α-
νακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης 
(30/8) η διοίκηση της ομάδας.

Η σχετική ανακοίνωση:
«Ο Α.Ο. Πανηλειακός ενημερώνει το φίλαθλο 
κοινό οτι νέος προπονητής της ομάδας μας 
αναλαμβάνει ο Γιώργος Κούτσης.
Ο 43χρόνος νέος τεχνικός με μεγαλη καριέρα 
στο ελληνικό ποδόσφαιρο με πανω απο 300 
συμμετοχές σε Α και Β εθνικη αλλα και με συμ-
μετοχές σε ευρωπαϊκες διοργανώσεις αλλα 
και με την εθνικη Ελλάδας εχει διατελέσει προ-
πονητής στον Αγροτικό Αστερα,την Πανα-
χαικη ,τα Ψαχνά ,τον Ολυμπιακό Βόλου και τον 
Φωκικό.
Ειναι μια επιλογή η οποια συνδιάζει εμπειρία 
και θέληση για διάκριση. Ευχόμαστε στον νεο 
μας προπονητή καλή επιτυχια με τα χρώματα 
της ομαδας μας».
Ο Γ. Κούτσης είναι γεννηθείς στις 10/9/1973 
και σαν ποδοσφαιριστής ήταν 6 φορές διε-
θνής με την Εθνική Ελλάδος και είχε αγωνιστεί 
στις ομάδες:
1993 -1995 ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 33 (2 Γκ.)
1995-1996 ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ
1996-1998 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ   78 (8 Γ)
1999-2001 ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 75 (9 Γ)
2002-2004 ΠΑΟΚ 73 (7 Γ)
2004-2005 ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 13 (0)
2005-2007 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 61 (4 Γ)
2007-2011 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 99 (9 Γ)
και είχε 20 Συμμετοχές στο UEFA με 1 γκολ
* * * Σαν προπονητής ξεκίνησε τη σεζόν 
2011-2012 στον Αγροτικό Αστέρα (Β’), κι 
έπειτα, Παναχαική (Β’) 2012-2013 (Νοέμβριο 
ως Μάρτιο), Φωκικός (Β’) 2013-2014 (όλη τη 
σεζόν),Ηρακλής Ψαχνών (Β’) 2014-2015 (από 
αρχή σεζόν ως Νοέμβριο), Ολυμπιακός Βόλου 
(Β’) 2014-2015 (Νοέμβριο ως Ιανουάριο) και 
Αγροτικός Αστερας (Β’) 2014-2015 (Φεβρουά-
ριος ως Μάρτιος).

Πιο αποτελεσματικός ο Αμφίλοχος 
με Πανλευκάδιο
Σε ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο με κλα-
σικές ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες, ο Αμφί-
λοχος κατάφερε να πάρει κεφάλι με τον Τσι-
ούνη Απ. στο 18’ με δυνατό σουτ μέσα από 
την περιοχή και στο 41΄πάλι ο Τσιούνης Απ. με 
ψηλοκρεμαστό σουτ από πλάγια θέση κοντά 
στο σημείο του πέναλτι κρέμασε τον τερματο-

φύλακα και έκανε το 2-0. Στο δεύτερο μέρος ο 
Αμφίλοχος διεύρυνε το σκορ στο 56΄ δυνατό 
σουτ έξω από την περιοχή πάλι του Τσιούνη 
Απ. για να μειώσει ο Πανλευκάδιος στο 70’ 
όταν ο Φλούδας με πλάσε έστειλε τη μπάλα 
στα δίχτυα.
Αμφίλοχος: Μανιάτης, Καλοκαίρης, Κορομη-
λάς, Κοκώνης Ε. Μάλης, Μακρής, Τσιούνης 
Απ., Τσιούνης Π., Νάκος, Κοκώνης Σ., Παγώ-
νης, Μπεκατώρος, Ρόκος, Νικολογιάννης, 
Μίλα, Ζοτάι, Κούσης, Τόσκα.
Πανλευκάδιος: Καραπιπέρης, Στεριώτης, 
Κέβιν, Γουριώτης, Βλάχος, Φλούδας, Μιλόγι-
εβιτς, Κολοβός, Αργυρός, Καταγής, Στάνιεβιτς, 
Τριάντος Ηλιάδης, Καρελής, Καββαδάς, Κού-
τσικος, Κατωπόδης, Δημητρίου.

Κάτοικος Λαγκαδά ο Ζαννάκης, έπο-
νται ακόμη δύο!
Οριστικοποιήθηκε όπως αναμενόταν η από-
κτηση του εξτρέμ, Μιχάλη Ζαννάκη, από την 
ΑΠΕ Λαγκαδά.
Ο νεαρός έπαιζε στην Κ20 του Ηρακλή και 
γυμναζόταν το τελευταίο διάστημα με την 
ομάδα του Αλέξανδρου Κατικαρίδη.
Η σκυτάλη ενίσχυσης περνά στους Παντελή 
Ντουτσαρίδη και Πάρη Κατσαρό, που «κλεί-
νουν» άμεσα, ενώ αναζητούνται γκολκίπερ 
(«παίζει» ο Ηλίας Μέλκας) και δεξί μπακ και 
ίσως ένας επιθετικός ακόμα, αφού υπάρχει 
μόνο ο Νίκος Αγγελούδης στη θέση.
Το επόμενο φιλικό των «κυανόλευκων» θα 
δοθεί το Σάββατο, εκτός έδρας με τον Μακε-
δονικό.

