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Αντίποινα από την Τουρκία για τους «οκτώ»: Διακόπτει 
τη συμφωνία για τους πρόσφυγες με την Ελλάδα 

Ο 
υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Με-
βλούτ Τσαβούσογλου, απαντώντας σε ερώ-
τηση δημοσιογράφου ανέφερε πως η Τουρ-
κία διακόπτει τη συμφωνία με την Ελλάδα 

για την επανεισδοχή προσφύγων.
Ένα ακόμα χαρτί επιστράτευσε η Άγκυρα προκειμέ-
νου να ασκήσει πίεση στην Ελλάδα, αναφορικά με την 
έκδοση των οκτώ Τούρκων πραξικοπηματιών. Λίγες 
ώρες μετά την κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στην 
οποία έθεσε τις ναυτικές δυνάμεις στο Αιγαίο, η Τουρ-
κία ανακοινώνει ότι η συμφωνία επανειοσδοχής προ-
σφύγων έχει σταματήσει.
Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών συμμετείχε στις 
«Συνεδριάσεις τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης» 
που διοργανώθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Τύπου 
και Πληροφοριών σε ξενοδοχείο, με τη συμμετοχή 
δημοσιογράφων από την Αττάλεια, την Ισπάρτα και την 
περιοχή Μπουρντούρ και απάντησε στις ερωτήσεις των 
δημοσιογράφων.
Αναφερόμενος στο γεγονός των οκτώ πραξικοπημα-
τιών, μετά από ερώτηση δημοσιογράφου, ο Τσαβούσο-
γλου είπε: «Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση θέλει πραγμα-
τικά να λύσει αυτήν την κατάσταση, αλλά ταυτόχρονα 
βλέπουμε ότι η Ελλάδα έχει πολύ σοβαρές πιέσεις από 
τη Δύση. Πόσο μάλλον οι Έλληνες δικαστές. Γνωρίζουμε 
όμως ότι έχουν μεγάλη πίεση από τη Δύση, υπάρχει 
συμφωνία μετανάστευσης με την ΕΕ και έχουμε διμερή 
συμφωνία επανεισδοχής με την Ελλάδα, έχουμε σταμα-
τήσει τη συμφωνία επανεισδοχής και θα συνεχίσουμε 
τις εργασίες μας με την Ελλάδα». είπε.

Ατυχής η δήλωση Τσαβούσογλου σχολιά-
ζουν διπλωματικές πηγές
Ως «ατυχή» χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, τη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών της 
Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου ο οποίος αναφέρ-
θηκε στη διμερή συμφωνία με τη Ελλάδα για την επανα-
προώθηση προσφύγων, την οποία, όπως ισχυρίστηκε, 
πάγωσε η Τουρκία επί του παρόντος.
«Αυτό που προαναγγέλλει ο κ. Τσαβούσογλου το 
έχει ήδη πράξει από το 2017» επισημαίνουν οι ίδιες 
πηγές σημειώνοντας πάντως ότι «σε κάθε περίπτωση 
η λειτουργία του κράτους δικαίου δεν μπορεί να είναι 
άλλοθι γ ια να παραβιάζουν ορισμένοι το διεθνές 
δίκαιο».

Πηγές του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
σχολιάζοντας τη δήλωση του Τούρκου υπουργού Εξω-
τερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου για πάγωμα της διμε-
ρούς συμφωνίας επανεισδοχής προσφύγων με την 
Ελλάδα, αναφέρουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Η κοινή δήλωση 
ΕΕ-Τουρκίας δεν επηρεάζεται από τη δήλωση Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου και υπάρχει κεφάλαιο σ την κοινή 
δήλωση που καλύπτει το θέμα των επανεισδοχών. Το 
πρωτόκολλο επανεισδοχής Ελλάδας-Τουρκίας αποτε-
λεί διεθνή σύμβαση και πρέπει επομένως η Τουρκία να 
ακολουθήσει την ορθή, προβλεπόμενη διπλωματική 
οδό για οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτή».

ΝΔ: Απαράδεκτη στάση που υπονομεύει τις 
σχέσεις καλής γειτονίας
Την ανάληψη πρωτοβουλιών από την κυβέρνηση προ-

κειμένου η Τουρκία να τεθεί προ των ευθυνών της, ζητά 
η ΝΔ σχολιάζοντας τις δηλώσεις Τσαβούσογλου.
Η ΝΔ κάνει λόγο για απαράδεκτη απόφαση της Τουρ-
κικής κυβέρνησης η οποία όπως αναφέρει υπονομεύει 
τις σχέσεις καλής γειτονίας.
Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή της επισημαίνει:
«Η Τουρκία ακυρώνει μονομερώς μια διμερή συμφω-
νία μεταξύ κυβερνήσεων, επικαλούμενη την απόφαση 
της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης μιας ευρωπαϊκής δημο-
κρατικής χώρας.
Η στάση της αυτή είναι απαράδεκτη και υπονομεύει τις 
σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών και τη 
σταθερότητα στην περιοχή.
Η Ελλάδα ούτε απειλείται, ούτε εκβιάζεται.

Κίνημα Αλλαγής: Ανεπίτρεπτος εκβιασμός 
οι δηλώσεις Τσαβόγλου
Ως ανεπίτρεπτο εκβιασμό χαρακτηρίζει το Κίνημα 
Αλλαγής, τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της 
Τουρκίας περί διακοπής της συμφωνίας με την Ευρώπη 
για την επανεισδοχή προσφύγων και μεταναστών, λόγω 
των αποφάσεων της ελληνικής δικαιοσύνης για τους 
«8» Τούρκους αξιωματικούς.
«Είναι εντελώς απαράδεκτες και στερούνται λογικής. 
Πρόκειται για ανεπίτρεπτο εκβιασμό. Είναι εντελώς 
διαφορετικό θέμα και δεν μπορεί να συνδέεται» ανα-
φέρει σε ανακοίνωσή του όπου τονίζεται ότι: « Η από-
φαση της ελληνικής Δικαιοσύνης με μια συμφωνία που 
αναφέρεται σε ένα θέμα που αφορά συνολικά την Ε.Ε, η 
οποία οφείλει να παρέμβει άμεσα και αποφασιστικά».

Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης ρωτά την ΕΕ 
ποιές κυρώσεις θα επιβάλλει στην Τουρκία
Σε ποιες ενέργειες και κυρώσεις προτίθεται να προβεί 
κατά της Τουρκίας, ερωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο 
ευρωβουλευτής την ΝΔ Μ. Κεφαλογιάννης , μετά τις 
«προκλητικές, απαράδεκτες και εκβιαστικές δηλώσεις 
Τσαβούσογλου περί διακοπής της συμφωνίας επανεισ-
δοχής προσφύγων», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.
Ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών της ΝΔ, στην κατε-
πείγουσα ερώτηση που κατέθεσε στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο επισημαίνει ότι « η τουρκική πλευρά με τη 
στάση της αυτή δεν υπονομεύει απλώς τις σχέσεις 
καλής γειτονίας και τη σταθερότητα στην περιοχή αλλά 
κυρίως την ευρωπαϊκή της προοπτική».

Αναφερόμενος στο γεγονός των 
οκτώ πραξικοπηματιών, μετά 
από ερώτηση δημοσιογράφου, ο 
Τσαβούσογλου είπε ότι η Ελλάδα 
δέχεται πιέσεις από την Δύση και 
ότι η διμερής συμφωνία για την 
επανεισδοχή προσφύγων έχει 
σταματήσει
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Β
αριές υποχρεώσεις για τη χώρα και 
τους πολίτες συνεπάγεται η ελάφρυν-
ση του χρέους η οποία όπως φαίνεται 
θα συμφωνηθεί τις επόμενες 40 ημέ-

ρες. Ωστόσο έχει γίνει πλέον σαφές ότι «τσά-
μπα λεφτά δεν υπάρχουν» και οι δανειστές 
ζητούν την εξασφάλιση ακόμη υψηλότερων 
πλεονασμάτων σε αντιστοιχία με υψηλό ρυθ-
μό ανάπτυξης που μπορεί να επιτύχει η χώρα.
Η θεωρητική άσκηση που επεξεργάζεται το 
υπουργείο Οικονομικών θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως άτυπο μεσοπρόθεσμο μνη-
μόνιο ώστε μιας μεγάλης κλίμακας ελάφρυνση 
του ελληνικού χρέους να εγκριθεί από τα ελλη-
νικά κοινοβούλια των χωρών που συμμετέ-
χουν στο πρόγραμμα.
Σύμφωνα με την υπόθεση εργασίας στην 
οποία καταλήγει το οικονομικό επιτελείο:

Πρωτογενές πλεόνασμα: Από 3,56% του ΑΕΠ 
φέτος, θα ακολουθεί διαρκώς ανοδική πορεία 
στο 3,96% του ΑΕΠ το 2019, σε 4,1% το 2020, 
4,53% το 2021 και 5,19% του ΑΕΠ το 2020. Στη 
διάρκεια της πενταετίας, οι δεσμεύσεις που 
απορρέουν από το Μνημόνιο ορίζουν στόχο 
πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ. 
Δημοσιονομικός χώρος: Φέτος ξεκινά με 
111 εκατ. ευρώ, το 2019 φτάνει τα 866 εκατ. 
ευρώ, ανεβαίνει σε 1,287 δισ. ευρώ το 2020, 
υπερβαίνει τα 2 δισ. ευρώ (2,112 δις ευρώ) το 
2021 και χτυπάει ταβάνι σε 3,582 δισ. ευρώ 
το 2022. 
Ανάπτυξη: Φέτος ο πήχης χαμηλώνει σε 2% ( 
από 2,5% που προέβλεπε ο προϋπολογισμός), 
το 2019 ενισχύεται σε 2,4%, το 2020 διαμορ-
φώνεται σε 2,3% το 2021 σε 2,1% και το 2022 
σε 1,8%. 

Ανάπτυξη με πλεόνασμα μαμούθ τα 
επόμενα χρόνια«Βόμβα» από το Reuters: Δεν 

θα βγει στις αγορές η Ελλάδα 
το καλοκαίρι!

Για αναβολή των ελληνικών σχεδίων έκδοσης νέου δεκαετούς ομολόγου 
κάνει λόγο το πρακτορείο, λόγω... Ιταλίας - Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η 
Αθήνα σχεδίαζε την έξοδο στις αγορές με την έκδοση 10ετούς ομολόγου 
μέσα στο καλοκαίρι

Γ
ια αναβολή των ελληνικών σχεδίων έκ-
δοσης νέου δεκαετούς ομολόγου κά-
νει λόγο το Reuters, λόγω των ανατα-
ράξεων που επιφέρει η ιταλική κρίση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του διεθνούς 
πρακτορείου, η Αθήνα σχεδίαζε την έξοδο 
στις αγορές, κατά πάσα πιθανότητα με την 
έκδοση ενός 10ετούς ομολόγου, μέσα στο 
καλοκαίρι και κατά προτίμηση πριν από την 
ολοκλήρωση του προγράμματος, τον προ-
σεχή Αύγουστο. Ωστόσο, το συγκεκριμένο 
σχέδιο φαίνεται πως αναβάλλεται για το φθι-
νόπωρο, όταν η Ελλάδα, όπως σημειώνει το 
δημοσίευμα, ελπίζει ότι θα έχει πετύχει συμ-
φωνία για την περαιτέρω ελάφρυνση του 
χρέους.
«Εξετάζαμε την πιθανότητα μιας έκδοσης 
πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος, 
αλλά οι πρόσφατες ανα-
ταράξεις δεν πρόκειται 
να επιτρέψουν την επιτυ-
χία του εγχειρήματος» 
σημειώνει στο Reuters 
κορυφαίος αξιωματούχος 
της κυβέρνησης, η οποία, 
πάντα κατά την ίδια πηγή, 
αποδίδει την αναβολή 
αυτή στο τεταμένο κλίμα που επικρατεί στις 
διεθνείς αγορές μετά την πολιτική κρίση στην 
Ιταλία.
Η Αθήνα έχει μπροστά της να αποπληρώσει 
δόσεις 15 δισ. ευρώ πριν από το 2019, με 
τους Έλληνες αξιωματούχους να λένε ότι η 
χώρα μπορεί εύκολα να καλύψει τις χρημα-
τοδοτικές της ανάγκες έως το 2020, χωρίς την 
έκδοση ομολόγου, χάρη κυρίως στο ταμει-
ακό απόθεμα που έχει εξασφαλιστεί. «Έχο-
ντας ένα ισχυρό απόθεμα ρευστότητας, μπο-
ρούμε να περιμένουμε έως την περίοδο μετά 
την ολοκλήρωση του προγράμματος, όταν 
και θα έχουμε τη συμφωνία για το χρέος» 
εξηγεί άλλος αξιωματούχος της κυβέρνησης.
Τους προηγούμενους μήνες, η Ελλάδα επέ-
στρεψε με απόλυτη επιτυχία στις αγορές, 
μέσω της έκδοσης 7ετούς ομολόγου τον 
Φεβρουάριο και 5ετούς ομολόγου τον περα-
σμένο Ιούλιο. Ωστόσο, η αύξηση των απο-
δόσεων στα κρατικά ομόλογα και η ευρύ-
τερη αναταραχή στις αγορές, μετά την πολι-

τική κρίση στην Ιταλία, δεν επιτρέπουν την 
επανάληψη των παραπάνω επιτυχημένων 
εκδόσεων, σημειώνει το Reuters.
Η Αθήνα έχει μπροστά της να αποπληρώσει 
δόσεις 15 δισ. ευρώ πριν από το 2019, με 
τους Έλληνες αξιωματούχους να λένε ότι η 
χώρα μπορεί εύκολα να καλύψει τις χρημα-
τοδοτικές της ανάγκες έως το 2020, χωρίς την 
έκδοση ομολόγου, χάρη κυρίως στο ταμει-
ακό απόθεμα που έχει εξασφαλιστεί. «Έχο-
ντας ένα ισχυρό απόθεμα ρευστότητας, μπο-
ρούμε να περιμένουμε έως την περίοδο μετά 
την ολοκλήρωση του προγράμματος, όταν 
και θα έχουμε τη συμφωνία για το χρέος» 
εξηγεί άλλος αξιωματούχος της κυβέρνησης.
Τους προηγούμενους μήνες, η Ελλάδα επέ-
στρεψε με απόλυτη επιτυχία στις αγορές, 
μέσω της έκδοσης 7ετούς ομολόγου τον 

Φεβρουάριο και 5ετούς ομο-
λόγου τον περασμένο Ιούλιο. 
Ωστόσο, η αύξηση των απο-
δόσεων στα κρατικά ομόλογα 
και η ευρύτερη αναταραχή 
στις αγορές, μετά την πολιτική 
κρίση στην Ιταλία, δεν επιτρέ-
πουν την επανάληψη των παρα-
πάνω επιτυχημένων εκδόσεων, 

σημειώνει το Reuters.

Τι απαντά το ΥΠΟΙΚ
Σχετικά με δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα 
οποία αναβάλλεται η έκδοση νέου δεκαε-
τούς ομολόγου, από το ΥΠΟΙΚ επισημαίνο-
νται τα εξής:
• Για να υπάρξει απόφαση αναβολής πρέπει 
να έχει υπάρξει απόφαση έκδοσης.
• Τέτοια απόφαση δεν υπήρξε ποτέ.
• Ο ΟΔΔΗΧ έχει τη γενική εντολή από την 
κυβέρνηση ήδη από πέρυσι το καλοκαίρι να 
κάνει -όπως έχει ήδη κάνει- δοκιμαστικές 
εξόδους στις αγορές.
• Οι εκδόσεις ομολόγων αποφασίζονται με 
τεχνοκρατικά κριτήρια από τον ΟΔΔΗΧ, ο 
οποίος διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και 
τεχνογνωσία για την επιλογή του κατάλλη-
λου χρόνου.
Η κυβέρνηση δεν κάνει πολιτική εντυπωσια-
σμού με εκδόσεις ομολόγων, όπως συνήθι-
ζαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
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Αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία απέστειλε την Τρίτη το State Department διά στόματος του 
υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για θέματα Ευρώπης και Ευρασίας Γουές Μίτσελ

Π
αράλληλα, οι ΗΠΑ δήλωσαν 
πως υπολογίζουν στον στρα-
τηγικό τους σχεδιασμό την Ελ-
λάδα ως έναν πυλώνα σταθε-

ρότητας για την ευρύτερη περιοχή της 
νοτιοανατολικής Μεσογείου και των 
Βαλκανίων.
Κατά τη διάρκεια ομιλίας που παρέ-
θεσε στη δεξαμενή σκέψης Heritage 
Foundation στην Ουάσινγκτον, ο κ. 
Μίτσελ αναφέρθηκε στον γεωπολιτικό 
ρόλο της χώρας μας καθώς και στην 
αναβάθμιση των ελληνοαμερικανικών 
σχέσεων.
«Στηρίζουμε την Ελλάδα ως έναν πόλο 
σταθερότητας στην Ανατολική Μεσό-
γειο και στα Δυτικά Βαλκάνια... Με την 
Ελλάδα είχαμε ήδη ξεκινήσει μια στε-
νότερη σχέση από την προηγούμενη 
κυβέρνηση, πάνω στην οποία τώρα 
στηριζόμαστε για να την ενισχύσουμε» 
σημείωσε.

Εξελίξεις για ΠΓΔΜ και ονομα-
σία
Αναφερόμενος στη στρατηγική θεώ-
ρηση των ΗΠΑ για τα Βαλκάνια, ο Αμε-
ρικανός υφυπουργός Εξωτερικών ανέ-
λυσε τις εξελίξεις στο ονοματολογικό 
υπό το πρίσμα της διατλαντικής συνερ-
γασίας.
Όπως επεσήμανε ο κ. Μίτσελ, αυτήν τη 
στιγμή υπάρχει άριστη συνεργασία με 
την Ευρώπη για μια σειρά από θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος στα Βαλκάνια, 
ενώ παράλληλα τόνισε πως το συγκε-
κριμένο γεγονός καταδεικνύει ότι η 
διατλαντική σχέση βοηθά στην αντι-
μετώπιση κοινών και σημαντικών προ-
κλήσεων.
«Στα Βαλκάνια αυξάνουμε τη βοήθεια 
κατά της ρωσικής επιρροής και συντο-
νίζουμε τις ενέργειες με την Ε.Ε. για να 
οικοδομήσουμε μεγαλύτερη σταθε-
ρότητα. Αυτήν τη στιγμή που μιλάω, 
η ομάδα μας εργάζεται με την Ε.Ε. και 
τους βασικούς Ευρωπαίους εταίρους 
μας για τη Σερβία-Κοσσυφοπέδιο, τη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το θέμα της 
Ελλάδας και της ΠΓΔΜ».

Όσον αφορά στο ζήτημα της ονομασίας 
ανάμεσα στην ΠΓΔΜ και την Ελλάδα, ο 
κ. Μίτσελ είπε πως οι ΗΠΑ εξακολου-
θούν να παρέχουν βοήθεια προκειμέ-
νου να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και 
να επιτευχθεί μια συμφωνία, η οποία 
θα επιτρέψει στα Σκόπια να ενταχθούν 
στο ΝΑΤΟ.
«Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να διαδραματί-
ζουν έναν αθόρυβο ρόλο, αλλά μαζί με 
την Ε.Ε. και τη Γερμανία, για να ενθαρ-
ρύνουμε μια επίλυση αυτού του αδιεξό-
δου, ώστε να δούμε την ΠΓΔΜ να γίνε-
ται μέλος του ΝΑΤΟ» επεσήμανε.

Μήνυμα προς την Τουρκία: 
«Δεν θα ανεχθούμε τις προ-
κλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ»
Στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι 
ΗΠΑ συνεχίζουν να στηρίζουν το δικαί-
ωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να 

προχωρήσει στην εκμετάλλευση των 
φυσικών πόρων που βρίσκονται εντός 
της ΑΟΖ της, ο κ. Μίτσελ τόνισε πως η 
αμερικανική κυβέρνηση έχει καταστή-
σει σαφές στην τουρκική πλευρά ότι «η 
παρενόχληση των γεωτρήσεων στην 
ΑΟΖ της Κύπρου δεν είναι κάτι που 
θα επιτρέψουμε να περάσει απαρατή-
ρητο και κάτι για το οποίο δεν θα μιλή-
σουμε».
Από την άλλη όμως, ο κ. Μίτσελ σημεί-
ωσε πως οι ΗΠΑ εργάζονται για να 
αποκαταστήσουν τις τεταμένες σχέ-
σεις με την Τουρκία, καθώς απώτερος 
στόχος εξακολουθεί να είναι η διατή-
ρηση του δυτικού γεωπολιτικού προ-
σανατολισμού της Άγκυρας. Μάλιστα, 
έκανε ειδική αναφορά στον περιφερει-

ακό ρόλο της Τουρκίας, αναλύοντας τη 
σημασία που έχει για την εθνική ασφά-
λεια των ΗΠΑ.
«Δουλεύουμε με αποφασιστικότητα για 
να σταθεροποιήσουμε τη σχέση με την 
Τουρκία και να τη διατηρήσουμε σε μια 
δυτική στρατηγική τροχιά. Μια κατάρ-
ρευση αυτής της σχέσης θα προκα-
λούσε μια ζημία στην εθνική ασφάλεια 
των ΗΠΑ που θα διαρκούσε για πολλές 
γενεές» υπογράμμισε.
Στο σημείο, όμως, αυτό, ο Αμερικανός 
υφυπουργός Εξωτερικών δεν παρέ-
λειψε να διευκρινίσει πως οι ΗΠΑ δεν 
σκοπεύουν να αγνοήσουν τον περιο-
ρισμό των δημοκρατικών ελευθεριών 
και του κράτους δικαίου στην Τουρκία, 
αλλά και τη ρητορική και τις ενέργειες 
της Άγκυρας που προκαλούν ανησυχία 
και τριβές με τους γείτονές της σε περι-
φερειακό επίπεδο.

S-400 και F-35
Στέλνοντας μια εκ νέου προειδοποί-
ηση προς την Άγκυρα, ο κ. Μίτσελ 
ξεκαθάρισε πως αν η Τουρκία προβεί 
στην αγορά των ρωσικών αντιαερο-
πορικών συστημάτων S-400, αυτό θα 
έχει αντίκτυπο στη συμμετοχή της στα 
κοινά προγράμματα στρατιωτικής και 
βιομηχανικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ, 
μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνε-
ται και το πρόγραμμα για την παραγωγή 
των μαχητικών F-35.
«Από την τουρκική μεριά θα πρέπει 
να αναμένουν ότι αν προχωρήσουν 
στην αγορά σύγχρονων ρωσικών οπλι-
κών συστημάτων, αυτό θα επηρεάσει 
τη συμμετοχή τους στα προγράμματα 
στρατιωτικής και βιομηχανικής συνερ-
γασίας με τις ΗΠΑ. Και αυτό νομίζω ότι 
περιλαμβάνει και τα F-35» είπε.
Τέλος, ο κ. Μίτσελ υπενθύμισε ότι μια 
τέτοια ενέργεια εκ μέρους της Άγκυρας 
θα συνιστούσε παραβίαση της νομοθε-
σίας CAATSA (Αντιμετώπιση των Αμε-
ρικανών Αντιπάλων Μέσω Κυρώσεων), 
με βάση την οποία επιβάλλονται κυρώ-
σεις στις χώρες που δεν συμμορφώνο-
νται με τους αμερικανικούς κανόνες.

Έντονο φλερτ και εναγκαλισμοί των 
ΗΠΑ με την Ελλάδα

Χιλιάδες κόσμου 
σε 23 πόλεις της 
Ελλάδας φώναξαν: 
«Η Μακεδονία είναι 
ελληνική!»

Χ
ιλιάδες κόσμου συμμετείχαν σήμερα στα συλ-
λαλητήρια υπέρ της ελληνικότητας της Μακε-
δονίας σε 23 πόλεις της Ελλάδας. Τη διοργάνω-
ση είχε αναλάβει η «Επιτροπή για την Ελληνι-

κότητα της Μακεδονίας», η οποία καλεί τους πολίτες να 
προσέλθουν με ελληνικές σημαίες και χωρίς κομματικά 
σύμβολα.
Χαρακτήρα κεντρικής συγκέντρωσης είχε το συλλαλητή-
ριο στην Πέλλα, για συμβολικούς λόγους, ως γενέτειρα 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Περίπου 3.000 πολίτες με 
σημαίες διαδήλωσαν υπέρ της ελληνικότητας της Μακε-
δονίας. Παρών ήταν και ο περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας.
Συνθήματα ακούστηκαν κατά του Αλέξη Τσίπρα, όταν 
το όνομά του αναφέρθηκε από τους ομιλητές. Μεταξύ 
άλλων ομιλητών, ο Λάζαρος Κυρίζογλου, δήμαρχος 
Αμπελοκήπων-Μενεμένης, επιτέθηκε στην κυβέρνηση, 
τονίζοντας ότι παραχαράσσει την ιστορία, όταν λέει ότι 
η κυβέρνηση Καραμανλή είχε αναγνωρίσει μακεδονική 
γλώσσα, το 1977.
Οι συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε 
Πέλλα, Έδεσσα, Καβάλα, Δράμα, Σέρρες, Κιλκίς, Πολύ-
καστρο, Λαγκαδά, Νέα Μουδανιά, Φλώρινα, Καστοριά, 
Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Κατερίνη, Βέροια, Σιάτιστα στη 
Μακεδονία, αλλά και σε Λάρισα, Θήβα, Ιωάννινα, Ρόδο, 
Χανιά, Κέρκυρα και Χαλκίδα.
Στη Βέροια, περισσότεροι από 5.000 πολίτες συγκε-
ντρώθηκαν στην πλατεία Ωρολογίου και έστειλαν βρο-
ντερό μήνυμα στην κυβέρνηση που διαπραγματεύεται 
το όνομα των Σκοπίων. Νέοι και νέες, παιδιά όλων των 
ηλικιών, μεσήλικες, ακόμα και άτομα της τρίτης ηλικίας, 
με ελληνικές σημαίες στα χέρια και ντυμένοι στα γαλα-
νόλευκα, πλημμύρισαν την πλατεία και βροντοφώναξαν 
εναντίον της παραχώρησης του ονόματος της Μακεδο-
νίας.
Περίπου 500 άτομα, όλων των ηλικιών, έδωσαν το 
«παρών» στο συλλαλητήριο ενάντια στη χρήση του ονό-
ματος “Μακεδονία” από τη FYROM, που πραγματοποι-
ήθηκε στη Σιάτιστα. Πλήθος κόσμου και στην Κατερίνη.
Στα Ιωάννινα, η συγκέντρωση εξελίχθηκε σε πανηπει-
ρωτικό συλλαλητήριο, που διοργάνωσαν φορείς, σύλλο-
γοι και σωματεία, στο οποίο προσήλθε πλήθος κόσμου 
με ελληνικές σημαίες, απ’ όλη την Ήπειρο -ακόμη από το 
Αγρίνιο και την Πάτρα. Από νωρίς το απόγευμα στο χώρο 
της πλατείας υψώθηκε με γερανό μια τεράστια ελληνική 
σημαία από τους εθνοφύλακες της Θεσπρωτίας. Χαι-
ρετισμούς απηύθυναν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της 
Κύπρου, των Ποντίων και της Χειμάρρας.
Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία του κόσμου στο συλ-
λαλητήριο για τη Μακεδονία στην κεντρική πλατεία της 
Πτολεμαΐδας. Κόσμος με σημαίες στα χέρια διαδήλωσε 
την αντίθεσή του στο να υπάρχει ο όρος «Μακεδονία» 
στη σύνθετη ονομασία της ΠΓΔΜ.
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«Η επένδυση στο Ελληνικό 
θα έχει απτά αποτελέσματα 
για την οικονομία της 
Ελλάδας, ενώ θα συμβάλλει 
στη δημιουργία θετικής 
ψυχολογίας ότι γίνονται 
επενδύσεις στην Ελλάδα» 
δηλώνει ο επιχειρηματίας

Μ
ε αφορμή την πα-
γκόσμια ναυτιλιακή  
Έκθεση των Ποσει-
δωνίων, που πραγ-

ματοποιείται  στις 4-8 Ιουνίου 
στην Ελλάδα, ο Πάρις Κασιδό-
κωστας-Λάτσης μίλησε για τα 
σχέδια του όσον αφορά, κυρί-
ως, τη ναυτιλιακή εταιρεία του 
Ομίλου, τη Latsco, της οποίας η-
γείται και για τη φιλοσοφία του 
στο επιχειρείν, ενώ  μέσα από 
τη συζήτηση αναδείχθηκε η οι-
κολογική του συνείδηση  και το 
καθήκον που έχει  η νέα γενιά 
να προστατεύσει το περιβάλλον.
Πριν αναφερθεί σ τα ναυτιλι-
ακά θέματα, όπου η Latsco ανα-
πτύσσεται ραγδαία σε παγκό-
σμιο επίπεδο ενισχύοντας τον 
στόλο της με νεότευκτα, υπερ-
σύγχρονα πλοία, ο Πάρις Κασι-
δόκωστας-Λάτσης μίλησε γ ια 

τη γενικότερη στάση του Ομί-
λου και την δραστηριότητά του 
σ την Ελλάδα, με αφορμή και 
το μεγάλο project σ το Ελλη-
νικό, σ τέλνοντας ένα ξεχωρι-
στό μήνυμα: «Η επένδυση στο 
Ελληνικό θα έχει απτά αποτε-
λέσματα για την οικονομία της 
Ελλάδας, ενώ θα συμβάλλει στη 
δημιουργία θετικής ψυχολογίας 
ότι γ ίνονται επενδύσεις σ την 
Ελλάδα. Πρώτοι απ’ όλους οι 
Έλληνες πρέπει να επενδύουμε 
στην Ελλάδα, για να μπορέσει 
η χώρα να προσελκύει ξένους 
επενδυτές».
Μιλώντας για τη Latsco και τα 
σχέδια του γι’ αυτή, επισήμανε: 
«Ολοκληρώσαμε έ να φιλό -
δοξο ναυπηγικό πρόγραμμα, 
το οποίο ξεκίνησε περίπου πριν 
από πέντε χρόνια, για 24 νεό-
τευκτα πλοία, τα οποία είναι 
product tankers και LPG. Η ανα-
διοργάνωση του στόλου και ο 
εκσυγχρονισμός του ήταν προ-
τεραιότητα για μένα, από την 
πρώτη στιγμή που ανέλαβα την 
εταιρεία και αποτελεί μία από-
δειξη αφενός ότι μας ενδιαφέ-
ρει η ασφάλεια και η ποιότητα 
και αφετέρου, ότι μπορούμε να 
παρέχουμε τα πιο καλά services 

στους πελάτες μας. Ο στόλος της 
Latsco έχει σχεδόν τριπλασια-
στεί τα τελευταία πέντε χρόνια».
Και συνέχισε: «Εκτός από τη 
Latsco έχω αναλάβει κάποιες 
πρωτοβουλίες σε ένα πλαίσιο 
asset play, σε κλάδους οι οποίοι 
είναι ελκυστικοί για να εισέλθει 
κανείς αυτή την χρονική περί-
οδο. Ξεκινήσαμε με την κοινο-
πραξία Ivy Shipping LLC, που 
εστιάζει στον κλάδο των φορτη-
γών πλοίων. Πριν από δύο μήνες 

συστήσαμε μία καινούργια κοι-
νοπραξία. Δεν μπορώ να αποκα-
λύψω ακόμη την ονομασία της, 
και αν υπάρχουν άλλοι επενδυ-
τές, αλλά έχει στόχο τη δευτερο-
γενή αγορά των crude tankers. 
Είναι μία προσωπική επιχειρη-
ματική κίνηση, όπως και εκείνη 
που προανέφερα με τα φορτηγά 
πλοία».
Στην ερώτηση αν υπάρχουν σχέ-
δια για επέκταση των δραστη-
ριοτήτων στα πλοία μεταφοράς 

φυσικού αερίου, τόνισε:  «Το 
LNG έχει να κάνει με το περι-
βάλλον. Είναι καθήκον για τη 
δική μας γενιά να είμαστε «pro 
environment». Σε αυτό το πλαί-
σιο και καθώς η Latsco είναι 
στις καθαρές πηγές ενέργειας, 
έρχεται φυσιολογικά, ως το επό-
μενο βήμα για εμάς, να εισέλ-
θουμε στην αγορά των πλοίων 
LNG. Προς αυτή την επιχειρημα-
τική κατεύθυνση είναι το μυαλό 
μας».

Πάρις Κασιδόκωστας-Λάτσης: «Πρώτοι απ’ όλους οι Έλληνες 
πρέπει να επενδύουμε στην Ελλάδα» 
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Μητσοτάκης στο Μόναχο: Τα σύνορα της 
Ελλάδος είναι και σύνορα της Ευρώπης

Ο 
Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατί-
ας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης είχε 
σήμερα στο Μόναχο, συνάντη-
ση με τον Προέδρο της κοινο-

βουλευτικής ομάδας του ΕΛΚ, Mάνφρεντ 
Βέμπερ και στη συνέχεια ήταν ο κεντρικός 
ομιλητής στη θεματική ενότητα «Οι φιλο-
δοξίες μας για το μέλλον της Ευρώπης». Στο 
περιθώριο της εκδήλωσης ο πρόεδρος της 
Νέας Δημοκρατίας είχε μια σύντομη συ-
νομιλια με τη Γερμανίδα Καγκελάριο Άν-
γκελα Μέρκελ ενώ συναντήθηκε και με τον 
Επίτροπο Έτινγκερ με τον οποίο συζήτησε 
τις προτάσεις για το νέο προϋπολογισμό 
της ΕΕ.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο πρό-
εδρος της ΝΔ, ευχαρίστησε το Ευρωπα-
ϊκό Λαϊκό Κόμμα ΕΛΚ για τη συμπαρά-
στασή του στη ΝΔ και έθεσε το θέμα της 
ασφάλειας των συνόρων σημειώνοντας με 
έμφαση ότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι 
και σύνορα της Ευρώπης. «Προσβλέπουμε 
στην ξεκάθαρη στήριξη του ΕΛΚ στην 

προσπάθεια μας να οικοδομήσουμε έναν 
ευρωπαϊκό μηχανισμό διαχείρισης των 
συνόρων που θα προστατεύει τα σύνορα» 
είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
ο οποίος αναφερόμενος στην εσωτερική 
πολιτική κατάσταση είπε ότι τα πράγματα 
στην Ελλάδα αλλάζουν και ότι οι Έλλη-
νες καθημερινά αντιλαμβάνονται όλο και 
περισσότερο ότι είναι σημαντικό να έχουν 
μία ικανή, φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση.
Αλλά, επίσης, είναι πολύ σημαντικό να 
δώσουμε έμφαση και στην ασφάλεια. Η 
προστασία των συνόρων είναι ζωτικής 
σημασίας για εμάς. Έχουμε εξ αρχής υπο-
στηρίξει ότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι 
και σύνορα της Ευρώπης και ότι τα σύνορα 
της Ευρώπης είναι και σύνορα της Ελλάδος. 
Και προσβλέπουμε στην ξεκάθαρη στήριξη 
του ΕΛΚ στην προσπάθεια μας να οικοδο-
μήσουμε έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό δια-
χείρισης των συνόρων που θα προστατεύει 
τα σύνορα και θα αποκαθιστά το αίσθημα 
ασφάλειας των πολιτών.

επικαιρότητα

Τα ίχνη του Βασίλη Μελενικλή  είχαν 
χαθεί στις 3 Απριλίου - Είχε ξεκινήσει 
για τη Θεσσαλονίκη  με 2.000 ευρώ  
για  χειρουργική επέμβαση  

Τ
ην πιο τραγική κατάληξη είχε η εξα-
φάνιση του 37χρονου Βασίλη Μελε-
νικλή, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί 
στις 3 Απριλίου από την Προσοτσάνη 

Δράμας.
Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε τελικά νεκρός 
και θαμμένος στην αυλή ενός σπιτιού στην 
Αλιστράτη Σερρών. Όπως έγινε γνωστό, ο 
άνδρας είχε λάβει το ποσό των 2.000 ευρώ 
από τη γιαγιά του, για να πληρώσει μία  προ-
γραμματισμένη χειρουργική επέμβαση στο 
χέρι στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε από την 
Προσοτσάνη με ταξί για την Αλιστράτη, πριν 
πάει στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, δεν έφτασε 
ποτέ στον προορισμό του για το χειρουργείο 
και έκτοτε σήμανε συναγερμός Silver Alert.
Το άψυχο σώμα του 37χρονου εντοπίστηκε 
σήμερα το απόγευμα και οι αστυνομικοί 

που έσπευσαν στο σημείο προχωρουν στην 
εκταφή του πτώματος, ενώ αναμένεται να 
ανακρίνουν τα μέλη της οικογένειας που δια-
μένει στο σπίτι. Όπως  έγινε γνωστό, πρόκει-
ται για δύο  αδέλφια, φίλους του  άντρα, και 
τη μητέρα τους.
Το κουβάρι άρχσε να  ξετυλίγεται όταν η 
ομάδα  της  Αγγελικής Νικολούλη, η οποία  
ασχολήθηκε με  την υπόθεση,  έφτασε στο 
σπίτι  όπου βρέθηκε το πτώμα του άτυχου 
άνδρα, όταν ένας  οδηγός ταξί ανέφερε στην 
εκπομπή «Φως στο Τούνελ», ότι είχε  μετα-
φέρει το παιδί στην Αλιστράτη Σερρών.
Όπως αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο του  
Alpha, η ομάδα της εκπομπής, που έχει συμ-
βάλλει στη λύση πολλών ανάλογων μυστη-
ρίων στο παρελθόν,  ήρθε  σε επαφή με τα 
πρόσωπα που  διέμεναν στο  σπίτι, με το ένα 
να πέφτει σε αντιφάσεις και τους είχε πει ότιο 
37χρονος είχε φύγει. Η εκταφή του 37χρο-
νου Βασίλη ολοκληρώθηκε  το βράδυ  της 
Πέμπτης, ενώ τα δύο αδέλφια έχουν οδηγη-
θεί στην Ασφάλεια Δράμας, η οποία έχει επι-
ληφθεί της υπόθεσης. 