Θετικά τα πρώτα δείγματα για ΟΦΙ, 
2-0 τον ΑΟΤ
Δυνατό τεστ πραγματοποιήθηκε στο Τυμπάκι, 
όπου ο τοπικός ΑΟΤ υποδέχτηκε τον ΟΦ Ιερά-
πετρας και γνώρισε την ήττα με 2-0.
Οι «ασπρόμαυροι» σε μια μέτρια εμφάνιση 
στο πρώτο μέρος κατάφεραν να κρατήσουν 
το μηδέν στην άμυνα, παρά την υπεροχή που 
είχαν οι γηπεδούχοι. Συγκεκριμένα κατάφε-
ραν να απειλήσουν την εστία του Ταρτάλα με 
τον Κουτεντάκη, ο οποίος έκανε την προβολή, 
όμως η μπάλα πέρασε άουτ.
Στο δεύτερο μερος οι ρυθμοί έπεσαν, ωστόσο 
ο ΟΦ Ιεράπετρας κατάφερε να προηγηθεί, 
έπειτα από σέντρα – σουτ του Καραγιάννη, 
ο οποίος και ξεγέλασε τον τερματοφύλακα 
Σπανό και έκανε το 0-1. Το δεύτερο γκολ ήρθε 

στο 68ο λεπτό, έπειτα από υποδειγματική 
συνεργασία των Κορέτα – Παπαδόπουλου, 
με τον δεύτερο να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα 
με πλασέ.

Προσθαφαιρέσεις στον Αλμωπό Α-
ριδαίας!
Τρεις μεταγραφές, μία ανανέωση και τέσσερα 
«διαζύγια» στον Αλμωπό Αριδαίας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η διοίκηση του 
Αλμωπού είναι στην ευχάριστη θέση να ανα-
κοινώσει την απόκτηση του 23χρονου μεσοε-
πιθετικού Χαράλαμπου Ιορδανίδη με θητεία 
πέρυσι στον Πανελευσινιακό (Β΄ Εθνική) και 
παλιότερα σε Κ20 Ηρακλή, Θερμαϊκό Θέρ-
μης, Ηρακλή Αμπελοκήπων (Γ΄ Εθνική), Ανα-
γέννηση Γιαννιτσών (Β΄ Εθνική), Απόλλωνα 
Αρναίας (Γ΄ Εθνική) και Θύελλα Φιλώτα (Γ΄ 
Εθνική), του 18χρονου αμυντικού Μούλα 
Κώστα με θητεία στον Μακεδονικό Αγίου 
Παντελεήμονα και παλιότερα τον Μέγα Αλέ-
ξανδρο Φλώρινας, καθώς και του 18χρονου 
αμυντικού μέσου Πολύζου Αγαθοκλή από την 
Κ20 του ΠΑΟΚ.
Επίσης ανακοινώνει την ανανέωση της συνερ-
γασίας με τον Λάζαρο Ελευθεριάδη. Τους 
καλωσορίζει στην οικογένεια της ομάδας μας 
και τους εύχεται υγεία, δύναμη και πολλές επι-
τυχίες.
Τέλος η διοίκηση του Αλμωπού Αριδαίας 
ευχαριστεί και δημόσια τους Γιάννη Παντε-
λίδη, Νίκο Τσιμτσιρίδη, Θόδωρο Ελευθερι-
άδη και Βασίλη Παπασυμεών για την μεγάλη 
προσφορά τους στο σύλλογο και τους εύχε-

ται κάθε επιτυχία στην συνέχεια της καριέρας 
τους».

Ανανέωσε με Θήβα ο Γιαλός
Η Θήβα ανακοίνωσε την ανανέωση της συνερ-
γασίας της με τον 20χρονο μέσο Νικόλαο 
Γιαλό.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Το Δ.Σ. του ΑΟ 
ΘΗΒΑ ανακοινώνει την ανανέωση της συνερ-
γασίας του με τον 20χρονο μέσο Νικόλαο Γιαλό. 
Ο Νίκος συμφώνησε σε όλα πριν από λίγο με 
τον Πρόεδρο του ΑΟ ΘΗΒΑ Θανάση Βυλλιώτη 
και έτσι θα συνεχίσει να φοράει την βυσσινή 
φανέλα.  Ευχόμαστε στον Νίκο υγεία και επι-
τυχίες και φέτος με την φανέλα του ΑΟ ΘΗΒΑ».

Στον Αστέρα Παραποτάμου ο Τσου-
μέτης
Στο πρωτάθλημα της Γ΄Εθνικής και συγκε-
κριμένα στον Παραπόταμο θα αγωνιστεί την 
ερχόμενη σεζόν ο Κώστας Τσουμέτης.
O έμπειρος μέσος, ο οποίος με δικό του γκολ, 
χάρισε το 2015 το πρωτάθλημα στον Θύαμι 
μέσα στον Παραπόταμο, είχε την περσινή χρονιά 
με το Καστρί, 20 συμμετοχές στην Α1 με 2 γκολ.
Σε επικοινωνία του «theball» με τον Κώστα 
Τσουμέτη, ανέφερε τα εξής: “Θέλω να πω ένα 
μεγάλο ευχαριστώ για τις στιγμές που έζησα 
αυτά τα πέντε υπέροχα χρόνια, στην διοίκηση, 
στους προπονητές και στους συμπαίκτες 
μου στον Θύαμι Καστρίου. Φεύγω σαν φίλος 
απο αυτήν την ομάδα ελπίζοντας να δώσω 
ότι καλύτερο μπορώ στη νέα μου ομάδα τον 
Αστέρα Παραποτάμου.»

το πανόραμα της Γ’ εθνικής

ανέλαβε ο κούτσης τον πανηλειακό
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Η 
Γαλλία διέλυσε 4-0 την Ολλαν-
δία στο Stade de France με γκολ 
των Λεμάρ (2), Γκριζμάν, Μπα-
πέ και πέρασε μόνη πρώτη στον 

όμιλο. Νίκη και η Πορτογαλία με χατ-τρικ 
Ρονάλντο.
Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν ήταν κλά-
σεις ανώτερη από την Ολλανδία στον 
αγώνα που έγινε στο Παρίσι και σε μια 
ατμόσφαιρα party έκανε κομμάτια τους 
Οράνιε, οι οποίοι είναι πολύ πιθανό μετά 
το Euro 2016, να χάσουν και το Mundial 
του 2018. Οι Τρικολόρ άνοιξαν το σκορ 
στο 14’ με το πλασέ του Αντουάν Γκριζ-
μάν μέσα από την περιοχή και παρότι 
άργησαν να πετύχουν το επόμενο, ήλεγ-
ξαν απόλυτα το παιχνίδι. Στο 73’ ο Τομάς 
Λεμάρ απέδειξε γιατί είναι τόσο hot στη 
μεταγραφική πετυχαίνοντας εκπληκτικό 
γκολ με σουτ εκτός περιοχής και έκανε το 
3-0 στο 88’ σε κενό τέρμα ύστερα από 
την πάσα πάρε-βάλε του Γκριζμάν. Το 
κερασάκι στη γαλλική τούρτα έβαλε στο 
91’ με διαγώνιο σουτ έπειτα από φάση 
που ξεκίνησε ο ο ίδιος, ο Κιλιάν Μπαπέ 
διαμορφώνοντας το τελικό 4-0. Ο πλέον 
άσος της Παρί Σεν Ζερμέν έγινε ο δεύτε-
ρος νεότερος σκόρερ στην ιστορία της 
Εθνικής Γαλλίας, ενώ η Ολλανδία, που 
είχε δοκάρι με τον Ρόμπεν, δέχθηκε για 
πρώτη φορά 10 γκολ σε όμιλο προκριμα-
τικών. Η Γαλλία είναι πλέον μόνη πρώτη 
στο group μετά την ήττα της Σουηδίας 
[γκολ ο Μπεργκ] με 3-2 από την Βουλ-
γαρία, η οποία πέρασε πάνω από τους 
Ολλανδούς στην βαθμολογία βάζοντας 
φωτιά στη μάχη για τη 2η θέση. Ηταν η 
χειρότερη ήττα εκτός έδρας εκτός φιλι-
κών από το 1908 για τους Ολλανδούς. 
Μεγάλη, για την ιστορία του, νίκη, πέτυχε 
το Λουξεμβούργο επικρατώντας 1-0 
εντός έδρας της Λευκορωσίας με γκολ του 
Ντα Μότα (60’).

Πεντάρα η Πορτογαλία, στην 
κορυφή η Ελβετία
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε γκολάρα, 
έσπασε νέα ρεκόρ και οδήγησε την Πορ-
τογαλία σε εύκολη νίκη με 5-1 επί των 
Νήσων Φερόε. Ο άσος της Ρεάλ πέτυχε 
τρία γκολ (3’, 29’, 65’), Καρβάλιο (58’) και 
Ολιβέιρα (84’) ανέβασαν τον δείκτη του 
σκορ στο 5, ενώ το μόνο που κατάφε-
ραν οι φιλοξενούμενοι ήταν να μειώσουν 
προσωρινά σε 2-1 στο 38’ με υπέροχο 

γκολ του Μπάλντβινσον.
Κανένα πρόβλημα δεν αντιμετώπισε η 
Ελβετία απέναντι στην Ανδόρρα, φτάνο-
ντας εύκολα στη νίκη με 3-0 εντός έδρας, 
για να παραμείνει στην κορυφή του ομί-
λου και στο +3 από τους Πορτογάλους. 
Ο Σεφέροβιτς ήταν ο μεγάλος πρωταγω-
νιστής με δύο γκολ (43’, 63’), με τον Λίχ-
σταϊνερ να κάνει το τελικό 3-0 στο 67’. 
Τέλος, η Ουγγαρία κέρδισε εύκολα με 3-1 
την Λετονία, αλλά οι ελπίδες της για μία 
από τις δύο πρώτες θέσεις παραμένουν 
ουτοπικές.
Με το χατ τρικ που σημείωσε στη νίκη της 
Πορτογαλίας επί των Νησιών Φερόε (5-1) 
ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπήκε σε ένα πολύ 
κλειστό club. Εφτασε τα 78 γκολ (σε 144 
αγώνες) και προσπέρασε τον Πελέ (77 σε 
92 αγώνες), για να γίνει ο 5ος κορυφαίος 
σκόρερ σε επίπεδο Εθνικών ομάδων. 
Ηταν το 48ο χατ τρικ της καριέρας του και 
το 5ο με την Πορτογαλία.

Το 9άρι στο Βέλγιο
Οι Κόκκινοι Διάβολοι διέλυσαν 9-0 το 
Γιβραλτάρ και έρχονται στην Ελλάδα για 
το μεγάλο ματς του ομίλου.
 Στα προπονητικά διπλά του Βελγίου οι 
μάχες θα είναι σίγουρα πιο δυνατές. 
Οπότε, το εντός με το Γιβραλτάρ ήταν 
δεδομένο ότι θα εξελισσόταν πιο εύκολα 
κι από προπόνηση. Αλλωστε και στο 
εκτός έδρας 0-6 είχαν νικήσει οι παί-
κτες του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Μόνο που 
οι Βέλγοι αυτή τη φορά σταμάτησαν στα 
οκτώ. Είχαν προλάβει να βάλουν τα έξι 
πριν το ημίχρονο, κάτι που δεν είχε συμ-
βεί ξανά σε προκριματικά Ευρώπης από 
το 1997 (0-6 η Ρουμανία στο Λίχτεν-
σταϊν), ενώ οι Κόκκινοι Διάβολοι δεν το 
είχαν βιώσει για 60 χρόνια (το 7-1 με την 
Ισλανδία το 1957).
Ο αγώνας δεν χωράει καμία κριτική. Το 
πιο σημαντικό ήταν το χατ τρικ του δεξιού 
μπακ Μενιέ (18’, 60’, 67’), ο οποίος έκανε 
και τέσσερις ασίστ! Επίσης, το γκολ του 
Λουκάκου ήταν οφσάιντ (38’), ενώ εκείνο 
του Βίτσελ (27’) ήταν ένα υπέροχο ψαλι-
δάκι. Ο τελευταίος όμως έκανε χαζομάρα 
και αποβλήθηκε και έτσι δεν θα παίξει 
κόντρα στην Ελλάδα στη συνάντηση που 
θα έχουμε την Κυριακή. Κακό για μας ότι 
σκόραρε ο Αζάρ, ο οποίος προέρχεται 
από τραυματισμό στο ξεκίνημα της σεζόν 
και αυτή ήταν η πρώτη του εμφάνιση.