Φρίκη: Βρέθηκε θαμμένος 
σε αυλή σπιτιού ο 37χρονος 
αγνοούμενος από τη Δράμα 

New York Times: «Νεκροταφείο ονείρων» 
η Ελλάδα - Γιατί οι Έλληνες που φεύγουν, 
δεν σχεδιάζουν επιστροφή 

Σ
ε εκτενές δημοσίευμα, η αμερικα-
νική εφημερίδα αναφέρεται στους 
Ελληνες οι οποίοι μετανάστευσαν 
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, 

ιδιαίτερα στη Γερμανία, και δεν κάνουν 
σχέδια να επιστρέψουν.
«Η κατάσταση δεν βελτιώνεται. Οταν 
συνειδητοποιείς ότι η χώρα σου έχει γίνει 
νεκροταφείο ονείρων, προσπαθείς να 
βρεις όνειρα αλλού», δήλωσε χαρακτη-
ριστικά στην εφημερίδα ο Κωνσταντί-
νος Κακογιάννης, ένας από τους πολλούς 
Ελληνες μηχανικούς που έφυγαν για το 
Ντίσελντορφ τα τελευταία χρόνια.
«Ενώ η Ευρώπη βγαίνει τελικά από την 
οικονομική κρίση, η Ελλάδα αντιμετωπί-
ζει ακόμη προκλήσεις. Σχεδόν μισό εκα-
τομμύριο Ελληνες έχουν γίνει οικονομικοί 
μετανάστες από τη στιγμή που ξέσπασε η 
κρίση, μια από τις μεγαλύτερες εξόδους 
από χώρα της ευρωζώνης. Και ακόμη 
φεύγουν», γράφουν οι New York Times, 
σημειώνοντας ότι ανάμεσά τους είναι για-
τροί, τεχνικοί, αρχιτέκτονες και άλλοι ικα-
νοί επαγγελματίες, όπως και άνθρωποι 
που αποφοίτησαν πρόσφατα και αναζη-
τούν δουλειές στη βόρεια Ευρώπη.
«Πρόσφατα, ο Αλέξης Τσίπρας αποκά-
λυψε ένα νέο οικονομικό σχέδιο για την 
Ελλάδα και κάλεσε τους Ελληνες να επι-
στρέψουν για να βοηθήσουν να ξαναχτι-
στεί η χώρα», συνεχίζει το δημοσίευμα. 
«Παρόλα αυτά, για πολλούς Ελληνες που 
διέφυγαν, η αισιοδοξία φαίνεται πρόωρη. 
Το ένα πέμπτο των Ελλήνων παραμένει 
στην ανεργία και το μέγεθος της οικονο-
μίας είναι ακόμη μικρότερο σε σύγκριση 
με πριν από μία δεκαετία», αναφέρει 
ακόμη, σημειώνοντας ότι η πολιτική αβε-
βαιότητα στην Ιταλία που σκιάζει το μέλ-
λον το ευρώ, μπορεί να υπονομεύσει την 
πρόοδο που έχει επιτύχει η Ελλάδα.
«Οταν μια οικονομία έχει καταστραφεί, 
χρειάζονται πολλά χρόνια για να ξαναχτι-
στεί», δηλώνει ο Βασίλης Καπόγλου, που 
ίδρυσε την ένωση Ελλήνων μηχανικών 
της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, αφό-
του έφυγε από την Ελλάδα το 2013. «Το 
πρόγραμμα μπορεί να τελειώνει, αλλά δεν 
τελειώνουν τα προβλήματα που έδιωξαν 
τους ανθρώπους», συμπληρώνει.
Σήμερα, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφα-
λία εκτιμάται ότι 130.000 Ελληνες καλύ-

πτουν θέσεις εργασίας στην τεχνολογία, 
τις τηλεπικοινωνίες, τις κατασκευαστικές 
εταιρείες όπως και σε τράπεζες, νοσοκο-
μεία και φαρμακεία. Τόσοι πολλοί Ελλη-
νες έχουν εγκατασταθεί στο Ντίσελντορφ 
τα τελευταία χρόνια, που ευδοκιμεί μια 
μικρή Αθήνα εκεί, περιγράφει το δημοσί-
ευμα. «Κοντά στον κεντρικό σιδηροδρο-
μικό σταθμό υπάρχουν ελληνικές ταβέρ-
νες και καφέ, γεμάτα με νέους Ελληνες που 
πίνουν φραπέ και καπνίζουν στριφτά τσι-
γάρα, μια σκηνή που θυμίζει οποιαδήποτε 
αθηναϊκή πλατεία».
Στην πρώτη γραμμή της μετανάστευσης, 
που συνεχίζεται, είναι μηχανικοί. Αν και οι 
επενδυτές δείχνουν ανανεωμένο ενδιαφέ-
ρον για την Ελλάδα, οι κατασκευές και τα 
πρότζεκτ που σχετίζονται με την ανάπτυξη 
και την τεχνολογία ακόμη πασχίζουν να 
ανακάμψουν.
«Οι μηχανικοί συνδέονται με την ανά-
πτυξη μιας χώρας», δηλώνει η Μάρθα 
Ουζουνίδου, χημικός μηχανικός από τη 
Θεσσαλονίκη, που πήγε στο Ντίσελντορφ 
τον περασμένο Οκτώβριο. «Ομως, δεν 
συμβαίνει καμία ανάπτυξη στην Ελλάδα», 
συμπληρώνει.
Οι μηχανικοί που μένουν πίσω συνήθως 
υποστηρίζονται από τους γονείς τους, ή 
βρίσκουν δουλειές με λιγότερα χρήματα, 
αναφέρει ο κ. Καπόγλου. Σε ένα καφέ, το 
προηγούμενο Σάββατο, καλωσόρισαν 
πολλούς «νεοφερμένους» Ελληνες στο 
Ντίσελντορφ. Ανάμεσά τους ήταν τουλά-
χιστον 5 μηχανικοί που μετακόμισαν εκεί-
νους τους τελευταίους μήνες και γρήγορα 
βρήκαν δουλειά. Το «κλαμπ» πλέον αριθ-
μεί σχεδόν 900 άτομα. «Οι Γερμανοί μας 
καλωσόρισαν. Θέλουν ανθρώπους με 
υψηλή ειδίκευση», αναφέρει ο κ. Καπό-
γλου.
Αυτό είναι ειρωνικό για τις οικογένειές 
τους, πίσω στην Ελλάδα. Πολλοί Ελλη-
νες κατηγορούν την Ανγκελα Μέρκελ για 
τα δεινά τους, παρατηρούν οι New York 
Times. Ομως, οι Ελληνες που έφυγαν είναι 
περισσότερο θυμωμένοι με τη δική τους 
κυβέρνηση, η οποία, λένε, επί χρόνια δια-
χειρίστηκε λάθος την οικονομία, αποτυγ-
χάνοντας να βάλει τέλος στη διαφθορά, να 
περιορίσει το Δημόσιο ή να «ζωντανέψει» 
τις επενδύσεις, επισημαίνει η αμερικανική 
εφημερίδα.
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επικαιρότητα

Eλεύθεροι και οι οκτώ Τούρκοι 
αξιωματικοί 

Παρήλθε το δεκαοκτάμηνο που είναι 
το ανώτερο όριο προφυλάκισης 
και για τους τελευταίους τέσσερις-  
Επτασφράγιστο μυστικό το μέρος 
που θα μείνουν - Νομίζαμε ότι 
ο Τσίπρας τηρεί τις υποσχέσεις 
του, λέει ο Τούρκος κυβερνητικός 
εκπρόσωπος- Για «σκάνδαλο» 
μιλούν τα τουρκικά ΜΜΕ

Ε
λεύθεροι αφέθηκαν πλέον και υ-
πόλοιποι τέσσερις από τους οκτώ 
Τούρκους στρατιωτικούς, οι ο-
ποίοι ήτα κρατούμενοι στο Αστυ-

νομικό Τμήμα του Ολυμπιακού Χωρίου 
–Αχαρνών, λόγω παρέλευσης του δεκαο-
κταμήνου, που αποτελεί το ανώτατο όριο 
κράτισης.
Ωστόσο, και οι οκτώ παραμένουν σε 
Δημόσιο οίκημα στην Αττική υπό καθε-
στώς αυστηρότατης φύλαξης, από το 
φόβο να επιχειρηθεί απαγωγή τους με 
στόχο να βρεθούν πίσω στην Τουρκία.
Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα από την 
Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας, σε διάσκεψη κεκλεισμένων των 
θυρών, κρίθηκε οριστικά και αμετάκλητα 
ότι είναι συνταγματική και νόμιμη χορή-
γηση ασύλου στον έναν από τους οκτώ, 
τον συγκυβερνήτη του ελικοπτέρου, με 
το οποίο όλοι οι αξιωματικοί είχαν έρθει 
στην Ελλάδα, λίγες μέρες μετά το από-
πειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία τον 
Ιούνιο του 2016.
Όταν η απόφαση αυτή της Ολομέλειας του 
ΣτΕ που αφορά τον έναν από τους οκτώ, 

δημοσιευθεί, θα συμπαρασύρει και τους 
υπόλοιπους, καθώς η υπόθεση έχει εισα-
χθεί στο ΣτΕ με το θεσμό της πιλοτικής 
δίκης (πρότυπης δίκης σύμφωνα με το 
νόμο 3900/2010).
Συνεπώς, όταν η απόφαση του ΣτΕ καθα-
ρογραφεί και δημοσιευθεί επισήμως θα 
του χορηγηθούν ταξιδιωτικά έγγραφα- 
κατ’ αρχήν στον συγκυβερνήτη- και έτσι 
θα μπορεί να ταξιδεύσει οπουδήποτε 
θελήσει στην Ευρώπη.
Ακολούθως, το ίδιο θα γίνει και με τους 
υπόλοιπους, εφόσον εκδοθούν οι αναμε-
νόμενες αποφάσεις της Επιτροπής Ασύ-
λου, με τις οποίες θα γίνονται δεκτές οι 
αιτήσεις τους για χορήγηση ασύλου.
Οξύτατη ήταν η αντίδραση του Τούρ-
κου κυβερνητικού εκπροσώπου Μπε-
κίρ  Μποζντάγ, ο οποίος κατηγόρησε την 
Ελλάδα  ότι προστατεύει τους πραξικο-
πηματίες  και πρόσθεσε ότι η Τουρκία 
πίστευε ότι ο Τσίπρας τηρεί τις δεσμεύ-
σεις του». 
Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδί-
δουν με έκτακτες ανταποκρίσεις από 
την Αθήνα την είδηση, φιλοξενώντας και 
δηλώσεις του συνηγόρου των οκτώ αξι-
ωματικών, Όμηρου Ζέλιου, σύμφωνα με 
τις οποίες, οι πελάτες του θα παραμείνουν 
σε σημείο στην Αττική, που θα παραμεί-
νει μυστικό». 
Μάλιστα, μέσα ενημέρωσης, όπως η 
Hurriyet χαρακτηρίζουν  την απόφαση της 
ελληνικής δικαιοσύνης ως «σκάνδαλο», 
καθώς, όπως αναφέρουν ένας- ένας οι 
οκτώ «πραξικοπηματίες» υπάγονται στο 
καθεστώς προστασίας του πρόσφυγα.
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Τ
η διαχρονική και πάγια θέση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Λάρνακας ότι το λιμάνι της πόλης είναι 
ένα τουριστικό και εμπορικό λιμάνι με συμβατά 
φορτία, θα μεταφέρει ο Δήμος στην Υπουργό Με-

ταφορών, Επικοινωνιών και Εργων Βασιλική Αναστασι-
άδου.
Πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν ότι η εκ νέου τοποθέ-
τηση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου προ-
κύπτει μετά από επιστολή που έλαβε πρόσφατα από την 
Υπουργό, η οποία ζητά από τον Δήμο Λάρνακας να εξε-
τάσει την παραχώρηση συγκατάθεσης για εγκατάσταση 
μονάδων εξυπηρέτησης της βιομηχανίας υδρογονανθρά-
κων εντός του λιμανιού, στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης 
ενιαίας ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας.
Στην επιστολή της η Υπουργός, σύμφωνα με τις πληρο-
φορίες του ΚΥΠΕ, αναφέρει ότι στην προσπάθεια υπο-
βοήθησης του έργου της ανάπτυξης λιμανιού – μαρίνας, 
εξετάζεται η επιλογή τροποποίησης της πρόνοιας για εξυ-
πηρέτηση των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα των υδρογονανθράκων.
Ταυτόχρονα η Υπουργός ζητεί από το Δήμο Λάρνακας να 
ορίσει εργασίες τις οποίες θεωρεί ως «καθαρές» δηλαδή 
μη οχληρές και μπορεί να τις δεχθεί, ώστε να περιλη-
φθούν στην τελική πρόταση που θα καταθέσουν οι υπο-
ψήφιοι επενδυτές για το έργο του λιμανιού – μαρίνας.
Η επιστολή της Υπουργού και η απάντηση που ζητά από 

το Δήμο Λάρνακας στάληκε λίγες μόνο μέρες πριν τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής προσφορών από τις δύο κοι-
νοπραξίες που έχουν απομείνει και ενδιαφέρονται για 
το έργο της ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας της 
πόλης.
Το θέμα απασχόλησε χθεσινοβραδινή συνεδρία του 
Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης όπου αποφασίστηκε 
να αποσταλεί επιστολή στην Υπουργό Μεταφορών στην 
οποία μεταξύ άλλων θα επαναλαμβάνεται η βασική, δια-
χρονική και πάγια θέση του Δημοτικού Συμβουλίου για 
δημιουργία ενός τουριστικού και εμπορικού λιμανιού με 
συμβατά φορτία.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΚΥΠΕ, στην επιστολή 
θα ξεκαθαρίζεται και η έννοια συμβατό φορτίο, δηλαδή 
οποιοδήποτε φορτίο που δεν προκαλεί καμιάς μορφής 
οχληρία και δεν περιέχει οποιουσδήποτε κινδύνους για 
τη δημόσια υγεία, αλλά και κινδύνους για μόλυνση του 
νερού, του εδάφους κα του αέρα.
Οσον αφορά τις εργασίες για εξυπηρέτηση εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των υδρογονανθρά-
κων, το Δημοτικό Συμβούλιο αναμένεται να επαναλάβει 
τις πάγιες θέσεις του, ότι δηλαδή δεν πρέπει να γίνονται 
οποιεσδήποτε δραστηριότητες που σχετίζονται με υγρή 
λάσπη, χειρισμό εκρηκτικών και ραδιενεργών υλικών και 
γενικά δραστηριότητες, οι οποίες θα καθιστούν το λιμάνι 
βιομηχανικό και ενεργειακό.

Τι αποδέχεται το ΔΣ για το Λιμάνι 
Λάρνακας 

Νομικά μέτρα κατά Φαίδωνος από 
Σιζόπουλο 

Α
παντήσεις στα όσα του καταλόγισε ο δή-
μαρχος Πάφου περί φοροδιαφυγής, έδωσε 
σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το 
πρωί της Πέμπτης (7/6) ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ 

Μαρίνος Σιζόπουλος.
Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ παρουσίασε στοιχεία και τεκ-
μήρια που αφορούν τους ισχυρισμούς του Δημάρχου 
Πάφου σχετικά με την πώληση συγκεκριμένου ακινή-
του στον Άγιο Αθανάσιο στη Λεμεσό.
Ο κ. Σιζόπουλος, έκανε λόγο για ανύπαρκτο σκάνδαλο 
παρουσιάζοντας όπως ανέφερε επίσημα στοιχεία του 
κτηματολογίου.
Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ ισχυρίστηκε ότι τα πωλητήρια 
έγγραφα διαβεβαιώνουν ότι ο Δήμαρχος Πάφου ήταν 
άμεσα εμπλεκόμενος στη διαδικασία αγοραπωλησίας 
και ήταν παρόν στην υπογραφή των τελικών εγγράφων.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο κ. Σιζόπουλος έδωσε 

οδηγίες στους νομικούς του συμβούλους για να προ-
χωρήσουν στην κατάθεση στο δικαστήριο αγωγής για 
συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του Δημάρχου 
Πάφου.
Εξάλλου, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, έθεσε συγκεκριμένα 
ερωτήματα που αφορούν το πρόσωπο του δημάρχου.
Συγκεκριμένα, ο κ. Σιζόπουλος δήλωσε ότι επώνυμος 
πολίτης έκανε αναφορά σε παρέμβαση στην παρου-
σία του Δημάρχου της Πάφου και τον κατηγόρησε 
ως «εκβιαστή και βιαστή» και τον προέτρεψε «να τον 
πάρει στο δικαστήριο».
«Η μεγάλη έκπληξη ήταν ότι ο Δήμαρχος προσπέρασε 
αυτή τη βαρύτατη κατηγορία χωρίς σχόλιο και ούτε 
κινήθηκε νομικά. Ερωτήθηκε ποιοι λόγοι του επέβα-
λαν αυτή τη συμπεριφορά. Αποφεύγει να απαντή-
σει; Ποιος να είναι άραγε ο λόγος;», διερωτήθηκε ο 
Μαρίνο Σιζόπουλος.

Δ
ιαθέσιμα προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις καθίστανται 
πλέον δεδομένα από 80 περίπου δημόσιους φορείς της Κύ-
πρου μέσα από τη νέα, σύγχρονη Εθνική Διαδικτυακή Πύλη 
Ανοικτών Δεδομένων (www.data.gov.cy), σκοπός της οποίας 

είναι η διασφάλιση της διαφάνειας, αλλά κυρίως η περαιτέρω αξιοποί-
ηση των δεδομένων αυτών.
Η Πύλη αναπτύχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης πρόνοιας του Μνημο-
νίου Συνεργασίας, που υπέγραψαν το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
(ΑΠΚΥ) και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) του 
Υπουργείου Οικονομικών τον περασμένο Σεπτέμβριο, και παρουσιά-
στηκε σε επίσημη εκδήλωση σήμερα, στα κεντρικά κτίρια του ΑΠΚΥ.
Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν οι κύριες λειτουργίες και δυνατότητες 
της Πύλης, που την καθιστούν ένα καινοτόμο εργαλείο στη διάθεση των 
πολιτών, των επιχειρήσεων και του ακαδημαϊκού κόσμου.
Όπως σημειώθηκε, τα δεδομένα του δημοσίου μπορούν να αποτελέ-
σουν πρώτη ύλη για τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών 
προστιθέμενης αξίας (π.χ. εφαρμογές), συμβάλλοντας έτσι στη δημι-
ουργία ευκαιριών οικονομικής δραστηριότητας, την ενίσχυση της δια-
φάνειας και την παραγωγή νέας γνώσης.
Οι πολίτες, μέσω της Πύλης, μπορούν με ευκολία να διεισδύσουν σε 
80 περίπου δημόσιους φορείς και να αναζητήσουν περισσότερα από 
1000 δημοσιευμένα σύνολα δεδομένων, τα οποία έχουν τη δυνατό-
τητα να τα οπτικοποιήσουν (σε γραφήματα, χάρτες κτλ.) ή ακόμη να τα 
αντλήσουν μέσω αυτόματων προγραμματιστικών διεπαφών (APIs). Ο 
σχεδιασμός της νέας Πύλης με ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοι-
κτού κώδικα την καθιστούν πρωτοποριακή για τα κυπριακά δεδομένα 
και εφάμιλλη άλλων αντίστοιχων ευρωπαϊκών πυλών.
Ο κατάλογος των δημοσιευμένων δεδομένων της Πύλης επικαιροποιεί-
ται και εμπλουτίζεται συνεχώς, ενώ στα άμεσα σχέδια της ομάδας δια-
χείρισης της Πύλης είναι η σταδιακή ένταξη σε αυτήν των αρχών τοπι-
κής αυτοδιοίκησης και των ημικρατικών οργανισμών.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του ΑΠΚΥ Χαράλαμπο 
Προύντζο, η Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων αποτε-
λεί ένα ρηξικέλευθο και επαναστατικό έργο για την κυπριακή κοινωνία 
και την κυπριακή πραγματικότητα γιατί αντιμετωπίζει μια θεμελιώδη 
δημοκρατική και κοινωνική ανάγκη: τη διαφάνεια.
«Είναι ένα εργαλείο στη διάθεση του κάθε πολίτη, όπου και αν βρίσκε-
ται, σύγχρονο, αποτελεσματικό, λειτουργικό. Το αποτέλεσμα ξεπερνά 
ακόμα και τις πιο απαιτητικές των προσδοκιών, ως προς τη χρηστικό-
τητά του» είπε.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Σωκράτης Κάτσικας αναφέρθηκε στην 
τεχνική διάσταση της σημασίας του έργου, σημειώνοντας ότι τεράστιοι 
όγκοι δεδομένων αν δεν είναι προσβάσιμοι καθίστανται άχρηστοι.
Είπε ακόμα πως η ανοικτή πρόσβαση σε δεδομένα αποτελεί πάγια 
πολιτική της ΕΕ, και επομένως οποιαδήποτε ενέργεια συντείνει στην 
υλοποίηση αυτών των πολιτικών δεν συμβάλει μόνο στην υλοποίηση 
εθνικών πολιτικών, αλλά και στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Ο κ. Κάτσικας χαρακτήρισε το έργο σημαντικό, και εκσυγχρονιστικό για 
τη δημόσια διοίκηση, που συνάδει με το όραμα του Πανεπιστημίου να 
προσφέρει στην κοινωνία και να ενδυναμώνει την οικονομία.
Όπως σημείωσε η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας 
Διοίκησης και Προσωπικού Λένια Ορφανίδου, μέχρι σήμερα τα δεδο-
μένα του δημοσίου δεν ήταν προσβάσιμα στους πολίτες. Με την Πύλη, 
είπε, καθίστανται προσβάσιμα στα πλαίσια της διαφάνειας.

Πρόσβαση δεδομένων 
δημοσίου για τους πολίτες 
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Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Τ
ην δέκατη επέτειο γιόρ-
τασ ε   ο  Σύνδεσ μος 
Ombudsmen της Μεσο-
γε ίου (Association of 

Mediterranean Ombudsmen), στα 
πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης 
που πραγματοποιήθηκε στα Σκό-
πια, στις 30-31 Μαΐου και τη ανά-
δειξη μέσα από εκλογική διαδικα-
σία του νέου διοικητικού συμβου-
λίου του Συνδέσμου.
Αποτέλεσμα της εκλογικής αναμέ-
τρησης μεταξύ Ombudsmen που 
είναι μέλη και αντιπροσωπεύουν 
την ευρύτερη γεωγραφική περι-
οχή της Μεσογείου (Νότιας Ευρώ-
πης, Βόρειας Αφρικής, Μέσης 
Ανατολής) ήταν εκλογή της Επιτρό-
που Διοικήσεως και Προστασίας 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, Μαρίας 
Στυλιανού – Λοττίδη ως μέλος του 
Governing Board μαζί με χώρες 
όπως η Γαλλία και το Ισραήλ.
Στην προεδρία του Board ανα-
δείχθηκε ο Έλληνας Ombudsman 
ενώ την  αντιπροεδρία κατέλαβε 
η Ισπανία.
Σημειώνεται ότι ο εν λόγω Σύν-
δεσμος δημιουργήθηκε για την 
προστασία και προώθηση των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσα 
σε πνεύμα αλληλεγγύης και καλής 
συνεργασίας μεταξύ χωρών που 
γειτνιάζουν μεταξύ τους.
Στόχος του είναι ο σεβασμός και η 
εμπέδωση των αρχών της Δημο-
κρατίας και της καλή διακυβέρνη-
σης, του Νόμου και της κοινωνικής 
δικαιοσύνης .
Κύριος δε στόχος είναι ο σεβα-
σμός και η προστασία όλων των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων τόσο 
από τα κράτη όσο και μεταξύ των 
προσώπων.
Εκτός από τους Επιτρόπους και 
τους οργανισμούς διαμεσολά-
βησης στο Σύνδεσμο συμμετέ-
χουν και διεθνής οργανισμοί οι 
οποίοι υποστηρίζουν τις ίδιες 
αρχές με το Σύνδεσμο αυτό όπως 
Council of Europe, International 
Ombudsman Institute, United 
Nations High Commissioner for 
Refugees, United Nations Office 
of the High Commissioner of 
Human Rights.

Η Μαρία Στυλιανού 
– Λοττίδη στο Δ. Σ. 
των Ombudsmen 
της Μεσογείου 

Στη στήριξη των αγροτών 
που επλήγησαν τόσο 
από την πρόσφατη 
χαλαζόπτωση όσο και 
όσων επλήγησαν από την 
παρατεταμένη ανομβρία 
που μαστίζει την Κύπρο, 
προχωρεί η Κυβέρνηση με 
απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου.

Α
νακοινώνον τας την 
απόφαση, ο Υπουρ-
γός Γεωργίας και Α-
γροτικής Ανάπτυξης 

Κώστας Καδής είπε πως το Υ-
πουργικό, που συζήτησε το ό-
λο θέμα, αποφάσισε την άμεση 
καταβολή του 50% των ζημι-
ών που υπέστησαν οι αγρότες, 
αφού εξεταστούν οι αιτήσεις 
που θα υποβληθούν.
Εξέφρασε δε την ελπίδα ότι 
αν όλα κυλήσουν ομαλά, το 
σύνολο των αποζημιώσεων θα 
δοθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμ-
βρίου.
«Η κυβέρνηση βλέπει με ιδι-
αίτερη ευαισθησία τους αγρό-
τες που έχουν πληγεί από τα 
τελευταία καιρικά φαινόμενα, 
γι’ αυτό και έχουν ήδη δοθεί 
οδηγίες στις αρμόδιες υπηρε-
σίες και του Υπουργείου και 
του Οργαν ισμού Γεωργικής 
Ασφάλισης (ΟΓΑ) να προβούν 
σ την άμεση καταγραφή των 
ζημιών», ανέφερε ο κ. Καδής 
στις δηλώσεις μετά το πέρας 
της συνεδρίας.
Ο Υπουργός Γεωργίας κάλεσε 
τους αγρότες να προμηθευ-
τούν και να συμπληρώσουν 
άμεσα τα δελτία καταγραφής 
των ζημιών για να τα υποβά-
λουν το συντομότερο δυνατόν.
«Οι αρμόδιοι λειτουργοί του 
Υπουργείου Γεωργίας και του 
ΟΓΑ έχουν λάβει οδηγίες να 
εργαστούν συστηματικά γ ια 
να καταγράψουν τις ζημιές και 

άμεσα με την τεκμηρίωση και 
διαπίσ τωση των σ τοιχε ίων 
που θα περιλαμβάνονται στις 
αιτήσεις των αγροτών μας, 
και αυτή είναι η απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου, να 
δοθεί τουλάχιστον το 50% της 
αποζημίωσης», είπε.
«Με αυτό τον τρόπο», πρό-
σθεσε, «θα δοθεί σύντομα μια 
ουσιαστική θα έλεγα ανακού-
φιση στους αγρότες μας και 
ευελπιστούμε ότι αυτό θα τους 
διευκολύνει σ την παραπέρα 
τους πορεία».
Απαντώντας σε ερώτηση για 
το πότε εκτιμάται ότι θα δοθεί 
η αποζημίωση των πληγέ-
ντων κατά το 50%, ο κ. Καδής 
είπε ότι αυτό προϋποθέτει τη 
συμπλήρωση των αιτήσεων 
και την άμεση εξέτασή τους 
και παραχώρηση του 50% και 
υπενθυμίζεται ότι η αποζημί-
ωση αυτή συνήθως δινόταν 
πολύ αργότερα αντί στο τέλος 
της χρονιάς είτε ακόμη και την 
επόμενη χρονιά.
«Εμείς θα φροντίσουμε ώστε 
οι αποζημιώσεις αυτές, αν 
είναι δυνατόν, να δοθούν μέσα 
στην αμέσως επό-
μενη περίοδο, οι 
πρώτε ς εκ τ ιμή-
σεις αν συμπλη-
ρωθούν έγκαιρα 
οι αιτήσεις από 
τους ίδιους τους 
αγρότες και εάν 
εργασ τούμε με 
τρόπο που υπο-
λογίζουμε ότι θα εργαστούν 
οι υπηρεσίες μας… μπορούμε 
να δώσουμε τις αποζημιώσεις 
ακόμη και τον Σεπτέμβρη», 
είπε.
Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. 
Καδής απέφυγε να δώσει μια 
πρώτη εκτίμηση των ζημιών, 
λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή οι 
ζημιές καταγράφονται.
Εξήγησε όμως πως οι αποζη-

μιώσεις δεν αφορούν μόνο την 
ορεινή περιοχή που επλήγη 
από την πρόσφατη χαλαζό-
πτωση, αλλά «σχεδόν ολό-
κληρη την Κύπρο».
«Στο Υπουργ ικό Συμβού -
λιο δεν εξετάστηκαν μόνο οι 
ζημιές από τα τελευταία και-
ρικά φαινόμενα, εξε τάσ τη-
καν γενικότερα οι ανάγκες για 
αποζημιώσεις κατά τη φετινή 
χρονιά, στις οποίες περιλαμ-
βάνονται και οι ζημιές από την 
παρατεταμένη ανομβρία. Άρα 
συνολικά θα δούμε το θέμα 
των αποζημιώσεων και με τον 
ίδιο τρόπο θα προχωρήσουμε 
στη στήριξη των αγροτών μας 
μέσα από τη άμεση καταβολή 
των αποζημιώσεων», είπε.

Στην ΕΕ για κοινοτική 
στήριξη
Παράλληλα, ο κ. Καδής είπε 
πως στην επόμενη συνεδρία 
του Συμβουλίου Υπουργών 
Γεωργίας της ΕΕ στις 18 Ιου-
νίου έχουν εγγραφεί ως θέμα 
οι επιπτώσεις της παρατετα-
μένης ανομβρίας στους γεωρ-
γούς μας και η στήριξη της ΕΕ 

που μπορούμε να 
έχουμε γ ια τους 
γεωργούς.
« Σ τ ο  π λ α ί σ ι ο 
αυ τ ό  θ α  γ ί ν ε ι 
ε νημέρωση και 
για τα πρόσφατα 
καιρικά φαινό -
μενα, εγώ θα τα 
ε ν έ τ α σ σ α  ό λ α 

αυτά στα θέματα της κλιμα-
τ ικής αλλαγής που επηρεά-
ζει ιδιαίτερα την Ανατολική 
Μεσόγειο και την Κύπρο και 
θα ζητήσουμε σ τη σ τήριξη 
των Ευρωπαίων εταίρων μας», 
είπε.
Λέγοντας πως ήδη το Υπουρ-
γείο συμπληρώνει τα στοιχεία 
του φακέλου, ο κ. Καδής πρό-
σθεσε πως «θεωρούμε ότι με 

το αίτημα που θα υποβάλουμε 
μπορούμε ακριβώς να τεκμη-
ριώσουμε την ανάγκη για επι-
πρόσθετη και έκτακτη στήριξη 
προς την Κύπρο και ευελπι-
στούμε ότι θα έχουμε την στή-
ριξη και την κατανόηση των 
Ευρωπαίων εταίρων μας».

Την Τρίτη στη Βουλή για 
τη μεταρρύθμιση της 
γεωργικής ασφάλισης
Εξάλλου, ο κ. Καδής είπε πως 
τα τελευταία καιρικά φαινό-
μενα, οι ζημιές και οι συνέ-
πειές τους κάνουν ακόμη πιο 
επιτακτική τη μεταρρύθμιση 
του τομέα γεωργικής ασφάλι-
σης στην Κύπρο.
Σημείωσε πως οι τελευταίες 
συζητήσεις του με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς έχουν 
καταλήξει σε μια κοινή συνι-
σταμένη για τη μεταρρύθμιση 
της γεωργικής ασφάλισης, η 
οποία θα καλύπτει πλέον όλες 
τις καλλιέργειες και για όλων 
των ειδών ζημιών.
«Θα παρουσιάσουμε τις σκέ-
ψεις μας στη Βουλή την ερχό-
μενη Τρίτη και ευελπιστώ ότι 
με τη συνδρομή όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων και 
των κοινοβουλευτικών κομ-
μάτων θα προχωρήσει αυτή η 
μεταρρύθμιση μέσα από την 
οποία στοχεύουμε να καλύ-
πτουμε όλους τους τύπους των 
καλλιεργειών και γ ια όλους 
τους κινδύνους», συνέχισε.
Σημειώνοντας πως σήμερα ο 
ΟΓΑ καλύπτει μερικούς τύπους 
καλλιεργειών και για μερικούς 
κ ινδύνους, ενώ η σ τήριξη 
των γεωργών επιτυγχάνεται 
και μέσα από άλλα εργαλεία 
πέραν της γεωργικής ασφά-
λισης, ο Υπουργός Γεωργίας 
συμπλήρωσε πως «εμείς αυτό 
να το εξορθολογίσουμε γ ι’ 
αυτό θα έχουμε σύντομα απο-
φάσεις».

Άμεση στήριξη των αγροτών κατά 50%
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Χ
ωρίς τα «παρατράγουδα» της προη-
γούμενης φοράς, αλλά με ιδιαίτερα με-
γάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η χθε-
σινή συγκέντρωση στα Σκόπια, ενάντια 

στην αλλαγή του ονόματος της πΓΔΜ.
Οι συμμετέχοντες ήταν στην πλειοψηφία οπα-
δοί του δεξιού εθνικιστικού VMRO-DPMNE του 
πρώην προέδρου Γκρούεφσκι. Μάλιστα, οι δια-
δηλωτές, εκτός από την κατηγορηματική τους 
αντίθεση στην αλλαγή της ονομασίας της χώρας 
τους, ζήτησαν και την άμεση διεξαγωγή πρόω-
ρων εκλογών.
Οι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το 
κτίριο της κυβέρνησης στα Σκόπια κρατώντας 
σημαίες της χώρας, ενώ κάποιοι είχαν πανό που 
έγραφαν: «Η Μακεδονία θα κερδίσει».
«Το VMRO-DPMNE δεν θα στηρίξει την τρο-

ποποίηση του Συντάγματος για να αλλάξει το 
συνταγματικό όνομα (της χώρας). Είμαστε απο-
λύτως ξεκάθαροι σε αυτό το θέμα», δήλωσε 
στους συγκεντρωμένους ο νέος πρόεδρος του 
κόμματος Χρίστιαν Μίτσκοσκι.
Παράλληλα ζήτησε να διεξαχθούν πρόωρες 
εκλογές του χρόνου. Ο Μίτσκοσκι κατήγγειλε, 
απευθυνόμενος στο συγκεντρωμένο πλήθος, 
ότι ο πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ «θα επιφέρει 
ανεπανόρθωτη ζημιά στη χώρα, από την οποία 
δεν θα μπορέσει να επανέλθει».
Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος 
του κόμματος Νίκολα Γκρούεφσκι, που κυβέρ-
νησε την πΓΔΜ από το 2006 ως το 2016 και κατα-
δικάστηκε την Τετάρτη σε δύο χρόνια φυλάκιση 
για μια υπόθεση κατάχρησης εξουσίας, δεν ήταν 
παρών στη χθεσινή συγκέντρωση.

διεθνή νέα

Σ
την πιθανότητα να υπογραφεί στη 
Σιγκαπούρη μια συμφωνία για τον 
τερματισμό του πολέμου της Κορέ-
ας αναφέρθηκε ο πρόεδρος των Η-

ΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στην κοινή συνέντευ-
ξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα με τον 
πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε στον 
Λευκό Οίκο. Άφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδε-
χόμενο να προσκαλέσει τον ηγέτη της Βόρει-
ας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν στην Ουάσινγκτον.
«Θα μπορούσαμε να υπογράψουμε μια συμ-
φωνία για τον τερματισμό του πολέμου» στη 
σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί 
στη Σιγκαπούρη μεταξύ του ίδιου και του Κιμ 
Γιονγκ Ουν, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. 
Πρόσθεσε ότι ο τερματισμός του πολέμου 
θα ήταν η αρχή, το «εύκολο μέρος».
Ο Τραμπ είπε ότι αν χρησιμοποιήσει τη 
φράση «μέγιστη πίεση» μετά τη συνάντηση, 
αυτό θα σημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις 
δεν θα έχουν πάει καλά. Απαντώντας σε 
ερώτηση δημοσιογράφου, είπε ότι αν όλα 
πάνε καλά τότε θα μπορούσε «να προσκαλέ-
σει τον Κιμ στις ΗΠΑ». Προειδοποίησε επί-
σης ταυτόχρονα ότι «είναι πλήρως προετοι-
μασμένος να αποχωρήσει» αν δεν εξελιχθεί 
καλά η σύνοδος αυτή.
Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι ασφαλώς 
θα ήθελε να δει την εξομάλυνση των σχέ-
σεων με τη Βόρεια Κορέα και επαίνεσε τους 
προέδρους της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και της 
Νότιας Κορέας Μουν Τζε-ιν για τον ρόλο που 
διαδραμάτισαν το τελευταίο διάστημα προς 
την κατεύθυνση αυτή.
Αναφερόμενος στην επιστολή που του 
έστειλε την περασμένη εβδομάδα ο Κιμ την 
χαρακτήρισε «πολύ θερμή και φιλική», προ-
σθέτοντας ότι «εκτίμησε» αυτή τη χειρονο-
μία.
Στη συνάντηση που θα έχει με τον Βορειο-
κορεάτη ηγέτη ο Τραμπ σκοπεύει να θέσει 
και το ζήτημα των απαχθέντων πολιτών για 
το οποίο του μίλησε ο πρωθυπουργός της 
Ιαπωνίας με τον οποίο, όπως είπε, «θα συνε-
χίσει να βρίσκεται σε στενή επικοινωνία».
Ο Σίνζο Άμπε από την πλευρά του επισήμανε 
ότι η συζήτηση που είχε με τον Τραμπ επι-
κεντρώθηκε στο θέμα της Βόρειας Κορέας 
και ότι αντάλλαξαν λεπτομερείς και ειλικρι-
νείς απόψεις. Τόνισε ότι ο ίδιος εύχεται να 

μπορούσε να μιλήσει απευθείας στη Βόρεια 
Κορέα για το θέμα των πολιτών που έχουν 
απαχθεί. Πρόσθεσε όμως ότι ο πρόεδρος 
Τραμπ «κατανοεί το ζήτημα και θα το εξηγή-
σει στον Κιμ».
Αναφερόμενος στο θέμα των κυρώσεων 
σε βάρος της Πιονγκγιάνγκ, ο Άμπε τόνισε 
ότι η Ιαπωνία συμφωνεί πλήρως ότι δεν θα 
πρέπει να αρθούν μέχρι να γίνουν ενέργειες 
για την αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής 
χερσονήσου. «Αν η Βόρεια Κορέα είναι πρό-
θυμη να κάνει βήματα προς τη σωστή κατεύ-
θυνηση, τότε το μέλλον θα είναι λαμπρό», 
πρόσθεσε.
Το δεύτερο θέμα που απασχόλησε τους δύο 
ηγέτες ήταν οι εμπορικές σχέσεις των δύο 
χωρών τους για τις οποίες ο Τραμπ είπε ότι 
εργάζονται με σκοπό να τις βελτιώσουν, «να 
μειώσουμε την εμπορική ανισορροπία, να 
απομακρύνουμε τα εμπόδια για τις αμερικα-
νικές εξαγωγές και να επιτύχουμε μια δίκαιη 
και αμοιβαίως επωφελή οικονομική συνερ-
γασία».
«Ενθαρρύνουμε τους Ιάπωνες επενδυτές να 
ανοίξουν νέα εργοστάσια στις ΗΠΑ και αυτό 
θα συμβεί. Ο πρωθυπουργός (Άμπε) μου 
είπε ότι θα γίνει», κατέληξε.

«Νεκρή ζώνη» ο εναέριος χώρος 
της Σιγκαπούρης
«Νεκρή ζώνη» στον εναέριο χώρο της Σιγκα-
πούρης δημιουργούν οι αρχές ασφαλείας της 
χώρας, ενόψει της συνάντησης του Αμερικα-
νού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με τον ηγέτη 
της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, στις 12 
Ιουνίου.
Οι αρχές της Σιγκαπούρης εξέδωσαν 
ΝΟΤΑΜ, σύμφωνα με την οποία στις 11, 12 
και 13 Ιουνίου θα δεσμεύονται για όση ώρα 
κρίνεται απαραίτητο μεγάλες περιοχές του 
εναέριου χώρου, ώστε να διασφαλιστεί η 
ασφαλής μεταφορά και μετακίνηση των δύο 
ηγετών.
Όσα αεροσκάφη θα προσέρχονται στο 
Singapore Changi Airport, θα αλλάζουν 
το πρόγραμμά τους και θα οδηγούνται σε 
άλλους προορισμούς ή σε άλλα αεροδρό-
μια προσωρινά, έως ότου απελευθερωθεί ο 
εναέριος χώρος, για λόγους «εθνικής ασφά-
λειας».

Τραμπ για συνάντηση με Κιμ: Μπορεί 
να υπογράψουμε τον τερματισμό του 
πολέμου της Κορέας 
Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι ασφαλώς θα ήθελε να δει την εξομάλυνση των 
σχέσεων με τη Βόρεια Κορέα και επαίνεσε τους προέδρους της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και 
της Νότιας Κορέας Μουν Τζε-ιν για τον ρόλο που διαδραμάτισαν το τελευταίο διάστημα 
προς την κατεύθυνση αυτή

Συγκέντρωση υποστηρικτών του 
Γκρούεφσκι κατά της αλλαγής 
ονόματος
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Η έρευνα του Gezici, σε δείγμα 
6.811 ερωτηθέντων  καταδεικνύει 
ότι ο Ερντογάν θα εξασφάλιζε το 
48,7% των ψήφων στον α’ γύρο, 
ενώ ο υποψήφιος της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης Μουχαρέμ Ιντζέ το 
25,8%

Ο 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν θα 
εκλεγεί από τον πρώτο γύρο 
των προεδρικών εκλογών στην 
Τουρκία, ενώ το κυβερνών κόμ-

μα AKP προβλέπεται ότι θα χάσει την κοι-
νοβουλευτική πλειοψηφία του στις βου-
λευτικές εκλογές της 24ης Ιουνίου, κα-
τέδειξε η δημοσκόπηση του ινστιτούτο 
Gezici που δημοσιεύτηκε σήμερα.
Η έρευνα του Gezici, σε δείγμα 6.811 ερω-
τηθέντων, διεξήχθη το διάστημα μεταξύ 
25ης-26ης Μαΐου. Σύμφωνα με τη δημο-
σκόπηση, ο Ερντογάν θα εξασφάλιζε το 
48,7% των ψήφων στον πρώτο γύρο των 
προεδρικών εκλογών, ενώ ο υποψήφιος 
της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης Μουχαρέμ Ιντζέ το 
25,8%.
Τους Ερντογάν και Ιντζέ 
ακολουθεί σ την τρίτη 
θέση η Μεράλ Ακσε-
νέρ, που έχει διατελέσει 
υπουργός Εσωτερικών και 
ίδρυσε πέρυσι το Iyi Party. 
Η Ακσενέρ εμφανίζεται να 
συγκεντρώνει το 14,4% των ψήφων, σύμ-
φωνα με τη δημοσκόποηση του Gezici. Ο 
φυλακισμένος υποψήφιος του φιλοκουρ-
δικού Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών 
(HDP) Σελαχατίν Ντεμιρτάς θα λάμβανε το 
10,1 των ψήφων.
Αν και διεξάγει εκστρατεία από τη 
φυλακή, ο Ντεμιρτάς αναμένεται να δώσει 
ώθηση στο κόμμα του αυξάνοντας τις 
πιθανότητες να υπερβεί το όριο του 10% 
που απαιτείται για την είσοδο στο κοινο-
βούλιο.