Super Tricolores!

Για την επόμενη τετραετία θα 
αγωνίζεται στο μεγάλο γαλλικό 
λιμάνι ο Κώστας Μήτρογλου, με 
τους «Φωκαείς» να αποκτούν 
αντί 15 εκατ. ευρώ το 50% των 
δικαιωμάτων του.

 

Σ
την Μαρσέιγ και με τη βούλα θα 
συνεχίσει την καριέρα του ο Κώ-
στας Μήτρογλου που πέρασε ια-
τρικά, έβαλε υπογραφή και ανακοι-

νώθηκε. Η Μπενφίκα τον πούλησε στους 
«Φωκαείς» αντί 15 εκατ. ευρώ, με τους 
δεύτερους να αποκτούν το 50% των δι-
καιωμάτων του και το συνολικό ποσό της 
μεταγραφής να φτάνει τα 27,5 εκατ. ευρώ!
Σε περίπτωση βέβαια που έρθει μέσα 
στην διετία πρόταση ανώτερη από άλλο 
club, η Μαρσέιγ θα χάσει τον παίκτη. Εάν 
όχι, θα πληρώσει εκείνη το υπόλοιπο 
ποσό που απομένει και θα τον αποκτη-
σεί στο 100%. Ο 29χρονος επιθετικός 
υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνερ-
γασίας, που θα του αποφέρει συνολικά 
10,6 εκατ. ευρώ (χωρίς τα μπόνους). Ετσι 
γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος Ελληνας 
ποδοσφαιριστής και η μεταγραφή του η 
πιο ακριβή όλων των εποχών για συμπα-
τριώτη μας.

Στην Τσέλσι ο Τζαπακόστα
Η Τορίνο ανακοίνωσε ότι παραχώρησε τα 
δικαιώματα του δεξιού μπακ, Ντάβιντε 
Τζαπακόστα, στην Τσέλσι.
Ο Αντόντιο Κόντε απέκτησε τελικά παί-
κτη για τη θέση του δεξιού μπακ-χαφ και 
αυτός είναι ο 25χρονος άσος που από το 
2015 έπαιζε στην Τορίνο [52 ματς, 2 γκολ]. 
Η Granata ανακοίνωσε ότι 4 φορές διε-
θνής αμυντικός πωλήθηκε στους Μπλε, οι 
οποίοι σύμφωνα με το Sky Italia έδωσαν 
28 εκατ. ευρώ συν δύο σε bonus.

Στην Λέστερ ο Ντράγκοβιτς
Η Λέστερ απέκτησε με τη μορφή δανει-
σμού από την Λεβερκούζεν τον Αυστρι-
ακό κεντρικό αμυντικό, Αλεκσάνταρ 
Ντράγκοβιτς.
Ο αριστεροπόδαρος άσος, που έχει 54 

συμμετοχές με την Εθνική Αυστρίας, θα 
βρίσκεται στο King Power Stadium για τη 
σεζόν 2017-18 με τη μορφή δανεισμού. 
Ο Ντράγκοβιτς, που πήρε πολύ μικρό 
χρόνο συμμετοχής με την Μπάγερ στην 
Bundesliga, θα παίξει για πρώτη φορά 
στην Premier League, αφού στο παρελθόν 
αγωνίστηκε σε Αούστρια Βιέννης, Βασι-
λεία, Ντιναμό Κιέβου.

Στην Άβες ο Φαρίνια
Τριετές συμβόλαιο με την Άβες υπέγραψε 
ο Λουίς Φαρίνια, τον οποίο μάθαμε από 
το πέρασμά του στην Ελλάδα για λογαρια-
σμό του Αστέρα Τρίπολης.
Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός υπέγραψε 
τριετές συμβόλαιο και έτσι τερματίζει στη 
συμφωνία του με τον Μπενφίκα, με τα 
χρώματα της οποίας δεν αγωνίστηκε ποτέ.
Θυμίζουμε ότι ο Αργεντινός πέρυσι έπαιξε 
σε 24 ματς πετυχαίνοντας μόλις 1 γκολ, 
χωρίς να προσφέρει τα αναμενόμενα.

Κασάμι τριετίας στην Σιόν
Ο Παϊτίμ Κασάμι επιστρέφει στην Ελβετία 
μετά 2013 όταν και είχε πάει δανεικός στη 
Λουγκέρνη από την Φούλαμ.
Ο 25χρονος μέσος, υπέγραψε με την Σιόν 
τριετές συμβόλαιο και έτσι αναμένεται να 
επιστρέψει σε φουλ αγωνιστικούς ρυθ-
μούς, από τη στιγμή που στο δεύτερο 
μισό της περσινής χρονιάς δεν υπολογιζό-
ταν στη Νότιγχαμ Φόρεστ.
Αυτή είναι η 7η ομάδα στην καριέρα του 
μετά τις Μπελιντσόνα, Παλέρμο, Φού-
λαμ, Λουκέρνη, Ολυμπιακό και Νότιγχαμ 
Φόρεστ.

Επίσημα Ανσάλντι στην Τορίνο
Η Τορίνο απέκτησε με 2ετή δανεισμό από 
την Ιντερ τον Αργεντινό μπακ, Κρίστιαν 
Ανσάλντι.
Ο 30χρονος πρώην άσος των Τζένοα και 
Ατλέτικο Μαδρίτης, αποκτήθηκε επίσημα 
ως δανεικός από την Granata ως δανεικός 
για δύο χρόνια και στο συμβόλαιο μπήκε 
option αγοράς. Δύο εκατ. ευρώ θα δώσει 
η ομάδα του Σίνισα Μιχαΐλοβιτς για τον 
διεθνή άσο και θα πρέπει να πληρώσει 
ακόμα δύο για να τον αγοράσει.

Υπέγραψε στη Μαρσέιγ ο 
Μήτρογλου
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Από το 0-2 βρέθηκε μπροστά στο σκορ 
με 3-2 και μείωσε τη διαφορά από την 3η 
θεση του ομίλου της στον 1 βαθμό. Πλέον 
απομένουν 3 αγωνιστικές, η διαφορά με 
την Ελλάδα είναι στους 3 βαθμούς και όλα 
είναι πιθανά!

Ψ
ηλό ήταν το τέμπο του παιχνιδιού στο 
πρώτο δεκάλεπτο με την Βοσνία να είναι 
η ομάδα που επιχείρησε να ελέγξει την 
πρωτοβουλία των κινήσεων και είχε την 

κατοχή της μπάλας. Οι φιλοξενούμενοι ήταν πιο ε-
πιθετικοί και δεν άργησαν να απειλήσουν τα καρέ 
του Παναγή αφού μόλις στο 3ὀ της αναμέτρησης 
ο Λούλιτς σημάδεψε το αριστερό κάθετο δοκάρι.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Εθνική μας επιχείρησε 
να κλείσει τους χώρους και να ανακτήσει την 
κατοχή της μπάλας. Η πρώτη καλή ευκαιρία ήρθε 
στο 14ὀ με άστοχη κεφαλιά του Σωτηρίου.
Ακολούθως ο ρυθμός του αγώνα έπεσε 
και οι δύο ομάδες επικεντρώθηκαν 
σε ένα παιχνίδι αντεπιθέσεων και 
εκμετάλλευσης λαθών. Στο 24ὀ κατα-
γράφηκε μια διπλή ευκαιρία για την 
Εθνική μας δεν ανέβασε όμως την 
ψυχολογία της ομάδας.
Μοιραία στο 33ὀ έγινε το 0-1 με τον 
Σιούνιτς. Από εκείνο το σημείο και μετά 
η Βοσνία πήρε τα πάνω της και έγινε πιο 
απειλητική. Στο τελευταίο 15λεπτο η Εθνική μας 
έδειξε σοβαρό πρόβλημα στην ανάπτυξη και στο 
τελείωμα των φάσεων με τους φιλοξενούμενος να 
το εκμεταλλεύονται και να κάνουν στο 43ὀ το 0-2 
με τον Βίστσα μετά από αδράνεια της άμυνας μας.
Ανεβασμένη μπήκε σ το β΄μέρος του αγώνα η 
Εθνική μας με διάθεση να ανατρέψει τα εις βάρος 
της δεδομένα και αυτό έπραξε.
Παίζοντας ορθολογικό και ψύχραιμο ποδόσφαιρο 
κράτησε τους Βόσνιους στα καρέ τους με την 
πρώτη μεγάλη ευκαιρία να καταγράφεται στο 55ὀ 
με τον Χριστοφή.
Κάπου εκεί οι διεθνείς μας πίσμωσαν περισσό-
τερο και ανέκτησαν τις πρωτοβουλίες των κινή-
σεων. Σε ένα εκρηκτικό δίλεπτο στο 65ὀ και στο 
67ὀ με Χριστοφή και Λαμπάν.
Η ισοφάριση διέλυσε ψυχολογικά τους Βόσνιους 

με τον Πιέρο Σωτηρίου δέκα λεπτά αργότερα να 
κάνει την ολική ανατροπή.
Ό,τι άλλο και να γραφτεί είναι περιττό. Η Εθνική 
Κύπρο έγραψε απόψε μια από τις ωραιότερες 
ιστορίες στα χρονικά της.

«Καταθέσαμε ψυχή και το ανατρέψα-
με»
Στην κάμερα του ΡΙΚ μίλησαν μετά την νίκη επί 
της Βοσνίας οι Πιέρος Σωτηρίου, Βίνσεντ Λαμπάν, 
Δημήτρης Χριστοφή.
Π.Σωτηρίου: «Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα 
παιδιά. Καταθέσαμε ψυχή ειδικά στο δεύτερο ημί-
χρονο. Και στα δυο ημίχρονο ήμασταν καλοί αλλά 
στο δεύτερο ήμασταν καλύτεροι από τον αντί-
παλο, δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Είχαμε και λίγο 
την τύχη μαζί μας για να ανατρέψουμε το αποτέλε-
σμα.Προσωπικά, στόχος μου είναι ακόμα περισ-
σότερα με την Εθνική. Θέλουμε όλοι να πετύ-

χουμε ειδικά με το εθνόσημο στο στήθος. 
Μας λείπει μόνο μια πρόκριση σε τελική 

φάση μεγάλης διοργάνωσης».
Βίνσεντ Λαμπάν:«Είμαι πολύ χαρού-
μενος που σκόραρα αλλά το σημα-
ντικότερο είναι ότι κερδίσαμε. Δεί-
ξαμε πνεύμα στον αγώνα και όπως 
είδατε δεν ήταν εύκολο. Χάναμε 2-0 

και για να το γυρίσεις πρέπει να το 
πιστέψεις».