Κοινοβουλευτική Πλειοψηφία
Η δημοσκόπηση του ινστιτούτου Gezici 
δείχνει ότι η συμμαχία του AKP με το εθνι-
κιστικό MHP δεν θα καταφέρει να εξα-
σφαλίσει την πλειοψηφία στην Εθνοσυνέ-
λευση των 600 εδρών, συγκεντρώνοντας 
το 48,7% των ψήφων.

Ο αντίπαλος συνασπισμός κομμάτων, 
που αποτελείται από το Ρεπουμπλικα-
νικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), το Iyi Party και 
το κόμμα Saadet, θα λάμβανε ποσοστό 
38,9% των ψήφων, σύμφωνα με τη δημο-
σκόπηση, ενώ το HDP θα έπαιρνε 11.5%.
Οι επιδόσεις του HDP στις δημοσκοπήσεις 
για τις βουλευτικές εκλογές είναι σημαντι-
κές διότι συμμετέχει αυτόνομα στις εκλο-
γές. Εάν δεν μπορέσει να υπερβεί το όριο 
του 10%, οι έδρες του θα καταλήξουν στο 
κόμμα που θα κατακτούσε τη δεύτερη 
θέση στις περιοχές όπου το HDP επικρά-
τησε.
Αυτό το ενδεχόμενο θα λειτουργούσε 
προς όφελος του κυβερνώντος AKP, που 
τυγχάνει ισχυρής υποστήριξης στις ανα-
τολικές και νοτιοανατολικές περιοχές, με 
έντονο το κουρδικό στοιχείο.
«Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το κυβερ-
νών κόμμα εμφανίζεται να χάνει την κοι-
νοβουλευτική πλειοψηφία. Παρά τις συμ-
μαχίες των κομμάτων που θα εισέλθουν 
στο κοινοβούλιο μετά τις εκλογές της 24ης 

Ιουνίου, κανένα κόμμα ή 
συμμαχία δεν φαίνεται να 
συγκεντρώνει την πλειο-
ψηφία», σύμφωνα με τη 
δημοσκόπηση.
Εντούτοις, όπως επισημαί-
νει ο πρόεδρος της εται-
ρείας δημοσκοπήσεων 
Murat Gezici στο πρακτο-
ρείο ειδήσεων Reuters, οι 

ψηφοφόροι δεν επιδεικνύουν συμπάθεια 
προς τις συμμαχίες και αυτός ο παράγο-
ντας προκαλεί τη μεταβολή της κατανομής 
των ψήφων στη δημοσκόπηση.
Αυτόνομα, το Κόμμα Δικαιοσύνης και 
Ανάπτυξης εξασφαλίζει το 43,1%, ενώ οι 
εθνικιστές εταίροι του συγκεντρώνουν 
ποσοστό 6,2%.
Πάντως, όπως τονίζει η εταιρεία δημο-
σκοπήσεων, τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει η τουρκική οικονομία και η επι-
δείνωση των στοιχείων αναφορικά με τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και ελευθεριών μετά το αποτυχημένο πρα-
ξικόπημα του 2016 οδήγησαν σε μια μετα-
βολή του αισθήματος των ψηφοφόρων.
Σύμφωνα με το ινστιτούτου Gezici, «αυτές 
οι γενικές και προεδρικές εκλογές θα είναι 
οι δυσκολότερες των τελευταίων 20 ετών 
στην Τουρκία».

διεθνή νέα

Τουρκία: Στον β’ γύρο θα κριθεί 
το αποτέλεσμα - Χάνει την 
πλειοψηφία ο Ερντογάν

Η 
ισραηλινή κυβέρνηση ανέβαλε 
την ψήφιση νόμου για την ανα-
γνώριση της «γενοκτονίας των 
Αρμενίων», φοβούμενη μήπως 

η ψήφιση αυτή ευνοήσει τον πρόεδρο της 
Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνω-
σε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών.
Ο αρχηγός του τουρκικού κράτους βρίσκε-
ται στο μέσο της προεκλογικής εκστρατείας 
διεκδικώντας μια νέα θητεία στις προεδρι-
κές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 24 Ιου-
νίου.
Η πρόταση νόμου, που κατατέθηκε από 
μέλη του συνασπισμού και της αντιπολί-
τευσης, επρόκειτο να τεθεί σε προκαταρ-
κτική ψηφοφορία σήμερα. Διατυπώθηκε 
μετά την πρόσφατη διπλωματική ένταση με 
την Τουρκία που ακολούθησε την αιματοχυ-
σία στη Γάζα στις 14 Μαΐου. Τουλάχιστον 61 
Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά 
πυρά εκείνη την ημέρα.
«Το υπουργείο Εξωτερικών συνέστησε στον 
πρωθυπουργό (Μπενιαμίν Νετανιάχου) να 

αναβάλει τη συζήτηση με θέμα την αναγνώ-
ριση της γενοκτονίας των Αρμενίων για μετά 
τις εκλογές στην Τουρκία, καθώς μια τέτοια 
συζήτηση θα μπορούσε να βοηθήσει τον 
Ερντογάν στις εκλογές», δήλωσε ο εκπρό-
σωπος του υπουργείου Εμάνουελ Νάχσον 
και πρόσθεσε ότι ο επικεφαλής της ισρα-
ηλινής κυβέρνησης ακολούθησε αυτές τις 
συστάσεις.
Η Τουρκία και το Ισραήλ ανταλλάσσουν 
ύβρεις και διπλωματικές κυρώσεις από τις 
14 Μαΐου. Η Άγκυρα ζήτησε από τον πρε-
σβευτή του Ισραήλ στην Τουρκία και τον 
γενικό πρόξενο του Ισραήλ στην Κωνστα-
ντινούπολη να φύγουν προσωρινά από τη 
χώρα. Το Ισραήλ έλαβε παρόμοιο μέτρο 
εναντίον του γενικού προξένου της Τουρ-
κίας στην Ιερουσαλήμ.
Σύμφωνα με την Αρμενία, περίπου 1,5 εκα-
τομμύριο Αρμένιοι έχασαν τη ζωή τους 
στις σφαγές που διαπράχθηκαν από τους 
Τούρκους οθωμανούς κατά τη διάρκεια του 
Α΄Παγκοσμίου Πολέμου.

Το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει τη 
γενοκτονία των Αρμενίων με 
πρόσχημα... τον Ερντογάν

Ο Τραμπ μιλά ανοιχτά για «εμπορικό 
πόλεμο» και στέλνει μήνυμα: Δεν 
μπορούμε να χάσουμε

Α
ψήφιστα φαίνεται ότι παίρνει ο 
Ντόναλντ Τραμπ τις αντιδράσεις 
των υπόλοιπων έξι μεγαλύτερων 
οικονομιών του πλανήτη καθώς 

λίγο μετά τη σύνοδο των υπουργών Οικο-
νομικών των G7 στον Καναδά, έκανε λόγο 
ανοιχτά για «εμπορικό πόλεμο» υποστηρί-
ζοντας ότι «δεν μπορεί να χάσει».
«Έχουμε έλλειμμα περίπου 800 δισ. δολα-
ρίων κάθε χρόνο στο Εμπόριο, δεν μπο-
ρεί να χάσουμε τον εμπορικό πόλεμο! Η 
Αμερική έπεσε θύμα κλοπής από τις άλλες 
χώρες για χρόνια, είναι ώρα να γίνουμε 
εξυπνότεροι» έγραψε ο πρόεδρος των 
ΗΠΑ στο Twitter.
Στο τέλος της τεταμένης Συνόδου, οι 
υπουργοί Οικονομικών των επτά ισχυ-
ρότερων οικονομιών του πλανήτη ζήτη-
σαν από τον Αμερικανό ομόλογό του Στί-
βεν Μνούτσιν να μεταφέρει στον Λευκό 
Οίκο την «ομόφωνη ανησυχία και απογο-

ήτευσή» τους σχετικά με το θέμα των αμε-
ρικανικών δεσμών.
«Οι υπουργοί και οι διοικητές των Κεντρι-
κών Τραπεζών συμφώνησαν ότι η συζή-
τηση πρέπει να συνεχιστεί στη Σύνοδο 
σε επίπεδο αρχηγών κρατών στο Σαρλε-
βουά, όπου χρειάζεται η ανάληψη απο-
φασιστικής δράσης. Στόχος θα πρέπει να 
είναι να αποκατασταθούν οι συλλογικές 
συνεργασίες για την προώθηση του ελεύ-
θερου, δίκαιου, προβλέψιμου και αμοι-
βαίως επωφελούς εμπορίου» επισημαί-
νεται στο κοινό ανακοινωθέν της G7 που 
συνέταξε ο Καναδάς.
Σε αυτό το κλίμα ο υπουργός Οικονομι-
κών της Γαλλίας ζήτησε τη λήψη μέτρων 
τις επόμενες ημέρες «για να αποφευχθεί 
ένας εμπορικός πόλεμος μεταξύ της ΕΕ και 
των ΗΠΑ και να αποφευχθεί ένας εμπο-
ρικός πόλεμος μεταξύ των κρατών μελών 
της G7».
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Μια μικρή ομάδα 
διαδηλωτών κλέβει εδώ και 
μήνες την παράσταση στις 
αντικυβερνητικές διαδηλώσεις 
που πραγματοποιούνται στην 
Αυστρία από την ημέρα που 
συγκυβερνούν το Λαϊκό με το 
ακροδεξιό κόμμα της Ελευθερίας.

Ο 
λόγος για τις «γιαγιάδες κατά 
της άκρας δεξιάς» όπως ανα-
γράφουν και τα σκουφάκια 
αλλά και οι κονκάρδες που 

φορούν οι ηλικιωμένες κυρίες. Στην 
πρώτη διαδήλωση στην οποία συμμε-
τείχαν, το Νοέμβριο του 2017, ήταν μό-
λις 8.
Σήμερα η σελίδα τους σ το Facebook 
αριθμεί περισσότερα από 3.000 μέλη. 
Όπως εξηγούν οι Μπρουνχίλν τε και 
η Ελίζαμπεθ, αμφότερες άνω των 70 
ετών και οι οποίες συμμετείχαν πρό-
σφατα σε αντικυβερνητική διαδήλωση 
στο κέντρο της Βιέννης: «Οι γιαγιάδες 
έχουμε μερικές φορές περισσότερο 
χρόνο για να ασχολούμαστε με τα άλλα 
σοβαρά πράγματα της ζωής». Ερωτη-
θείσες για την νυν αυστριακή κυβέρ-
νηση όμως, ο τόνος γίνεται αμέσως πιο 
σοβαρός. «(Κάθονται) Στα κυβερνητικά 
έδρανα, στη Βουλή, είναι 
φρικτό, απλά φρικτό».
«Επαναλαμβάνε τα ι  το 
π α ρ ε λ θ ό ν,  ε π ι σ τ ρ έ -
φ ουμε  σ τ η  δ ε κα ε τ ία 
του 1930 και αυτό είναι 
φοβερό. Τα παιδιά μας 
αξ ίζουν ένα καλύτερο 
μέλλον».
Ό π ω ς  μ ε τ α δ ί δ ε ι  η 
Deutsche Welle, οι «γιαγιάδες κατά της 
άκρας δεξιάς» έχουν γίνει στο μεταξύ 
αναπόσπασ το κομμάτ ι των διαμαρ-
τυριών κατά της συγκυβέρνησης του 
Λαϊκού Κόμματος του πρωθυπουργού 
Ζ. Κουρτς με το ακροδεξιό κόμμα της 
Ελευθερίας. Το κίνημα των ηλικιωμέ-
νων κυριών βρίσκει καθημερινά όλο 
και περισσότερους υποστηρικτές. Όχι 
μόνον εντός αλλά και εκτός συνόρων. 
Παρόμοια κ ινήματα υπάρχουν σ το 
μεταξύ και σε πολλές γερμανικές πόλεις 

όπου εκατοντάδες ηλικιωμένοι διαδη-
λώνουν συχνά κατά του εθνολαϊκιστι-
κού AfD.
Ένα από τα ιδρυτικά μέλη των «για-
γιάδων κατά της άκρας δεξιάς» στην 
Αυσ τρία ε ίναι η πρώην αν ταποκρί-
τρια του αυσ τριακού ORF Σουζάνε 
Σολ: «Στην πρώτη διαδήλωση ήμασταν 
οκτώ, στη δεύτερη 50, στην τρίτη 200. 
Δεν το περίμενα ποτέ».

«Η Αυστρία έχε ι παράδοση 
στο να κάνει τα στραβά μάτια»
Το ότι οι ηλικιωμένες γυναίκες αυτο-
αποκαλούνται «γ ιαγ ιάδες» ήταν μια 
συνειδητή επιλογή, όπως λέει: «Στην 
αρχή σκεφτήκαμε, καλύτερα όχι ‘για-
γιά’ γιατί έχει μια αρνητική χροιά. Ηλι-
κιωμένες γυναίκες που πλέκουν και 
κάθονται όλη την ώρα σπίτι. Μετά εγώ 
είπα, μα αυτό ακριβώς είναι τόσο υπέ-
ροχο. Διότι δεν είμαστε οι κλασικές 
γιαγιάδες που κάθονται σπίτι και ντα-
ντεύουν τα εγγόνια».
Οι «γιαγιάδες κατά της άκρας δεξιάς» 
αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως μια 
πλατφόρμα κοινωνικής διαμαρτυρίας 
που θέλει να συμμετέχει ενεργά στον 
κοινωνικό διάλογο, λέει η Σουζάνε Σολ: 
«Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Αυτό 
είναι το καλό. Αλλά έχουμε μια ευθύνη 

απέναντι στα παιδιά και 
εγγόνια μας. Διότ ι δεν 
θέλουμε να ζήσουν ξαφ-
νικά σε μια χώρα όπου 
δεν υπάρχει κοινωνικό 
κράτος, όπου διώχνουμε 
ανθρώπους που έχουν 
εκδιωχθεί από τις πατρί-
δες τους και μας έχουν 
ανάγκη».

Μεταξύ των γιαγιάδων διακρίνει κανείς 
το τελευταίο διάστημα όλο και περισ-
σότερους παππούδες: «Μπορεί να μην 
είμαι γιαγιά», λέει χαριτολογώντας ένας 
ηλικιωμένος κύριος, «αλλά αισθάνομαι 
πολύ κοντά τους. […] Διότι είμαι επίσης 
κατά της άκρας δεξιάς».
«Δυστυχώς η χώρα αυτή έχει μια παρά-
δοση στο να κάνει τα στραβά μάτια», 
λέει η Σουζάνε Σολ. «Αυτό που δεν 
θέλουμε είναι να μπορούν να ξαναπούν 
οι άνθρωποι ότι δεν ήξεραν».

Γιαγιάδες στην Αυστρία κατά της 
άκρας δεξιάς

Οι οπαδοί της ακροδεξιάς Λέγκας 
του Βορρά χαρακτήρισαν «όνειρο» 
την τοποθέτηση του Ματέο Σαλβίνι 
στη θέση αυτή

Ν
έο μήνυμα στους παράνομους 
μετανάστες έστειλε ο ένας εκ των 
δύο κυβερνητικών εταίρων στην 
Ιταλία και νέος υπουργός Εσωτε-

ρικών Ματέο Σαλβίνι μιλώντας σε συγκέ-
ντρωση στα βόρεια της χώρας.
«Οι καλές ημέρες για τους παράνομους 
μετανάστες τελείωσαν - ετοιμάστε τις 
βαλίτσες σας» είπε χαρακτηριστικά ο 
επικεφαλής της ακροδεξιάς Λέγκας του 
Βορρά.
«Τα κράτη πρέπει να ξαναρχίσουν να 
κάνουν τη δουλειά τους και πλέον κανέ-
νας διαφθορέας- διακινητής δεν θα πρέ-
πει να ελλιμενίζεται στα ιταλικά λιμάνια», 
πρόσθεσε σε μια ξεκάθαρη επίθεση ενα-
ντίον των μη κυβερνητικών οργανώσεων, 
τις οποίες κατηγορεί τακτικά ότι συνεργά-
ζονται με τα δίκτυα των διακινητών.
Για να επιταχυνθούν οι απελάσεις, οι 

οποίες το 2017 ήταν 6.5000, ο Σαλβίνι 
σκοπεύει να αυξήσει τα κέντρα κράτησης 
και να συνάψει περισσότερες συμφωνίες 
με τις χώρες προέλευσης των μεταναστών, 
πολλές όμως από τις οποίες δεν βιάζονται 
να δουν τους πολίτες τους να επιστρέφουν.
Οι οπαδοί του χαρακτήρισαν «όνειρο» την 
τοποθέτηση του Σαλβίνι σε αυτή τη θέση 
με άλλους να σχολίαζουν ότι «φέρνει έναν 
διαφορετικό αέρα».
Ο Σαλβίνι είχε δώσει το στίγμα του αμέ-
σως μόλις ανακοινώθηκε η επίτευξη συμ-
φωνίας για το σχηματισμό κυβέρνησης 
ανάμεσα στη Λέγκα του Βορρά και το 
Κίνημα των Πέντε Αστέρων δηλώνοντας 
ότι «θα ήθελα να περικόψω το ποσό των 
πέντε δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει 
εγκριθεί για την υποδοχή προσφύγων και 
μεταναστών. Είναι ένα ποσό το οποίο μου 
φαίνεται υπερβολικό».
«Θα δοθεί εισιτήριο χωρίς επιστροφή σε 
όσους έρχονται στην Ιταλία για να δημι-
ουργήσουν προβλήματα και πιστεύουν ότι 
θα κάποιος θα τους συντηρήσει για όλη 
τους την ζωή» είχε προσθέσει λίγο πριν 
την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης.

Ιταλός υπ. Εσωτερικών: Οι παράνομοι 
μετανάστες να ετοιμάζουν βαλίτσες, 
οι καλές ημέρες τελείωσαν

Οι Βρετανοί προσδοκούν σε έσοδα 
4 δισ. ευρώ από τη νομιμοποίηση 
της κάνναβης 

Έ
σοδα έως 4 δισ. ευρώ το χρόνο πε-
ριμένει το βρετανικό υπουργείο 
Οικονομικών από τη νομιμοποίη-
ση της κάνναβης σύμφωνα με με-

λέτη διεθνούς οργανισμού.

Ο οργανισμός Health Poverty Action υπο-
στηρίζει ότι ήρθε η ώρα της νομιμοποί-
ησης της κάνναβης στη Μεγάλη Βρετα-
νία προσθέτοντας ότι τα χρήματα αυτά θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν στην κάλυψη 
των χρηματοδοτικών κενών που αντιμετω-
πίζει το εθνικό σύστημα υγείας της χώρας.

«Η πρόληψη απέτυχε. Σύμφωνα με τη 
δική μας οπτική όλα έχουν να κάνουν με 
τη ρύθμιση της αγοράς προκειμένου να 

δημιουργηθεί ένα ασφαλέστερο περιβάλ-
λον. Βλέπουμε, επίσης, τα πιθανά οφέλη 
από φορολογική σκοπιά αν υπάρξει αυτή 
η ρύθμιση» εξήγησε εκπρόσωπος της 
οργάνωσης.

Υπέρ μιας τέτοιας κίνησης έχουν ταχθεί οι 
Φιλελεύθεροι Δημοκράτες και οι Πράσι-
νοι αλλά τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της 
χώρας δεν μοιράζονται τον ίδιο ενθουσι-
ασμό.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση 
το 47% των Βρετανών τάσσεται υπέρ της 
πώλησης κάνναβης σε καταστήματα με 
άδεια. Το ποσοστό μάλιστα αυξάνεται σε 
52% στις ηλικίες 18-44.
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οικογένεια

Ο
ι έφηβοι ζουν σε μία κουλτούρα 
όπου οι περιορισμοί φαίνεται να 
μην υπάρχουν.  Γιαυτό, αν τους 
διδάξετε για τους προσωπικούς  

σας περιορισμούς θα τους βοηθήσετε να α-
ναπτύξουν τους δικούς τους και πώς να σέ-
βονται το χώρο, τον χρόνο και τα υπάρχοντα 
των άλλων.
Να σκέφτεσαι για τους περιορισμούς που 
θα επιβάλεις όπως θα σκεφτόσουν για τους 
προσωπικούς σου περιορισμούς. 
Οι  έφηβοι που δεν έμαθαν να σέβονται 
τους προσωπικούς περιορισμούς μπορεί να 
μην καταλαβαίνουν ότι οι γονείς τους είναι 
άνθρωποι που χρειάζονται τον προσωπικό 
τους χώρο. Είναι από τη φύση τους εγωιστές 
και μπορεί να ξεπεράσουν τη γραμμή και να 
απαιτήσουν όλο και πιο πολλά από το χρόνο 
των γονιών, από τα χρήματα και από την 
υπομονή τους. Αν δεν τους εμποδίσετε, στο 
τέλος θα νιώσετε  ταπεινωμένοι και περι-
φρονημένοι. Θα νιώσετε ότι η ζωή δε σας 
ανήκει πια. Αντίθετα, ανήκει στους εφήβους 
σας για να καλλιεργείτε τον εγωισμό τους.
Είναι σημαντικό να κουβεντιάσεις για την 
ανάγκη σου όσο αφορά τον προσωπικό σου 
χώρο όταν το παιδί σου φτάσει στην εφη-
βική ηλικία. Θα το βοηθήσει να καταλάβει 
ότι εκτός από γονιός είσαι και άνθρωπος και 
έχεις κι εσύ ανάγκες. Για παράδειγμα, μπο-
ρείς να πεις:
Θα αποφασίσω με τι θα καλύψω το χρόνο 
μου.
Μπορώ να σου δώσω χρήματα από αγάπη, 
και όχι γιατί σου χρωστώ κάτι.
Βάλε περιορισμούς ακόμα κι αν οι προθέ-
σεις σου είναι να τον/την βοηθήσεις. 

Ο/η έφηβός μου έχει ξεπεράσει τα 
όρια
Ξέρει άραγε ότι πέρασε τη γραμμή, ή απλά 
νομίζει ότι η δική σου αντίδραση και 
συμπεριφορά είναι παράλογη; Δε θα κατα-
λάβει ποτέ ότι παραβίασε τα όριά σου αν 
δεν του/της τα κάνεις ξεκάθαρα.   
Όταν οι έφηβοι νομίζουν ότι τους χρωστάμε 
τα πάντα, πες τους “δε σου χρωστώ τίποτε, 
αλλά θέλω να σου δώσω τα πάντα.»
Όταν λοιπόν νιώθεις ότι η απερίσκεπτη 
συμπεριφορά  του/της εφήβου σου παρα-
βιάζει τα όριά σου, γράψε τον περιορισμό 

που θα μπορούσε να είναι η λύση. Για παρά-
δειγμα, “Θέλω να μου μιλάς με  τον απαι-
τούμενο σεβασμό,» ή, “θέλω να με ρωτάς 
μερικές ώρες πριν αν χρειάζεται να σε πάω 
κάπου με το αυτοκίνητο,» Όταν βάλεις αυτά 
τα πράγματα υπό έλεγχο, θα προστατεύ-
εις τον εαυτό σου από τον εγωισμό και την 
έλλειψη διακριτικότητας του/της εφήβου 
σου.

Ανακοίνωσε τους όρους σου
Όταν ολοκληρώσεις τη λίστα σου, περιό-
ρισέ την μόνο σε δέκα θέματα γιατί  οι έφη-
βοι δεν μπορούν να μάθουν περισσότερα 
από δέκα καινούργιους κανόνες τη φορά. 
Μετά κάθησε με τον/την έφηβό σου μετά 
το φαγητό και πες του/της περίπου τα εξής, 
“Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρόκει-
ται να αλλάξουν σχετικά με τη μεταξύ μας 
επικοινωνία. Είναι καιρός να αρχίσουμε να 
συμπεριφερόμαστε μεταξύ μας σαν ενή-
λικες πια. Γιαυτό, έχω εδώ δέκα πράγματα 
που θα αλλάξουν και μάλιστα αμέσως.” 
Τότε, απαρίθμησέ τα:  “Δε θα σε πηγαίνω 
εγώ στο σχολείο... δε θα σε ξυπνάω εγώ το 
πρωί,” κ.λπ.

Τι να κάνω αν ο/η έφηβός μου ε-
ξακολουθεί να μη σέβεται τα όριά 
μου;
Μπορεί το παιδί σου να μη συμφωνήσει 
τελείως με όλους τους περιορισμούς σου, 
αλλά μπορείς να απαιτήσεις να τους σεβα-
στεί. Η παραβίαση των προσωπικών μου 
περιορισμών είναι μεγάλη προσβολή, 
γιαυτό σκέψου τις συνέπειες.
Όσον καιρό τα παιδιά σου είναι μαζί σου, 
η δουλειά σου είναι να τους εξασφαλίζεις 
με πιστότητα ένα χώρο όπου θα μάθουν το 
σεβασμό,  και τους περιορισμούς. Αν δεν τα 
μάθουν, θα έχουν πρόβλημα αργότερα στο 
πανεπιστήμιο , στη δουλειά, ή κι όταν θα 
γίνουν γονείς γιατί θ’ αφήνουν πίσω τους 
ίχνη καταστρεπτικής συμπεριφοράς και 
αποτυχημένης συμπεριφοράς στις σχέσεις. 
Οι έφηβοι που σέβονται τους περιορισμούς 
και μαθαίνουν τον αυτοέλεγχο είναι πιθανό 
να γίνουν στη συνέχεια καλοί γονείς που θα 
διδάξουν τους περιορισμούς στα δικά τους 
παιδιά. Κι έτσι ο κύκλος της ζωής συνεχί-
ζεται.

Ακλόνητη Οικογένεια
ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Ένα εβδομαδιαίο άρθρο για την 
Ελληνική οικογένεια με πρακτικές 
συμβουλές για το γάμο, τις 
οικογενειακές σχέσεις,  και την 
ανατροφή των παιδιών

Όταν βάζεις την οικογένειά σου στην πρώτη θέση, τότε είσαι 
στο σωστό δρόμο, στο δρόμο που οδηγεί σ’ έναν ακλόνητο 
γάμο και σε μια ευτυχισμένη οικογένεια

Πώς να Διδάξουμε 
στους Εφήβους τους 

Προσωπικούς Περιορισμούς

To παιδί μου και εγώ
Mάθετε στα παιδιά σας 
την αξία των χρημάτων

Τ
α χρήματα είναι ένα ουσιαστικό 
κομμάτι της ζωής και ποτέ δεν εί-
ναι πολύ νωρίς για να διδάξετε στα 
παιδιά σας την αξία τους και τη ση-

μασία της εξοικονόμησης, έτσι ώστε να εί-
ναι προετοιμασμένα για να τα διαχειρίζο-
νται συνετά όταν μεγαλώσουν. Η εκμάθη-
ση των αρχών της υπεύθυνης διαχείρισης 
των χρημάτων θα τα βοηθήσει να προο-
δεύσουν όταν είναι μεγαλύτερα, γι’ αυτό 
είναι σημαντικό, ακόμη και σε μικρή ηλι-
κία, τα παιδιά να καλλιεργούν σεβασμό για 
τα χρήματα.

Επεκτείνετε τα βασικά μαθημα-
τικά
Μόλις τα παιδιά σας αρχίσουν το σχο-
λείο και μάθουν τα βασικά μαθηματικά, 
αρχίστε να τα εκπαιδεύετε για τα χρήματα 
και να τους διδάσκετε κάποια πρακτική. 
Παίξτε παιχνίδια με χρήματα στο σπίτι ή 
στον υπολογιστή. Με αυτό τον τρόπο, το 
παιδί σας θα μάθει πώς χρησιμοποιούνται 
τα χρήματα.

Πάρτε τους έναν κουμπαρά
Αυτή η απλή ενέργεια θα διδάξει στα παι-
διά σας τη σημασία της εξοικονόμησης 
και θα δημιουργήσει μια αίσθηση ευθύ-
νης απέναντι στη διαχείριση των χρημά-
των. Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να απο-
θηκεύσουν ένα συγκεκριμένο ποσό σε ένα 
συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο ή προτεί-
νετέ τους να αποθηκεύσουν νομίσματα 
συγκεκριμένης αξίας. Κάντε το τόσο ως 
παιχνίδι, όσο και ως στόχο, για να το κρα-
τήσετε ενδιαφέρον. Την ημερομηνία που 
έχετε επιλέξει, ανοίξτε τον κουμπαρά και 
μετρήστε τις αποταμιεύσεις. Κρατήστε 
κάποιου είδους ρεκόρ, για να ενθαρρύ-
νετε τα παιδιά σας να σώζουν περισσότερα 
και να τα διδάξετε τα βασικά στοιχεία της 
απλής τήρησης οικονομικών αρχείων.

Εξοικειώστε τα με την τράπεζα
Πάρτε τα παιδιά σας στην τράπεζα και 
ανοίξτε λογαριασμούς ταμιευτηρίου στα 
ονόματά τους. Αφήστε τα να μιλήσουν 
στον ταμία και να διαχειριστούν το δικό 
τους λογαριασμό. Βεβαιωθείτε ότι κατανο-
ούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

λογαριασμού και προτείνετε να δεσμευ-
τούν να καταθέτουν τακτικά ποσά σε εβδο-
μαδιαία ή μηνιαία βάση. Για πιο βολικό 
τραπεζικό σύστημα, ρωτήστε αν μπορείτε 
να έχετε πρόσβαση στους λογαριασμούς 
μέσω Διαδικτύου. Το να έχουν το δικό 
τους τραπεζικό λογαριασμό θα δώσει στα 
παιδιά σας μια αίσθηση επιτυχίας που θα 
μπορούσε να τα παρακινήσει να εξοικονο-
μήσουν περισσότερα.

Ενθαρρύνετέ τα να προγραμμα-
τίσουν πώς θα δαπανήσουν τις 
αποταμιεύσεις τους
Ο προγραμματισμός μελλοντικών δαπα-
νών παρακινεί τα παιδιά σας να επιτύχουν 
τους στόχους εξοικονόμησης. Τους θυμί-
ζει ότι με αρκετά χρήματα, μπορούν να 
αγοράσουν ό,τι θέλουν. Επιτρέψτε τους να 
ονειρεύονται τι θα αγοράσουν και να τα 
ενθαρρύνετε να εξοικονομήσουν περισ-
σότερα, ώστε να επιτύχουν τους στόχους 
τους πιο γρήγορα.

Αφήστε τα να κάνουν τα δικά 
τους ψώνια
Δώστε στα παιδιά σας ελευθερία όταν 
πηγαίνετε για ψώνια. Στη συνέχεια, μπο-
ρείτε να παρατηρήσετε τη στάση τους 
απέναντι στα χρήματα. Εάν τα παιδιά σας 
θέλουν να δαπανούν περισσότερα από το 
χαρτζιλίκι τους, συμβουλεύστε τα να είναι 
πιο λιτά και πιο υπομονετικά. Εκπαιδεύ-
στε τα να δαπανούν με λογική και εξηγήστε 
τις προτεραιότητες κατά την αγορά. Επί-
σης, να τους υπενθυμίζετε ότι το πιο σημα-
ντικό είναι ότι μπορούν να αγοράσουν ό,τι 
θέλουν, επειδή ήταν σε θέση να εξοικονο-
μήσουν χρήματα στον κουμπαρά.

Πληρώστε σε μετρητά
Οι πιστωτικές κάρτες είναι ένας μεγάλος 
πειρασμός να ξοδεύετε χρήματα που δεν 
έχετε, και στη συνέχεια να πληρώνετε 
περισσότερα για τους τόκους. Δείξτε στα 
παιδιά σας ότι ο καλύτερος τρόπος για να 
αγοράσετε πράγματα είναι με τα χρήματα 
στις τσέπες σας. Η πληρωμή με μετρητά 
είναι ο καλύτερος τρόπος να τα μάθετε πώς 
να χρησιμοποιούν τα χρήματα με υπευθυ-
νότητα.
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Ο
ι άνθρωποι που δεν 
έχουν χρόνο ή ό-
ρεξη να ασκηθούν 
πολλή ώρα, αρκεί 

να κάνουν ένα λεπτό πολύ έ-
ντονης άσκησης, όπως να κά-
νουν ένα «σπριντ» ακόμη και 
στο ποδήλατο του γυμναστη-
ρίου, πράγμα που ισοδυναμεί 
με 45 λεπτά ήπιας σωματικής 
άσκησης.
Αυτό, τουλάχισ τον, ισχυρί-
ζονται καναδοί επιστήμονες. 
Σύμφωνα με τους ερευνητές 
του Πανεπιστημίου ΜακΜά-
στερ στο Οντάριο, με επικε-
φαλής τον καθηγητή κινησι-
ολογίας Μάρτιν Γκιμπάλα, αν 
το ένα λεπτό έντονης άσκη-
σης είναι διακεκομμένο και 
συνοδευθεί από εννέα 
λεπτά ελαφριάς άσκησης 
ή χαλάρωσης, οι βελτιώ-
σεις στην υγεία και στην 
φυσ ική κα τάσ ταση 
του  ο ργα ν ισ μού 
είναι ανάλογες με 
50 λεπτά άσκησης 
μέτριας έντασης.
« Ο ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε -
ροι  προβάλ λουν την 
έλλειψη χρόνου ως την 
κύρια δικαιολογία για 
να μην γυμνασθούν. 
Η μελέτη μας δείχνει 
ότι σε πολύ λιγότερο 
χρόνο είναι δυνατό 
κανε ί ς  να  αποκομ ί -
σει συγκρίσιμα οφέλη», 
δήλωσε ο Γκιμπάλα.
Οι  ερευνητ έ ς ,  που 
έκαναν τ η  σ χε τ ική 
δημοσίευση στο περι-
οδικό «PLoS One», σύμ-
φωνα με τους «Τάιμς της 
Νέας Υόρκης», πε ιρα-
ματίσθηκαν με 25 νέους 
άνδρε ς, που προηγουμέ-
νως δεν ασκούνταν καθόλου 
και οι οποίοι χωρίσθηκαν σε 
δύο ομάδες: οι μισοί έκαναν 
την παραδοσιακή πιο ήπια και 
πιο μεγάλης διάρκειας άσκηση 
και οι υπόλοιποι την εντατική 
άσκηση-εξπρές σε ένα όργανο 

«ποδήλατο». Όλοι ασκούνταν 
τρεις φορές την εβδομάδα επί 
12 εβδομάδες.
Η δεύτερη ομάδα έκανε το ένα 
λεπτό έντονης άσκησης διακε-
κομμένα: μετά από προθέρ-
μανση δύο λεπτών, έκαναν 
τρία «σπριντ» των 20 δευτε-
ρολέπτων το καθένα και στα 
ε νδιάμεσα έκαναν «ποδή-
λατο» με πολύ χαλαρό ρυθμό 
για δύο ή τρία λεπτά. Η όλη 
διάρκεια της άσκησης δεν 
ξεπερνούσε τα δέκα λεπτά 
μαζί με τα διαλείμματα.
Μετά το πρόγραμμα των 12 
εβδομάδων, οι δύο ομάδες 
εμφάνιζαν παρόμοια αερο-
βική βελτίωση (κατανάλωση 
οξυγόνου από το σώμα) της 

τάξης του 20% περίπου, 
όπως έδειξαν οι εξετάσεις 
στον οργανισμό τους. Επί-
σης είχαν παρόμοια βελ-

τίωση στην ινσουλινο-
αντίσταση (πόσο καλά 
το σώμα αντιδρά στην 

ορμόνη ινσουλίνη που 
ρυθμίζει το σάκχαρο), 

καθώς και ίδια βελτί-
ωση στην μυϊκή λει-
τουργία (όπως έδειξε 

η βιοψία σ τους μυς 
τους).

     Οι ερευνητές τόνισαν 
πάντως ότι η εναλλακτική 

μέθοδος εκγύμνασης 
(μερικά επαναλαμβα-
νόμενα δευτερόλεπτα 

έντασης και λίγα λεπτά 
χαλαρής άσκησης), αν και 

πολύ πιο σύντομης διάρ-
κειας, δεν είναι κατάλ-
ληλη γ ια τον καθένα, 
καθώς απαιτ ε ί σαφώς 

έντονη προσπάθεια, έστω 
και γ ια ένα λεπτό. Επίσης, 

δεν ε ίναι ξεκάθαρο ακόμη 
πόσο ωφελεί σε βάθος χρό-
νου.
Οι καναδοί ερευνητέ ς θα 
μελε τήσουν περαιτέρω το 
ζήτημα, κατ’ αρχήν κάνοντας 
ανάλογο πείραμα με γυναί-
κες.

H υπερβολική κατανάλωση πρωτεΐνης και η απουσία υδατανθρά-
κων και φυτικών ινών από τη διατροφή μπορεί να προκαλέσει την 
εμφάνιση των ακόλουθων ανεπιθύμητων συμπτωμάτων.

1. Κακοσμία στόματος: Όσοι ακολουθούν δίαιτα Άτκινς, συχνά διαπιστώ-
νουν ότι έχουν δύσοσμη αναπνοή. Όταν δεν τρώτε αρκετούς υδατάνθρα-
κες, το σώμα χρησιμοποιεί το λίπος για την παραγωγή ενέργειας, παρά-
γοντας κετόνες, οι οποίες ευθύνονται για την κακοσμία του στόματος.
2. Πνευματική κόπωση: Αν καθώς πλησιάζει το απόγευμα, νιώθετε τα 
μάτια σας να κλείνουν και ζητάτε απεγνωσμένα καφέ ή σνακ για να λει-
τουργήσετε φυσιολογικά, ίσως φταίει η υπερβολική πρωτεΐνη και η 
χαμηλή πρόσληψη υδατανθράκων. Οι υδατάνθρακες είναι η βασική 
πηγή ενέργειας του εγκεφάλου, και η έλλειψή τους προκαλεί αδυναμία 
συγκέντρωσης. Τα υγιεινά σνακ ανάμεσα στο μεσημεριανό και το δείπνο, 
θα σας δώσουν την απαραίτητη ενέργεια.
3. Κακή διάθεση: Όσοι τρώνε πολλές πρωτεΐνες, συχνά δεν τρώνε αρκε-
τούς υδατάνθρακες, τους οποίους ο εγκέφαλος χρειάζεται για να έχει 
ενέργεια και καλή διάθεση.
4. Αύξηση του βάρους: Είναι γεγονός ότι μια δίαιτα με πολλές πρωτεΐ-
νες μπορεί να ικανοποιήσει την πείνα σας, αλλά αν το παρακάνετε με τις 
πρωτεΐνες ζωικής προέλευσης και τα πρωτεϊνούχα ροφήματα, θα πάρετε 
βάρος. Το κρέας συνεπάγεται επιπλέον λιπαρά, ενώ τα περισσότερα 
ροφήματα πρωτεΐνης έχουν ζάχαρη για τη βελτίωση της γεύσης. 
5. Δυσκοιλιότητα: Η υπερβολική πρόσληψη πρωτεϊνών μπορεί να προκα-
λέσει δυσκοιλιότητα. Ο λόγος είναι ότι συχνά λείπουν από τη διατροφή οι 
φυτικές ίνες των φρούτων και των λαχανικών, οι οποίες είναι απαραίτητες 
για την πέψη και τις κινήσεις του εντέρου.