Για το τι είπε ο Μπεν Σιμόν στο ημίχρονο: 
«Μας είπε να πιστέψουμε στους εαυτούς μας, να 
τα δώσουμε όλα. Κυρίως να πιστέψουμε στους 
εαυτούς μας. Ήταν ένα καλό μήνυμα και είδατε ότι 
άλλαξαν πολλά στο δεύτερο ημίχρονο. Είμαι πολύ 
χαρούμενος».
Για το πως νιώθει που παίζει στην Εθνική: «Όπως 
έχω πει, απολαμβάνω κάθε αγώνα. Δεν γεννή-
θηκα στην Κύπρο αλλά είναι μέρος της ζωής μου. 
Σε κάθε αγώνα έχω υποχρέωση να δείχνω ότι 
σέβομαι και αγαπώ την φανέλα».
Για την συνέχεια: «Θα δούμε ως τελικό το κάθε ένα 
από τα τρία ματς που έμειναν. Δεν πρέπει να σκε-
φτόμαστε πολύ, πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι 
μας. Δεν πρέπει να λέμε πολλά».
Στο τέλος αφιέρωσε τη νίκη στην Έλμα Κουτσο-
κούμνη: «Η νίκη είναι αφιερωμένη στην θυγατέρα 
του προέδρου της ΚΟΠ που απεβίωσε».

κύπρος-Βοσνία 3-2

Όλα τούμπα και «δεν σταματώ 
να τραγουδώ ποτέ»!

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα στην Ελλαδά ο Νίκο Μαρτίνες θα 
είναι μέλος του Απόλλωνα την νέα περίοδο. Αναμένονται εξελίξεις από 
ώρα σε ώρα.
Αναλυτικά το ρεπορτάζ:
Ο Αργεντινός μέσος του Ολυμπιακού, Νίκο Μαρτίνες, θα αγωνιστεί την 
τρέχουσα σεζόν στην Κύπρο και τον Απόλλωνα Λεμεσού. Ο 30χρονος 
Αργεντινός μέσος ταξιδεύει την Παρασκευή (31/8) στη Λεμεσό για να 
ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στην κυπριακή ομάδα με τη μορφή 
δανεισμού από τον Ολυμπιακό.
Εξάλλου αγωνίστηκε και στο παρελθόν στην Κύπρο (πάλι με τη μορφή 
δανεισμού με τους Πειραιώτες) με τη φανέλα της Ανόρθωσης. Και τα 
πήγε εξαιρετικά. Όπως εξαιρετικά τα πήγε και με τη φανέλα της Western 
Sydney Wanderers στην Αυστραλία.
Η προοπτική της κυπριακής ομάδας η οποία αγωνίζεται στους ομίλους 
του Europa League (με Λιόν, Έβερτον κι Αταλάντα) ενδιαφέρουσα είναι 
και γι’ αυτό και την προέκρινε από τις άλλες (Γκιμαράες, Μουσκρόν και 
Ισραήλ).

«Ο ΑΠΟΕΛ θέλει τον Ροτάριου»
Τον 22χρονο Ρουμάνο επιθετικό Ντόριν Ροτάριου προσπαθεί να κλείσει 
ο ΑΠΟΕΛ.
Αυτό ισχυρίζονται οι Βέλγοι, καθώς ο παίκτης ανήκει στην Μπριζ. Σύμ-
φωνα με την εφημερίδα «Gazet van Antwerpen», «για τον Ντόριν Ροτά-
ριου παραμένει πιθανό το ενδεχόμενο δανεισμού του στην Μπουσκρόν, 
αν και προσπαθεί να αποκτήσει τον Ρουμάνο άσο και ο ΑΠΟΕΛ. Υπάρχει 
ενδιαφέρον και από άλλη βελγική ομάδα».
Ο 22χρονος Ροτάριου μπορεί να αγωνιστεί και στην επίθεση και στα 
φτερά, κυρίως δεξιά. Έχει αγωνιστεί σε Πόλι Τιμισοάρα, Ντιναμό Βου-
κουρεστίου και τώρα ανήκει στην Μπριζ, ενώ έχει ντεμπουτάρει και 
στην Εθνική Ρουμανίας.

Τέλος ο Βάντερ
Παρελθόν από τον ΑΠΟΕΛ αποτελεί ο Βάντερ Βιέιρα.
Η ανακοίνωση:
“Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει την 
κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Vander 
Vieira.
Ευχαριστούμε τον Vander για τη συνεργασία και την επαγγελματική του 
ανταπόκριση κατά την περίοδο που αγωνίστηκε στην ομάδα μας. Ευτύ-
χησε να πανηγυρίσει δύο πρωταθλήματα και να αγωνιστεί δύο φορές 
στους ομίλους του UEFA Europa League.
Του ευχόμαστε ότι καλύτερο, για τη συνέχεια της καριέρας του”.

Τέλος ο Ορτίθ
Παρελθόν αποτελεί από την ΑΕΚ ο Ορτίθ.
Η ανακοίνωση:
Η Αθλητική Ένωση Κίτιον (ΑΕΚ) Λάρνακας ανακοινώνει την κοινή συναι-
νέσει λύση της συνεργασίας με τον Juan Manuel Ortiz.
Ευχαριστούμε τον ποδοσφαιριστή για τις υπηρεσίες που προσέφερε 
στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε προσωπικό και 
επαγγελματικό επίπεδο.

Στον Απόλλωνα ο Μαρτίνες
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ισλανδία - ελλάδα 61-90

Χλόμιασον, αλλά νίκησον!

H Εθνική έκανε το χρέος της στην πρεμιέρα του Eurobasket αφού επικράτησε 
της Ισλανδίας με 90-61 παρά το... καταστροφικό β’ δεκάλεπτο. Κορυφαίοι οι 
Αντετοκούνμπο, Παππάς

Η 
Εθνική ομάδα ξεκίνησε με το 
δεξί τις υποχρεώσεις της στο 
Eurobasket, έστω κι αν ο αριθ-
μός των λαθών, οι χαμένες βολές, 

οι κακές επιλογές στην επίθεση και η χαλα-
ρότητα στο β’ δεκάλεπτο επέτρεψαν στους 
Ισλανδούς να επιστρέψουν από το -18! Η 
ελληνική ομάδα έδειξε καλό πρόσωπο στο 
β΄ημίχρονο, ο Παππάς ήταν σημείο αναφο-
ράς στην επίθεση ενώ ο Θανάσης Αντετο-
κούνμπο έκανε τη διαφορά στην τρίτη πε-
ρίοδο για την Ελλάδα που διατήρησε τη δι-
αφορά ασφαλείας ως το φινάλε και πλέον 
έχει μπροστά της το ματς με τη Γαλλία (2/9, 
16:30).
Η είσοδος του Νίκου Παππά στα 3’17» για 
το φινάλε της πρώτης περιόδου στην Elsinki 
Arena άλλαξε τις ισορροπίες στο ματς της 
Ισλανδίας με την Ελλάδα. Η ομάδα 
του Κώστα Μίσσα πάτησε 
γκάζι μετά το αρχικό 8-11 και 
βρήκε ρυθμό στην επίθεση 
με τον 27άχρονο γκαρντ 
ο οποίος σκόραρε 6 σερί 
πόν τους, ανέβασε γ ια 
πρώτη φορά τη διαφορά 
σε διψήφια επίπεδα (8-19, 
8’29») και στη συνέχεια δια-
μόρφωσε το 10-26 με το οποίο 
έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο. Μόνο 
τα 5 λάθη και τα 3-4 χαμένα λέι-απ των 
ψηλών στο ξεκίνημα ήταν... μουντζούρα για 
την Εθνική ομάδα που επέβαλε τον ρυθμό 
της και έχτισε διαφορά ασφαλείας.  
Ο Μάντζαρης με τρίποντο ανέβασε τη δια-
φορά στο +18 στο 13’07» (14-32) ωστόσο οι 
κακές επιλογές στην επίθεση, η χαλαρότητα 
στην άμυνα και ο εφησυχασμός της ελλη-
νικής ομάδας έβαλαν ξανά τους Ισλανδούς 
στο παιχνίδι! Είναι χαρακτηριστικό ότι η 
Ισλανδία μείωσε στο καλάθι (31-33, 18’46») 
ενώ η Ελλάδα πήγε στα αποδυτήρια με το 
υπέρ της 33-37 σκοράροντας μόνο 3/7 σουτ 
εντός πεδιάς στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η δια-
κοπή έκανε καλό στην Εθνική που άρχισε 
την τρίτη περίοδο με επιμέρους σκορ 9-0 
(33-46) ενώ η ελληνική άμυνα άφησε την 
Ισλανδία για 4.5 λεπτά χωρίς καλάθι πριν 
μειώσει ο Στέφανσον σε 37-51.  
Η Ελλάδα αποκατέστησε την τάξη ενώ ο 

Θανάσης Αντετοκούνμπο άλλαξε την εικόνα 
του ματς στην τρίτη περίοδο, με τις άμυνές 
του και την απίστευτη ενέργεια που έβγαλε 
στο παρκέ. Ο διεθνής φόργουορντ έκανε 
εντυπωσιακά μπλοκ ενώ έδωσε λύσεις στην 
επίθεση για την Εθνική που προηγήθηκε 
με 45-61 στο 30’ κι έβαλε τις βάσεις της 
πρώτης νίκης της στο Eurobasket. Στη συνέ-
χεια η ομάδα του Κώστα Μίσσα έκανε αυτά 
που έπρεπε, διατήρησε τη διαφορά ασφα-
λείας ως το φινάλε και πλέον στρέφεται στο 
δυνατό ματς με τους Γάλλους.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Εθνική ομάδα άρχισε καλά 
το ματς με την Ισλανδία, κατέρρευσε στο 
β’ δεκάλεπτο όμως έκανε αυτά που έπρεπε 
στο δεύτερο ημίχρονο, υποχρέωσε τους 
Ισλανδούς σε 21 λάθη και 32% στα σουτ 
εντός πεδιάς (18-57) ενώ κατέβασε 46 

ριμπάουντ αντί 32 των αντιπάλων 
της.

ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο 
Θανάσης Αντετοκούνμπο 
έκανε τη διαφορά για την 
Εθνική στην τρίτη περίοδο. 
Βοήθησε επιθετικά (9π. με 
3/3 βολές, 3/3 δίποντα, 

0/1 τρίποντα), κατέβασε 4 
ριμπαόυντ, μοίρασε 2 ασίστ, 

έκανε 2 κλεψίματα και 2 εντυ-
πωσιακά μπλοκ, βγάζοντας τρο-

μερή ενέργεια στο παιχνίδι του. Από ‘κει 
και πέρα, ο Νίκος Παππάς ήταν σημείο ανα-
φοράς στην επίθεση, τελειώνοντας το ματς 
ως πρώτος σκόρερ (20π.) και βοηθώντας 
κυρίως στο πρώτο ημίχρονο.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Χλίνα-
σον είναι το μεγάλο ταλέντο των Ισλαν-
δών ωστόσο απέναντι στην Ελλάδα είχε 2 
πόντους με 0/1 βολή, 1/2 δίποντα, 3 ριμπά-
ουντ, 1 λάθος και 1 κόψιμο στα 9’36» που 
έμεινε στο παρκέ.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Ελλάδα την απόδοσή της στο 
β΄δεκάλεπτο, η Ισλανδία την εμφάνισή της 
στο β’ ημίχρονο.
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Η είσοδος του Αντετο-
κούνμπο στην τρίτη περίοδο. Η Ελλάδα 
μπήκε δυνατά στο β’ ημίχρονο ενώ ο διε-
θνής φόργουορντ βοήθησε αμυντικά κι επι-
θετικά, προσφέροντας όμορφες φάσεις στο 
διάστημα που αγωνίστηκε.