Ο
ι άνθρωποι που επιτα-
χύνουν τον ρυθμό με 
τον οποίο περπατάνε, 
αυξάνουν και τις πιθα-

νότητές τους να ζήσουν περισσό-
τερο, σύμφωνα με μια νέα διεθνή 
μελέτη με επικεφαλής έναν Έλληνα 
επιστήμονα της διασποράς.
Το περπάτημα, ούτως ή άλλως, 
μειώνει τον κίνδυνο πρόωρου 
θανάτου, αλλά αν γίνεται με γρή-
γορο ρυθμό, τότε η μείωση του 
κινδύνου είναι ακόμη μεγαλύτερη. 
Αν κανείς περπατά με ένα μέσο 
ρυθμό, η πιθανότητα πρόωρου 
θανάτου είναι μειωμένη κατά 20% 
σε σχέση με κάποιον που βαδίζει 
με αργό ρυθμό. Αν όμως κανείς 
συστηματικά περπατά γρήγορα, 
τότε η μείωση του κινδύνου είναι 
24% κατά μέσο όρο.
Οι ερευνητές, από την Αυστραλία 
και τη Βρετανία, με επικεφαλής τον 
καθηγητή Εμμανουήλ Σταματάκη 
του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, που 
έκαναν τη σχετική δημοσίευση 
στο βρετανικό αθλητιατρικό περι-
οδικό «British Journal of Sports 
Medicine», συσχέτισαν στοιχεία 
θνησιμότητας, με τις απαντήσεις 
50.225 ανθρώπων σχετικά με τις 
συνήθειές τους στο βάδισμα.
Διαπιστώθηκε ότι η προστατευ-
τική δράση του γρήγορου βαδί-
σματος είναι ακόμη μεγαλύτερη 
μετά την ηλικία των 60 ετών. Όσοι 
περπατούσαν με μέσο ρυθμό, 
είχαν 46% μικρότερο κίνδυνο 
θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια, 
έναντι μεγαλύτερης μείωσης 53% 
για όσους βάδιζαν με γρήγορο 
ρυθμό.
«Γρήγορος ρυθμός θεωρούνται 
τα πέντε έως επτά χιλιόμετρα την 
ώρα. Εναλλακτικά, μπορεί κανείς 
να περπατά τόσο γρήγορα, ώστε 
να λαχανιάζει ελαφρώς ή να ιδρώ-
νει» δήλωσε ο κ. Σταματάκης.
Όπως είπε, «το φύλο ή το βάρος 
δεν φαίνεται να παίζουν ρόλο. 
Αν κανείς περπατά με γρήγορο 
ρυθμό, μειώνεται σημαντικά ο 
κίνδυνος θανάτου από διάφο-
ρες αιτίες, καθώς και για καρδιο-
πάθεια. Από την άλλη όμως, δεν 
υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο ρυθ-
μός του βαδίσματος επηρεάζει 
σημαντικά τη θνησιμότητα από 
καρκίνο».

Συνδέεται 
το ταχύτερο 
περπάτημα με 
τη μακροζωία; Tο έχετε παρακάνει με την 

πρωτεΐνη;

Η απώλεια κιλών δεν θέλει 
χρόνο, θέλει τρόπο! 

υγεία

Πολλές φορές λόγω έλλει-
ψης χρόνου ή κόπωσης 
επιλέγουμε να ξαπλώ-

σουμε στο κρεβάτι, με βρεγμένα 
μαλλιά. 
Αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει 
μόνο το καλοκαίρι, οπότε και τα 
μαλλιά μας είναι πιο συχνά βρεγ-
μένα από τη θάλασσα, ή από τα 
περισσότερα ντους που κάνουμε 
για να αντιμετωπίσουμε τη ζέστη.
Ακόμα και τον χειμνα, που τα μαλ-
λιά στεγνώνουν πιο δύσκολα μετά 
το λούσιμο, πολλοί άνθρωποι 
απλά τα τυλίγουν με μια πετσέτα 
και ξαπλώνουν για να κοιμηθούν.
Αν και αυτό δεν αποτελεί μεγάλο 
κίνδυνο, εντούτοις υπάρχουν 
τρεις συγκεκριμένοι λόγοι για 
τους οποίους είναι προτιμότερο 
να μην κοιμάστε ποτέ με βρεγ-
μένα μαλλιά:

Πονοκέφαλος
Η θερμοκρασία του σώματός σας 
αυξάνεται κατά τη φάση ύπνου 
REM (βαθύς ύπνος). Το σώμα 
ζεσταίνεται και η υγρασία στο 
κεφάλι σας , το οποίο είναι τυλιγ-
μένο σε μια πετσέτα, μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρή κεφαλαλγία 
(πονοκέφαλος).
Βακτήρια
Τα μαξιλάρια είναι ιδανικές επι-
φάνειες για την ανάπτυξη βακτη-
ριδίων, επειδή απορροφούν την 
υγρασία, τα νεκρά κύτταρα και 
τα φυσικά έλαια του δέρματος 
και των μαλλιών. Τα βρεγμένα 
μαλλιά ενυδατώνουν το μαξι-
λάρι σας, και έτσι δημιουργεί-
ται ένα ιδανικό μικρο-περιβάλ-
λον για την ανάπτυξη βακτηρίων 
και κατ’ επέκταση πιθανών λοι-
μώξεων.

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να 
κοιμόμαστε με βρεγμένα 
μαλλιά
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Ε
ίναι στην ανθρώπινη φύση αυ-
τή η αιφνίδια ορμή, η ώθηση 
να μειώνουμε τους άλλους αν-
θρώπους με την πρώτη εύκαι-

ρία.
Με διασκέδαζε κάποτε να κάνω σαρ-
καστικές παρατηρήσεις γ ια τ ις ζωές 
των άλλων, ιδιαίτερα εκείνων που ήταν 
δημόσια πρόσωπα αλλά και ανθρώ-
πων που σύμφωνα με τη γνώμη μου 
ήταν αστείοι στη σοβαρότητά τους ή οι 
αντιδράσεις τους δεν ήταν τόσο ...έξυ-
πνες.
Τα πράγματα πήραν άλλη τροπή, έγι-
ναν αδέξ ια, μόλις άρχισα νά κάνω 
τα πρώτα σοβαρά καλλιτεχνικά μου 
βήματα και συναντούσα τους ανθρώ-
πους που έτυχε κάποια φορά να φλυ-
αρώ εις βάρος τους. Σε χοροεσπερί-
δες, σε εστιατόρια, σε ακροάσεις. Εξ’ 
άλλου μέσα σ το σύστημα που είχα 
βρεθεί έκανα και έλεγα πράγματα που 
ίσως άλλοτε κατέκρινα και τότε απέ-
κτησα μεγαλύτερη κατανόηση: Είδα 
ότι και αυτοί είναι απλώς άνθρωποι με 
τα ελαττώματά τους και δεν είχα διά-
θεση πια να κοροιδεύω. Οταν ή δισκο-
γραφική εταιρεία που με προωθούσε 
έστειλε το δελτίο τύπου (το είχα γρά-
ψει η ίδια), κάποια δημοσιογράφος 
έγραψε ότι τα στοιχεία από Μαντόνα 
καί Λολίτα που με χαρακτηρίζουν με 
κάνουν ...Μαντολίτα ή το χειρότερο 
σε άλλη εφημερίδα έγραφαν ότι φίλοι 
μου ...Αρχιμανδρίτες επισκέπτονται 
το νυχτερινό κέντρο (όπου εμφανιζό-
μουν ώς τραγουδίστρια) και με προ-
τρέπουν να συνεχίσω! Η αλήθεια ήταν 
ότι κάποιος καθηγητής μου από τήν 
Θεολογική Σχολή είχε έρθει και μάλι-
σ τα έβγαλε ...λόγο πάνω στην πίστα 
με θέμα την κοινωνική προσφορά του 
καλλιτέχνη, αλλά ως εκεί.  Συνειδητο-
ποίησα ότι δεχόμουν κριτική και σχό-
λια και ομολογώ πως δεν ήταν ό,τ ι 
καλύτερο.                                                                                                                
Δύο αλήθε ιε ς γ ια το κουτσομπο-
λιό: Οτι οι άνθρωποι εξακολουθούν 
να είναι τα πιο συναρπαστικά θέματα 
στον πλανήτη και ότι πρέπει πάντοτε 
να λαμβάνουμε υπόψιν την τάση που 
έχουμε εμείς οι γυναίκες να κατηγο-
ρούμε με λυσσασμένη δύναμη η μία 
την άλλη. Δεν χρειάζομαι πτυχίο ψυχο-
λογίας γ ια να πω ότι αυτό προέρχε-
ται εν μέρει από ανασφάλεια, φόβο 
μήπως εμείς οι ίδιε ς δεν καταφέρ-
νουμε να είμαστε όμορφες, επιτυχη-
μένες ή ν’αγοράζουμε το φόρεμα που 
μας κολακεύει. Αλλά κατά κάποιον 
τ ρόπο βγάζον τας καπνούς κακ ίας 
μαθαίνον τας τ ις κακοτυχ ίε ς άλλων 
γυναικών είναι κάτι φτηνό και δυστυ-
χώς σ τ ις μέρες μας φαίνεται σα να 
είμαστε όλες λίγο - πολύ εθισμένες 
μ’αυτό. Ο πόλεμος μεταξύ των γυναι-
κών είναι εκτός ελέγχου! Παρατηρεί-
ται αύξηση στη λεκτική κακοποίηση 
ακόμη και φυσική βία ή ...τελετουρ-
γικά καψόνια. Σε ισ τοσελίδες  μετα-

βιβάζον ται κακεν τρέχειες κατά των 
πάν των, μέχρι γ ια το πως θηλάζε ι 
κάποια το μωρό της. Και αναφέρονται 
παρενοχλήσεις που γίνονται μεταξύ 
όλο και νεότερων γυναικών, κοριτσιών 
που ακόμη πηγαίνουν σχολείο. 
Προσωπικά, αποφεύγω τ ις αν τ ιπα-
ραθέσεις. Αυτή που κατηγορεί ‘’σαν 
σκύλα’’ δεν ε ίναι ε λκυσ τ ική σ τους 
άνδρες και σίγουρα ούτε σ τις άλλες 
γυναίκες. Ελκυστ ικό είναι να μπαί-
νεις με αυτοπεποίθηση σ’ένα δωμάτιο 
με τη βεβαιότητα ότι η ομορφιά μιας 
άλλης γυναίκας δεν μειώνει τη δική 
σου. Και όταν πρόκειται για αποπλά-
νηση, μια σπίθα γενναιοδωρίας και 
η ακτινοβόλος λάμψη της εσωτερικής 
αυτοεκτ ίμησης καθηλώνει πάν τοτε. 
Οποια υποτιμάει την άλλη καταλήγει 
να φαίνεται ανασφαλής... Και κανένας 
άνδρας δεν θέλει κάποια που συμπερι-
φέρεται με σκληρότητα.
Τωρα, ανάλογα με την περίσ ταση 
ακόμα ασ τ ι εύομα ι  γ ια  δ ιάφ ο ρα 
θέματα της εποχής. Ας πούμε αυτές οι 
κάλτσες που μοιάζουν με περικνημί-
δες: δεν πρόκειται να τηλεφωνήσουν 
και να πουν ότι πλήγωσα τα αισθήματά 
τους. Βέβαια δε μπορώ να μη διαφω-
νήσω μέ κάποιον που πασιφανώς προ-
καλεί αμηχανία όμως τώρα προτιμώ 
να το κάνω με κατανόηση και συμπα-
θεια. Είναι ο καλύτερος τρόπος ν’α-
ν τ ιμετωπίζεις τον κόσμο γύρω σου. 
Και παρακαλώ, ας σταματήσουμε τις 
μεταξύ μας κακίες: Δεν αρμόζει σε 
κυρίες όπως εμείς. Αρκετά! 

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

ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ  ΤΗΝ  ΜΙΚΡΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΡΑΝΙΑΣ ΜΕΣΙΣΚΛΗ
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απόψεις

Αν ο δεύτερος γάμος πετύχει, 
τότε ο πρώτος γάμος 

δεν απέτυχε τελείως…

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΕΦΑΝΙ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΠΟ 
ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΕΡΙ ΑΛΛΑ ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΣ ΚΑΚΟΤΟΠΙΕΣ…

Σ
την εποχή μας ο αριθμός των διαζυγίων αυξάνεται. 
Παράλληλα αυξάνονται και οι γάμοι στους οποί-
ους ο ένας από τους δύο τουλάχιστον έχει  ήδη πα-
ντρευτεί προηγουμένως. Συχνά στους δεύτερους 

γάμους, υπάρχουν και παιδιά από τον πρώτο γάμο.
Το ζευγάρι στο δεύτερο γάμο είναι αντιμέτωπο με δυσκο-
λίες που αφορούν στη δική του σχέση, αλλά επιπλέον 
A.  τα παιδιά από το προηγούμενο γάμο  
B. τον προηγούμενο άντρα ή γυναίκα και 
G. τις σχέσεις με τις οικογένειες των νέων πεθερικών.
Τα ζευγάρια σε δεύτερο γάμο, γνωρίζουν λοιπόν περισσό-
τερες προκλήσεις και δυστυχώς υπάρχουν περιπτώσεις 
που το νέο ζευγάρι δεν καταφέρνει να τις ξεπεράσει.
Είναι σημαντικό λοιπόν τα άτομα που σκέφτονται να προ-
χωρήσουν σε δεύτερο γάμο, να γνωρίζουν τις ιδιαιτερό-
τητες του δευτέρου γάμου.
Πρωτα από όλα οι διαζευγμένοι κατά κανόνα  χρειάζονται 
μέχρι και δύο χρόνια για να προσαρμοστούν μετά από 
ένα διαζύγιο. Ο χρόνος ανάκαμψης σε περιπτώσεις που 
κάποιος έχει εγκαταλειφθεί από το προηγούμενο ταίρι του 
και που δεν ήθελε το διαζύγιο, τείνει να  είναι μεγαλύτε-
ρος. Πριν από την απόφαση για ένα νέο γάμο, καλό είναι 
να εξετασθεί  κατά πόσο κάποιος έχει ξεπεράσει τα ψυχο-
λογικά τραύματα και την  αναστάτωση της διάλυσης του 
προηγουμένου γάμου. 
Έχει ξεπεράσει τα αισθήματα θυμού, λύπης, προσβολής 
και εχει απαλλαχθεί από σκέψεις που τον αναστατώνουν 
σε σχέση με τον /την προηγούμενο σύζυγο; 
Τα παιδιά του πρώτου γάμου έχουν αποδεχθεί το χωρι-
σμό των γονιών τους και συναισθηματικά  έχουν προσαρ-
μοστεί στη νέα κατάσταση? Έχει αναγνωρίσει τι δεν πήγε 
καλά και τι οδήγησε στο διαζύγιο; 
Έχει αποκτήσει ξανά το αίσθημα αυτοπεποίθησης? 
Έχει καθαρό μυαλό, να αποφασίσει για ένα δεύτερο 
γάμο? 
Έχει διερωτηθεί για τους λόγους για τους οποίους επιθυ-
μεί να παντρευτεί ξανά? 
Θέλει και άλλα παιδιά με το νέο σύζυγο?  
Με αλλα λογια δεν ειναι η έκδοση διαζυγίου αλλα η 
συναισθηματική ωρίμανση απαραίτητη για το δεύτερο 
γάμο.  Μια μεγάλη μερίδα ατόμων σε δεύτερο γάμο εστι-
άζουν τα προβλήματα αποκλειστικά στα λάθη των πρώην 
συντρόφων τους και προχωρούν στη δημιουργία μιας 
νέας σχέσης κουβαλώντας στην ουσία τις ίδιες προβλημα-
τικές συμπεριφορές της προηγούμενης σχέση τους.
Στη νέα οικογένεια υπάρχουν περισσότερες και σύνθετες 
σχέσεις πολλαπλά οικογενειακά συστήματα με διαφορετι-
κές συνήθειες, ιδέες, αξίες και συμπεριφορές:  
Τα παιδιά με τον πατέρα και τη μητέρα τους που έχουν πια 
χωρίσει,  

Αλλά και το νέο πατριό ή τη μητριά και τις δικές τους οικο-
γένειες, 
Τους παππούδες και γιαγιάδες της παλιάς και νέας οικογέ-
νειας αλλά και τα αδέλφια που πιθανόν να γεννηθούν από 
το νέο γάμο.
Όλα αυτά χρειάζονται έξτρα προσπάθεια, ευαισθησία 
και θέληση. Το επιχείρημα «Πρέπει να περνάμε καλύτερα 
μαζί, αλλιώς για ποιο λόγο χώρισα και γιατί είμαστε μαζί;» 
δεν δείχνει ανοχή και επιβαρύνει το νέο γάμο .
Το πεδίο των οικονομικών διευθετήσεων μπορεί να εξε-
λιχθεί σε αρένα διεκδικήσεων και φιλονικιών όχι μόνο 

μεταξύ των πρώην συντρόφων αλλά και μεταξύ του νέου 
ζευγαριού. Οι νέοι σύντροφοι συχνά νιώθουν ότι επιβα-
ρύνονται τόσο πρακτικά όσο και συναισθηματικά από τις 
οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά ή τον/την 
σύντροφο από προηγούμενο γάμο. 
Σε μια οικογένεια από “δεύτερο χέρι” μπορεί να μην είναι 
σαφές το ποιος ανήκει στην οικογένεια και ποιος όχι. Τα 
παιδιά από διαφορετικούς γάμους που ζουν κάτω από την 
ίδια στέγη ισως να  θεωρούν ότι ανήκουν σε ξεχωριστές 
οικογένειες. “δεν είσαι πατέρας μου και δεν μπορείς να 
μου πεις τι θα κάνω” λεει συχνα το παιδι απο προηγου-
μενο γαμο στο νεο γονιο . Επισης ένας γονιος  μπορεί να 
νιώθει ενοχές που ξοδεύει περισσότερο χρόνο με τα παι-
διά του νεου συντρόφου του  από ότι με τα δικά του. 
Στην περίπτωση που η ευρύτερη οικογένεια διατηρεί επι-
κοινωνία ή φιλικές σχέσεις με τον / την πρώην σύντροφο 
είναι πιθανόν να προκύψουν ζητήματα “πίστης και αφοσί-
ωσης». Ας μη ξεχνάμε ότι πατριός και μητριά είναι παρα-
δοσιακά έννοιες αρνητικά φορτισμένες  μέσα από τα 
παραμύθια, και αφηγήσεις. Να ξεπεράσει κανείς τα αρνη-
τικά στερεότυπα χρειάζεται πολλή αγάπη ωριμότητα και 
εξελιγμένη σκέψη.
Τα παιδιά από το προηγούμενο γάμο είναι συνήθως σε 
θέση να αντιληφθούν και να νιώσουν αν είναι ή όχι απο-

δεκτά στο νέο γάμο . Είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα 
απίστευτο κλίμα δοκιμασίας για να τσεκάρουν τις αντο-
χές και τον βαθμό ειλικρίνειας απέναντί τους. Οι ρόλοι 
του νέου συντρόφου χρειάζεται να είναι διακριτοί. Ποτέ ο 
νέος σύντροφος δεν υποκαθιστά το φυσικό γονιό. Όμως, 
ο νέος σύντροφος πολλές φορές μπορεί να παίξει μεγάλο 
ρόλο στην  επιτυχημένη ζωή του παιδιού, με τη καθοδή-
γησή του, με το να το εμπνεύσει, να το στηρίξει να του 
δώσει ασφάλεια, δικαιοσύνη και αγάπη .
Οι οικονομικές δυνατότητες των δεύτερων οικογενειών 
είναι τις περισσότερες φορές μικρότερες, λόγω των υπο-
χρεώσεων προς την προηγούμενη οικογένεια.   Στον άντρα 
που έχει χωρίσει και πληρώνει για τα παιδί και ίσως τη 
παλιά σύζυγο ,πολλές φορές μένουν μόνον όσα χρειάζε-
ται για να ζήσει ο ίδιος. Συχνά η διατροφή για την πρώην 
σύζυγο, ιδιαίτερα όταν τα παιδιά δεν είναι πολύ μικρά και- 
κατά την άποψη της νέας συζύγου τουλάχιστον- η παλιά 
ξοδεύει πολλά για τον εαυτό της γίνεται το «μήλον της έρι-
δος» .
O άντρες που «παντρεύονται» μια πρώην οικογένεια 
συναντούν συνήθως αντίσταση από τα παιδιά της γυναί-
κας τους, τα οποία δυσκολεύονται να δεχθούν τον και-
νούργιο άντρα, που βλέπουν να παίρνει τη θέση του 
πατέρα τους. 
Η γυναίκα επίσης αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση 
αν πρέπει να «μοιράζεται» το σύντροφό της με την παλιά 
του οικογένεια. Oι πιο προσωπικές στιγμές του ζευγα-
ριού απειλούνται από τηλεφωνήματα των παιδιών τού/
τής πρώην σε σχέση με τα παιδιά. O ελεύθερος χρόνος, τα 
Σαββατοκύριακα, οι διακοπές πρέπει να μοιραστούν, πολ-
λές φορές μετά από περίπλοκες και ψυχοφθόρες συνεν-
νοήσεις 
Σε πολλές περιπτώσεις επικρατεί κατάσταση «ψυχρού 
πολέμου». Πολλές γυναίκες βλέπουν τις απαιτήσεις της 
«πρώην» ως εσκεμμένη προσπάθεια υπονόμευσης της 
νέας ζωής και της ευτυχίας του άντρα τους (πράγμα που 
είναι καμιά φορά αλήθεια). Συχνά θέλουν να έχουν λόγο 
στη διαχείριση των οικονομικών του δεσμεύσεων. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις η νέα σχέση είναι σε κίνδυνο.
Η λύση? 
Η αναγκαία, ξεκάθαρή, και ειλικρινής τοποθέτηση των 
συντρόφων απέναντι στους «πρώην» και στους «νυν». 
Eίναι αναγκαίο να προστατεύεται η καινούργια σχέση και 
η ιδιωτικότητά της από το σύντροφο που έχει υποχρεώ-
σεις απέναντι στην προηγούμενη οικογένειά του, βάζο-
ντας όρια στο πόσο και με ποιο τρόπo είναι διαθέσιμος για 
τα παιδιά, και για τον/την πρώην σύντροφο.  
Η πιο σημαντική ίσως παράμετρος  για την επιτυχία ενός 
δεύτερου γάμου είναι οι δύο νυν σύντροφοι  να συνειδη-
τοποιήσουν ότι αναγκαία προϋπόθεση για την ισορροπία 
της δικής τους σχέσης είναι μια σχετικά ήρεμη και ομαλή 
σχέση με τους πρώην συντρόφους.
Καμία σχέση, ακόμη και η πιο αγαπημένη, δεν μπορεί να 
αποφύγει όλες τις κακοτοπιές ,τις κρίσεις και τα παράπονα 
δικαιολογημένα η όχι.   Ο «άσος στο μανίκι» του γάμου 
που έπεται κάποιου άλλου είναι η επίγνωση των πιθανών 
προβλημάτων, και η απόφαση των νέων  συντρόφων να 
μη γίνουν αυτά ξανά αιτία χωρισμού. 
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες και αναγνώστριες γεια σας και 
χαρά σας! Στα μέσα του Ιουνίου και ακόμα καθαρό καλο-
καιράκι δεν έχουμε. Τα πρώτα email από φίλους που έφυ-
γαν διακοπές σε Ελλάδα και Κύπρο έφτασαν στα γραφεία 

μας και φυσικά «ζηλεύουμε».
«Γεια σου Θανάση είμαστε Κύπρο, 39 βαθμούς θερμοκρασία και 
ήμαστε στη θάλασσα.»
«Γεια σας Hellas News, είμαστε στη Χαλκιδική, κλπ., κλπ.»
Περάστε λοιπόν όμορφα και ι Θεός μαζί σας ώστε να επιστρέψετε 
με ασφάλεια στο σπίτι σας.
Πολλές εκδηλώσεις, πολλές εκπλήξεις και ανακατατάξεις και 
βλέπω πράγματα που προσωπικά εμένα μ’ ευχαριστούν. Βλέπω 
σε εκδηλώσεις δείγματα επαναπροσέγγισης σε ομογενειακές 
ομάδες που είχαν διαφορές και γίνονται προσπάθειες να γεφυ-
ρωθούν. Μακάρι να ευοδωθούν οι προσπάθειες όσων προσπα-
θούν γι’ αυτό και τα μονίμως διαλυτικά στοιχεία ν’ απομονωθούν 

ώστε να μπορέσει να υπάρξει πρόοδος σ’ αυτό το όμορφο κομ-
μάτι του Ελληνισμού που ζει και προοδεύει στο Τορόντο.
Πραγματικά, 40 χρόνια σε Αμερική και Καναδά, δεν μπόρεσα να 
καταλάβω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ζουν και αναπνέουν με 
το κουτσομπολιό και το γκρέμισμα καλών προσπαθειών.
Η Ελλάδα μας αυτό το καιρό έχει ανάγκη από καλή διαφήμιση στο 
εξωτερικό και πιστεύω ότι εμείς, η διασπορά απανταχού της Γης, 
μπορούμε να την προσφέρουμε. Μην αφήνουμε καιροσκόπους 
και ανόητους που έχασαν το τραίνο της ζωής να μας διχάζουν…
Ενωμένοι μπορούμε, όπως είπε και ο αγαπητός μας Πρέσβης κ. 
Δημήτρης Αζεμόπουλος σε διάφορες εμπνευσμένες ομιλίες του 
τις τελευταίες μέρες, που συγκίνησαν μικρούς και μεγάλους.
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ και αυτή η εφημερίδα θα κάνει το δικό της 
αγώνα γι’ αυτό!!!
Πάμε τώρα στην κοινωνική μας ιστορία που τόσο αγαπάτε και 
περιμένετε κάθε εβδομάδα.

Μ
ία φράση λέει: «Μορφωμένος για εμένα 
είναι αυτός που θα μιλήσει στη σερβιτό-
ρα όσο ευγενικά θα μιλούσε στον προϊ-
στάμενό του.»

Μία φράση Βίβλος για όλα τα παιδιά που δουλεύουν 
σερβιτόροι και μπουφετζήδες. Μία φράση που θα 
έπρεπε να αποτελεί κανόνα κι όχι εξαίρεση για όλο 
τον κόσμο.
Πέραν του ότι όταν είσαι ευγενικός θα εξυπηρετη-
θείς και πιο ευδιάθετα από τον υπάλληλο, δείχνεις 
κι ένα επίπεδο μόρφωσης που σπάνια το συναντάμε 
στις μέρες μας, ακόμα κι από ανθρώπους που έχουν 
τρία και τέσσερα πτυχία να φιγουράρουν στο γραφείο 
τους.
Οι σερβιτόροι είναι βιοπαλαιστές. Είναι παιδιά με 
χαμόγελο κι όρεξη για δουλειά. Δεν είναι ούτε δούλοι 
σου επειδή σου σερβίρουν έναν καφέ, ούτε ρομποτά-
κια. Μάθε να εκτιμάς και να σέβεσαι έναν άνθρωπο 
που προσπαθεί να βγάλει το μεροκάματό του.
Το χείριστο όλων αυτών των υπαλλήλων βέβαια είναι 
αυτές οι γιορτινές μέρες, στις οποίες βγαίνει απ´το 
σπίτι κι η κουτσή Μαρία κι έχει και παράλογες απαι-
τήσεις. Τον ελληνικό τον θέλουν μερακλίδικο και με 
δύο φουσκάλες -όχι παραπάνω!- γιατί έτσι τον φτιά-
χνουν σπίτι τους κάθε μέρα. «Ποιος είσαι εσύ που θα 
μου φτιάξεις τον καφέ μου όπως έμαθες; Εγώ θα σου 
μάθω να φτιάχνεις σωστό καφέ! Α! Και φυσικά «ο 
πελάτης έχει πάντα δίκιο», αγαπητέ!»
Πάμε σε μία φράση τώρα που από τότε που βγήκε 
γκρεμίστηκε κάθε ελπίδα αυτών των άμοιρων υπαλ-
λήλων για να βρουν το δίκιο τους σε περιπτώσεις που 

γνωρίζουν και οι δύο πλευρές ποιος έχει δίκιο και 
ποιος άδικο. Κι ο κάθε πελάτης εκμεταλλεύεται αυτή 
τη φράση κατά το δοκούν.
Δε θα ήθελες να ήσουν στο μυαλό του σερβιτόρου την 
ώρα που ακούει αυτή τη φράση. Χιλιάδες μικρά κόκ-
κινα λαμπιόνια αναβοσβήνουν απειλητικά στο κεφάλι 
του την ώρα που βουτάει τη γλώσσα μέσα στο μυαλό 
για να μην πει αυτά που του βγαίνουν τόσο αυθόρ-
μητα, επειδή η θέση του είναι λεπτή! Γιατί όχι, καλοί 
μας πελάτες. Δεν έχετε πάντα δίκιο. Ως επί το πλεί-
στον έχετε άδικο, αλλά δε σας το λέμε για να μη σας 
κομπλάρουμε.
Έχετε να κάνετε με ανθρώπους που παλεύουν καθη-
μερινά να σας εξυπηρετήσουν με το χαμόγελο ακόμα 
κι αν είναι φρεσκοχωρισμένοι, ταλαιπωρημένοι ή να 
έχουν χίλια δυο προβλήματα στο κεφάλι τους, και 
προσπαθούν να σας κάνουν όλα τα χατίρια για να μεί-
νετε ευχαριστημένοι. Και πώς θα καταλάβουν ότι μεί-
νατε ευχαριστημένοι; Αφήνοντας ένα χαμόγελο κι ένα 
φιλοδώρημα φυσικά. Γιατί, ως γνωστόν το μπουρ-
μπουάρ, δεν είναι πόλη της Γαλλίας.
Όλοι έχουμε υπάρξει πελάτες σε καφετέριες και μπαρ. 
Κι όλοι κάποια στιγμή σπαστήκαμε με το σέρβις ή 
τον καφέ που δεν πληρούσε τις απαιτήσεις μας. Αλλά 
οφείλουμε ό,τι δε μας αρέσει να το αναφέρουμε στο 
σερβιτόρο -που είναι ο εκπρόσωπος του εκάστοτε 
μαγαζιού- για να μπορεί να το διορθώσει την επό-
μενη φορά, μα να το αναφέρουμε με ωραίο και σωστό 
τρόπο. Όχι με αγένεια και προσβολές. Γιατί για όλα 
υπάρχει ο σωστός τρόπος. Και δίκιο να έχεις, το χάνεις 
όταν μιλάς χωρίς επιχειρήματα.

Οι σερβιτόροι και οι μπουφετζήδες εργάζονται 
σκληρά και πολλές φορές οι ώρες και οι συνθήκες 
εργασίας ξεπερνούν το όριο ανθρωπιάς κι αντοχής. 
Η εκμετάλλευση είναι προ των πυλών από τους ιδιο-
κτήτες των μαγαζιών που πλέον έχουν βρει το κουμπί 
με το: «Αν δε σου αρέσει, φύγε. Ξέρεις πόσοι περιμέ-
νουν να δουλέψουν στη θέση σου;» Και μπορεί αυτό 
να μην είναι ψέμα, αλλά δεν είναι και δικαιολογία για 
εκμετάλλευση.
Μην υποτιμάς κανένα επάγγελμα λοιπόν, γιατί κι η 
γκαρσόνα που σου σερβίρει τον καφέ και την κοι-
τάς ξελιγωμένα, λέγοντας παράλληλα χυδαιότητες, θα 
μπορούσε να είναι η αδερφή σου ή η κόρη σου στο 
μέλλον. Το ότι σε εξυπηρετεί με το χαμόγελο στα χείλη 
σερβίροντάς σου έναν καφέ, δε σημαίνει πως σε γου-
στάρει κιόλας. Απλώς είναι ευγενική μαζί σου επειδή 
είναι επαγγελματίας.
Μην ξεχνάς πως αυτή τη δουλειά δεν μπορούν να την 
κάνουν όλοι. Πολλοί έχουν προσπαθήσει, λίγοι έχουν 
καταφέρει να επιβιώσουν. Γιατί θέλει γερό στομάχι 
και καλό ανοσοποιητικό σύστημα για να μπορέσεις 
να ανταπεξέλθεις. Μόνο αν μπεις στη θέση τους θα το 
καταλάβεις αυτό. Για σκέψου να αναγκάζεσαι να είσαι 
ευγενικός και χαμογελαστός με τον φίλο που σκοτω-
θήκατε τις προάλλες για χίλιους δύο λόγους ή με τον 
πρώην που ήρθε για καφέ με το αμόρε επειδή απλώς 
είναι πελάτες στο μαγαζί που δουλεύεις; Άραγε εκεί τι 
θα έκανες;
Αξίζουν ένα μεγάλο μπράβο λοιπόν αυτά τα παιδιά. 
Για την αντοχή τους, για τη δύναμή τους, για τον επαγ-
γελματισμό τους.

Μορφωμένος είναι αυτός που θα μιλήσει στη σερβιτόρα 
όσο ευγενικά θα μιλούσε στον προϊστάμενό του
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WOW!!!
$200.000 ΓΙΑ ΤΟ HHF

ΜΠΡΡΡΡΑΒΟ!!!! ΣΕ ΟΛΟΥΣ

T
o Hellenic Heritage Foundation είναι ένας μη κερδοσκο-
πικός οργανισμός αφοσιωμένος στην διατήρηση και τη 
προώθηση του Ελληνικού πολιτισμού, παιδείας και κλη-
ρονομιάς στον Καναδά. Τη Παρασκευή 1 Ιουνίου, γιόρ-

τασε το 22ο ετήσιο Gala στο Universal Event Space στο Vaughan, 
συγκεντρώνοντας χρήματα για τη στήριξη της εκμάθησης των 
Ελληνικών στην πρωτοβάθμια παιδεία στον Καναδά.
Το HHF έχει δεσμεύσει σημαντική χρηματοδότηση προς αυτόν 
τον στόχο, μέσω της αγοράς καινούριων βιβλίων για τους μαθη-
τές και θα συνεχίσει την εντελώς άνευ χρέωσης προσφορά του 
πολύ πετυχημένου “Teacher Training Certificate Program”, που 
σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την έδρα εκπαίδευσης του Πανε-
πιστημίου του York.
Με πάνω από 750 παρευρισκόμενους, η βραδιά ήταν απολύτως 
πετυχημένη, συγκεντρώνοντας πάνω από $200.000 καθαρά 
έσοδα για τους σκοπούς του HHF. Συντονιστής της βραδιάς ήταν 

ο John O’Hurley, γνωστή τηλεοπτική προσωπικότητα, ο οποίος 
διασκέδασε τους παρόντες και διηγήθηκε ιστορίες από τα πρό-
σφατα γυρίσματα που έκανε στην Ελλάδα. Η διάσημη Ελληνο-
καναδή σεφ, συγγραφέας και επιχειρηματίας Christine Cushing 
συνεργάστηκε με το μαγειρικό προσωπικό του bypeterandpauls.
com για τη δημιουργία ενός μοναδικού και εμπνευσμένου 
μενού.
Ο Πρόεδρος του HHF, Τόνυ Λουράκης, βράβευσε δυο άτομα για 
τα σημαντικά επιτεύγματα και προσφορές τους προς την παροι-
κία μας. Ο συγχωρεμένος Νίκος Μιρκόπουλος βραβεύτηκε με 
το 2018 ΗΗF Lifetime Achievement Award για τ φιλανθρωπικό 
του έργο και για τη ασύγκριτη προσφορά του στην ανάπτυξη 
του κινηματογραφικού τομέα, τόσο στο Τορόντο όσο και παγκο-
σμίως. Μέλη της οικογένειας του κ. Μιρκόπουλου δέχτηκαν το 
βραβείο εκ μέρους τους κατά τη διάρκεια μιας συναισθηματικά 
φορτισμένης αλλά και εορταστικής παρουσίασης.

Η Δρ. Ελένη Δημαρά βραβεύτηκε με το HHF Outstanding 
Achievement Under 40 Award για την εργασία, έρευνες και 
φιλανθρωπικές προσπάθειες στη βοήθεια και στήριξη παιδιών 
με συγκεκριμένη μορφή καρκίνου του οφθαλμού.
Η καταπληκτική βραδιά ολοκληρώθηκε με μια υπέροχη παρά-
σταση από τον πασίγνωστο μουσικό καλλιτέχνη Μιχάλη Χατζη-
γιάννη, ο οποίος εκτέλεσε πολλές από τις μεγάλες του επιτυχίες 
που έχουν γεμίσει αίθουσες και συναυλίες σε ολόκληρη την 
Ελλάδα.
Το HHF ευχαριστεί όλους όσους υποστήριξαν το 22ο Ετήσιο 
Gala, τις οικογένειες και άτομα, τους δωρητές και όλους του υπο-
στηρικτές του.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε 
με τον κ. Γεώργιο Κερογλίδη στα γραφεία του Hellenic Heritage 
Foundation στο 416.447.7107 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του 
στο www.hhf.ca.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ξεσήκωσε το κοινό

Ο γνωστός John O’Hurley ο κεντρικός ομιλιτής της 
βραδιάς, με πολύ χιούμορ περιέγραψε τις εμπειρίες 
του στην Ελλάδα, την οποία πρόκειται επισκεφθεί 

ξανά το φετινό καλοκαίρι
Η κουζίνα ήταν δια χειρός της γνωστής σεφ, 

Christine Cushing

Η Οικογένεια Μιρκόπουλος παραλαμβάνει το βραβείο προσφοράς για τον αείμνηστο Νίκο Μιρκόπουλο.

H Η Δρ. Ελένη Δημαρά παρέλαβε  βραβείο για την 
προσφορά της

Ο Σεβασμιώτατος έκανε εκτός από 
10.000$ προσφορά από την 

Μητρόπολη και προσωπική δωρέα 
ύψους $500 δολαρίων

Ο Μητροπολίτης Σωτήριος 

Ο πρόεδρος του Hellenic Heritage Foundation, κ. 
Τόνυ Λουράκης

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ Κ. ΤΟΝΥ ΛΟΥΡΑΚΗ, ΣΤΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ & ΣΤΟΝ ΠΑΝΤΑΧΟΥ 

ΠΑΡΩΝ & ΑΓΑΠΗΤΟ ΓΙΩΡΓΟ ΚΕΡΟΓΛΙΔΗ

Ο κ. Τζιμ Αναστασιάδης με τα με μέλη του The Tom Andrikopoulos 
Memorial Foundation

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Αλέξανδρος Ιωαννίδης, με την σύζυγο του ανάμεσα 
από τον κ. Παπαγιάννη και κ. Μιρκόπουλο

Διακρίνονται ο πρόεδρος του HHF, κ. Τόνυ 
Λουράκης με τον αεικίνητο κ. Γιώργο Κερογλίδη

Ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Κοινότητας, κ. Αντώνης Αρτεμάκης 

έδωσε το «παρών»

Η Δώρα Κονόμη
Οι γνωστοί επιχειρηματίες, κ. Τάσσος Μιχαλόπουλος με την 

σύζυγο του και οι κύριοι Αλεξάκης και Παπαγιάννης
Ο πρόεδρος του Ελληνικού Σπιτιού, κ. Γιάννης Φαναράς 

και ο κ. Θανάσης Κουρτέσης

Ο γνωστός κι επιτυχημένος επιχειρηματίας, 
Τζιμ Αναστασιάδης, με την σύζυγο του 

Στέλλα και τονκ. Τζιμ Κρεμύδα
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Το τραπέζι του κ. Αλεξάκη από το Krinos Foods Το τραπέζι του κ. Τάσου Μιχαλόπουλου

Η κα Μπέτυ Σκουτάκη, πρόεδρος της Πρόνοιας, ο κ. Γιάννης Φαναράς, πρόεδρος του Ελληνικού Σπιτιού, ο κ. 
Αντώνης Αρτεμάκης, πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, ο Πρέσβης, κ. Δημήτρης Αζεμόπουλος, ο 
Μητροπολίτης Καναδά, Σεβασμιότατος Σωτήριος, Ο Γενικός Πρόξενος Τορόντο, κ. Αλέξανδρος Ιωαννίδης με 

την σύζυγο του, ο π. Τριαντάφυλλος, η κα Ειρήνη Κερογλίδη με τον σύζυγο της κ. Θεόδωρο

Η κα Μπέτυ Σκουτάκη ανάμεσα από το ζεύγος 
Κερογλίδη

Το ζεύγος Κερογλίδη

Ο πρόεδρος του Hellenic Canadian Board of 
Trade, κ. Μιχάλης Γκέκας με τον κ. Νίκο 

Μαντά

Το χορευτικό συγκτότημα της Ελληνικής Κοινότητος

Ο πρόεδρος του Hellenic Heritage Foundation κ. 
Τόνυ Λουράκης με εκλεκτούς του φίλους Ο κ. Ηλιόπουλος με τον κ. Σώτο Ο κ. Παπαγιάννης από το Kariba Foods

ΤΟ ΗΗF ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
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Οι αδελφές Δερπάνης

Ο Γιώργος Κερογλίδης με τον John 
O’Hurley

O Γιώργος Κερογλίδης με τον 
Peter Demangos

Ο κ. Δημήτρης Αναστασιάδης με τον 
John O’HurleyΤο τραπέζι του κ. Πήτερ Ηλιόπουλου

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης στο τραπέζι του κ. Αναστασιάδη και τα 
μέλη του The Tom Andrikopoulos Memorial Foundation

Το τραπέζι των αδελφών Λούκα και αδελφών ΠαπαγιάννηTo Hellenic Canadian Board of Trade

Ο πρέσβης, κ. Δημήτρης Αζεμόπουλος, 
με τον ιδιοκτήτη του Universal 

Eventspace, κ. Πήτερ Ηλιόπουλο
Το χορευτικό συγκρότημα της Ελληνικής Κοινότητος 

καταχειροκροτήθηκε

Ο Πρέσβης, κ. Δημήτρης Αζεμόπουλος, 
ανάμεσα από τον κ. Γιώργο Κερογλίδη και τον 

κ. Στηβ Κριάρη

Τα αδέρφια Λούκας

Ο Πρέσβης, κ. Δημήτρης Αζεμόπουλος, έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση. Διακρίνεται 
ανάμεσα από την κα Ειρήνη Κερογλίδου και τον κ. Σώτο καθώς και τον πρόεδρο του HHF, 

κ. Τόνυ Λουράκη

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Αλέξανδρος Ιωαννίδης, διακρίνεται ανάμεσα από τον κ. 
Αλεξάκη και κύριο Τάσο Μιχαλόπουλο καθώς κι άλλους επιτυχημένους 

επιχειρηματίες

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ. ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ
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Σ
την διασταύρωση Lawrence και Warden  στο 2004 Lawrence East μέσα στην 
plaza άνοιξε άλλο ένα μεγάλο ελληνικό σούπερ-μάρκετ με όλα τα είδη μπακάλι-
κου ελληνικών και ξένων, αλλά και κρεάτων. Με δικό τους εργαστήριο ζαχαρο-
πλαστικής και κουζίνα με καθημερινό ελληνικό φαγητό από το «βιρτουόζο» μά-

γειρα γνωστό και ως Κώστας ο Ζόρμπας, του γνωστού εστιατορίου που μεσουρανούσε 
πολλά χρόνια στην Danforth. Θα βρείτε ακόμη πολλά άλλα προϊόντα. 
Ιδιοκτήτες οι δύο αγαπητοί συμπατριώτες μας, ο κ. Βασίλης που είχε για χρόνια και το 
επιτυχημένο International Food στο Pape, που λειτουργούσε με επιτυχία, και ο φίλος κ. 
Γιάννης Μανίκης. Ανοικτά επτά ημέρες την εβδομάδα! Σας περιμένουν για να σας εξυ-
πηρετήσουν.

ΑΝΟΙΞΕ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
COSMOS AGORA

In July of 2017, Jimmy Asimakis began experiencing pain and swelling in his left 
eye. Despite numerous rounds of testing, no cause would be identified. Over the 
next 3 weeks, Jimmy lost vision in that eye completely.  

In March of 2018, Jimmy began experiencing the now familiar pain in his right 
eye. He underwent more testing as his vision diminished. This time, Jimmy 
was diagnosed with A-typical Optic Neuritis, believed to be caused by an 
autoimmune disorder. 

Thirty-three years old, legally blind, and the doctors have said there is nothing 
they can do for him. 

Anyone who knows Jimmy, would tell you that he is one of the kindest, most 
generous people they know. Dedicated to his family and career, he has been a 
constant source of support to his loved ones. More now than ever, we need him 
to feel the same love and support he has shared with us all these years. 

At this time there is an opportunity for Jimmy to undergo Stem Cell Therapy 
in Panama City, Panama. We are hopeful this treatment will restore his vision, 
restore his independence and, ultimately, give Jimmy his life back. This particular 
therapy has worked for many patients diagnosed with A-typical Optic Neuritis.

We need your help. Every little bit counts. Please donate, please share. Let's get 
our Jimmy to Panama and on the road to recovery.
The funds donated through this GoFundMe campaign will be transferred 
directly to Jimmy Asimakis and used for the $23,130.00 USD treatment fee.

Please donate to Jimmy's campaign at:
www.gofundme.com/jimmyasimakis 

Fundraiser for
Jimmy Asimakis
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Έ
χουμε την χαρά και την τιμή να κλέ-
ψουμε λίγο χρόνο από έναν άν-
θρωπο, που όπως έγραψε και ο ί-
διος στον προσωπικό του λογαρια-

σμό στο facebook, αισθάνεται τον Κανα-
δά και το Τορόντο σαν δεύτερη πατρίδα 
του και τους ανθρώπους εδώ σαν οικογέ-
νεια του. Είναι χαρά και τιμή να φιλοξενή-
σουμε τα λόγια ενός ανθρώπου που αγαπά 
την Ελλάδα όχι μόνο επειδή είναι Πρέσβης 
της, αλλά γιατί είναι «Ελληνάρας», τον κ. 
Δημήτρη Αζεμόπουλο.

Πρέσβης: Εγώ να σε ευχαριστήσω πολύ 
Θανάση εσένα και όλο το εκλεκτό σου επι-
τελείο, για την διαχρονική μας φιλία, τη 
συνεργασία μας, την εκτίμηση και για την 
παρουσία σου μέσα σε ότι κάνω. Στήριξες 
την προσπάθεια μου, πίστεψες σε αυτή και 
ήταν μία πολύ θετική συνεισφορά στην 
συνολική προσπάθεια που εγώ κατα-
βάλλω, κατέβαλλα και θα καταβάλλω 
ούτως ώστε μέσα από κλίμα ενότητας να 
πετυχαίνουμε πάντα τους στόχους μας, 
που δεν είναι άλλοι παρά να προβάλλε-
ται το όνομα του ελληνισμού με τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο. Δυνατά, ενωμένα, να 
είναι δυναμική η παρουσία μας εδώ στον 
Καναδά. Σε μια περίοδο που τρέχουν οι 
εξελίξεις, εμείς πραγματικά θέλουμε να 
είμαστε παρόντες και με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. Και για αυτό σε ευχαριστώ 
πάρα πολύ.

Θανάσης: Είναι υποχρέωση μας. Για εμένα 
προσωπικά το να σε εκτιμά η πατρίδα σου 
με το να πρεσβεύετε την Ελλάδα σε ένα 
μεγαλύτερο επίπεδο, από όταν ήσασταν 
Γενικός Πρόξενος, σε μία χώρα ειδικά 
όπως ο Καναδάς που μας δίνει πραγμα-
τική ευκαιρία να εξελίσσεται ο ελληνι-
σμός θα πρέπει να σας κάνει πραγματικά 
υπερήφανο. Θα ήθελα να σας κάνω μία 
ερώτηση. Αν και δεν λείπετε πολύ καιρό 
από την Ελλάδα, ήρθατε τον Οκτώβριο. 
Πως βλέπετε τον ελληνισμό γενικά στον 
Καναδά, που πάμε;

Πρέσβης: Σε αυτό που ρωτήσατε θα 
προσπαθήσω να σας απαντήσω για την 
ουσία, γιατί είναι μία πολύ εύλογη κι 
ευθεία ερώτηση. Ζούμε σε μία εποχή 
τελείως μεταβατική. Φίλε μου Θανάση, ο 
κόσμος μας δεν βρέθηκε ποτέ στο παρελ-
θόν να πηγαίνει με έναν ταχύτερο ρυθμό 
από ότι σήμερα και ποτέ από εδώ και στο 
εξής δεν θα είναι ο ρυθμός τόσο βρα-
δύς όσο είναι σήμερα. Αυτό σημαίνει 
ότι πολλά πράγματα που εμείς τα ζούμε 
και τα βιώνουμε αλλάζουν καθημερινά. 
Πράγματα τα οποία εμείς είχαμε συνη-
θίσει να θεωρούμε δεδομένα, πλέον δεν 
είναι. Το γνωρίζεις είμαι σίγουρος αυτό 
γιατί ξέρω ότι έχεις μια τεράστια εμπειρία 
και μία καθαρότητα στην σκέψη. Θέλω 
λοιπόν να σας πω ότι όταν εμείς βρισκό-
μαστε σε μία εξελισσόμενη κοινωνία, ο 
ελληνισμός εάν δεν αυτοτροφοδοτηθεί 
από τις δικές τους αξίες κι ανεξάντλητες 
δυνάμεις, αν δεν προχωρήσει ενωμέ-

νος μπροστά, αν δεν παρακάμψει αυτά 
που τον χωρίζουν και κοιτάξει την μεγάλη 
την εικόνα θα χάσουμε το «δάσος» και 
τον προσανατολισμό μας. Ξέρεις εμείς 
οι λίγο μεγαλύτεροι άνθρωποι σιγά σιγά 
μένουμε σταθεροί στην πορεία μας, οι 
νέοι όμως που έρχονται και βλέπουν μία 
οικογένεια η οποία έχει διαφωνίες, χωρι-
σμούς από πού θα παραλάβει την σκυ-
τάλη; Ποιος θα παραδώσει την σκυτάλη 
όταν πολλές φορές υπάρχουν διχογνω-
μίες;  Δεν υπάρχουν λιγότερο και περισ-
σότερο Έλληνες. Δεν υπάρχουν άνθρω-
ποι που είναι περισσότερο ή λιγότερο 
πατριώτες. Υπάρχουν όμως άνθρωποι 
που έχουν την έμπνευση μέσα τους. Οι 
άνθρωποι με το χαμόγελο, με την θετική 
του ενέργεια και την προσφορά τους. 
Τους βλέπουμε υπάρχουν παντού. Ας 
μην τους ανακόπτουμε την πορεία τους 
με τους εγωισμούς μας, τις αντιπαλότη-
τες μας. Δεν χρειάζεται. Ακόμη, ξέρεις 
πολλές φορές οι περισσότεροι θέλουν 
να φέρουν τον τίτλο πρόεδρος. Δεν είμαι 
χθεσινός, είμαι ένας άνθρωπος που ξέρει 
πάρα πολύ καλά τον Καναδά, γνώρισα και 
γνωρίζω πολλούς με το μικρό τους όνομα 
τους έζησα στην προσωπική τους ιστορία, 
τη ζωή τους. 
Συνεργάστηκα με πολλούς, όπως και 
μαζί σου, κάναμε πολλά πράγματα και θα 
ξανακάνουμε όπως είπες. Είναι και τιμή 
και χαρά μου με τους ανθρώπους που 
έχουν μία εφημερίδα η οποία απευθύνε-
ται με τόσο υπεύθυνο τρόπο σε ένα τόσο 
μεγάλο κι ευρύ κοινό να συνεργάζομαι. 
Πραγματικά, εγώ δεν ήρθα εδώ ούτε για 
να επιβραβεύσω άλλους και να τιμωρήσω 
άλλους. Ήρθα για να ενώσω τους πάντες 
και να ρίξω γέφυρες. 

Θανάσης: Μα, κρατάτε αποστάσεις κι από 
εφημερίδες κι από τηλεοράσεις κι έτσι 
πρέπει γιατί αυτή είναι η θέση σας. Κι εκτι-
μάται αυτό, επειδή είστε με όλους το ίδιο.

Πρέσβης: Ο Πρέσβης της Ελλάδος πρέ-
πει να εκπροσωπεί την Ελλάδα και πρέ-
πει να την εκπροσωπεί και στους Έλληνες 
και στους ξένους που μας περιβάλλουν. 
Πρέπει να ανοίγει γέφυρες και πρέπει ο 
κόσμος να ταυτίζεται με τον Πρέσβη. Πρέ-
πει μέσα του να βλέπουν οι άνθρωποι τον 
εαυτό τους, αλλά τον καλύτερο τους εαυτό. 
Η νεολαία μας είναι μία τεράστια προτε-
ραιότητα. Πριν από λίγη ώρα μιλούσα 
με την συνεργάτιδα σου, την Χριστιάνα. 
Και θέλω να γραφτεί το ότι την αποκαλώ 
εξαίρετη επιστήμονα για την δουλειά που 
κάνει και πραγματικά της αξίζει το καλύ-
τερο. Και σαν το κορίτσι αυτό, που είναι 
πραγματικά ώριμο, υπάρχουν κι άλλοι 
νέοι οι οποίοι ψάχνουν να βρουν μία αδι-
έξοδο, μια λύση για τις ερωτήσεις τους, 
θέλουν να αισθάνονται υπερήφανοι 
Έλληνες, να έχουν ίσες ευκαιρίες με τους 
άλλους πολίτες του Καναδά. Αυτό προ-
σπαθούμε να κάνουμε, να συνεργαστούμε 
με πανεπιστήμια, ιδρύματα κι οργανι-
σμούς. 

Θανάσης: Ξέρω όλα αυτά τα χρόνια τις 
σχέσεις σας με την νεολαία και τα πανε-
πιστήμια. Θα σας πω όμως τι με πειρά-
ζει. Είναι πραγματικά ενοχλητικό ότι πολ-
λές φορές φωνάζουν την νεολαία σε συλ-
λόγους, οργανισμούς κλπ και μόλις είναι 
έτοιμα να εκφέρουν γνώμη και να ρίξουν 
ιδέες στο τραπέζι, αμέσως τον ανακόπτουν 
λέγοντας «δεν ξέρεις εσύ» και όλα αυτά. 
Τότε γιατί τους καλούν; 

Πρέσβης: Διότι δεν κάνουν ότι κάνουν οι 
περισσότερες κοινότητες στον Καναδά, 
που είναι πραγματικά οργανωμένες και 
βάζουν μπροστά τους νέους και από πίσω 
τους οι σοφοί, οι έμπειροι, οι μεγαλύτε-
ροι σε ηλικία. Έπειτα τους καθοδηγούν 
κι ανάλογα τις επιδόσεις τους γίνονται οι 
επικρίσεις και οι κατακρίσεις. Λοιπόν, δεν 
τους κλείνουν το στόμα προτού αρχίσουν, 
ούτε τους κόβουν τα φτερά. Ακόμη, αν ένα 
παιδί δεν πει μια λέξη καλά στα ελληνικά, 
δεν παύει να είναι Έλληνας, θα πρέπει να 
πούμε δεν πειράζει γιατί δεν πήγε σε σχο-
λείο ελληνικό όπως εμείς, δεν άκουσε τα 
ελληνικά στην τέλεια μορφή τους όπως 
εμείς. Ακόμη κι εγώ που τα άκουσα 
στην τέλεια μορφή τους μπορεί να κάνω 
κάποιος λάθος και να το διορθώσω στην 
συνέχεια. 

Χριστιάνα: Στα ταξίδια που έχουμε κάνει 
με τον κ. Κουρτέση, πολλές φορές μας 
έχουν κάνει την ερώτηση τι γίνεται με την 
παροικία του Τορόντο, αν αληθεύει ότι 
είναι διχασμένοι.

Πρέσβης: Είμαστε ένας μεσογειακός λαός 
και πιστεύω πολλές φορές μεγαλοποι-
ούμε τα πράγματα και η αλήθεια είναι δεν 
χρειάζεται γιατί πρέπει να δείχνουμε την 
αξία μας την πραγματική. Πολλές φορές 
και ξέρω ότι το έχει πει και ο κ. Κουρτέ-
σης, ο φίλος μου ο Θανάσης, ότι έχουμε 
μία τάση αυτοκαταστροφική. Αυτό είναι 
εις βάρος μας. Στο τέλος αυτός που χάνει 
δεν είναι ο καναδικός λαός που μαθαίνει 
τα μειονεκτήματα μας, αλλά εμείς αφού 
δεν μπορούμε να επιβληθούμε ακόμη 
περισσότερο στην κοινωνία ως Έλληνες. 
Η δικιά μου, λοιπόν, η αποστολή και μάρ-

«...ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ...»
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟ
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τυς μου ο Θεός αλήθεια το πιστεύω και 
θέλω να συμβαίνει αυτό, είναι ότι θέλω 
να φανεί η καλή πλευρά του ελληνισμού. 
Η ελκυστικότητα της δύναμης είναι να 
διεισδύσει μέσα από τα δικά του «κανά-
λια» και η Ελλάδα έχει τέτοια τεράστια 
δύναμη. Έχει την δύναμη του πολιτισμού 
και της κουλτούρας της. Έχει το απέρα-
ντο γαλάζιο, την κληρονομιά της, την θρη-
σκεία της, όλα αυτά που γράφτηκαν, τα 
ευαγγέλια μας στην γλώσσα μας. Η ήπια 
ισχύ, λοιπόν, της Ελλάδος είναι εκπλη-
κτική και είναι τρομερό το να μην εμείς 
εδώ στον Καναδά να κάνουν φουλ χρήση 
της και να δίνουμε μια εικόνα διχασμού. 

Θανάσης: Ακριβώς. Και πιστεύω ο 
άνθρωπος που θεωρείται ηγέτης θα πρέ-
πει να έχει και λίγη πολιτική μέσα του. 
Ναι, υπάρχουν πράγματα που σε ενο-
χλούν αλλά θα πρέπει να σκέφτεσαι το 
καλό για το σύνολο.

Πρέσβης: Έτσι είναι Θανάση. Υπάρχουν 
πολλοί ηγέτες σε μεγάλους και μικρούς 
οργανισμούς κλπ Θα ήθελα πραγματικά 
να το δω από την πλευρά των πιο νέων 
ή και των λίγο παλαιοτέρων ανθρώπων. 
Έχουν αρχίσει να ξεπετάγονται και «αστέ-
ρια» στην πολιτική σκηνή, αλλά και στην 
κοινωνική ζωή του Καναδά. Δηλαδή, 

καλό είναι να βγαίνουν άνθρωποι τόσο σε 
επαρχιακό όσο σε τοπικό να βγουν και να 
αναλάβουν τα ηνία της διοικήσεως. Γιατί, 
δηλαδή να βγαίνουν από άλλες κοινωνι-
κές ομάδες και να μην έχουμε και εμείς 
πλειάδα δικών μας ανθρώπων, Ελλήνων 
και  αυτοί που υπάρχουν ήδη να αξιο-
ποιηθούν ακόμη περισσότερο. Για αυτό 
καλό είναι να υποστηρίξετε με όλη σας 
την ψυχή Έλληνες υποψηφίους.

Θανάσης: Για τον λόγο αυτό ακριβώς 
είχαμε γράψει στην προηγούμενη έκδοση 
μας ότι ψηφίζουμε ελληνικά. 

Πρέσβης: Πολύ καλά. Με τον τρόπο αυτό 
μπορούμε να κάνουμε την φωνή μας 
ισχυρότερη για να καταλάβουν ποια είναι 
η αξίας τη Ελλάδος κι ότι είναι μία χωρά 
με πολλές αξίες, με ιστορικότητα κι αυτό 
πρέπει να περνάει μέσα από την εφημε-
ρίδα.  Η ήπια ισχύ της Ελλάδος να περνάει 
παντού, με τον τουρισμό της, την κουζίνα 
της, με την φιλοπατρία μας, με το φιλό-
τιμο μας, με την φιλανθρωπία μας, αυτό 
σημαίνει να είσαι Έλληνας. Δεν είχαμε 
ποτέ πολλά για να δίνουμε, έδινε πάντα 
από αυτά τα λίγα που είχε και είναι και 
καλά.

Θανάσης: Και να μην ξεχνάμε αυτήν την 

τόσο σπάνια ελληνική λέξη, το φιλότιμο.

Πρέσβης: Ακριβώς, αλλά και την λέξη 
φιλανθρωπία. Η φιλανθρωπία είναι μια 
κλασσική ελληνική λέξη που χρησιμοποι-
είται ευρέως. Βγαίνει από τις λέξεις φίλος 
και άνθρωπος. Αυτή η λέξη έχει μεταφερ-
θεί αυτούσια παγκοσμίως κι είναι δική 
μας. Εμείς ξέρουμε ότι σημαίνει να είμα-
στε φίλοι του συνανθρώπου μας.

Θανάσης: Τα τελευταία χρόνια ο κόσμος 
έχει αποξενωθεί λίγο από την Ελλάδα, 
χωρίς να με ενδιαφέρουν οι πολιτικές 
πεποιθήσεις του καθενός. Με ενδιαφέρει 
η λέξη Ελλάδα κι αυτό αντιπροσωπεύετε. 

Πρέσβης: Θανάση, θα μου επιτρέψεις 
να σε διακόψω. Ελλάδα σημαίνει παρά-
δειγμα. Είμαστε παγκόσμιο παράδειγμα. 
Κι είναι στο χέρι του Έλληνα να κάνει επι-
λογή από τις δυνατότητες που του δίνε-
ται. Η μία είναι να διαλέξει στη ζωή του 
να έχει την δύναμη του παραδείγματος. 
Αυτό παραπέμπει σε όλες τις ηθικές αξίες 
που έχουμε κι οποίες μας επιβάλλουν 
από μόνες τους σαν μια χώρα, ένας λαός 
με όραμα. Κι αυτές τις αξίες δεν τις έχει 
κανένας άλλος λαός. Η δύναμη του παρα-
δείγματος, λοιπόν, είναι να είσαι Έλληνας, 
να είσαι Χριστιανός Ορθόδοξος, να είναι 

ένας άνθρωπος που δίνει, που εμπνέει, 
που φέρνει πιο κοντά τους συνανθρώ-
πους τους, ενώνει γέφυρες. Αυτά χρειάζο-
νται σε μία κοινωνία διχασμένη. 

Θανάσης: Κύριε Πρέσβη, κάτι τελευταίο. 
Πως μας βλέπει η καναδική κυβέρνηση;

Πρέσβης: Είμαστε μία χώρα που την 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή είμαστε σε 
μία ταραγμένη κατάσταση, σε μία διαλυ-
μένη περιοχή όπου ενώνονται τρεις ήπει-
ροι. Με όλα τα προβλήματα που έχουμε, 
παραμένουμε μια νησίδα σταθερότη-
τας. Βγαίνουμε σιγά σιγά από τις περιπέ-
τειες που είχαμε και μας στοίχισε πάρα 
πολύ ακριβά. Βγαίνουμε από μια τρομερή 
κρίση, η οποία τη νέα γενιά την έφερε σε 
πολύ δύσκολη θέση και την απέλπισε. Δεν 
προσπαθώ να το ωραιοποιήσω αλλά ναι 
μας σκέφτονται σαν ισότιμους φίλους. 
Γιατί είμαστε μια χώρα που συμμετέχει 
σε όλους τους διεθνής οργανισμούς κι 
έχουμε κάνει τριεθνής συμφωνίες.

Θανάσης: Σας ευχαριστώ και θα τα ξανα-
πούμε σύντομα σε μια εκτενέστερη συζή-
τηση.

Πρέσβης: Σας ευχαριστώ κι εγώ, αλλά και 
για όλη την αγάπη της HELLAS NEWS. 

ΑΠΛΟΣ – ΚΑΤΑΝΟΗΤΟΣ - ΕΝΩΤΙΚΟΣ
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META ΑΠΟ 35 ΧΡΟΝΙΑ 
Η κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΓΙΝΕ RETIRE
ΑΠΟ ΤΟ MCDONALD’S

Κ
άθε πρωί την συναντούσαμε με 
ένα πλατύ χαμόγελο κι αμέσως 
χτύπαγε στο cash register την πα-
ραγγελία σου. Ήξερε τι καφέ έπι-

νε ο κάθε ένας πελάτης, πάντα με ένα κα-
λόκαρδο χαμόγελο και πάντα βιαστική να 
μην περιμένει ο επόμενος πελάτης. Στα 35 
χρόνια και τι δεν είδε κι άκουσε πίσω από 

αυτό το counter. Βιβλίο θα μπορούσε να 
γράψει. Όλες οι άλλες κυρίες και κοπέλες 
την ρωτούσαν και την αγκάλιαζαν σαν μη-
τέρα τους. 
Κυρία Αναστασία, σ’ αυτούς που σας έμα-
θαν μέσω αυτής της δουλειάς θα μας λεί-

ψετε κι ευχόμαστε όσα χρόνια σας δίνει 
ο Θεός να τα απολαύσετε με υγεία μαζί με 
τον υπέροχο σύζυγο σας, παιδιά κι εγγό-
νια. ΤΟ ΑΞΙΖΕΤΕ!
Είμαι σίγουρος ότι όταν φεύγατε από το 
Στρογγυλοβούνι Αιτωλοακαρνανίας ποτέ 
δεν φανταστήκατε ότι θα φάτε 35 χρό-
νια στο μεγαλύτερο franchise/εταιρία του 

κόσμου. Να είστε καλά κι εσείς και ο κ. 
Στέλιος, τα παιδιά σας και τα εγγόνια, η 
Αθηνά, ο Ανδρέας, η Αλεξάνδρα, ο Γαβριήλ 
κι ο Χρήστος. Για πάντα υγεία, χαρά κι 
ευτυχία και ευχές από την εφημερίδα μας 
Hellas News.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Η κα Αναστασία με τη συνάδελφό της Αλεξάνδρα Κυριαζή 
που ευχόμαστε και σ’ αυτή υγεία και μακροημέρευση

Η κα Αναστασία Κωνσταντίνου
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Ά
λλη μία χρονιά θριάμβου για το Hellenic Home. 
Ο μαραθώνιος στέφθηκε με επιτυχία και το συ-
νολικό ποσό ενίσχυσης ξεπέρασε τις $75.000, 
κάνοντας τον πρόεδρο, κ. Γιάννη Φαναρά, τον 

Διευθυντή, κ. Κώστα Κωστούρο, το Διοικητικό Συμβού-
λιο και την αεικίνητη πανταχού παρούσα κα Πατ Αγραπί-
δη να αισθάνονται 100% δικαιωμένοι για το έργο που ε-
πιτελούν. 
Κατάμεστη αίθουσα, πολύ και καλό φαγητό, γλυκά και 

παγωτά όλα μαζί συνέβαλλαν στο να γίνει άλλη μία χρονιά 
του Walkathon αξέχαστη. Πολύ συγκινητική κι ανθρώ-
πινη η ομιλία του «ΕΛΛΗΝΑΡΑ» πρέσβη, κ. Δημήτρη Αζε-
μόπουλου, που καταχειροκροτήθηκε. 
Βραβεύτηκαν οι χορηγοί, το Hellenic Home Ladies 
Auxiliary και το Marquise Hospitality, όπως επίσης και οι 
τρεις πρώτοι του μαραθώνιου και οι κυρίες που μάζεψαν 
τα περισσότερα χρήματα.
Οι νικητές του δρόμου ήταν: 1η θέση: Θανάσης Αδά-

μος. 2η θέση, Κρις Δημόπουλος. 3η θέση: Ken Kerr. Στην 
συγκέντρωση χρημάτων: 1η θέση: Mary Papayannis, 2η 
θέση: Donna Xenias, 3η θέση: Patricia Ismail και 4η θέση: 
Mary Tripi.
Τα περήφανα ελληνικά γηρατειά πέρασαν ένα θαυμά-
σιο απογευματινό κι ευχαριστήθηκαν βλέποντας δεκάδες 
κόσμου να τους συμπαραστέκεται. Η HELLAS NEWS θέλει 
να ευχαριστήσει την διεύθυνση για την φιλοξενία και να 
ευχηθεί να είστε όλοι καλά. Και του χρόνου!

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

YES!!!  $75.000  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕ 

Όλη η «οικογένεια» του Hellenic Home με τον Πρέσβη μας κ.Αζεμόπουλο Η κα Πατ Αγραπίδη, ο Πρέσβης μας κ. Αζεμόπουλος, ο Κ. Γιάννης Φαναράς και ο κ. Κωστούρος

Η βράβευση του κ. Παπαγιάννη από τον κ. 
Φαναρά για τις προσφορές του στο Ηellenic Home
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ΤΟ WALKATHON ΤΟΥ HELLENIC HOME ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΜΑΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟΥ

Οι δεκάδες δρομείς και φίλοι πριν την εκκίνηση του Walkathon, μπροστά στην Αγ. Ειρήνη
Η κα Τσάτσου με τον Πρέσβη μας 

κ.Αζεμόπουλο
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ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΟ 38ο WALKATHON



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 47TOΡΟΝΤΟ
8 Ιουνίου 2018

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ48 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

8 Ιουνίου 2018
www.hellasnews-radio.com

Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

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...

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

Η ακτή Μιαούλη στη συμβολή της με την οδό Σαχτούρη, αριστερά 
το Τελωνείο, Πειραιάς

Οι εγκαταστάσεις της Κεραμουργείας Δηλαβέρη στην περιοχή της Λεύκας, κατά τον Μεσοπόλεμο. 
Στο βάθος ο λόφος του Βώκου και αριστερά το καμπαναριό του Ι.Ν. της Αγίας Σοφίας, στον Πειραιά

1901 στο Θησείο 1912 στο Μοναστηράκι

Λεωφόρος Β. Όλγας το 1900

Υπαίθριο βιβλιοπωλείο στην Πανεπιστημίου

Άποψη της αθηναϊκής πεδιάδας από τα Προπύλαια το 
1920. Στο βάθος η Σαλαμίνα

Στο Σύνταγμα το 1950Κηφισίας 1903

Η Λεόντειος στην Πατησίων δεκαετία ‘50
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ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ Γ. ΒΑΖΙΝΤΑΡΗ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΣ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ
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Π
οιητική βραδιά διοργανώθηκε την περασμένη 
Κυριακή στην αίθουσα της Παμμακεδονικής 
Ομοσπονδίας Καναδά. Η αφηγήσεις και οι α-
παγγελίες ποιημάτων του πολυβραβευμένου 

ποιητή, Αντώνη Γ. Βαζιντάρη, καθήλωσαν όλους τους 
παρευρισκόμενους που τις απόλαυσαν πραγματικά για 
περίπου δύο ώρες. Το ποιητικό έργο του κ. Βαζιντάρη έ-

χει σχέση με εθνικά θέματα καθώς και τις καταστροφές 
της Μ. Ασίας, της Κύπρου, του Αγαίου και φυσικά της 
Μακεδονίας. Πολλοί συμπατριώτες μας παρευρέθηκαν 
στην κατάμεστη αίθουσα, ενώ το «παρών» έδωσε και ο 
πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας, κ. Αντώνης Αρτε-
μάκης, χαιρετώντας και καλωσορίζοντας τον νέο πρόε-
δρο της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργο Παππαδάκη μαζί με 

το Διοικητικό του Συμβούλιο.
Είναι πράγματι πολύ εποικοδομητικό να διοργανώ-
νονται τέτοιες εκδηλώσεις κι επί τη ευκαιρία να ευχη-
θούμε καλή επιτυχία στο έργο που έχουν να διατελέ-
σουν στην θητεία τους  ο νέος πρόεδρος και τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Παμμακεδονικής Ένωσης 
Καναδά. 

Ο κ. Βαζιντάρης με τον Πρόεδρο της 
Παμμακεδονικής κ. Γιώργο Παπαδάκη και 
τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας κ. 

Αντώνη Αρτεμάκη
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Η 
TTC αναφέρει ότι τα tokens 
πλήρως μέχρι το τέλος του 
2019, περισσότερο από 
δύο χρόνια αργότερα από 

ό, τι είχε αρχικά υποσχεθεί. Σύμφωνα 
με το ενημερωμένο χρονοδιάγραμμα 
που έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος 
Rick Leary στην ανακοίνωση του Ιου-
νίου, η TTC θα σταματήσει να που-
λά τη κάρτα Metropass των μηνιαίων 
περασμάτων που φορτώνονται στις 
κάρτες Presto από το τέλος του 2018, 
αλλά δεν θα καταργήσει πλήρως τα 
tokens και θα εκτυπώσει καθημερινά 
εβδομαδιαία εισιτήρια μέχρι το τέ-
λος του 2019. Το 2015, η TTC είχε υ-
ποσχεθεί να καταργήσει σταδιακά τα 
tokens έως το 2017, αν και οι καθυ-
στερήσεις έγιναν χάρη στην εκτόξευ-
ση της κάρτας Presto που έφεραν ση-
μαντική επιστροφή εσόδων. Στην τε-
λευταία ανακοίνωση, ο Leary δήλωσε 
ότι ο αριθμός που πληρώθηκε για τη χρήση του Presto ήταν 10,2 εκατομμύρια τον Απρίλιο, 
αν και ο αριθμός αυτός ήταν μικρότερος από τον στόχο του TTC κατά 2,2 εκατομμύρια. Ω-
στόσο, ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει αύξηση 100% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2017, 
όταν χρησιμοποιήθηκαν μόνο 5,1 εκατομμύρια εισιτήρια με τη χρήση του Presto.

Ο
ι ηχώ του δράματος που περιβάλ-
λει τον πρώην δήμαρχο του Το-
ρόντο Ρομπ Φορντ πήραν το ε-
πίκεντρο της διαδρομής της εκ-

στρατείας του Οντάριο την Τρίτη, καθώς ο 
Νταγκ Φορντ κατηγόρησε τη χήρα του αεί-
μνηστου αδελφού του ότι προσπάθησε να 
χρησιμοποιήσει τις επικείμενες επαρχιακές 
εκλογές για να επιλύσει μια οικογενειακή 
οικονομική διαμάχη. Ο ηγέτης του Προο-
δευτικού Συντηρητικού Κόμματος αντιμε-
τωπίζει μια δίκη από την χήρα του αδελφού 
του που ισχυρίζεται ότι κακομεταχειρίστη-
κε το κτήμα του αδελφού του και κατέστρε-
ψε την αξία της οικογενειακής επιχείρησης 
- ισχυρίζεται ότι αρνήθηκε επανειλημμένα, 
λέγοντας ότι ποτέ δεν εγκατέλειψε τη Ρενά-
τα Φορντ ή τα δύο παιδιά της. «Η οικογένειά 
μας βρισκόταν πάντα πίσω από τα παιδιά, 
ήταν πάντα πίσω από τη Renata», δήλωσε 
ο Doug Ford σε δημοσιογράφους. «Είμα-
στε συγκλονισμένοι. Αυτό είναι που έρχεται 
κάτω. Είμαστε έτοιμοι και με δύο ημέρες ή 
τρεις ημέρες πριν από τις εκλογές; Θα σας α-

φήσω να αποφασίσετε το κίνητρο. « Ο Ford 
δήλωσε ότι οι δικηγόροι του αδελφού του 
του είπαν να «πληρώσει» ή θα δημοσιοποι-
ούνταν με τους ισχυρισμούς. «Αυτό είναι 
λάθος, να βάλετε ένα όπλο στο κεφάλι κά-
ποιου για να πείτε πληρώστε», είπε.

Η 
περιφερειακή αστυνομία του 
Halton ανακοίνωσε ότι μία δα-
σκάλα από το Oakville αντιμετω-
πίζει κατηγορίες για σεξουαλική 

παρενόχληση σε παιδιά. Σύμφωνα με την 
αστυνομία, η κατηγορούμενη είναι ιδιωτι-
κή δασκάλα στο Oakville και συνεργάζεται 
με μια επιχείρηση διδασκαλίας στο σπίτι 
που ονομάζεται Beyond the Classroom. Οι 

ερευνητές λένε ότι η 24χρονη γυναίκα απα-
σχολείται επίσης από το Επαρχιακό Σχολικό 
Συμβούλιο του Νιαγάρα ως δασκάλα δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο Appleby 
College στο Oakville ως σύμβουλος στρα-
τόπεδων. Τα αδικήματα φέρονται να έχουν 
σημειωθεί τον Μάιο και τον Ιούνιο, ενώ α-
φορούν μόνο τις περιπτώσεις σε ιδιωτική 
διδασκαλία της.

Σοκαρισμένος ο Doug Ford από τις 
δηλώσεις της χήρας του αδερφού 
του

24χρονη δασκάλα κατηγορείται για 
σεξουαλική παρενόχληση σε παιδιά

Το Δημαρχείο του Τορόντο συζητά την 
εισαγωγή φωτογραφικών ραντάρ σε ορισμένες 

σχολικές ζώνες

Η 
πόλη λαμβάνει μέτρα για την εισαγωγή 
φωτογραφικών ραντάρ στις σχολι-
κές ζώνες, αλλά η επόμενη επαρχιακή 
κυβέρνηση πιθανότατα θα πρέπει να 

υπογράψει πριν να εγκατασταθεί η νέα τεχνολογία. 
Μια αναφορά του προσωπικού που θα παρου-
σιαστεί ενώπιον της επιτροπής δημοσίων έργων 
στις 12 Ιουνίου συνιστά στο συμβούλιο να ορίσει 
τις νέες ταμπέλες ραντάρ σε 754 νηπιαγωγεία και 
σε σχολεία. Ακόμη, αναφέρει ότι ένας τέτοιος ορι-
σμός θα παρείχε το «άμεσο όφελος» του να υπερ-
διπλασιαστούν τα πρόστιμα σε «βασικές διαδρο-
μές πεζοπορίας και ποδηλασίας στα σχολεία», επι-
τρέποντας την ενδεχόμενη εφαρμογή φωτογρα-
φικού ραντάρ μόλις η επόμενη επαρχιακή κυβέρ-
νηση διακηρύξει επίσημα τα εφαρμοστέα τμή-
ματα. Η πράξη αυτή, η οποία εγκρίθηκε επίσημα 
το περασμένο έτος, επιτρέπει τη χρήση αυτοματο-
ποιημένων συστημάτων επιβολής της ταχύτητας, 
όπως φωτογραφικές μηχανές ραντάρ και κάμερες 
με κόκκινο φως, στις ζώνες ασφαλείας της κοινό-
τητας όπου το όριο ταχύτητας είναι κάτω από 80 
χιλιόμετρα την ώρα. Η έκθεση του προσωπικού 
αναφέρει ότι ορίζοντας τους δρόμους μπροστά σε 

ορισμένα σχολεία ως ζώνες ασφαλείας της κοινό-
τητας και εγκαθιστώντας την απαραίτητη πινακίδα, 
οι περιοχές αυτές θα είναι επιλέξιμες για συμπερί-
ληψη σε πιλοτικό έργο ραντάρ φωτογραφιών που 
αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργότερα αυτό το 
έτος. Η έκθεση εκτιμά ότι το προσωπικό θα μπορέ-
σει να εγκαταστήσει την απαραίτητη σήμανση σε 
250 έως 300 από τα 754 σχολεία μέχρι τα τέλη του 
2018, ενώ τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν μέχρι 
τα τέλη του 2019.