Στα Τρίκαλα ο Τζόουνς

Τα Τρίκαλα ενισχύθηκαν με 
την απόκτηση του 22άχρονου 
Αμερικανού πλέι μέικερ ΣόνΝτρε 
Τζόουνς, ο οποίος είναι απόφοιτος 
του Ρίτσμοντ.  

 
Ο Τζόουνς τέλειωσε την χρονιά με 16.8 
πόντους και 3.9 ασίστ σε 35 ματς.
Η ανακοίνωση των Τρικάλων
«Η ΚΑΕ Τρίκαλα BC Aries ανακοινώνει την 
απόκτηση του Αμερικανού Play Maker 
ShawnDre’ Jones. Ο 22χρονος Jones (1.83) 
είναι απόφοιτος του Richmond και στην 
senior χρονιά του την περσινή σεζόν αγω-
νίστηκε σε 35 παιχνίδια έχοντας μ.ο. 16,8 
πόντους και 3,9 ασίστ».

Στο Καρπενήσι ο Λαρεντζάκης
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ενσωματώθηκε 
στην προετοιμασία της ΑΕΚ. 
Ο διεθνής γκαρντ είχε πάρει τρεις μέρες 
άδεια από τον Σωτήρη Μανωλόπουλο ώστε 
να ξεκουραστεί αφού ακολούθησε ολό-
κληρη την προετοιμασία της εθνικής ομά-
δας.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έφτασε σήμερα 
στο Καρπενήσι και από το απόγευμα θα μπει 
στο πρόγραμμα των προπονήσεων της ΑΕΚ 
ακολουθώντας ωστόσο κάπως διαφορετικό 
τρόπο σε σχέση με τους υπόλοιπους.

Στην Αθήνα ο Λεκαβίτσιους
Ο Λούκας Λεκαβίτσιους αφίχθη στην Αθήνα 
για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.  
 Ο Λιθουανός γκαρντ δεν θα καταφέρει να 
βρεθεί στο Eurobasket λόγω του τραυματι-
σμού του κατά τη διάρκεια της προετοιμα-
σίας της «Lietuva» και το βράδυ της Δευ-
τέρας (28/8) ήλθε στην Ελλάδα έτσι ώστε 
να συνεχίσει την αποθεραπεία του και θα 
εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο των ντα-
μπλούχων Ελλάδας.
«Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά 
εδώ. Από ψυχολογικής άποψης αισθάνο-
μαι καλά και νομίζω πως αυτό είναι πολύ 
σημαντικό», τόνισε αρχικά και συνέχισε: 
«Σίγουρα σε κάθε τραυματισμό περνάς μια 
δύσκολη κατάσταση και είσαι στεναχωρη-
μένος και απογοητευμένος. Eιδικά τώρα που 
ήμουν πολύ κοντά στη συμμετοχή μου με 
την Εθνική στο Ευρωμπάσκετ.»

Ε
πικίνδυνα σφίγγει ο κλοιός για την ΚΑΕ Άρης καθώς μετά και την προσφυγή 
που κατέθεσε ο Μάικλ Τζένκινς το συνολικό ποσό που διεκδικούν οι παίκτες 
της περσινής αγωνιστικής περιόδου αγγίζει τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ!
Στην περίπτωση του Άρη, η αλήθεια αναδεικνύεται τόσο από τον αριθμό των 

προσφυγών που κατατέθηκαν μέχρι στιγμής όσο και από το ύψος των χρημάτων που 
διεκδικούν οι αθλητές. Μια απλή μαθηματική πράξη οδηγεί στο απίστευτο ποσό 
των 1,2 εκατομμυρίων ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των 400.000 που διεκδικεί 
πλέον και ο Μάικλ Τζένκινς μετά την προσφυγή που κατέθεσε.
Μάλιστα, ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στον Άρη είναι το γεγονός ότι ο 
Αμερικανός διεκδικεί και τον δεύτερο χρόνο του συμβολαίου του, για τη σεζόν 2017-
18, ομοίως και ο Βασίλης Καββαδάς. Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς, Βίκτορ Σανικίντζε, Ντέ-
βιν Μαρμπλ και Τάντια Ντραγκίτσεβιτς είναι οι υπόλοιποι τέσσερις παίκτες που προ-
χώρησαν σε νομική ενέργεια κατά της ΚΑΕ.
Και ο κύκλος των προσφυγών θα διευρυνθεί ακόμη περισσότερο αν μέσα στις επό-
μενες ημέρες δεν υπάρξουν ουσιαστικές συζητήσεις και με τους υπόλοιπους παίκτες 
της περσινής ομάδας. Δημήτρης Πρίφτης, Βασίλης Ξανθόπουλος, Βασίλης Σίμτσακ 
και Θόδωρος Ζάρας δεν έχουν εισπράξει ούτε ευρώ από τα χρωστούμενα κι επίσης 
έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν στην κατάθεση προσφυγών για τη διασφάλιση 
των οφειλόμενων. Το συνολικό ποσό της οφειλής απέναντι στους παραπάνω τέσσε-
ρις είναι περίπου 170.000 ευρώ.

Προσφυγές… αξίας 1,2 
εκατομμυρίων ευρώ!
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