Το TTC θα καταργήσει σταδιακά τα tokens 
μέχρι τα τέλη του 2019
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Κ
ολάζ , φωτογραφίες και ιστορίες 
Ελλήνων μεταναστών σε ταμπλό 
και σε βίντεο  στόλισαν την αί-
θουσα της Ελληνικής Κοινότητας 

Μείζονος Μοντρεάλ στην εκδήλωση με 
αφορμή την εργασία τους για τον Ελληνα 
Μετανάστη, που πραγματοποιήθηκε από 
τα σχολεία «Σωκράτης-Δημοσθένης» σε 
συνεργασία με την έδρα Ελληνικών Σπου-
δών «Φρίξος Παπαχρηστίδης» του Πανε-
πιστημίου Mc Gill.
Μαθητές, γονείς, γιαγιάδες και παππού-
δες αλλά και εμπνευσμένοι δάσκαλοι βρέ-
θηκαν στη μεγάλη αίθουσα της ΕΚΜΜ για 
να παρουσιάσουν τις ζωντανές ιστορίες 
της μετανάστευσης μια γενιάς που άφησε 
τη ρημαγμένη  πατρίδα κατά τη διάρκεια 
των μεταπολεμικών χρόνων για μια καλύ-
τερη ζωή.
Τα παιδιά από τα διάφορα παραρτήματα 

των σχολείων «Σωκράτης-Δημοσθένης» 
αφηγήθηκαν τις ιστορίες των γιαγιάδων 
και  παππούδων τους αφήνοντας μια 
γλυκοπικρή γεύση στο ακροατήριο.  Με 
δάκρυα συγκίνησης ή με χιούμορ απέδω-
σαν το μεγάλο ταξίδι της οικογένειάς τους 
κατά τη μετανάστευσή τους στον Καναδά.
Τραγούδια του νόστου και της ξενιτιάς με 
τη σχολική χορωδία υπό τους ήχους του 
πιάνου του μαέστρου Πέτρου Πυλαρινού 
καθώς και παραδοσιακοί χοροί γύρω από 
αυτή τη θεματολογία έντυσαν την εκδή-
λωση, που προκάλεσε ρίγη συγκίνησης 
αναμοχλεύοντας μνήμες και συναισθή-
ματα των Ελλήνων του τόπου.
Όπως σημείωσαν οι ομιλητές, τόσο η 
δασκάλα των ελληνικών Ευαγγελία Τσαλ-
κίδου όσο και ο δάσκαλος Ηλίας Μπαρ-
δουνιώτης τα παιδιά μέσα απ΄αυτή την 
εργασία ήρθαν σε επαφή με την ιστο-
ρική και προσωπική μνήμη των οικογε-
νειών τους, σκύβοντας βαθιά στις ρίζες 
της μετανάστευσης, που έφερε πίκρα, 
δάκρυα νοσταλγίας, πόνους στην κατα-
τρεγμένη μεταπολεμική ελληνική γενιά.
Η εργασία για τον Ελληνα Μετανάστη του 
Μόντρεαλ από τα Σχολεία Σωκράτης-Δη-
μοσθένης πραγματοποιήθηκε σε συνερ-
γασία με το Πανεπιστήμιο McGill, την 
έδρα ελληνικών σπουδών «Φρίξος Παπα-
χριστίδης» και τις Ελληνοκαναδικές επι-
στήμες, .Το έργο αυτό έδωσε στους μαθη-
τές  την ευκαιρία να ενισχύσουν την εκπαι-

δευτική πείρα τους μέσα από τη σύνδεσή 
τους με το ερευνητικό έργο Immigrec σχε-
τικά με την ελληνική μετανάστευση στον 
Καναδά.
Το Πανεπιστήμιο McGill είναι το πρωτο-
πόρο Ίδρυμα αυτού του έργου συνεργα-
τικής έρευνας  που άρχισε από τον Ιούλιο 
2016 και θα διαρκέσει μέχρι τον Δεκέμ-
βριο 2018, με τίτλο «Ελληνική μετανά-
στευση στον Καναδά», με τη συμμετοχή 
των ομάδων από τα ακόλουθα πανε-
πιστήμια: Το Πανεπιστήμιο Υόρκης στο 
Τορόντο, το Πανεπιστήμιο Σάιμον Φρέι-
ζερ στο Βανκούβερ και το Πανεπιστήμιο 
της Πάτρας στην Ελλάδα. Το σχέδιο υιο-
θετεί μια διπλή μεθοδολογία, αρχειακή 
έρευνα και προφορικές συνεντεύξεις. Ο 
στόχος είναι η δημιουργία ενός Εικονικού 
Mουσείου των Ελλήνων μεταναστών στον 
Καναδά.
Οπως σημείωσαν οι ομιλητές επρόκειτο 
για μια διαδραστική εκπαιδευτική δρα-
στηριότητα περί την ελληνική μετανά-
στευση, στην οποίαν ενεπλάκησαν και οι 
οικογένειες των μαθητών. Τα διαδραστικά 
έργα και η εκπαιδευτική συμμετοχή, θεω-
ρούνται από παιδαγωγικής πλευράς πρω-
τοποριακά στον εκπαιδευτικό κόσμο του 
σήμερα. Αυτά ένωσαν όλους μαζί (δασκά-
λους, μαθητές και οικογένειες) γύρω από 
μια κοινή εργασία κι επέτρεψαν στους 
μαθητές και τις οικογένειές τους να συμ-
μετάσχουν και να κατανοήσουν το νόημα 
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Οι αρμόδιοι του Πανεπιστημίου McGill 
βοήθησαν τους Ελληνες εκπαιδευτικούς 
να συντάξουν το ερωτηματολόγιο, που 

χρησιμοποιήθηκε από τους μαθητές στη 
διεξαγωγή των συνεντεύξεων με τα μέλη 
των οικογενειών τους. Το Πανεπιστήμιο 
McGill εκπαίδευσε τους δασκάλους στην 
πλήρη κατανόηση της τεχνικής των συνε-
ντεύξεων, έτσι ώστε να μπορούν να την 
μοιραστούν με τους μαθητές.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το υλικό 
που συλλέχθηκε από τους μαθητές κατά 
τη διάρκεια αυτού του έργου, θα παρα-
μείνει στην κυριότητα των μαθητών και 
του σχολείου. Σε καμία περίπτωση το 
McGill θα κρατήσει ή θα χρησιμοποιή-
σει αυτό το υλικό για το δικό του ερευ-
νητικό πρόγραμμα, δεδομένου ότι αυτό 
θα αντέβαινε προς το αυστηρό πρωτό-
κολλο έρευνας και δεοντολογίας, βάσει 
του οποίου οφείλει να είναι σύμφωνο. 
Οι ακαδημαϊκοί συνεργάτες του τμήματος 
Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
McGill υπό την διεύθυνση του καθηγη-
τού Τάσου Αναστασιάδη δούλεψαν στενά 
με το σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης», 
δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να 
εξοικειωθούν με τις πανεπιστημιακές 
έρευνες..
Εκ μέρους της Ελληνικής Κοινότητας τα 
εύσημα ανήκουν στον Χρήστο Αδαμό-
πουλο, διευθυντή των σχολείων «Σωκρά-
της-Δημοσθένης», καθώς και στους 
εκπαιδευτικούς      Ειρήνη Τουρκομανόλη,  
Αιμιλία Πετροπούλου ΣΩΚΡΑΤΗΣ II,   
Φράνσες Λιονταρή ΣΩΚΡΑΤΗΣ III, Δημή-
τρη Ντομάτα , ΣΩΚΡΑΤΗΣ IV,Ελένη Δρα-
κοπούλου, Ηλία Μπαρδουνιώτη ΣΩΚΡΑ-
ΤΗΣ V, Ευαγγελία Τσαλκίδου,  Ελένη Τουρ-
κοχωρίτη ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ.

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ μέσα από τις 
οικογενειακές ιστορίες των παιδιών!

ΤΗΣ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ- ΑΡΓΥΡΗ
ΠΗΓΗ: IOUSTINI.BLOGSPOT.COM
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ή 

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ EAST YORK

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ή ΠΑΛΙΟ, 2 ή 3 BEDROOMS
Τηλεφωνήστε στον κ. Αλέκο

647.834.7886
Απόγευμα 5 με 8, Δευτέρα έως Παρασκευή

ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ GYRO BAR
ΖΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΤΑΜΙΕΣ – ΨΗΣΤΕΣ
ΓΙΑ FULL ΚΑΙ PART TIME

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 
416 – 888 – 0187 (κ. ΗΛΙΑΣ)

ΚΑΙ 416 – 677 – 7777 (κ. ΤΟΜ)

ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ 
PANTHEON RESTAURANT

ΣΤΟ DANFORTH

ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
BUSBOY KAI BUSGIRL

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ
ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΚΑΙ ΖΗΤΕΙΣΤΕ

ΤΟΝ κ. ΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΟ (416) 778-1929

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΑΣ
Για γνωστό Ελληνικό εστιατόριο & πιτσαρία

Οι ενδιαφερόμενοι καλέστε την κα Μπέτυ
647.376.7029

Ζητείται κύρια
Για να μένει εσωτερική

Πολύ καλός μισθός, Άμεση πρόσληψη

Για πληροφορίες
Τηλεφωνήστε στην κα Αναστασία

416-247-3969

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΙΟ

CAFE SERANO 
ΣΤΗΝ PAPE 

AMEΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ - ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤO:  
(416) 425-0909

Το καινούριο
Cosmos Agora

(ΣΤΟ LAWRENCE & WARDEN)

ZHTEI ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο

(416) 285-4443

ΖΗΤΑ EΡΓΑΣΙΑ
ΝΕΑΡΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΙΡΑ

ΣΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΣΠΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΗΝ δ. ΦΩΤΕΙΝΗ
647-570-7209
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LIFE

Ekaterina Zueva:
ρώσικο αποτελείωμα

Θα παθετε αυτό που 
λένε «μπλοκάρισμα 
παντού»… εμείς 
χάσαμε τα λόγια μας 
από τα κάλη αυτής 
της απίστευτης 
Ρωσίδας. Η «μητέρα 
Ρωσία» βγάζει 
τελικά …νάρες !!

 

Η Εκατερίνα 
Ζούεβα έχει 1,6 
εκ. followers και 
αν ρίξετε μια ματιά 
στις φωτογραφίες 
που ποστάρει θα 
καταλάβετε οτι και 
λίγοι είναι…
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Ο 
Νίκος Απο-
σ τολόπου-
λος,αρέσκε-
τα ι  ε κ τό ς 

του να δημιουργεί υπέ-
ροχα σχέδια,καταφέρ-
νει τα πρόσωπα της κα-
μπάνιας του να είναι 
και αυτά αντικείμενο 
συζητήσεως τόσο αυτά 
άλλα και ο τρόπος της 
φωτογράφησης για πο-
λύ καιρό.Φυσικά δεν 
μένουμε εδώ...έχουμε 
και την συνέχεια με τα 
γαμπριάτικα και φυσι-
κά την συνεργασία του 
για μια ακόμη φορά με 
το αγαπημένο μας μο-
ντέλο τον Γιώργο Καβ-
βακάκη,άλλα δεν φαί-
νεται να είναι και η μό-
νη νέα του και υπέροχη 
συνεργασία φέτος…

Ο έξαλλος χορός 

της Δήμητρας 

Αλεξανδράκη

Σε μεγάλα κέφια πέτυχε ο 
φακός τη Δήμητρα Αλεξαν-
δράκη σε παραλία της Μυκό-
νου. Το γνωστό μοντέλο βρέ-
θηκε για ολιγοήμερες διακο-
πές στο νησί των ανέμων και 
επισκέφθηκε την κοσμική 
Ψαρρού, την αγαπημένη της 
παραλία στο νησί.
Εκεί, η μελαχρινή καλλονή 
ήρθε σε μεγάλη ευθυμία και 
άρχισε να χορεύει όρθια και 
στην ξαπλώστρα της, σαν να 
βρίσκεται σε κατάσταση αμόκ!

Είναι νέος, ωραίος, 

ταλαντούχος.......και 

ευτυχώς το ξέρει!!

Το γυναικείο κοινό δείχνει να 
τον έχει αγαπήσει και αφού 
η σειρά «Τατουάζ» όπως όλα 
δείχνουν έχει πάρει το πρά-
σινο φώς και για του χρόνου. 
H σειρά αγαπήθηκε όσο λίγες 
των φετινό χειμώνα,ο ρόλος 
του Άλεξ άλλα και ο Στέφανος 
Μιχαήλ,που παρόλο το μικρό 
της ηλικίας του όλα δείχνουν 
ότι είναι ένα νέο υποσχόμενο 
ταλέντο με μακράν πορεία.

Ο λόγος για τη Μαριλένα 
Χαριλάου, η οποία έκανε μια 
φοβερή φωτογράφιση μόνο 
με τα εσώρουχα, αναστατώ-
νοντας όλους τους άνδρες με 
το αδιανόητο κορμί της.
 
Πραγματικά, χάσαμε τα λόγια 
μας…

Νέα συλλογή μαγιό από τον 
Νίκο Αποστολόπουλο

H Ελληνίδα χορεύτρια με το 
σώμα που ζαλίζει!!

Η 19χρονη Κύπρια 

με τα πιο απίθανα 

οπίσθια!

Α
ναστάτωση στα social media προκα-
λεί η καυτή Ελληνίδα με τις φωτογρα-
φίες της.
Είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές 

γυναικάρες που κυκλοφορούν στην χώρα μας 
και υπάρχουν αποδείξεις γι’ αυτό. Πριν από 

μερικά χρόνια είχε αναδειχθεί ως Miss Θράκη, 
ενώ ακολούθησε και η ανάδειξή της και ως Σταρ 
Πελοπόννησο και Miss Greece.
Φυσικά και μιλάμε για την Ειρήνη Στεργανού, η 
οποία συνεχίζει να μας εντυπωσιάζει με τις καυ-
τές της πόζες.

Ελληνίδα εστεμμένη σε καυτές πόζες!

Α
υτή την Ελληνί-
δα χορεύτρια 
έχουν λατρέ-
ψει οι άνδρες 

θαμώνες στα κλαμπ και 
όχι άδικα αφού η πίσω 
κίνηση της είναι από άλ-
λο πλανήτη !

To Απόλυτο θηλυκό … 
Ελένη Μαντζουράνη.
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Π
ληθωρικές καμπύλες που σαγη-
νεύουν, αινιγματικό βλέμμα και 
μπούστο που ξεχειλίζει κάνει τους 
followers της στο instagram να εν-

θουσιάζονται.
Η Amber Fields κατάγεται από την Αμερική 
και είναι μοντέλο και ηθοποιός ενώ έχει κερ-
δίσει αρκετά καλλιστεία ομορφιάς.

Α
υτοί φαίνονται 
πιο ερωτευμέ-
νοι από ποτέ! Ο 
Ζεράρ Πικέ α-

νάρτησε ένα βίντεο με τη 
Σακίρα και… κολλήσαμε 
από τα μέλια. Ο άσος της 
Μπαρτσελόνα ταξίδεψε με 
την Κολομβιανή τραγουδί-
στρια στη Γερμανία όπου 
το βράδυ της Τρίτης πραγ-
ματοποίησε live εμφάνιση. 
Ο Ισπανός αμυντικός βρέ-
θηκε στο καμαρίνι της αγα-
πημένης του και τραβούσε 
βίντεο, ενώ εκείνη χτενιζό-
ταν λίγο πριν βγει στη σκη-
νή. Η διάσημη τραγουδί-
στρια τη στιγμή που ο α-
γαπημένος της την απαθα-
νάτιζε, του έκανε… παιχνι-
δάκια με το πιστολάκι, ενώ 
πετούσαν και φιλιά ο ένας 
στον άλλο.

Ποιος χώριζε;

H Sara Underwood, 
έχει πάθος με τα 
φυσικά τοπία και 
αρκετές φορές την 
έχουμε απολαύσει 
να κάνει κάμπινγκ και 
βόλτες σε δάση και 
βουνά.

Το πρώην κουνε-
λάκι του Playboy και 
μον τέλο, προκαλεί 
διαρκώς το κοινό της, 
το οποίο έχει ξεπε-
ράσει τα 8 εκατομ-
μύρια followers στο 
Instagram, με προκλη-
τικά μπικίνι και... απί-
σ τευτες πόζες. Στην 
τελευταία της ανάρτηση 
η Sara δεν τους απογο-
ήτευσε. Όπως θα δείτε 
φόρεσε ένα μικροσκο-
πικό και ιδιαίτερο μπικίνι 
και μεσα σε λίγα λεπτά... 
κέρδισε χιλιάδες likes.

Οι καμπύλες της… φέρνουν το 
καλοκαίρι Παρελθόν για τη Riri ο 

εκατομμυριούχος Hassan Jameel 

Η 
Rihanna, σύμφωνα με φήμες 
και δημοσιεύματα, τον τελευ-
ταίο ένα χρόνο διατηρούσε 
σχέση με τον εκατομμυριούχο 

Hassan Jameel. Οι δυο τους δεν είχαν επι-
βεβαιώσει ποτέ επίσημα ότι είναι μαζί, 
αλλά δεν ήταν λίγες οι φορές που ο φωτο-
γραφικός φακός τους είχε απαθανατίσει 
σε βραδινές εξόδους ή σε διαχυτικές στιγ-
μές στην Ισπανία, αδιαφορώντας για τους 
παπαράτσδι και τα αδιάκριτα βλέμματα.
Όμως, αυτή η σχέση έλαβε άδοξο τέλος, 
καθώς η pop star… βαρέθηκε. «Η 

Rihanna τον βαρέθηκε. Το παθαίνει αυτό 
με τους άντρες, κουράζεται συχνά. Και 
φυσικά του πλήγωσε την καρδιά, αυτό 
κάνει άλλωστε η RiRi, πληγώνει τις καρ-
διές των αντρών» αναφέρει πηγή κοντά 
στο περιβάλλον της τραγουδίστριας στο 
Media Takeout News.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Rihanna 
επιθυμεί πλέον να είναι ελεύθερη, χωρίς 
δεσμεύσεις, με σκοπό να αφοσιωθεί πλή-
ρως στην καριέρα της και φαίνεται πως ο 
Σαουδάραβας εκατομμυριούχος σύντρο-
φός της, της στεκόταν εμπόδιο.

Η Sara Underwood φόρεσε το πιο 
προκλητικό και ιδιαίτερο μπικίνι
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Αναζητήστε τη στις απόκοσμες ακτές 
της πίσω από το όρος Βραχιόνα, στα 
πυκνά δάση και στα πέτρινα ορεινά 
χωριά της με τον δροσερό αέρα.

Α
πό τους σεισμούς του 1953 ελάχι-
στες περιοχές έμειναν ανέπαφες. 
Μία από αυτές είναι, στο κέντρο ε-
νός κατάφυτου οροπεδίου, το χω-

ριό Λούχα με τα πέτρινα κτίσματα και τα πε-
τροστρωμένα καντούνια, τα πολύχρωμα ξύ-
λινα παράθυρα και τις απότομες κατηφο-
ριές. Οι μόνιμοι κάτοικοί του είναι μερικές 
δεκάδες ηλικιωμένοι που θα σας φιλέψουν 
κρασί, καρύδια ή φρέσκα φρούτα. Η περι-
πλάνηση στην απόλυτη ηρεμία είναι σαν τα-
ξίδι στον χρόνο. Στο ξύλινο ανισόπεδο κιό-
σκι στην είσοδο του χωριού θα πιείτε πα-
γωμένη μπίρα ή καφέ –ανάλογα με την ώρα 
που θα φτάσετε εδώ–, απολαμβάνοντας τη 
θέα στο οροπέδιο. Η Λούχα βρίσκεται 28 
χλμ. βορειοδυτικά της Χώρας.

Το κόκκινο σπίτι της Εξωχώρας
Η Εξωχώρα είναι ένα χωριό πέντε και πλέον 
αιώνων. Τους σεισμούς άντεξαν πολλά κτί-
σματα, μεταξύ των οποίων και ένα παμπά-
λαιο σπίτι με το «κολόρο» του. Έτσι ονομά-
ζεται το βαθυκόκκινο χρώμα με το οποίο 
έβαφαν παλιότερα τους εξωτερικούς τοίχους 
των κτιρίων στο νησί. Λέγεται ότι το χρώμα 
προέκυπτε από την ανάμειξη κοπριάς αλό-
γου και οινολάσπης από το μαυροκόκκινο 
ντόπιο κρασί Αυγουστιάτης και η λαϊκή 
πίστη το ήθελε να προστατεύει τις προσό-
ψεις από την ανελέητη υγρασία του Ιονίου. 
Η απόχρωση αυτή χρησιμοποιείται ακόμη 
και σε ασβεστόχρωμα, αλλά τα τελευταία 
δείγματα εξαφανίζονται χρόνο με τον χρόνο. 
Η γηραιά ένοικος του μοναδικού αυτού σπι-
τιού αγαπά να φωτογραφίζεται στα παραθύ-
ρια και στην αυλή του. Αν την πετύχετε, θα 
σας πει ιστορίες για τις παλιές καλές εποχές, 
τότε που η Εξωχώρα ήταν ένα από τα πλου-
σιότερα χωριά της Ζακύνθου. Η Εξωχώρα 
βρίσκεται 33 χλμ. βορειοδυτικά της Χώρας.

«Ντόπιες», οι υπεραιωνόβιες ελιές
Οι Ζακυνθινοί τις λένε «ντόπιες» και είναι 
υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα των οποίων ο 
τεράστιος κορμός μοιάζει με φυσικό γλυπτό. 
Στα ημιορεινά και στα ορεινά του νησιού θα 
τις συναντήσετε μεμονωμένες (όπως στην 
Εξωχώρα, στον κεντρικό δρόμο), αλλά και 
κατά δεκάδες σε ελαιώνες. Οι Ενετοί τις βρή-
καν στη ζακυνθινή γη όταν κατέκτησαν τα 
Επτάνησα. Φρόντισαν να τις διατηρήσουν, 
έφεραν όμως και κορωνέικες από την Πελο-
πόννησο, για μεγαλύτερη παραγωγή ελαιο-
λάδου. Οι Ζακυνθινοί καμαρώνουν για τις 
«ντόπιες» τους, τις δείχνουν με υπερηφά-
νεια, τις φροντίζουν, τις καλοκλαδεύουν, τις 
κληροδοτούν σε απογόνους ή σε ναούς και 
ξεναγούν τους επισκέπτες στους ήσυχους 
ελαιώνες τους.

Η πρωτεύουσα του βουνού
Από τα ορεινότερα και βορειότερα χωριά 
της Ζακύνθου, οι Βολίμες αποτελούνται από 
τρεις οικισμούς που εκτείνονται σε ενιαίο 

κορμό. Ήταν και παραμένουν η πρωτεύουσα 
των βουνίσιων χωριών του νησιού, διατη-
ρούν κάποια προσεισμικά σπίτια και είναι 
χτισμένες αμφιθεατρικά με θέα το οροπέ-
διο. Είναι ιδανικό μέρος για περιηγήσεις και 
βόλτες, ιδιαίτερα τις δροσερές απογευματι-
νές ώρες. Κάντε στάση για ελληνικό καφέ σε 
κάποιο από τα λιγοστά παντοπωλεία-καφε-
νεία του χωριού, ένα από τα οποία, μπρο-
στά από το εκκλησάκι του Αγ. Νικολάου, έχει 
ανακαινιστεί και διαθέτει διάφανο δάπεδο, 
μέσα από το οποίο μπορείτε να δείτε πώς 
ήταν διαμορφωμένο ένα ζακυνθινό προσει-
σμικό κατώι.

Γουδί από πέτρα Ζακύνθου
Στον δρόμο μεταξύ Κοιλιωμένου και Αγίου 
Λέοντα θα συναντήσετε το εργαστήριο 
κοπής και επεξεργασίας πέτρας του Διο-
νύση Κλάδη. Τα γιγάντια πριόνια κόβουν 
ακατάπαυστα το ανθεκτικό αλλά ελαφρύ  
πέτρωμα που βγαίνει από το όρος Βραχιόνα 
– πέτρα Ζακύνθου τη λένε οι ντόπιοι. Το 
εργαστήριο έχει αναλάβει την αναστήλωση 
τμημάτων του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύ-
ρου, καθώς η πέτρα Ζακύνθου, εκτός από 
το εκτυφλωτικά λευκό της χρώμα, έχει επί-
σης θαυμαστή συνοχή και αντοχή. Στην επί-
σκεψή σας αναζητήστε τα χαρακτηριστικά 
πελεκητά «μουρτάρια», όπως λένε τα γουδιά 
στη Ζάκυνθο, μέσα στα οποία φτιάχνεται η 
αλιάδα, η παραδοσιακή σκορδαλιά.

Το ησυχαστήριο του Αγίου Διονυ-
σίου
Λίγα χιλιόμετρα νοτιότερα από τις Βολίμες, 
το χωριό Αναφωνήτρια χρωστά την ονομα-
σία του στην ομώνυμη μονή που βρίσκεται 
στις παρυφές του. Χτισμένη στα μέσα του 
15ου αιώνα, λειτουργεί σαν ενοριακός ναός 
στον οποίο φυλάσσεται η εικόνα της Πανα-
γίας, η οποία μεταφέρθηκε εδώ αμέσως 
μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. 
Το συγκρότημα με τον εσωτερικό αυλόγυρο 

ανακαινίστηκε το 1669 και θεωρείται από 
τα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού. 
Εδώ μόνασε ο Άγιος Διονύσιος, πολιούχος 
της Ζακύνθου, και σύμφωνα με την παρά-
δοση συγχώρεσε και έκρυψε τον άνθρωπο 
που σκότωσε τον αδερφό του, σε μια πράξη 
ύστατης συγχώρεσης. Η επίσκεψη στη μονή 
είναι μια μοναδική εμπειρία, για να θαυμά-
σετε τα κτίρια που μοιάζουν με πύργους, 
τα γεμάτα ρωγμές εσωτερικά κτίσματα, την 
αυλίτσα με τις γλάστρες γεμάτες λουλούδια 
και μυρωδικά, το μελίσσι που σίγουρα θα 
βουίζει σε μία από τις στέγες.
Η Μονή Αναφωνήτριας απέχει 26 χλμ. από 
τη Χώρα. Είναι μόνιμα ανοιχτή για το κοινό, 
αλλά το εκκλησάκι είναι συνήθως ανοιχτό 
μόνο τις πρωινές ώρες, όταν βρίσκεται εκεί 
η μοναχή που το φροντίζει.

Το Ναυάγιο από ψηλά
Είναι κλισέ, αλλά δεν γίνεται να το παρακάμ-
ψετε. Στη βόρεια Ζάκυνθο βρίσκεται η πιο 
πολυφωτογραφημένη παραλία στον κόσμο, 
το Ναυάγιο. Στον κάθετο βράχο ύψους 300 
μ. θα σας οδηγήσει δρόμος από τις Βολί-
μες, σε μόλις 5 λεπτά. Προχωρήστε δεξιά 
στο μονοπάτι που θα συναντήσετε στο 
τέλος του, μέσα από πουρνάρια, θάμνους 
και κακοτράχαλο έδαφος. Προσοχή, γιατί το 
μονοπάτι προχωρά για μερικά μέτρα σύρ-
ριζα στην άκρη του γκρεμού. Η καλύτερη 
ώρα να το επισκεφτείτε είναι όταν δύει ο 
ήλιος, με τα βράχια να βάφονται πορφυρά.
Το πλησιέστερο σημείο για πρόσβαση από 
θαλάσσης στο Ναυάγιο είναι το λιμανάκι 
του Πόρτο Βρώμη. Τα καραβάκια της Porto 
Vromi Maries Cruises & Fun (τηλ. 26951-
00435) θα σας πάνε εκεί σε 15 λεπτά και ο 
καπετάνιος θα σας δείξει διάφορους σχη-
ματισμούς στα βράχια, στους οποίους οι 
ντόπιοι έχουν δώσει διαφορετικές ονομα-
σίες: τη Σκύλλα, τον έφιππο πολεμιστή, το 
πρόσωπο του Ποσειδώνα. Όταν το πλοιά-
ριο περάσει τον τελευταίο κάβο, θα βρεθείτε 

μπροστά στον μοναδικό στον κόσμο όρμο 
του Σπυριλή – έτσι λεγόταν το Ναυάγιο πριν 
προσαράξει εκεί το τσιγαράδικο «Παναγιώ-
της», το 1982.

Τρεις εμπειρίες σε μία
Λίγο πριν φτάσετε στο βορειότερο άκρο του 
νησιού, θα συναντήσετε το Seaside Lodge 
Nobelos, ένα παραδοσιακό συγκρότημα 
κατοικιών και εστιατόριο μαζί, χτισμένο σε 
ένα από τα πιο όμορφα ζακυνθινά φιορδ. Το 
τοπίο ορίζουν οι μικροσκοπικές παραλίες 
στη σειρά, τα σμαραγδένια νερά –πεντα-
κάθαρα και δροσερά–, το λευκό βοτσαλάκι 
και τα κατάφυτα βράχια τριγύρω. Μετά το 
μπάνιο, απολαύστε την εκπληκτική αχινομα-
καρονάδα που σερβίρεται στα τραπεζάκια 
κάτω από τα δέντρα και ανάμεσα σε παρ-
τέρια με μυρωδικά δοκιμάστε τη σαλάτα με 
καλοφτιαγμένο ωμό κρίταμο από τα γύρω 
βράχια, αλλά και τα άλλα πιάτα, όλα με 
πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Ολο-
κληρώστε την εμπειρία μένοντας σε έναν 
από τους παραδοσιακούς ξενώνες.

Τα απομεινάρια του σεισμού
Πριν από το 1953 και τις καταστροφές του 
τριπλού σεισμού, το Κούκεσι και άλλα 
χωριά (Καταστάρι, Λαγκαδάκια κ.ά.) ήταν 
χτισμένα ψηλότερα, στο όρος Βραχίονας, 
αλλά ισοπεδώθηκαν. Τα χαλάσματά τους, 
καλυμμένα με κισσούς και αγριόχορτα, 
παραμένουν στη θέση τους: ολόκληροι 
τοίχοι ναών στέκουν με παράθυρα που 
χάσκουν στο πουθενά, γερμένα «καμπανα-
ρία», πεζούλια και φράχτες πρασινισμένοι 
από τα βρύα, δρομάκια που πλέον οδηγούν 
κατευθείαν σε χαράδρες. Περπατήστε ανά-
μεσα στα ερείπια και πάρτε μια ιδέα για την 
εικόνα των ορεινών αυτών χωριών, τα οποία 
διατηρούν άθικτη τη γοητεία τους, ιδιαίτερα 
σήμερα, που κυριολεκτικά τα έχει «κατα-
πιεί» η άγρια βλάστηση. Το Κούκεσι απέχει 
17 χλμ. από τη Χώρα.

Ζάκυνθος: Στα βόρεια κρύβεται η ομορφιά
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

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

ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 1 ΤΑΡΤΑ)
 ª 150 ml (3/4 φλιτζ. τσαγιού) κρέμα γάλακτος
 ª 300 ml (1½ φλιτζ. τσαγιού) χυμός πορτοκάλι φρέσκος
 ª 50 ml (1/4 φλιτζ. τσαγιού) χυμός λεμόνι
 ª ξύσμα από 1/2 λεμόνι και 1/2 πορτοκάλι
 ª 50 γρ. (3 κουτ. σούπας) βούτυρο ή μαργαρίνη
 ª 3 αυγά
 ª 5 ασπράδια
 ª 1 φακελάκι Άνθος Αραβοσίτου ΓΙΩΤΗΣ με γεύση Βανίλια
 ª 70 γρ. (1/3 φλιτζ. τσαγιού) άχνη ζάχαρη
 ª 1/2 πακέτο σφολιάτα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ª Σε μία κατσαρόλα βάζετε την κρέμα γάλακτος, τους χυμούς, το ξύσμα πορτοκαλιού 

και λεμονιού, το βούτυρο, τους κρόκους των αυγών και το Άνθος Αραβοσίτου ΓΙΩΤΗΣ με 
γεύση Βανίλια και βράζετε μέχρι να πήξει η κρέμα. Χτυπάτε τα 3 ασπράδια με 1/3 φλιτζάνι 
τσαγιού Άχνη Ζάχαρη ΑΝΘΟΣ να γίνουν μαρέγκα και την ανακατεύετε με την κρέμα.

 ª Βουτυρώνετε ένα στρογγυλό ταψί διαμέτρου 30 εκατοστών, στρώνετε τη σφολιάτα, 
απλώνετε από πάνω την κρέμα και ψήνετε στους 200°C μέχρι να ψηθεί η σφολιάτα. Χτυ-
πάτε τα 5 ασπράδια με την υπόλοιπη Άχνη Ζάχαρη να γίνουν μαρέγκα και την απλώνετε 
πάνω από την κρέμα. Προθερμαίνετε το grill στους 220°C με αντιστάσεις και ψήνετε την 
τάρτα για περίπου 2 λεπτά, μέχρι να πάρει χρώμα.

Άρωμα Κουζίνας

Τάρτα εσπεριδοειδών



LIFE 65ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

8 Ιουνίου 2018
www.hellasnews-radio.com

Μια βδομάδα μετά το γάμο, η γυναίκα 
ξυπνάει τον άντρα της, πριν καλά καλά 
χαράξει.
- Αγάπη μου, έμαθα τα ευχάριστα νέα 
και σε ξύπνησα άρον άρον να σου τα 
πω. Σε λίγο καιρό θα είμαστε τρεις στο 
σπίτι.
Παρά το άγριο ξύπνημα, ένα τεράστιο 
χαμόγελο ευτυχίας σχηματίζεται στο 
πρόσωπο του άντρα.
- Αλήθεια κούκλα μου; Είσαι σίγουρη 
για το χαρμόσυνο αυτό νέο;
- Ναι, διάβασε το τηλεγράφημα που 
μόλις μου ήρθε:
- «Έρχομαι απόψε με το τρένο των 
δέκα STOP Φιλιά STOP Η μαμά σου 
STOP».

Μια κοπέλα φέρνει σπίτι το φίλο της 
να τον γνωρίσει στους γονείς της , μια 
που αποφάσισαν να παντρευτούν .
- Ποια είναι λοιπόν τα σχέδιά σου ; 
ρώτησε ο πατέρας της κοπέλας .
- Έχω πάρει υποτροφία για το Πανεπι-
στήμιο , απάντησε ο νεαρός .
- Υποτροφία .... μμμμμ .... Αξιοθαύμα-
στο , αλλά πως θα μπορέσεις να παρά-
σχεις στην κόρη μου ένα σπίτι για να 
ζήσει όπως έχει συνηθίσει ;
- Θα μελετήσω σκληρά κι έχει ο Θεός .

- Και τι θα κάνεις για να προσφέρεις 
στην κόρη μου το δαχτυλίδι αρραβώ-
νων που της αξίζει ;
- Θα αφοσιωθώ στις σπουδές μου κι 
έχει ο Θεός .
- Και παιδιά ; Πως θα μπορέσεις να 
συντηρήσεις παιδιά ;
- Μην ανησυχείτε κύριε , έχει ο Θεός .
Η όλη συζήτηση συνεχίστηκε έτσι και 
κάθε φορά που ο πατέρας της κοπέλας 
ρωτούσε κάτι , ο ιδεαλιστής γαμπρός 
επέμενε ότι έχει ο Θεός .
Αργότ ερα η μητ έρα της  κοπέ λας 
ρώτησε τον άντρα της :
- Πως πήγε η κουβέντα σας ;
- Δεν έχε ι δουλειά , δεν έχε ι σχέ-
δια για το μέλλον αλλά τουλάχιστον 
πιστεύει ότι είμαι Θεός .

Ο Κυρ - Κώστας ανακοινώνει σ τους 
φίλους του μετά από μερικά ουζάκια 
, μεζεδάκια σε ένα ουζερί στην Πλάκα 
, ότι θα πάει με την γυναίκα του στην 
Ρώμη για την 40ή γαμήλια επέτειο .
- «Αντε ρε « λέει ένας συνομήλικος του 
« ..,και στην 50στή τι θα κάνεις ; «
- « Δεν έχω αποφασίσει ακόμη . « Λέει 
ο Κώστας. «
- Ίσως και να πάω πάλι πίσω να την 
φέρω..

FUN

ΚΡΙΟΣ
Ξεκινώντας αυτή την εβδομάδα, θα δια-
νύσετε μια περίοδο που με έξυπνους χει-
ρισμούς, θα φέρετε τις καταστάσεις όπως 
βολεύουν εσάς και τα συμφέροντά σας. 
Μπορείτε να περιμένετε πολλά καθώς η τύχη 
θα χτυπήσει την πόρτα της ζωής σας, ή με 
την μορφή μιας απρόσμενης θετικής εξέλι-
ξης, ή για κάτι που σας καίει, ή μέσα από μια 
γνωριμία, πρόταση, ή ακόμα και ένα απρό-
σμενο κέρδος.

ΤΑΥΡΟΣ
Η εβδομάδα αυτή σας βρίσκει αρκετά προ-
βληματισμένους και κλειστούς, καθώς δέχε-
στε αυτή την εποχή τις επιδράσεις που έφε-
ραν στη ζωή σας, οι υπερβολικές κινήσεις και 
ανοίγματα του πρόσφατου παρελθόντος. Τα 
οικονομικά σας προβλήματα βρίσκονται στο 
προσκήνιο και προσπαθείτε μέσα από μεσο-
βέζικες λύσεις, να κερδίσετε χρόνο που σας 
χρειάζεται, μέχρι να φέρετε τις καταστάσεις 
στα μέτρα που θέλετε.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Κέρδη και ζημίες είναι το σενάριο αυτής της 
εποχής. Δε θα είναι λίγοι αυτοί που θα επω-
φεληθούν από οικονομικά έσοδα, όμως και τα 
έξοδα… δεν λείπουν. Συγγενείς ή φίλοι ίσως 
σας προβληματίσουν.. Πολλοί μάλιστα μπο-
ρεί να θέλουν παρέμβουν και στις σχέσεις σας. 
Αναμόχλευση συναισθημάτων και νέες 
οικονομικές προοπτικές. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αυτή η εποχή σας 
βοηθά να ανακτή-
σετε γρήγορα χαμένο 
έδαφος στον επαγ-
γελματικό χώρο και 
να έχετε καλές απο-
δόσεις. Οι καθυστε-
ρήσεις και οι αναβολές 
θα μπορούσαν λίγο να 
μπλοκάρουν την ορμή σας, 
αλλά μην ανησυχείτε γιατί είναι 
περαστικό. Οι εντάσεις πάντως δεν θα 
λείψουν. Όπως και στο παρελθόν, έτσι 
και τώρα έχετε να αντιμετωπίσετε παρό-
μοιες εντάσεις.

ΛΕΩΝ
Το θετικότερο αυτής της περιόδου είναι ότι 
δυναμώνετε έτσι ώστε να μπορείτε να προ-
βάλετε τα θέλω σας σε κάθε κατεύθυνση 
και να δείξετε ότι είστε έτοιμοι να υπερα-
σπίσετε θέσεις αλλά και συναισθήματα 
με οποιοδήποτε αντίτιμο. Το πιο δύσκολο 
για σας αυτήν την εποχή, είναι η διαπί-
στωση που σιγά-σιγά κάνετε, ότι άτομα 
που πιστεύατε ότι πάντα θα είναι κοντά σας, 
κάνουν πίσω στα δύσκολα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Δεν νομίζω ότι βρίσκετε αρκετό καιρό για 
ξεκούραση την περίοδο αυτή. Συζητή-
σεις και μετακινήσεις σας κρατούν σε μια 
διαρκή ένταση. Καλό θα ήταν βέβαια να 
είστε προσεκτικοί στις μετακινήσεις και τις 
εκφράσεις σας. Το αντίθετο θα σας έβλα-
πτε. Για πολλούς θα υπάρχουν αναπάντε-
χες οικογενειακές κόντρες.

ΖΥΓΟΣ
Στο σπίτι ή στην οικογένεια εξακολουθούν 
να υπάρχουν αρκετές εντάσεις και διαφω-
νίες. Παρόλα αυτά στη δουλειά σας έχετε 
πάρα πολλές πιθανότητες επιτυχίας. Οι 
αγαπημένοι σας απαιτούν από εσάς πάρα 
πολλά και αυτό σας προβληματίζει και σας 
μπερδεύει. Γυρίστε λίγο σε παλιές συνή-
θειες. Εν τω μεταξύ μην δίνετε αφορμές 
για σχόλια.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Βρίσκεστε σε μία πολύ δημιουργική περί-
οδο η οποία θα σας οδηγήσει στην επιτυ-
χία. Παρόλα αυτά να προσέξετε την υγεία 
σας. Επίσης εύνοια την περίοδο αυτή και 
στις οικονομικές ανταλλαγές… Δημιουρ-
γήστε από τώρα σωστές βάσεις και μην 
κάνετε τίποτα ριψοκίνδυνο που μπορεί να 
αποδειχτεί ότι ήταν λανθασμένο.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Μπορεί να βρίσκετε δυσκολίες και εμπό-
δια στην προσπάθεια προώθησης των 
στόχων σας, όμως τώρα που προσπαθείτε 
να βάλετε τα πράγματα σε μια τάξη, είναι 
σίγουρο πως θα πετύχετε. Ο οικονομικός 
τομέας σας απασχολεί και σας προβλημα-
τίζει έντονα. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Το ένα γεγονός θα διαδέχεται το 

άλλο αυτή την εβδομάδα. 
Δεν θα λείπει ο εκνευρι-

σμός από μέρους σας, 
τα απρόοπτα γεγονότα, 
αλλά και οι… αδιαθε-
σίες. Όμως θα υπάρ-
χουν και επιτυχίες, 
οι οποίες, αν και δεν 
σας αφορούν, θα ανε-

βάσουν το ηθικά σας. 
Οι μπαταρίες σας φορτί-

ζονται. Εντάσεις και προ-
ετοιμασίες αλλαγών. Ξεχά-

στε του ανθρώπους που δεν σας 
κάνουν καλό στη ζωή σας. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αυτή την εποχή δεν λείπουν ούτε οι συζη-
τήσεις, ούτε οι απογοητεύσεις. Η μυστική 
σας ζωή οργιάζει. Βέβαια οι ανησυχίες σας 
είναι πολλές μια και διαισθάνεστε ότι κάτι 
δεν πάει καλά. Εξελίξεις λοιπόν στη ζωή 
σας. Αρχίζετε να συνειδητοποιείτε πως οι 
αλλαγές που έγιναν στη ζωή σας, τις είχατε 
ανάγκη.

ΙΧΘΕΙΣ
Είναι ανάγκη να εργαστείτε συλλογικά 
για να φθάσετε τους στόχους σας. Ανά-
μεσα σε φίλους θα βρείτε την αγάπη. 
Μελετήστε προτάσεις γ ια συνεργα-
σίες. Φανείτε ευέλικτοι και προσέξτε 
τη συμπεριφορά σας, με ανθρώπους 
του άμεσου περιβάλλοντος, που ξέρετε 
ότι παρόλη τη φιλικότητα που δείχνουν, 
έχουν ανταγωνιστικές διαθέσεις. Βρί-
σκεστε σε περίοδο, που η επιθετικότητα 
των άλλων μπορεί να έχει αντίκτυπο 
στην επιτυχία των σχεδίων σας, πράγμα 
που σας αφορά πολύ…

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Μια καινούργια, 
πρωτοποριακή 
κινηματογραφική 
πρωτοβουλία για τους νέους

Τ
ο Fest of Fests είναι ένα 
νέο, δυναμικό δίκτυο ενη-
μέρωσης και ανάπτυξης 
που φιλοδοξεί να παρέμβει 

με τον πιο σύγχρονο τρόπο προς 
όφελος της νεανικής κινηματογρα-
φικής τέχνης. 
Η δράση Fest of Fests είναι μια και-
νοτόμα πρωτοβουλία του Ιδρύ-
ματος Μιχάλης Κακογιάννης στην 
Αθήνα, που υλοποιείται με τη συγ-
χρηματοδότηση της Ελλάδας και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαί-
σιο του Περιφερειακού Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) 
Αττικής.  

64 ειδικοί από 24 χώρες 
στην Αθήνα
Η Αθήνα γίνεται ο κόμβος και το 
σημείο αναφοράς που φέρνει 
κοντά εκπροσώπους που προω-
θούν παγκοσμίως τον παιδικό και 
νεανικό κινηματογράφο.
Στην πρώτη ετήσια συνάντησή 
τους, στις 25-28 Ιουνίου 2018, 
έρχονται στο Ίδρυμα Μιχάλης 
Κακογιάννης 64 προσωπικότητες 
από 24 χώρες. Από τη Γαλλία, τη 
Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, 
την Ισπανία, την Ιταλία, τη Σερ-
βία, την Κροατία, τη Σουηδία ως 
την Ινδία και το Ιράν, και από τον 

Καναδά και τις Η.Π.Α ως τη Βρα-
ζιλία, διευθυντές και οργανωτές 
παιδικών και νεανικών κινηματο-
γραφικών φεστιβάλ, επικεφαλείς 
εκπαιδευτικών θεσμικών φορέων 
και ινσ τιτούτων, διευθυντές 
κέντρων κινηματογράφου, εκπαι-
δευτικοί και ακαδημαϊκοί, παρα-
γωγοί και σκηνοθέτες,θέτουν τις 
βάσεις που θα οδηγήσουντη νεα-
νική κινηματογραφική τέχνη στην 
επόμενη μέρα.
Σε μια εποχή που μετράει 450 
διεθνή φεστιβάλ νεανικού κινη-
ματογράφου και 3.000 κινημα-
τογραφικά φεστιβάλ για ενήλι-
κες- πολλά από τα οποία διαθέ-
τουν νεανικό τμήμα- είναι φανερή 
η ανάγκη να δημιουργηθεί ένας 
συνδετικός κρίκος συνεργειών και 

αλληλεπίδρασης που θα μπορέ-
σει να λειτουργήσει ως ένα διαρ-
κές διεθνές φόρουμ εκπαίδευσης, 
ανταλλαγής εμπειριών και καινο-
τόμων ιδεών.
Στόχος αυτών των ενεργειών είναι 
η δημιουργία του περιβάλλοντος 
που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη 
του ενημερωμένου, κριτικού και 
χειραφετημένου θεατή, δηλαδή 
του «έξυπνου» θεατή.
Σημαντικό εργαλείο για την επιτυ-
χία του FestofFests και των στόχων 
του είναι η προσβάσιμη μέσω δια-
δικτύου ψηφιακή πλατφόρμα 4ης 
γενιάςscreenwiser.
Με την πλατφόρμα αυτή δημιουρ-
γείται μια κοινότητα με δομή κοι-
νωνικού δικτύου στην οποία ο 
χρήστης μπορεί:

- Να καλύπτει όλες τις ανάγκες του 
για παγκόσμια κοινωνική δικτύ-
ωση, πρόσβαση σε δεδομένα, 
εργαλεία νέας γνώσης και συνδη-
μιουργίας (εργαστήρια, σεμινάρια 
κλπ).
- Να αναπτύσσει συνέργειες 
και συνεργασίες σε πραγματικό 
χρόνο.
- Να έχει εικόνα των χαρτογραφη-
μένων δράσεων κινηματογραφι-
κής και οπτικοακοακουστικής παι-
δείας που σχετίζονται με την ανά-
πτυξη του «έξυπνου» θεατή.
- Να έρχεται κοντά σε άλλα μέλη ή 
ομάδες που έχουν δημιουργικές 
και καινοτόμες ιδέες.
- Να εντοπίζει το κατάλληλο φεστι-
βάλ και να σχεδιάζει συνέργειες 
κινηματογραφικής παιδείας.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο 
πολυχώρος «Αποθήκη» σε συ-
νεργασία με το Taste Lemnos δι-
οργανώνουν για δεύτερη συνεχή 
χρονιά το Φεστιβάλ Γαστρονομίας 

και Οίνου, Lemnos Philema. Παραγωγοί της 
Λήμνου θα παρουσιάσουν τα προϊόντα τους 
όπως παραδοσιακά ζυμαρικά, τυριά, γλυ-
κά, αλίπαστα, κρασιά, καβουρμά, όσπρια, 
αλεύρια, παξιμάδια, βότανα, ελαιόλαδο, και 
άλλα, καθώς επίσης οι επισκέπτες θα έχουν 
την ευκαιρία να τα γευτούν και να γνωρίσουν 
τους ανθρώπους που τα παράγουν.
Οι ιδιαίτεροι προσκεκλημένοι, chef Αλέ-
ξανδρος Παπανδρέου και chef Ανδρέας 
Λαγός, θα μαγειρέψουν για το κοινό στο live 
cooking session χρησιμοποιώντας τα προϊ-
όντα της Λημνιάς γης. Παράλληλες δράσεις 
εμπλουτίζουν το φεστιβάλ του 2018, για μια 
ευρεία γαστρονομική εμπειρία, βασισμένη 
στα προϊόντα που παράγει η Λήμνος!
Σας περιμένουμε όλους στο Lemnos Philema 
2018 για μια μοναδική γαστρονομική εμπει-
ρία και εκπλήξεις!
Σκοπός του Lemnos Philema είναι να ανα-

δείξει τη τοπική γαστρονομία της Λήμνου 
με ένα διαδραστικό και αυθεντικό τρόπο, 
αυτόν της φιλοξενίας και του φιλέματος, και 
να τοποθετήσει το νησί στον «γαστρονο-
μικό» χάρτη, ως ένα βασικό προορισμό.
Η πρώτη διοργάνωση έλαβε χώρα στις 4 
και 5 Αυγούστου 2017. Συμμετείχαν Είκοσι 
παραγωγοί του νησιού, εκπροσωπώντας 

όλη τη γκάμα παραδοσιακών προϊόντων 
που παράγονται στο νησί (πάνω από 80 
κωδικοί προϊόντων). Τις δύο αυτές ημέρες 
επισκέφτηκαν το φεστιβάλ πάνω από 600 
μοναδικοί επισκέπτες από Ελλάδα και εξω-
τερικό.
Το Φεστιβάλ θα διεξαχθεί από τις 27 έως τις 
29 Ιουλίου 2018.

Η «Άνοιξη των 
Γραμμάτων» 
στο Εθνικό 
Αρχαιολογικό 
Μουσείο

Θ
εματικές ξεναγήσεις 
σπονδυλωτού χαρα-
κτήρα στη μόνιμη 
έκθεσή του διοργα-

νώνει το Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο, στο πλαίσιο της διορ-
γάνωσης «Αθήνα 2018 - Παγκό-
σμια Πρωτεύουσα του Βιβλίου» 
Ξεκινώντας από την προγρα-
φική κοινωνία της προϊστο-
ρίας, όπου τα γραμμικά μοτίβα 
των σφραγίδων αποτέλεσαν 
το συνδετικό κρίκο μεταξύ της 
εικονογραφίας και της γρα-
φής, οι ξεναγήσεις ακολου-
θούν μια νοητή διαδρομή προς 
την πρώτη γραπτή απόδοση 
της ελληνικής γλώσσας στα 
ανακτορικά αρχεία πινακίδων 
Γραμμικής Β από την Πύλο και 
τις Μυκήνες.
Από τη γένεση της αλφαβητικής 
γραφής και τα πρώτα δείγματά 
της που εκτίθενται στο Μου-
σείο, η παρουσίαση θα δια-
τρέξει τους αιώνες της άνθησης 
του ελληνικού κόσμου. Η δια-
δρομή της ξενάγησης θα κατα-
λήξει στην περιοδική έκθεση 
του Μουσείου «Αδριανός και 
Αθήνα.
Συνομιλώντας με έναν ιδεατό 
κόσμο», όπου παρουσιάζεται 
γλαφυρά η πνευματική «Άνοιξη 
των Γραμμάτων» κατά την 
εποχή του Αδριανού που απο-
τέλεσε την πολιτισμική βάση 
του Δυτικού πολιτισμού.
Πέμπτη, 14 Ιουν ίου σ τ ις 
15.00Παρασκευή, 15 Ιουνίου 
στις 12.00
Οι ξεναγήσεις διοργανώνο-
νται από το Εθνικό Αρχαιολο-
γικό Μουσείο και προσφέρο-
νται δωρεάν από τους αρχαιο-
λόγους του.
Σε κάθε ξενάγηση θα μπορούν 
να συμμετέχουν έως 30 άτομα, 
με σύστημα τηλεφωνικής κρά-
τησης θέσεων εκ των προτέ-
ρων.
Στα άτομα αυτά θα εξασφαλι-
στεί ελεύθερη είσοδος.

Art Athina 2018: Έρχεται ανανεωμένη και για 
πρώτη φορά στο Ωδείο Αθηνών

Lemnos Philema: Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Οίνου
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αθλητικά

Τ
ο βράδυ της Κυριακής (10/6) θα παρουσι-
αστεί από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στον θερινό κι-
νηματογράφο «cineplexx», η ταινία-ντο-
κιμαντέρ με θέμα την κατάκτηση του κυ-

πέλλου Ελλάδας από τον «Δικέφαλο».
Μια εντυπωσιακή παραγωγή, αντάξια του ονό-
ματος του συλλόγου, που έχει προσελκύσει το 
ενδιαφέρον του κόσμου του ΠΑΟΚ για τον οποίο 
άλλωστε δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη «mini 
movie» με στιγμές πριν και μετά τον τελικό της 
12ης Μαΐου κόντρα στην ΑΕΚ.
Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ δε θέλει να εκμεταλλευτεί 
εμπορικά την συγκεκριμένη παραγωγή και όπως 
εξηγεί ο Παναγιώτης Αρωνιάδης, που είχε 
την ιδέα και την επιμέλεια του ντοκι-
μαντέρ, «δε θέλουμε κανένας μα 
κανένας να πληρώσει για να δει την 
ταινία. Το ντοκιμαντέρ αποτελεί 
μια παρακαταθήκη για την ομάδα 
κι ένα δώρο για τον κόσμο».
Εισιτήρια για τον απλό κόσμο, λοι-
πόν, δεν θα υπάρξουν πλην των 30 
φίλων του ΠΑΟΚ οι οποίοι θα κερδί-
σουν προσκλήσεις μέσω διαγωνισμών 
της ΠΑΕ στα social media, ενώ οι υπόλοιπες 
θέσεις της αίθουσας των 130 ατόμων θα καλυ-
φθούν από καλεσμένους, που θα αποφασίσει 
η ΠΑΕ.
Οι φίλοι του «Δικεφάλου» θα μπορούν να δουν 
το ντοκιμαντέρ σε ζωντανή μετάδοση από το 
PAOK TV, όπου θα είναι ανά πάσα στιγμή δια-
θέσιμη στο διαδίκτυο, ενώ θα κυκλοφορήσει ως 
DVD με την ειδική έκδοση, «Toumba Magazine 
Cup Issue», του επίσημου περιοδικού του ΠΑΟΚ.

Το... σίριαλ Οφόε και η πιο απλή και 
εύκολη περίπτωση του Μάριν
Ο Οφόε επιμένει να μην βοηθάει τον Ολυμπι-
ακό με την στάση του ενώ για τον Μάριν και την 
πιθανή αποχώρησή του τα πράγματα είναι πιο 
απλά και εύκολα ενόψει της νέας αγωνιστικής 
περιόδου...
Ο διεθνής Βέλγος μέσος εάν δεν αλλάξει κάτι 
δραματικά υποχρεωτικά θα είναι στον Ρέντη στις 
15 Ιουνίου για την έναρξη της προετοιμασίας. Το 

πρόβλημα με τον Οφόε είναι πως με τον τρόπο 
που λειτουργεί δεν βοηθάει τον Ολυμπιακό ώστε 
να βρεθεί άμεση λύση για να φύγει.
Αντίθετη περίπτωση είναι ο Μάριν που συνεχίζει 
να έχει πολύ καλές σχέσεις με την διοίκηση της 
ΠΑΕ Ολυμπιακός. Το... αγκάθι με τον Ερ. Αστέρα 
είναι πως δεν μπορεί να καλύψει μία ενδεχόμενη 
αγορά του και ίσως ούτε καν έναν δανεισμό του. 
Μία λύση θα ήταν να πάει ως ελεύθερος εκεί 
αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και 
ο Γερμανός θα είναι στην... πρώτη στον Ρέντη. 
Με τον Μάρκο Μάριν η διαφορά με την υπό-
θεση Οφόε είναι πως υπάρχει καλή διάθεση και 

από τις δύο πλευρές και ότι χρειαστεί να 
γίνει θα γίνει... Ο Ολυμπιακός δεδομένα 

συνεχίζει να μην θέλει τον Οφόε για 
του χρόνου ενώ στο ρόστερ αυτήν 
την στιγμή από δεκάρια εκτός από 
τον Βέλγο υπάρχουν και οι Φορτού-
νης και Μάριν αλλά και ο Φετφατζί-
δης. Τρεις εξ αυτών, δηλαδή οι Οφόε 

με 1.3 εκατ. ευρώ, Μάριν με 1.2 και 
Φορτούνης με 900.000 ευρώ έχουν και 

μεγάλα συμβόλαια. Από αυτούς τους τρεις 
πρέπει να φύγει λοιπόν ο ένας με βασική στό-
χευση είναι να συμβεί αυτό με τον Οφόε. Αρκεί 
όμως να βρεθεί η χρυσή τομή...

Το νέο ανασταλτικό «λουκ» του Πανι-
ώνιου
Αρκετές «μαζεμένες» κινήσεις κάνει τελευταία 
ο Πανιώνιος και οι διαφαινόμενες προσθήκες 
– δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα – των Κεϊτά, 
Ρέντζα, Ντε Ταντεό, Ντομίνγκες, διαμορφώνουν 
σε μεγάλο βαθμό το ανασταλτικό του παζλ της 
επόμενης σεζόν. Οπου πλέον απομένει, όπως 
φαίνεται, ακόμη μία προσθήκη στο κέντρο της 
άμυνας και ίσως κάποια στο «6-8». Μάλιστα 
αν ανατρέψουμε στο πώς ξεκίνησαν πέρσι οι 
«κυανέρυθροι», θα δούμε πως σε ότι αφορά το 
«πίσω», πλην των πορτιέρο, συνεχίζουν μόνο οι 
Κόρμπος, Σαραμαντάς, Παπαγεωργίου, Πινιώ-
της, Σταυρόπουλος, καθώς τόσο τον περασμένο 
Γενάρη, όσο και αυτό το καλοκαίρι υπήρξαν 
αρκετές αλλαγές.

SPORTSNEWS

Οι απαραίτητες διευκρινήσεις της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφορικά με την εκδήλωση της 10ης Ιουνίου 
και της προβολής του ντοκιμαντέρ, με θέμα την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

«Παρακαταθήκη για την ομάδα, 
δώρο για τον κόσμο του ΠΑΟΚ»

Για τη νέα αγωνιστική περίοδο θεωρείται και είναι δεδομένο πως 
κατά περίσταση θα σφυρίζουν ξένοι διαιτητές σε Super League 
και Κύπελλο. Επίσης δρομολογήθηκε και η κατάργηση του Διαι-

τητικού Δικαστηρίου.
Δεδομένο θεωρείται αλλά και είναι ότι μετά από σχετικό αίτημα των 
FIFA / UEFA και μετά το εγχείρημα με τον Ισπανό Μπορμπαλάν στον 
τελικό του Κυπέλλου θα υπάρχουν του χρόνου ξένοι διαιτητές. Θα επι-
λέγονται και θα ορίζονται κατά περίσταση σε ματς της Super League ή 
του Κυπέλλου.
Είναι μία εξέλιξη που έχει δρομολογηθεί και μένει να φανεί το πως 
θα αντιδράσουν οι Έλληνες ρέφερι πάνω σε αυτό. Επίσης είναι ιδιαί-
τερα πιθανό να προκύψει και άλλο ξένο μέλος για την ΚΕΔ / ΕΠΟ. Αξίζει 
πάντως να τονιστεί πως ανάμεσα στις προτάσεις της Λίγκας υπάρχει και 
μία που αφορά στην σύνταξη των Φύλλων Αγώνων. Εκεί ζητάει οι διαι-
τητές όταν υπάρχει θέμα μη έναρξης μίας αναμέτρησης ή διακοπής της 
να αναφέρουν μέσα στο Φ.Α. με ποιάς ομάδας υπαιτιότητα δεν ξεκινάει 
ή δεν συνεχίζεται το ματς.
Εκτός αυτού σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν από την Εκτε-
λεστική πρόκειται να περάσει η έγκριση της κατάργησης του Διαιτητι-
κού Δικαστηρίου για τη νέα χρονιά, κάτι που είχε ζητηθεί από τις FIFA / 
UEFA. Είναι κάτι που επίσης έχει δρομολογηθεί. Έτσι θα υπάρχουν δύο 
βαθμοί αθλητικής δικαιοσύνης με στόχο να τελειώνουν πιο γρήγορα οι 
υποθέσεις.

Επαφή Βασιλειάδη με Λάκοβιτς & Ρηγόπουλο και επιβε-
βαίωση για τους ξένους διαιτητές!
Ο Γιώργος Βασιλειάδης είχε επαφή με τους Λάκοβιτς & Ρηγόπουλο που 
ως εκπρόσωποι των FIFA / UEFA τον ενημέρωσαν πως του χρόνου θα 
υπάρχουν σίγουρα ξένοι διαιτητές και ειδικά στα ντέρμπι.
Οι δύο εκπρόσωποι των FIFA / UEFA ενημέρωσαν τον Υφυπουργό για 
τη νέα σύνθεση της ΚΕΔ με έναν ακόμα ξένο διαιτητή και ίσως και παρα-
πάνω από έναν αρχιδιαιτητές. Επίσης του μετέφεραν ότι είναι βέβαιο 
πως του χρόνου θα υπάρχουν ξένοι διαιτητές στο πρωτάθλημα και ίσως 
στο Κύπελλο κυρίως ως προς τα ντέρμπι. Στην κουβέντα τέθηκε και το 
ζήτημα του νέου τοποτηρητή των FIFA / UEFA στην ΕΠΟ αλλά και ξανά 
το θέμα της αναδιάρθρωσης. Σε FIFA / UEFA βλέπουν θετικά τις όποιες 
αλλαγές αρκεί να γίνουν με τον τρόπο τους. Για το ζήτημα της αναδιάρ-
θρωσης πάντως κάτι τελικό δεν προέκυψε και οι δύο πλευρές συμφώ-
νησαν να τα πουν ξανά εντός των επόμενων ημερών.

Mαρινάκης: «Η χούντα πέφτει. Είναι θέμα μηνών» 
Συμβαίνει κάθε χρόνο. Με αφορμή την διεθνή ναυτιλιακή έκθεση 
«Ποσειδώνια» ο Βαγγέλης Μαρινάκης έκανε το πάρτι την Τρίτη το 
βράδυ εκεί όπου τραγούδησε ο Αντώνης Ρέμος και ξεχώρισε με τις 
μελωδίες της η Βανέσα Μέι. Ομως η ατάκα της βραδιάς τελικά άνηκε 
στον Βαγγέλη Μαρινάκη ο οποίος πήρε το μικρόφωνο από τον Αντώνη 
Ρέμο και αφού του ευχήθηκε χρόνια πολλά για τον μεγάλο του έρωτα 
είπε
«Εμείς είμαστε μια χαρά. Η χούντα πέφτει. Είναι θέμα μηνών. Δεν 
έχουμε κανένα θέμα»

Δεδομένοι οι ξένοι διαιτητές 
για του χρόνου

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Συνεχίζει τις προσπάθειές της η 
νεοδιορισθείσα από το Πρωτοδικείο 
Βέροιας διοίκηση του ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ, 
προκειμένου να τρέξει κάποια θέματα, 
θέλοντας έτσι να απαλλάξει την νέα 
διοίκηση που θα προκύψει από την 
Γενική Συνέλευση που σύντομα θα 
συγκαλέσει, από θέματα που η ίδια 
μπορεί να τρέξει, ώστε να της δώσει 
τον χρόνο να τρέξει τα φλέγοντα, όπως 
είναι το στήσιμο της νέας ομάδας.

Ε
πίσης προετοιμάζει το έδαφος για τη 
ΝΕΑ ΒΕΡΟΙΑ, με τον ΑΦΜ της Νίκης 
Αγκαθιάς, της ομάδας που πρόσφα-
τα κέρδισε την άνοδο στην Γ’ Εθνική. 

Έχει γίνει μία βολιδοσκόπηση στους ανθρώ-
πους της νεοφώτιστης ομάδας, οι οποίοι δεν 
δείχνουν αρνητικοί σε μία τέτοια περίπτω-
ση, όμως είναι μία διαδικασία που απαιτεί 
κάποιον χρόνο και συγχρόνως θα πρέπει να 
βγει η νέα διοίκηση του ΓΑΣ από τις επικείμε-
νες αρχαιρεσίες, η οποία θα έχει και τον τε-
λευταίο λόγο και πρωτίστως να θέλει να προ-
χωρήσει σε αυτό το «πάντρεμα».
Οι επαφές εδώ και καιρό, του παλαίμαχου 
άσσου της «Βασίλισσας» Γιώργου Χατζάρα, 
με πρώην ποδοσφαιριστή της που αγω-
νίστηκε με τα χρώματά της στην εφηβική 
ομάδα την 10ετία του 1980 καρποφόρη-
σαν, αφού το ενδιαφέρον του τελευταίου, ο 
οποίος μάλιστα την περίοδο 2003-2004 ήταν 
χορηγός της ΒΕΡΟΙΑΣ όταν αυτή αγωνιζόταν 
στην Δ’ Εθνική, εκδηλώθηκε την εβδομάδα 
που μας πέρασε, σε συνάντηση που είχαν οι 
δύο άνδρες παρουσία του επίσης παλαίμα-
χου ποδοσφαιριστή Θέμη Θεοδωρίδη και 
του γενικού αρχηγού Βύλλη Γαλανομάτη.
Στη συνάντηση αυτή ο ενδιαφερόμενος έκανε 
γνωστό πως είναι αποφασισμένος να αναλά-
βει την ομάδα, σε οποιαδήποτε κατηγορία 
και να αγωνίζεται αυτή και μάλιστα ότι δεν 
έχει πρόβλημα να συνυπάρχει με τον Αρι-
στείδη Ματσούκα, από την στιγμή που θα 
γίνει  το dealμε την Αγκαθιά.
Ο Γιώργος Χατζάρας το Σάββατο ενημέρωσε 
και τον πρόεδρο της διορισμένης διοίκησης 
του ΓΑΣ, Μιχάλη Σακαλή, με τον Γενικό Γραμ-
ματέα Κώστα Τσιμόπουλο, που με την σειρά 
τους αφού τον ευχαρίστησαν, ζήτησαν να 
τους φέρει σε επαφή με τον συγκεκριμένο 
επιχειρηματία, για να προχωρήσουν στα δια-
δικαστικά, ώστε να είναι όλα έτοιμα στην 
Γ.Σ., προκειμένου να βγει η διοίκηση με τους 
ανθρώπους που ο ίδιος θα θέλει.
Όσον αφορά την περίπτωση των αδελφών 

Μπίκα, που ως γνωστόν έδειξαν έμπρακτα 
το ενδιαφέρον για να αναλάβουν τις τύχες της 
ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ, τόσο τον Ιανουάριο του 2017, 
όταν αυτή αγωνιζόταν στην SUPERLEAGUE, 
όσο και τον Ιανουάριο του 2018 που βρι-
σκόταν στη Β’ Εθνική, αυτή ολοένα και εξα-
σθενεί, αφού με τους Βεροιώτες επιχειρημα-
τίες είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία, λόγω 
των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων, την 
οποία επικοινωνία επιδιώκουν οι άνθρωποι 
της διορισμένης διοίκησης, προκειμένου να 
βολιδοσκοπήσουν τις προθέσεις τους, αν 
δηλαδή συνεχίζει να τους ενδιαφέρει η ενα-
σχόλησή τους με την «Βασίλισσα», ή όχι.
Ανεξάρτητα από την κατάληξη που θα υπάρ-
ξει με τους συγκεκριμένους επιχειρηματίες, 
το σίγουρο είναι πως αυτοί, αλλά και οι άμε-
σοι συνεργάτες τους στο Επιμελητήριο Ημα-
θίας,  όπως ο Στέλιος Μεϊμαρίδης, ο Στέφανος 
Αποστολίδης κ.α.,  θα σταθούν αρωγοί στην 
προσπάθεια οποιασδήποτε διοίκησης προ-
κύψει στον ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ.

ΑΟ Τρίκαλα: Αναληθή και παρα-
πλανητικά δημοσιεύματα!
Η θεσσαλική ΠΑΕ διέψευσε δημοσίευμα που 
θέλει τον Δημήτρη Μπαταγιάννη να ανακοι-
νώνει προσεχώς την αποχώρησή του από τα 
κοινά της ομάδας!
Η ανακοίνωση:
Με μεγάλη έκπληξη διαβάσαμε στην ιστοσε-
λίδα Sportimeσήμερα 06/06/2018 ένα δημο-
σίευμα με τον βαρύγδουπο τίτλο «Βόμβα στα 
Τρίκαλα», σύμφωνα με το οποίο η ομάδα μας 
είναι  «ένα καζάνι που βράζει» καθώς κατά  
«πληροφορίες» του  (ανώνυμου) συντά-
κτη του δημοσιεύματος «ο μεγαλομέτοχος, 
Δημήτρης Μπαταγιάννης, έχει πάρει την 
απόφαση να αποχωρήσει».
Θα θέλαμε με τον πλέον επίσημο  τρόπο να 
ενημερώσουμε τον συντάκτη του δημοσιεύ-
ματος (που δεν έκανε έναν κόπο να διασταυ-
ρώσει τις «πληροφορίες» του….) και τους 
«πληροφοριοδότες» του, αλλά και να καθη-
συχάσουμε τους φιλάθλους της ομάδας, ότι ο 
κ. Μπαταγιάννης ούτε σκέφτεται, ούτε σχε-
διάζει, ούτε προτίθεται να «εγκαταλείψει» 
την Π.Α.Ε.
Η ομάδα μας μόλις ολοκλήρωσε τις υποχρεώ-
σεις της στο πρωτάθλημα της FootballLeague 
και έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της 
για την επόμενη , κατ’ αρχάς σε οργανω-
τικό επίπεδο εξασφαλίζοντας την απαιτού-
μενη αδειοδότηση καθώς είναι από τις πλέον 
συνεπείς οικονομικά Π.Α.Ε. της κατηγο-
ρίας. Οι φίλαθλοι των Τρικάλων θα πρέπει 
να ξέρουν ότι οι στόχοι μας θα είναι ακόμα 

υψηλότεροι και οι απαιτήσεις ακόμα μεγα-
λύτερες.
Δεν ξέρουμε ποιοι ενοχλούνται από την 
παρουσία του κ. Μπαταγιάννη στην Π.Α.Ε., 
και τι επιδιώκουν με τα συγκεκριμένα δημο-
σιεύματα. Αλλά όσο κι αν επιθυμούν να μετα-
τρέψουν  τις επιθυμίες τους σε ειδήσεις η 
αλήθεια θα τους διαψεύδει πάντοτε.
Προειδοποιούμε δε όλους , «πληροφοριο-
δότες», «παπαγαλάκια» και «τελάληδες» , 
ότι στο εξής τέτοιου τύπου αναληθή,  παρα-
πλανητικά και υποβολιμαία δημοσιεύματα 
, που μόνο στόχο έχουν να υπονομεύσουν 
το μέλλον του συλλόγου και να δυναμιτί-
σουν τις προσπάθειες της διοίκησης  και του 
μεγαλομετόχου , θα βρίσκουν τον δρόμο των 
δικαστηρίων που είναι και ο μόνος που τους 
αρμόζει.

Έμεινε στον ΟΦΗ ο Κουτσιανικού-
λης!
Με ανακοίνωση του στην επίσημη ιστοσε-
λίδα του, ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την παραμονή 
του Βασίλη Κουτσιανικούλη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ο Βασίλης Κουτσιανικούλης απάντησε θετικά 
στην πρόταση του ΟΦΗ και θα είναι και 
αυτός στον ΟΦΗ της Σούπερ Λίγκ.
Ο εκπρόσωπος του παίκτη ενημέρωσε τον 
πρόεδρο της επιτροπής μεταγραφών της ΠΑΕ 
Κώστα Καζανάκη, ότι αποδέχεται την πρό-
ταση της ομάδας και θα συνεχίσει σε αυτήν 
για ένα ακόμη χρόνο.
Ο 30χρονος επιθετικός του ΟΦΗ , μετά 
από μια εκπληκτική χρονιά με 10 γκολ και 

10 ασίστ σε 30 παιχνίδια, συνεχίζει στην 
ομάδα που τον «ανέστησε» αγωνιστικά, με 
στόχο να επαναλάβει και τη νέα περίοδο, 
την σπουδαία χρονιά που έκανε και η οποία 
ήταν αναμφίβολα, μια από τις κορυφαίες της 
καριέρας του.

Ανανέωσε ο Μπάτζιος στον Εργο-
τέλη
Ο Χρήστος Μπάτζιος είναι η πρώτη ανανέ-
ωση στον Εργοτέλη, ενόψει της νέας αγωνι-
στικής χρονιάς.
Μετά από συνάντηση που είχε με τους Γιώργο 
Τουτζάρη και Σταύρο Λαμπράκη, ο Μπά-
τζιος συμφώνησε να παραμείνει στην κρη-
τική ομάδα για μια ακόμα αγωνιστική χρονιά. 
Στην ανακοίνωσή της για το θέμα η διοίκηση 
του Εργοτέλη αναφέρει: «Η ΠΑΕ Εργοτέλης 
προχώρησε το απόγευμα της Δευτέρα στην 
ανανέωση του πρώτου της συμβολαίου στο 
πλαίσιο του προγραμματισμού της ομάδος 
εν όψει την νέας αγωνιστικής σεζόν. Ο εκ των 
αρχηγών Χρήστος Μπάτζιος μετά από την 
σχετική συμφωνία, θα συνεχίσει να φοράει 
τα κιτρινόμαυρα και την νέα αγωνιστική περί-
οδο 2018-19».
Αμέσως μετά τη συμφωνία και στις πρώτες 
του δηλώσεις στην ιστοσελίδα του συλλό-
γου, ο Χρήστος Μπάτζιος τόνισε: «Είμαι πολύ 
χαρούμενος που θα συνεχίσω να είμαι μέλος 
της οικογένειας του Εργοτέλη. Ευχαριστήσω 
την διοίκηση καθώς επίσης και τον νέο προ-
πονητή της ομάδας μας για την εμπιστοσύνη 
και την εκτίμηση που έδειξαν προς το πρό-
σωπό μου.»

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Υπάρχει φως στο τούνελ για τη Βέροια!



74 8 Ιουνίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Ο 
Μιχάλης Ιωσηφίδης συνε-
χίζει τις εκπληκτικές του εμ-
φανίσεις στο εξωτερικό και 
σε ακόμα μια μεγάλη διορ-

γάνωση, όχι απλά ανέβηκε στο βάθρο, 
αλλά κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 
97κ. της ελληνορωμαϊκής, στο πολύ 
δύσκολο διεθνές τουρνουά που διεξή-
χθη στο Βουκουρέστι!
Ο Ελληνας πρωταθλητής ήταν… ακατα-
μάχητος! Δεν ήταν μόνο η πρώτη θέση 
που κατέκτησε, αλλά και το γεγονός 
ότι έχασε μόλις δύο σημεία, σε όλη τη 
διοργάνωση!
Στην πορεία του προς τον τελικό επι-
κράτησε με 6-1 του Γεωργιανού Κιου-
κισβίλι στα προημιτελικά. Στον αγώνα 

για την είσοδό του στον τελικό αντιμε-
τώπισε τον Γερμανό Λιμάικ και τον απέ-
κλεισε με πτώση.
Στη μάχη για την πρώτη θέση κλήθηκε 
να αντιμετωπίσει τον Δελιγάν. Ο Ιωση-
φίδης απέναντι στον αξιόλογο Βούλ-
γαρο αθλητή ήταν ανώτερος και επι-
κράτησε δίκαια με 9-1 φορώντας το 
χρυσό μετάλλιο στο στήθος!
Ο Ελληνας πρωταθλητής συνεχίζει 
να είναι αήττητος φέτος στις διεθνείς 
του συμμετοχές. Εκτός από το χρυσό 
μετάλλιο στο Βουκουρέστι, είχε κατα-
κτήσει ακόμα δύο χρυσά (Ανδρών 
και Εφήβων) στο Μεσογειακό πρω-
τάθλημα που είχε πραγματοποιήθηκε 
στην Αλγερία.

«Χρυσός» και στο Βουκουρέστι ο 
Ιωσηφίδης

Ι
κανοποιητική ήταν η διεθνής πρε-
μιέρα της Ελένης Κελαϊδίτη για το 
2018, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
ρυθμικής γυμναστικής στη Γουαδα-

λαχάρα της Ισπανίας.
Συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της 
13ης θέσης στο σύνθετο ατομικό γυναι-
κών, αλλά και από την εξασφάλιση της 
πρόκρισης για τους Ευρωπαϊκούς Αγώ-
νες «Μινσκ 2019».
Η 18χρονη πρωταθλήτρια του ατομι-
κού παρουσίασε για πρώτη φορά τα 
καινούργια προγράμματά της εκτός των 
συνόρων και παρότι δεν έχει φτάσει 
ακόμα στο μέγιστο βαθμό ετοιμότητας, 
με δεδομένο ότι είχε χάσει κάποιο έδα-
φος στο ξεκίνημα του έτους, έδειξε τις 
ξεχωριστές δυνατότητές της.
Με 68,100 βαθμούς στο άθροισμα (στε-

φάνι: 11η με 17,350 β., μπάλα: 13η με 
17,750 β., κορύνες: 8η με 17,750 β., κορ-
δέλα: 15η με 15,250 β.), κατέλαβε τη 13η 
θέση στο σύνθετο ατομικό μεταξύ των 
24 φιναλίστ, επιβεβαιώνοντας ότι θα 
είναι ανάμεσα στις μεγάλες πρωταγωνί-
στριες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της 
Σόφιας τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, αλλά 
και σε όσες διοργανώσεις ακολουθή-
σουν μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του Τόκιο.
 Παράλληλα, η αθλήτρια της Μαρίνα 
Φατέεβα εξασφάλισε την εκπροσώ-
πηση της ελληνικής ρυθμικής γυμναστι-
κής στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες «Μινσκ 
2019», αφού κατέκτησε ένα από τα 12 
εισιτήρια που δόθηκαν σε αθλήτριες 
από ισάριθμες χώρες, τερματίζοντας 8η 
στην σχετική ειδική κατάταξη.

Πρόκριση στους Αγώνες «Μινσκ 
2019» για την Κελαϊδίτη



758 Ιουνίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Σε ραδιοφωνικό σταθμό της 
Μαγνησίας, φιλοξενήθηκε ο 
πρόεδρος της Ερασιτεχνικής Νίκης, 
Στέργιος Φάτσης, με αφορμή 
το ποσό των 330.000 ευρώ που 
εγκρίθηκε από την Περιφέρεια 
Θεσσαλίας.

Σ
το ραδιόφωνο του «Βόλος 98.6 
FM» φιλοξενήθηκε ο πρόεδρος 
της Ερασιτεχνικής Νίκης, Στέργιος 
Φάτσης, με αφορμή το ποσό των 

330.000 ευρώ που εγκρίθηκε από την Πε-
ριφέρεια Θεσσαλίας για την αναμόρφωση 
του «Π. Μαγουλάς».
Για το πότε αναμένεται να ξεκινήσουν τα 
έργα και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρω-
σής τους: «Ενημερωθήκαμε άμεσα για την 
επιχορήγηση της Περιφέρειας. Τώρα είναι 
θέμα γραφειοκρατίας και διαδικασιών 
για να ξεκινήσουν τα έργα. Εκτιμώ ότι θα 
τελειώσουν γρήγορα. Αν αναλογιστούμε 
ότι σε 15 μήνες έχουμε εκλογές, τότε μάλ-
λον θα τελειώσουν πιο γρήγορα».
Για τα έργα που προβλέπεται να γίνουν: 
«Οι μελέτες έγιναν από τους μηχανικούς 
της Περιφέρειας σε συνεργασία με τον 
Βασίλη Βενέτη. Από εκεί βγήκε το ποσό 
αυτό που κατατέθηκε και εγκρίθηκε χωρίς 
περικοπές. Όσον αφορά τα έργα που προ-
βλέπονται να γίνουν με το ποσό αυτό, 
είναι να πάρει το «Π. Μαγουλάς» τις δια-
στάσεις που πρέπει, δηλαδή να πάει στα 
100 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι το πίσω 
φεύγει πιο πίσω κατά 9 μέτρα. Άρα η 
τωρινή Θύρα 3 θα γκρεμιστεί σε συνδυ-
ασμό με μια βάση που θα φιλοξενήσει τη 
νέα Θύρα 3, που θα δημιουργηθεί.
Από εκεί και πέρα θα τοποθετηθεί τεχνη-
τός χλοοτάπητας τελευταίας γενιάς και 
η μελέτη απ’ ότι ξέρω θα έχει σχέση με 
κιγκλιδώματα, δημοσιογραφικά, με την 
πρόσοψη, με αποδυτήρια, φωτισμό και 
τσιμεντοενέσεις στη Μαιάνδρου, ώστε να 
έχει έγκριση για να χρησιμοποιείται όλη.
Μετά απ’ όλα αυτά θα έχουμε ένα και-
νούργιο «Π. Μαγουλάς» για πολλά χρό-
νια. Ξέρουμε τι είχε γίνει το 2004, όταν 
δυστυχώς δεν μπορέσαμε να εκμεταλ-
λευτούμε την Ολυμπιάδα για να ανακαινι-
στεί 100% το γήπεδο. Τελικά φτάσαμε στο 
2018 που εγκρίθηκε ένα σεβαστό ποσό 
και μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα».
Για τον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων 

του έργου: «Τα χρήματα θα τα διαθέσει η 
Περιφέρεια, η οποία θα αναλάβει εξ ολο-
κλήρου το έργο. Από εμάς δεν θα περάσει 
ούτε ευρώ. Το διευκρινίζουμε αυτό, γιατί 
είναι πολύ σημαντικό, για να μην υπάρ-
χουν μουρμούρες.
Η απόφαση πρέπει να περάσει από τον 
επίτροπο, να γίνει σύμβαση, να πραγ-
ματοποιηθεί διαγωνισμός για τον ανά-
δοχο, ο οποίος θα αρχίσει τα έργα. 
Υπάρχει ένα βάθος χρόνου. Αν αναλο-
γιστούμε ότι στην Ελλάδα ο Αύγουστος 
είναι «νεκρός» μήνας απ’ όλες τις από-
ψεις, βάζω έναν ορίζοντα μέχρι τον επό-
μενο Μάρτιο. Μετά το τέλος των εργα-
σιών το «Π. Μαγουλάς» θα μπορέσει να 
πάρει άδεια για να υποδέχεται αγώνες 
Φούτμπολ Λιγκ».
Για το γεγονός πως δεν άλλαξε η έδρα 
του τελικού Ερασιτεχνών: «Δυστυχώς το 
γήπεδο δεν άλλαξε. Σχετικά με την ώρα 
έναρξης, δεν θα μπορούσε να γίνει στις 
16.00 γιατί το απαγορεύει ο ΚΑΠ, που 
τονίζει ότι δεν μπορεί να γίνει πριν τις 
17.00. Τελικά το έβαλαν 17.30. Έχει στα-
λεί κοινοποίηση στο Αρχηγείο της Αστυ-
νομίας, το οποίο είναι υποχρεωμένο να 
μιλήσει με το αστυνομικό τμήμα Κερατσι-
νίου. Θεωρώ ότι την Τετάρτη ή την Πέμπτη 
θα επικοινωνήσουν μαζί μας για να μας 
ρωτήσουν για τους φιλάθλους ή αν υπάρ-
χει κόντρα μεταξύ των δύο ομάδων κλπ. 
Εγώ θα τους επιστήσω την προσοχή ότι 
είναι ακατάλληλο το γήπεδο για να υπο-
δεχθεί ένα τέτοιο ματς. Θέλει αυξημένη 
ασφάλεια έτσι όπως το έχω δει σε φωτο-
γραφία.
Το Κερατσίνι είναι μια απλή συνοικία και 
το γήπεδο βρίσκεται μέσα σε γειτονιές. 
Πού θα παρκάρουν τα πούλμαν και τα 
ΙΧ που θα έρθουν; Είναι όπως πχ το «Π. 
Μαγουλάς». Δεν υπάρχει πάρκινγκ και 
γενικά άνεση χώρου.
Για τους λόγους που δεν γίνεται στη Νέα 
Σμύρνη ή στο Περιστέρι: «Το έψαξα και η 
αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο γίνο-
νται έργα στον χλοοτάπητα στο Περι-
στέρι και τη Ν. Σμύρνη, αλλά και πάλι θα 
μπορούσε να βρεθεί ένα πιο κατάλληλο 
γήπεδο. Δεν πειράζει, έχουμε μάθει από 
τέτοιες αποφάσεις. Θα πάμε εκεί, θα επι-
στήσουμε την προσοχή σε όλον τον κόσμο 
να ταξιδέψει ήσυχα και όλοι να γυρίσουν 
με ασφάλεια στα σπίτια τους. Να πάμε να 
παίξουμε, να πάρουμε το Κύπελλο και να 

έρθουμε…».

“ Έκλεισε” Ρούμπη ο Θεσπρω-
τός!
Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζει να γεμίζει 
το ρόστερ του Θεσπρωτός. Έφτασε τους 
16 ποδοσφαιριστές αρχές Ιουνίου.
Μετά τις μεταγραφές – επιστροφές των 
Πανταζή , Σουλιώτη Κωνσταντάκου και 
Γκόλια σειρά πήρε για να ντυθεί στα κιτρι-
νόμαυρα ο νεαρός Αντώνης Ρούμπης ο 
οποίος συμφώνησε σε όλα με την διοί-
κηση του Θεσπρωτού .
Ο 19χρόνος χαφ έκανε μια εξαιρετική 
χρονιά στον Άρη Φιλιατών πετυχαίνοντας 
24 γκολ σε 30 αγώνες  τερματίζοντας στην 
τρίτη θέση των σκόρερ της Α1.
Ο Ρούμπης ξεκίνησε το ποδόσφαιρο το 
2014 και αγωνίστηκε όλα του τα χρόνια 
στον Άρη Φιλιατών  έχοντας γεμάτες χρο-
νιές. Η φυσική του θέση είναι αμυντικό 
χάφ αλλά την σεζόν 2016-17 έπαιξε και 
ως στόπερ λόγω έλλειψης παικτών στην 
συγκεκριμένη θέση.
Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την μετα-
γραφή του στο πλατανόφυλλο ανέφερε: 
«Είμαι πολύ χαρούμενος που με επέλεξε ο 
Θεσπρωτός. Θα δώσω τον καλύτερο μου 
εαυτό να βοηθήσω την ομάδα. Στόχος μου 
είναι μέσα από σκληρή δουλειά να κατα-
φέρω να διακριθώ ώστε στο μέλλον να 
ασχοληθώ και επαγγελματικά με το ποδό-
σφαιρο.»

Ανέλαβε ο Μαργιορίδης στο Α-
μύνταιο
Ένας φίλος από τα παλιά αναλαμβάνει 
νέος προπονητής στον Ερμή Αμυνταίου.
Ο λόγος για το 35χρονο Κώστα Μαργι-
ορίδη που έχει φορέσει τη φανέλα του 
Ερμή, ενώ έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων 
σε Φούφα, Εορδαϊκό Αετό Σκύδρας, Λευ-
κάδια και Άγιο Παντελεήμονα.
Η διοίκηση του Ερμή Αμυνταίου καλωσο-
ρίζει τον Κώστα Μαργιορίδη και του εύχε-
ται καλή επιτυχία στο έργο του.

Ανανέωσε ο Τεγούσης στην Κη-
φισιά
Η διοίκηση της Κηφισιάς ανακοίνωση 
την ανανέωσε την συνεργασία της με τον 
αρχηγό της ομάδας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: “Είμαστε σε 
θέση να ανακοινώσουμε με χαρά την 
ανανέωση του αρχηγού της ομάδας μας 
Θανάση Τεγούση. Ο captain θα βρίσκε-
ται στην οικογένεια της Κηφισιάς για 7η 
συνεχόμενη περίοδο κάτι που τον καθι-
στά έναν από τους μακροβιότερους ποδο-
σφαιριστές μας. Στις 152 συμμετοχές του 
με την ομάδα μας πανηγύρισε την άνοδο 
στην Γ εθνική και τις κατακτήσεις 2 Κυπέλ-
λων Επσα. Αυτές οι επιτυχίες θα αποτελέ-
σουν την βάση για την δημιουργία μιας 
ισχυρής ομάδας κατά την νέα περίοδο και 
με την παρουσία του φυσικού ηγέτη της 
ομάδας Θανάση Τεγούση”.

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
«Νέο «Π. Μαγουλάς» μέχρι τον Μάρτιο του 2019 »
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Μ
όνο έτοιμη δεν έδειξε η Ρω-
σία ενόψει του Μουντιάλ με 
την οικοδέσποινα να μένει 
στο 1-1 κόντρα στην Τουρ-

κία.
Με το Μουντιάλ να πλησιάζει οι ομάδες 
συνεχίζουν τα φιλικά τους παιχνίδια. Ένα 
από αυτά διεξήχθη στη Μόσχα με την 
οικοδέσποινα Ρωσία να μην δείχνει και 
τόσο έτοιμη, καθώς έμεινε στο 1-1 κόντρα 
στη Τουρκία. Οι Ρώσοι κατάφεραν να 
προηγηθούν με τον Σαμέντοφ στο 35’ για 
να έρθει ο Μάλι στο 60’ να διαμορφώσει 
το τελικό 1-1.

Ηττα χωρίς Πρίγιοβιτς για τη 
Σερβία
Η Σερβία παρουσιάστηκε χωρίς τον Πρί-
γιοβιτς στο πρώτο φιλικό ενόψει Μου-
ντιάλ και ηττήθηκε 1-0 από τη Χιλή. Το 
Μαρόκο επικράτησε 2-1 της Σλοβακίας. 
Μπορεί τα σερβικά ΜΜΕ να τόνιζαν πως 
ο Πρίγιοβιτς θα παίξει βασικός στο φιλικό 
του Γκρατς με τη Χιλή, αλλά ο Μλάντεν 
Κρστάιτς τον άφησε εκτός, δοκιμάζοντας 
Μίτροβιτς και Γιόβιτς. Κακοί οι Σέρβοι στο 
πρώτο τεστ ενόψει Μουντιάλ, προβλήμα-
τισαν με την εικόνα τους και ηττήθηκαν 
1-0. Μάτιτς και Μιλίνκοβιτς Σάβιτς μπήκαν 
στο β’ μέρος, προσπάθησαν να δώσουν 
ρυθμό, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Οι Χιλια-
νοί έδειξαν μεγαλύτερο πάθος και στο 75’  
έχασαν την ευκαιρία της χρονιάς, όταν από 
σέντρα του Μαριπάν ο Ενρίκες μόνος με 
το τέρμα έστειλε τη μπάλα άουτ! Στο 88ο 
λεπτό οι Χιλιανοί πήραν τη νίκη γοήτρου 
χάρη στο γκολ του Μαριπάν!

Νίκη για το Μαρόκο
Θετικό το δεύτερο τεστ για το Μαρόκο, 
όπου επικράτησε 2-1 της Σλοβακίας στη 
Γενεύη. Ανεβασμένοι οι Μαροκινοί, αντέ-
δρασαν στο γκολ του Γρεγκούς (58’) και 
με κορυφαίο τον Ζίγιεχ και τον Μπελχα-
ντά έφτασαν στην ανατροπή. Στο 64’ από 
ασίστ του χαφ του Αγιαξ ο Ελ Κααμπί 
πέτυχε το 1-1 και δέκα λεπτά αργότερα ο 
Μπελχαντά διαμόρφωσε το 2-1.

Νιγηρία – Τσεχία 0-1
Χωρίς νίκη σε τέσσερα παιχνίδια (3 ήττες) 
προετοιμασίας οι Σούπερ Αετοί μετά και 
το 1-0 από την Τσεχία. Με αυτή την εικόνα 
θα πάνε στο Μουντιάλ, καθώς δεν έχουν 

άλλο φιλικό.
Πολύ άσχημα τα μηνύματα που λαμβά-
νει ο Γκέρνοτ Ρορ. Ο εκλέκτορας της Νιγη-
ρίας είδε την ομάδα του να αποτυγχάνει 
σε ακόμα ένα μουντιαλικό φιλικό προε-
τοιμασίας και μάλιστα κόντρα σε μη μου-
ντιαλικό αντίπαλο. Αυτή τη τη φορά ήταν 
το 0-1 από την Τσεχία που προβλημάτισε.
Το μοναδικό γκολ σημείωσε σε φάση 
διαρκείας ο Κάλας (25’) και έτσι οι Σούπερ 
Αετοί έχουν τέσσερα σερί φιλικά με τρεις 
ήττες (Αγγλία, Σερβία, Τσεχία) και μία μόνο 
ισοπαλία (Ζαΐρ). Το φοβερό είναι ότι δεν 
έχουν κλείσει άλλον αγώνα και θα πάνε με 
αυτή την εικόνα στο πρώτο μεγάλο ραντε-
βού τους με την Κροατία (16/06) για τον 
4ο όμιλο.

Βέλγιο – Αίγυπτος 3-0
Νίκη αυτοπεποίθησης πέτυχε το Βέλγιο, 
που επιβλήθηκε πολύ άνετα με 3-0 της 
Αιγύπτου. Η ομάδα του Κούπερ δεν μπο-
ρεί με τίποτα να σκοράρει χωρίς τον τραυ-
ματία Σαλάχ. Τα πάντα τελείωσαν από το 
πρώτο ημίχρονο, με τον Λουκάκου να 
κάνει το 1-0 στο 27’ και τον Αζάρ το 2-0 
στο 38’.
Οι Αιγύπτιοι προσπάθησαν να παίξουν 
σκληρά για να ανακόψουν τους αντιπά-
λους τους, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ο 
Μαρτίνεθ έκανε αλλαγές στην επανάληψη, 
οι Βέλγοι δεν βρήκαν ρυθμό, αλλά από την 
άλλη δεν κινδύνευσαν, με τον Φελαϊνί να 
κάνει το τελικό 3-0 στις καθυστερήσεις.

Ισοπαλία με Ελβετία η Ισπανία
Η Ισπανία προηγήθηκε αλλά δεν κατά-
φερε να πάρει τη νίκη κόντρα στην Ελε-
βτία με το 1-1 να είναι το τελικό στο μεταξύ 
τους φιλικό στο Madrigal.
Σε ένα φιλικό-ζέσταμα για το Παγκόσμιο 
Κύπελλο που ακολοθεί, η ομάδα του Χού-
λεν Λοπετέγκι δεν κατάφερε να νικήσει 
την Ελβετία, μένοντας στο ισόπαλο 1-1. 
Ο Αλβαρο Οντριοθόλα άνοιξε λογαρια-
σμό με την Εθνική Ισπανίας με εξαιρετικό 
γκολ, όμως το λάθος του Νταβίδ Ντε Χέα 
έδωσε στον Ρικάρντο Ροδρίγες της Μίλαν 
τη δυνατότητα να ισοφαρίσει από κοντά. 
Για την La Roja ξεκίνησαν Ντιέγο Κόστα 
και Ιάγο Ασπας στην επίθεση, όμως δεν 
έκαναν τρελά πράγματα για την Ισπανία, 
που έμεινε στο 1-1 στο γήπεδο της Βιγι-
αρεάλ.

Προετοιμασία Μουντιάλ

Ισόπαλη με Τουρκία η Ρωσία

Με ανατροπή (2-1), οι Αυστριακοί 
χάλασαν τη μουντιαλική πρόβα του 
Νόιερ, ο οποίος έπαιξε για πρώτη φορά 
από τις 16 Σεπτεμβρίου και είχε κάποιες 
καλές επεμβάσεις.

Τ
ο φιλικό της Αυστρίας με τη Γερμανία 
είχε έναν ξεκάθαρο λόγο διεξαγωγής 
που ξεπερνούσε το απλό παιχνίδι, α-
κόμα και της μουντιαλικής προετοιμα-

σίας. Ηταν η πρώτη εμφάνιση του Μάνουελ 
Νόιερ έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό 
του τον Σεπτέμβριο. Πριν ξεκινήσει, ο αρχη-
γός των Ασυτριακών, Γιούλιαν Μπαουμγκάρ-
τλινγκερ, είχε πει ότι η ομάδα του θα φρόντιζε 
να βομβαρδίσει τον Νόιερ, ώστε να τον κρα-
τήσει σε φόρμα. Και τελικά το έκανε, φτάνο-
ντας μάλιστα στη νίκη με ανατροπή (2-1).
Οι Γερμανοί προηγήθηκαν με τον Οζίλ να 
δέχεται την πάσα δώρο του αντίπα-
λου τερματοφύλακα, αλλά η δια-
γώνια βολίδα του Χίντερεγκεν 
έπειτα από κόρνερ (53’) και το 
πλασέ του Σεπφ (69’) γύρισαν 
το ματς, με τον Νόιερ να έχει 
ορισμένες καλές επεμβάσεις, 
καθώς ο Γιόακιμ Λεβ προσπα-
θεί να καταλάβει σε τι κατάσταση 
βρίσκεται το Νο1 της χώρας, τον οποίο 
θέλει να έχει βασικό παρά την μακροχρόνια 
απουσία.

Σαουδική Αραβία – Περού 0-3
Ο Πάολο Γκερέρο δικαιώθηκε, η τιμωρία 
του για υπόθεση ντόπινγκ άρθηκε και βρέ-
θηκε στην αρχική ενδεκάδα του Περού για 
το φιλικό με την Σαουδική Αραβία. Όχι μόνο 
αυτό, καθώς ο 34χρονος επιθετικός πέτυχε 
δύο γκολ στη νίκη της ομάδας του με 3-0!
Ο Καρίγιο ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ 
για τους Περουβιανούς με... κεραυνό στο 
20’, πριν ο Γκερέρο κάνει το 2-0 στο 41’ και 
το 3-0 στο 64’. Η προετοιμασία του Περού 
έχει πάει εξαιρετικά και δείχνει σε πολύ καλή 
κατάσταση ενόψει Μουντιάλ, σε αντίθεση με 
τους Σαουδάραβες, που μετά την καλή εμφά-
νιση στο φιλικό με την Ιταλία, έδειξαν κακό 
πρόσωπο.

Αποθέωση για Κέιλορ Νάβας και 
τριάρα η Κόστα Ρίκα
Οι συμπατριώτες του βράβευσαν τον πορ-
τιέρο της Ρεάλ και έπειτα οι συμπαίκτες του 
καθάρισαν εύκολα 3-0 τη Βόρεια Ιρλανδία.

Ο Κέιλορ Νάβας λατρεύεται σαν ήρωας 
στην πατρίδα του και δικαίως με όσα επικά 
έχει πετύχει με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Καθώς 
επέστρεψε λοιπόν για το εντός φιλικό με τη 
Βόρεια Ιρλανδία, γνώρισε την αποθέωση από 
τους συμπατριώτες του που τον βράβευσαν 
κιόλας. Ωστόσο, στο παιχνίδι δεν είχε πολλά 
να κάνει. Οι συμπαίκτες του ήταν καταιγιστι-
κοί και διέλυσαν τους αντιπάλους τους με 3-0 
(30’ Βανέγας, 46’ Κάμπελ, 66’ Κάλβο), κάνο-
ντας μία εξαιρετική μουντιαλική πρόβα.

Εχασε η Ισλανδία, σκόραρε ο Φιν-
μπόγκασον
H Ισλανδία έχασε 3-2 από τη Νορβηγία παρά 
το ότι κατάφερε να ανατρέψει αρχικά το σκορ.
Η Ισλανδία θα είναι στο Μουντιάλ της Ρωσίας, 
στον 4ο όμιλο με Αργεντινή, Κροατία και Νιγηρία.
Ωστόσο, σ’ αυτή τη φάση θα πρέπει να δεί-

ξει βελτίωση μιας και ηττήθηκε από τη 
ΝΟρβηγία με 3-2.

ΟΙ Νορβηγοί άνοιξαν το σκορ 
με τον Γιόνσεν στο 15’, αλλά 
με τον Φινμπόγκασον και τον 
Σίγκουρντσον οι Ισλανδοί 
έκαναν το 2-1. Η Νορβηγία 
ωστόσο με τον Κινγκ στο 80’ 

και τον Σάρλοθ στο 85’ διαμόρ-
φωσαν το τελικό 3-2.

Γαλλία - Ιταλία 3-1
Με μια 11άδα κοντά σε αυτή που θα δούμε 
στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας, η ομάδα 
του Ντιντιέ Ντεσάν ήταν σαφώς ανώτερη από 
την Ιταλία που είχε πολλά νέα πρόσωπα από 
τον Ρομπέρτο Μαντσίνι. Μόλις στο 8’ άνοιξαν 
το σκορ οι Τρικολόρ με πλασέ του Ουμτιτί σε 
κενή εστία ύστερα από εκτέλεση φάουλ του 
Γκριζμάν, ο οποίος στο 29’ έκανε το 2-0 από 
τη βούλα του πέναλτι έπειτα από ανατροπή 
του Λούκας Ερναντέζ από τον Μαντραγκόρα. 
Στο 36’ μείωσαν οι Azzurri με τον Μπονούτσι 
από κοντά μετά την επέμβαση του Γιορίς σε 
φάουλ του Μπαλοτέλι (2-1). Οι Γάλλοι είχαν 
δοκάρι στο πρώτο μέρος με μακρινό σουτ του 
Ν’ Γκολό Καντέ και στο ξεκίνημα του δεύτε-
ρου είχαν και δεύτερο με τον Ουσμάν Ντε-
μπελέ της Μπαρτσελόνα να κάνει υπερηχη-
τική κούρσα και τρομερή προσποίηση σε δύο 
αλλά το δεξί σουτ πήγε στο οριζόνιο του Σιρί-
γκου. Ο πορτιέρε της Τορίνο νικήθηκε τελικά 
από τον Ντεμπελέ στο 63’ με τον εξτρέμ να 
κάνει απίθανο σουτ με φάλτσο στο παρα-
θυράκι για το 3-1 το οποίο έμεινε μέχρι το 
φινάλε.

Σφαλιάρα σε Νόιερ και 
Γερμανία από Αυστρία
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Στην απόκτηση του Γιώργου Παπαδόπουλου 
προχωρά η Νέα Σαλαμίνα.

Η 
διοίκηση των «ερυθρόλευκων» της Αμ-
μοχώστου τα βρήκε σε όλα με τον 27χρο-
νο πρώην τερματοφύλακα της Ανόρθω-
σης και απομένουν τα τυπικά για την ολο-

κλήρωση της συμφωνίας.
Πρόκειται για την τρίτη φετινή προσθήκη στο 
ρόστερ του Σάββα Πουρσαϊτίδη, μετά τις αποκτή-
σεις των Ζαχαρία Θεοδώρου και Τιμόθεου Παύλου.
Φαίνεται ότι ο Ελλαδίτης τεχνικός θέλει πρώτα να 
τακτοποιήσει το κυπριακό στοιχείο στην νέα ομάδα 
που ετοιμάζει και να γεμίσει τα κενά στο ρόστερ με 
ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν τις πραγματικότη-
τες στο κυπριακό ποδόσφαιρο.
Αυτό είναι και ο έβδομος σταθμός στην καριέρα 
του Παπαδόπουλου μετά το ΘΟΪ, τον Ερμή, την 
Αναγέννηση, την ΑΠΕΠ, την ΠΑΕΕΚ και την Ανόρ-
θωση.

Όσο αργεί ο Σαλίν δυσκολεύει το πράγμα 
Όσο καθυστερεί να απαντήσει ο Γάλλος τερματο-
φύλακας Ρομέν Σαλίν τότε μπορεί να πει κανείς ότι 
δυσκολεύει το πράγμα και δεν θα έχει και άδικο.
Η ιστορία στο ποδόσφαιρο μας έχει διδάξει αυτό 
το πράγμα και θα πρέπει στην Ανόρθωση να αρχί-
σουν να ανησυχούν.
Πέραν αυτού, μαθαίνουμε ότι μπαίνουν στην μέση 
και άλλες ομάδες για να τον κάνουν δικό τους.
Αυτό δυσκολεύει το έργο των ανθρώπων της 
«Κυρίας» όμως δεν παύει να λείπει η αισιοδοξία 
ότι θα είναι θετική η απάντηση του καθώς κρίνουν 
ότι η πρόταση που του έγινε είναι αρκετά καλή. 
Ο χρόνος θα δείξει αλλά τα πράγματα δεν είναι 
εύκολα.
Βέβαια επειδή είναι μια θέση στην οποία καίγονται 
θα πρέπει να δουν τι θα κάνουν τις αμέσως επόμε-
νες μέρες. Να του διαμηνύσουν ότι θέλουν απά-
ντηση για να ξέρουν πως θα προχωρήσουν.

ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια, Ανόρθωση για Αντρέ 
Σάντος
Το όνομα του Αντρέ Σάντος ήρθε στο προσκήνιο 
και στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.
Ο Πορτογάλος διεθνής μέσος την περασμένη χρο-
νιά είχε απασχολήσει έντονα την Ανόρθωση και την 
Ομόνοια, ενώ σε πιο μικρό βαθμό απασχόλησε την 
ΑΕΛ που είχε τότε στο πηδάλιο της τεχνικής ηγεσίας 
τον Μπρούνο Μπαλταζάρ.
Μάλιστα, με την Ανόρθωση ο Αντρέ Σάντος είχε 
έλθει σε προφορική συμφωνία και ανέμενε να 
πάρει την ελευθέρα του από την Αρούκα. Ελευθέρα 
που δεν πήρε, αναγκάζοντας την Ανόρθωση να 
στραφεί στην περίπτωση του Βλάντμιρ Γκάντσεφ.

Ως εκ τούτου, ο ΑΠΟΕΛ είναι η τέταρτη κυπριακή 
ομάδα που κτυπάει την πόρτα του Πορτογάλου 
μέσου. Για να δούμε αν αυτή είναι και η τυχερή 
φορά και ο Αντρέ Σάντος κατηφορίσει στο νησί 
μας…

Συμφωνία με Μπρου!
Ο Γάλλος μέσος Κέβιν Μπρου προβάρει την φανέλα 
του Απόλλωνα καθώς ο 29χρονος τα βρήκε με τους 
Γαλάζιους της Λεμεσού και αναμένεται ότι θα έρθει 
στην Κύπρο την ερχόμενη εβδομάδα για να περά-
σει από τις εργομετρικές εξετάσεις.
Πρόκειται για 29χρονο με γαλλικό διαβατήριο μέσο 
που παίζει στον άξονα και μπορεί να αγωνιστεί και 
ως εξάρι και ως οχτάρι, αφού συνδυάζει αμυντικά 
και δημιουργικά καθήκοντα.
Ο 29χρονος μέσος έχει αγωνιστεί διαδοδικά σε 
Ρεν, Σατορού, Κλερμόν, Ντιζόν, Μπουλόν, Ιστρ και 
Λέφσκι Σόφας, ενώ την τελευταία τετραετία απέ-
κτησε σταθερότητα, αγωνιζόμενος στην αγγλική 
Ίπσουιτς.

Γερολέμου τριετίας!
Η ΑΕΛ εξασφάλισε την υπογραφή του Γιάννη Γερο-
λέμου.
Πρόκειται για συμβόλαιο τριών ετών, με τον νεαρό 
Κύπριο ποδοσφαιριστή να υπογράφει άμεσα την 
επέκταση της συνεργασίας του με την ομάδα της 
Λεμεσού.

Στα γαλαζοκίτρινα ο Κατσαντώνης
Ο Ανδρέας Κατσαντώνης βρίσκεται στο επίκεντρο 
των τελευταίων 24 ωρών αφού είναι ανάμεσα στην 
Ομόνοια και τον ΑΠΟΕΛ.
Ο νεαρός ο οποίος αγωνιζόταν στους πράσινους τα 
τελευταία χρόνια, συμφώνησε με τον ΑΠΟΕΛ, πους 
ως γνωστό αγωνιζόταν και πιο παλιά εκεί, πριν πάει 
στην Ομόνοια.

Άρης κατά Ράντου!
Είχαμε αναφέρει προ ημερών ότι ο Ράντου κατηγο-
ρούσε τον Άρη για χρωστούμενα μηνών, αλλά και 
τις διαψεύσεις της ομάδας της Λεμεσού.
Πλέον ο Άρης κινείται δικαστικά, όπως ενημέρωσε:
«Το ΔΣ ρου Άρη Λεμεσού σε χθεσινοβραδινή του 
συνεδρίαση αποφάσισε όπως κινηθεί νομικά στην 
FIFA εναντίον του ποδοσφαιριστή της ομάδας 
Andrei Radu ο οποίος έχοντας για ακόμα ένα χρόνο 
συμβόλαιο με τον Άρη Λεμεσού απουσιάζει αδι-
καιολόγητα από τις προπονήσεις της ομάδας από 
τον Μάρτιο και δεν συμμορφώθηκε με τις υποδεί-
ξεις του σωματείου για να επιστρέψει, όπως επί-
σης θα κινηθεί νομικά εναντίον και της ομάδας με 
την οποία χωρίς την συναίνεση του Άρη Λεμεσού 
προπονείται όλο αυτό το διάστημα ο ποδοσφαι-
ριστής».

αθλητικά

Έκλεισε Παπαδόπουλο και προχωρά

Εβδομάδα εξελίξεων η παρούσα για την ΑΕΛ με τον κόσμο της 
ομάδας να αναμένει ανακοινώσεις.
Προτεραιότητα για τον Ντούσαν Κέρκεζ αποτελεί η αύξηση των 
Κύπριων ποδοσφαιριστών στο ρόστερ και έπειτα η ποιοτική ενί-

σχυση σε καίριες θέσεις.
Για το πρώτο, ο Βόσνιος τεχνικός θέλει πρώτα να διασφαλίσει την συμ-
μετοχή των νεαρών ταλέντων, κάτι που πέτυχε αρχικά με την ανανέωση 
του συμβολαίου του Γιάννη Γερολέμου. Σειρά παίρνει στην συνέχεια η 
περίπτωση του Κωνσταντίνου Μιχαηλίδη με την διοίκηση των «γαλα-
ζοκιτρίνων» να ετοιμάζει στον νεαρό το πρώτο του επαγγελματικό συμ-
βόλαιο.
Για το δεύτερο, έχει δει το φως της δημοσιότητας το όνομα του Άλεξ Ντα 
Σίλβα που αποτέλεσε παρελθόν από τον Απόλλωνα. Πρόκειται για μια 
πολύ καλή, πλην όμως δύσκολη περίπτωση για την ομάδα της Λεμεσού 
η οποία καλείται να ανεβάσει τον δείκτη της οικονομικής της πρότασης 
αν θέλει να τον κάνει δικό της.
Τέλος, οριστικά αναμένεται να ξεκαθαρίσει το διοικητικό τοπίο στην 
Γενική Συνέλευση της Παρασκευής (08/06, 18:00). Αν ο Κώστας Χρι-
στοδούλου καταφέρει να παρουσιάσει ένα πλήρες συνδυασμό, τότε θα 
διαδεχθεί και επίσημα την διοίκηση Άνδρου Σοφοκλέους.

Η ΑΕΛ κατέκτησε το Πρωτάθλημα Παίδων U17
Η ΑΕΛ νίκησε εκτός έδρας τον Ολυμπιακό και κατέκτησε τον τίτλο με 
απολογισμό 97 βαθμούς. Μετά τη λήξη του αγώνα έγινε η απονομή από 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής Νέων και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της ΚΟΠ Γιώργο Φαντάρο.
Το σκορ στη νίκη της ΑΕΛ άνοιξε ο Χαράλαμπος Μελαναρκίτης και ο 
Μιχάλης Κωνσταντινίδης διαμόρφωσε το 2-0.
Το ΑΠΟΕΛ τερμάτισε στη δεύτερη θέση με 96 βαθμούς, μετά το εκτός 
έδρας νικηφόρο 6-0 επί της Ανόρθωσης.

Οι Κύπριοι, η ποιότητα και ο 
νέος πρόεδρος
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αθλητικά

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 66-71

Σαν στο... σπίτι του κι όλα απ’ την αρχή!

Ο Παναθηναϊκός νίκησε για τέταρτη συνεχόμενη φορά στο ΣΕΦ τον Ολυμπιακό (66-71) και πήρε 
πίσω το πλεονέκτημα έδρας ισοφαρίζοντας σε 1-1 τους τελικούς. Επόμενο ματς την Κυριακή στο 
ΟΑΚΑ. 

Ο 
Παναθηναϊκός πήρε πίσω το break επικρα-
τώντας για τέταρτη συνεχόμενη φορά στο 
ΣΕΦ του Ολυμπιακού (66-71) και ανέκτησε 
το πλεονέκτημα της έδρας στους τελικούς 

(1-1). Πλέον η σειρά των τελικών ξεκινά ουσιαστικά 
από την αρχή.
Ο Ολυμπιακός παρά την άμυνα ζώνης των φιλοξε-
νούμενων ξεκίνησε αρκετά καλά και βρίσκο-
ντας τις καλύτερες δυνατές λύσεις προη-
γήθηκε με 11-6 (4’). Στη συνέχεια ο Νικ 
Καλάθης «διάβασε» άριστα την άμυνα 
με αλλαγές των γηπεδούχων και με 
αιχμή του δόρατος τον Ματ Λοτζέσκι 
ο Παναθηναϊκός ανέτρεψε την κατά-
σταση (15-21, 7’). Ο Κώστας Παπα-
νικολάου σκόραρε από κοντά ενώ ο 
Βασίλης Σπανούλης εκμεταλλεύτηκε 
την άμυνα του Τσάβι Πασκουάλ η οποία 
κατέληγε με τον Ζακ Όγκουστ πάνω του και με 
εύκολο τρόπο σκόραρε ισοφαρίζοντας σε 25-25 (9’).
Μπορεί η δεύτερη περίοδος να ξεκίνησε με νέο τρί-
ποντο του Λοτζέσκι (25-30), αλλά το αμέσως επόμενο 
τρίλεπτο άνηκε εξ ολοκλήρου στους Πειραιώτες και 
χάρη σε δύο εύστοχα τρίποντα (Ουίλτζερ, Παπαπέ-
τρου) προηγήθηκαν με 35-32 (13’). Οι «πράσινοι» 
δεν πανικοβλήθηκαν πάντως και αντιμετωπίζοντας 
με ψυχραιμία το ρυθμό σε εκείνο το σημείο των αντι-
πάλων δεν έχασαν την επαφή τους με το σκορ (41-40, 
18’).   
Σε αντίθεση με το προηγούμενο διάστημα του αγώνα, 
στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου οι ομάδες συνα-
γωνίζονταν ποια θα κάνει χειρότερη επίθεση με τον 
Ολυμπιακό (χωρίς πόντο για 5:54) να κερδίζει οριακά 
αυτόν τον διαγωνισμό και τον Τζέιμς Γκιστ να κάνει 
το 43-47 (26’). Ο αρχηγός των Πειραιωτών έσπασε 
τον «γόρδιο δεσμό» της αντίπαλης άμυνας και με 
τρίποντο του Ιωάννη Παπαπέτρου προσπέρασαν 
με 50-49, αλλά ο Μάικ Τζέιμς με 9 σερί δικούς του 
πόντους έκανε το 50-58 (31’).
Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε με διψήφια διαφορά (52-
65, 34’) έχοντας εγκλωβίσει τους γηπεδούχους. Ο 
Ολυμπιακός αδυνατούσε να βρει το δρόμο προς 
το καλάθι (9π. σε 14’ στο δεύτερο ημίχρονο) με τις 
περισσότερες εκ των επιθέσεων του να ολοκληρώνο-
νται με κακές επιλογές. Η είσοδος του Μπόμπι Μπρά-
ουν ήταν η τελευταία «ζαριά» του Γιάννη Σφαιρόπου-
λου. Ο Αμερικανός «ξεκόλλησε» κάπως την επίθεση, 
αλλά οι «ερυθρόλευκοι» δέχονταν συνέχεια καλάθι 
από Τζέιμς ή Καλάθη σε καταστάσεις «ένας εναντίον 

ενός» (55-67, 36’). Ο Γιώργος Πρίντεζης με δύο συνε-
χόμενα καλάθια ξεκίνησε την αντίδραση της ομά-
δας του (61-67, 37’), όμως παρά την άμυνα που έπαι-
ζαν δεν κατάφεραν να μειώσουν περισσότερο αφού 
ακολούθησαν κακές επιθετικές επιλογές. Η έλλειψη 
συγκέντρωσης των «πράσινων» όμως έβαλαν τον 
Ολυμπιακό στη διεκδίκηση της νίκης (66-69, 46’’ για 

τη λήξη).  Ο Σίνγκλετον με 1/2 βολές ύστερα 
από αμφισβητούμενο φάουλ έκανε το 

66-70 , ακολούθησε άστοχη προσπά-
θεια του Σπανούλη και ολοκληρώ-
θηκε ο δεύτερος τελικός.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Ολυμπιακός ήταν 
τραγικός στην επίθεση του στο 
δεύτερο ημίχρονο ενώ στο τέλος 

του αγώνα έκανε και 3/6 βολές. Ο 
Παναθηναϊκός ήταν πιο ψύχραιμος 

από το 21’ έως το 35’ και με τους Τζέιμς 
και Καλάθη εκμεταλλεύτηκε κάθε αδυναμία 

της αντίπαλης άμυνας.
Στα ομαδικά στατιστικά έχουν δίποντα (48%-49%), 
τρίποντα (32%-39%),, βολές (64%-67%), ριμπάουντ 
(36-32), ασίστ (16-10), λάθη (12-9).
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Νικ Καλάθης σε 34:11 
ήταν εκπληκτικός αφού είχε 18 πόντους (3/7δ., 
3/7τρ., 3/4β.), 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα 
και 2 λάθη.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Βαγγέλης 
Μάντζαρης (λόγω βολών κυρίως) σε 13: 06 είχε 0/1 
δίποντο, 0/4 βολές, ένα ριμπάουντ και 2 ασίστ.
ΣΗΜΕΙΟ – ΚΛΕΙΔΙ: Ο Μάικ Τζέιμς με προσωπικό 9-0 
έστειλε την ομάδα του στο +8 (50-58) βάζοντας τις 
βάσεις για τη νίκη της ομάδας του. Στη συνέχεια οι 
φιλοξενούμενοι έφτασαν και στο +13 (52-65, 35’).
Με το σκορ στο 66-69, ο Παναγιώτης Αναστόπου-
λος χρέωσε με φάουλ (διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι 
γηπεδούχοι) τον Παπαπέτρου και ο Σϊνγκλετον με 
1/2 βολές έκανε το 66-70.Ακολούθησε άστοχη ενέρ-
γεια του Σπανούλη και ολοκλήρωθηκε το ματς.
ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Ο Μάικ Τζέιμς είχε σε 24:43, 17 
πόντους με 7/12 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 3/3 βολές και 
5 ριμπάουντ.
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Ο Κέι Σι Ρίβερς στο τέλος του 
ημιχρόνου μετά το κλέψιμο έφυγε ανενόχλητος στον 
αιφνιδιασμό, αλλά ο Κώστας Παπανικολάου τον 
έκοψε εντυπωσιακά στο ταμπλό.
Εντυπωσιακό και το κάρφωμα του Τζέιμς Γκιστ με τα 
δύο χέρια ύστερα από ασίστ του Νικ Καλάθη στην 
τρίτη περίοδο.

Με 100άρα το 2-0 ο 
ΠΑΟΚ

Ο 
ΠΑΟΚ... σκόρπισε 
τον Προμηθέα σ το 
Παλατάκι με 100-61, 
έκανε το 2-0 στη σει-

ρά των μικρών τελικών και πλέ-
ον θέλει να «σφραγίσει» την 
τρίτη θέση στην Πάτρα (9/6). 
Χρόνο στους πιτσιρικάδες έ-
δωσε ο Γιατράς.  
Ο Προμηθέας δεν κατάφερε 
να φανεί ανταγωνιστικός απέ-
ναντι στον ΠΑΟΚ που διπλα-
σίασε τις νίκες στη σειρά με 
τους Πατρινούς. Ο κόουτ ς 
των φιλοξενούμενων παρέ-
ταξε την ελληνική πεντάδα στο 
φινάλε με τους μικρούς Καρα-
ϊσκο,  Μαν τζούκα,  Σκούφη 
και τους Δημάκο, Τουντζια-
ράκη παίζον τας με τε λε ίως 
διαφορετικό σχήμα σε σχέση 
με όλη τη σεζόν και δίνοντας 
ελάχιστο χρόνο στους ξένους 
του Προμηθέα. Από την άλλη 
πλευρά, ο «Δικέφαλος» συνέ-
χισε σ τον ίδιο ρυθμό ως το 
φινάλε και πλέον βρίσκεται μια 
νίκη μακριά από την τρίτη θέση 
στην Basket League.

Ο αγώνας
Η τριπλέ τα των Μαργαρίτη 
(6π.), Κόνιαρη (6π.) και Τζάκσον 
(5π., 2ριμπ.) ηγήθηκε επιθετικά 
του ΠΑΟΚ στην πρώτη περίοδο 
της αναμέτρησης με τον Προμη-
θέα, εκεί όπου ο «Δικέφαλος» 
σούταρε 7/10 δίποντα, μοίρασε 
7 ασίστ, έκανε μόλις 1 λάθος 
και προηγήθηκε με 26-16 στο 
10’. Από την άλλη πλευρά, οι 
παίκτες του Μάκη Γιατρά είχαν 
μόλις 25% στο δίποντο (2/8) και 
5 λάθη ωστόσο επέμειναν στο 
μακρινό σουτ και μέτρησαν 4/8 
τρίποντα. Ο Μαργαρίτης ανέ-
βασε τη διαφορά στο +12 (33-
21, 14’16») ενώ ολοκλήρωσε το 
ημίχρονο με 13 πόντους και 6/7 
σουτ εντός πεδιάς για τον ΠΑΟΚ 
που πήγε στα αποδυτήρια με το 
υπέρ του 45-33 απέναντι στους 
Πατρινούς που είχαν 7/14 τρί-
ποντα και κορυφαίο σκόρερ σε 
αυτό το διάστημα τον Δημάκο 
(11π.). Οι γηπεδούχοι συνέχι-
σαν με το γκάζι πατημένο, βρή-

καν ρυθμό στην επίθεση, εκμε-
ταλλεύτηκαν τις κακές επιλο-
γές του Προμηθέα, έκαναν επι-
μέρους σκορ 20-2 και προη-
γήθηκαν με 65-35 στο 24’02» 
με τον Γκος! Ο Γιατράς κρά-
τησε στο παρκέ τους πιτσιρι-
κάδες των Πατρινών (Καραϊ-
σκο, Μαντζούκα, Σκούφη) και 
τον Δημάκο, ο Πέτεγουεϊ σκό-
ραρε για το +32 (85-53, 34’28») 
κι εν τέλει ο ΠΑΟΚ επικράτησε 
με 100-61 κάνοντας το 2-0 στη 
σειρά.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Μάκης Γιατράς 
χρησιμοποίησε ελάχιστα τους 
ξένους του και ο Προμηθέας 
κατέρρευσε στο δεύτερο ημί-
χρονο. 
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Γεμάτη 
εμφάν ιση από τον Βαγγέλη 
Μαργαρίτη με 18 πόν τους 
(1/1 βολ., 7/9 δίπ., 1/1 τρίπ.), 4 
ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο 
και 2 κοψίματα στα 18:19 που 
έμεινε στο παρκέ. 
ΠΕΡΑ ΣΕ  Κ Α Ι  ΔΕΝ ΑΚΟΥ-
ΜΠΗΣΕ: Ο Λίποβι αγωνίστηκε 
μόλις 9:23 έχοντας 0/1 τρίπο-
ντο, 2 λάθη, 1 ριμπάουντ και 
1 ασίστ. 
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Δημήτρης 
Κατσίβελης είχε 7 πόντους, 7 
ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψί-
ματα και 2 λάθη σε 23:01. 
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Το επιμέρους 
20-2 του ΠΑΟΚ στις αρχές της 
τρίτης περιόδου που έκανε το 
65-35 στο 24’.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Ο Προμηθέας την 
απόδοσή του στο δεύτερο ημί-
χρονο, ο ΠΑΟΚ τίποτα.
H ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το κάρ-
φωμα του Πέτεγουεϊ.
Τα δεκάλεπτα: 26-16, 45-33, 
74-47, 100-61.
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΠΑΟΚ 0-2
Game 1: Προμηθέας - ΠΑΟΚ 
79-81
Game 2: ΠΑΟΚ - Προμηθέας 
100-61
Game 3: Προμηθέας - ΠΑΟΚ 
9/6, 18:00
Game 4: ΠΑΟΚ - Προμηθέας 
13/6, 18:30*
Game 5: Προμηθέας - ΠΑΟΚ 
16/6, 18:00*
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