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Σκοπιανό: Αυτή είναι η συμφωνία 
Τσίπρα με Ζάεφ - Δεν υπάρχει 
αναφορά σε «Severna Makedonija» 



Η κυβέρνηση μειοψηφίας δεν έχει λάβει λαϊκή εντολή διαπραγμά-
τευσης ενός αγκαθιού είκοσι επτά ετών, ούτε εκφράζει την θέση 
της πλειοψηφίας των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων αφού 
δεν έχουν ερωτηθεί. Στις 13 Απριλίου του 1992 η πολιτική ηγεσία 
της χώρας, με εξαίρεση το ΚΚΕ, συμφώνησε ότι η Ελλάδα θα ανα-
γνωρίσει το ανεξάρτητο κράτος των Σκοπίων μόνο εάν τηρηθούν 
και οι τρεις όροι που έθεσε η ΕΟΚ στις 16 Δεκεμβρίου του 1991, 
με την αυτονόητη διευκρίνιση ότι στο όνομα του κράτους αυτού 
δεν υπάρχει η λέξη Μακεδονία. Στη σύσκεψη είχαν λάβει μέρος ο 
Πρόεδρος Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο πρωθυπουργός Κων-
σταντίνος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπαν-
δρέου, η πρόεδρος του ΣΥΝ Μαρία Δαμανάκη και η γγ του ΚΚΕ, 
Αλέκα Παπαρήγα. Αναθεώρηση της θέσης αυτής μπορεί να γίνει 
ΜΟΝΟ από παρόμοια σύσκεψη πολιτικών αρχηγών και όχι από 
δύο πρωτάρηδες πολιτικούς που μόνο ένας είναι εκλεγμένος.
Αναρωτιέστε γιατί η κυβέρνηση αυτή δεν δύναται να αντιπρο-
σωπεύει την βούληση του Ελληνικού λαού; Γιατί είναι κυβέρνηση 
μειοψηφίας. Στις εκλογές του 2015 από 10 εκατομμύρια περίπου 
εγγεγραμμένους Έλληνες ψηφοφόρους ψήφισε το 53%, δηλαδή 
πεντέμισι περίπου εκατομμύρια ψήφοι. Έλαβαν, ΣΥΡΙΖΑ 35,4% 
δηλαδή ούτε δύο εκατομμύρια ψήφους, το οποίο μετατρέπετε 
αυτόματα σε 20% της Ελληνικής επικράτειας. Αυτή είναι η λαϊκή 
εντολή μειοψηφίας που έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ η οποία επ’ ουδέν 
λόγο  δεν παραχωρεί δικαίωμα διαπραγμάτευσης και επίλυση 
εθνικών θεμάτων. Η άπειρη αυτή κυβέρνηση, χωρίς εντολή από 
τον Ελληνικό λαό, χωρίς εντολή από τους αρχηγούς των πολι-
τικών κομμάτων που να αναιρεί την απόφαση του 1992, αυθαί-
ρετα επικαλείται εθνική «νίκη» και εθνικό «όφελος» την αναγνώ-
ριση των σλάβων γειτόνων ως βόρειους «Μακεδόνες», την ταυ-
τότητα τους δε και την γλώσσα τους ως «Μακεδονική». Τρίζουν 
τα κόκκαλα του Φιλίππου, του Αλέξανδρου, του Αριστοτέλη από 
τις αναλήθειες των «εκπροσώπων των Σκοπίων στην Ελλάδα». 
Είναι ανιστόρητοι οι κύριοι ή «σύγχρονοι Εφιάλτες» της Ελλάδος; 
Σίγουρα με τις δηλώσεις αυτές η πολιτική ηγεσία της Ελλάδος 
επικυρώνει τις πάγιες α-λυτρωτικές θέσεις των σκοπιανών.
Ο Γκρουέφσκι και όχι μόνο, έχουν διατυπώσει πως είναι Σλάβοι 
που ήρθαν στην  περιοχή της Παιονίας (ΟΧΙ Μακεδονίας) τον 
5ο και 6ο αιώνα μ. χ. και δεν έχουν καμία σχέση με τον Αλέξαν-
δρο και την Μακεδονία. Αν οι ίδιοι πολιτικοί αρχηγοί του σλαβι-
κού κράτους αυτοαποκαλούνται Σλάβοι γιατί η επιμονή και βια-
σύνη αναγνώρισής τους από την Ελληνική κυβέρνηση μειοψη-
φίας ως Μακεδόνες; Κύριε Παυλόπουλε, Πρόεδρε της «ακόμη 
καλούμενης» Δημοκρατίας της Ελλάδος, θα επιτρέψετε την ήττα 
αυτή να επέλθει κατά την διάρκεια της θητείας σας;  Σταθείτε στο 
ύψος των περιστάσεων και δείξτε στον Ελληνικό λαό ότι ο πατρι-
ωτισμός σας είναι υπεράνω της καρέκλας σας.  Σεβαστείτε την 
απόφαση της σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών και μην επικυ-
ρώσετε καμία συμφωνία χωρίς την συγκατάθεσή τους για αναί-
ρεση. Ζητήστε την συγκατάθεση του Ελληνικού λαού με δημοψή-
φισμα σε ένα τόσο καίριο εθνικό ζήτημα. Μην επιτρέψετε στον 
εαυτό σας να συμπεριληφθεί στην λίστα των πιθανών «σύγχρο-
νων Εφιαλτών». Είναι χρέος σας και εθνική επιταγή να σεβαστείτε 
την βούληση του Ελληνικού λαού καλώντας τον σε δημοψήφι-
σμα για να αποφασίσει ο ίδιος. Η βούληση του Ελληνικού λαού 
έχει εκφρασθεί μέσα από τα συλλαλητήρια που έχουν διοργα-
νωθεί στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Έλληνες σε διπλά-
σιους και τριπλάσιους αριθμούς από τους ψήφους που πήρε ο 
ΣΥΡΙΖΑ έχουν διαμαρτυρηθεί σε συλλαλητήρια ανά την υφήλιο, 

επιστολές από οργανώσεις έχουν σταλεί στην σημερινή κυβέρ-
νηση, εξώδικα από τις Παν-Μακεδονικές, από ακαδημαϊκούς και 
ο πρωθυπουργός μας μαζί με τον υπουργό εξωτερικού (διορι-
σμένος) χωρίς ίχνος ευαισθησίας, απροκάλυπτα και ενάντια σε 
κάθε έννοια δημοκρατικής διακυβέρνησης, μας στερούν ακόμα 
και την έκφραση γνώμης με δημοψήφισμα, κάτι που ακόμα και ο 
Ζάεφ εξασφαλίζει στους πολίτες της χώρας του. 
Κύριε πρωθυπουργέ, κ. υπουργέ αναφέρετε στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης ότι η «Μακεδονική» γλώσσα έχει αναγνωρισθεί από 
το 1977. Προπαγανδίζετε προς όφελος του αντιπάλου άρπαγα; 
Εκάς βέβηλοι! Σας πληροφορούμε πως αποκλειστικό θέμα στην 
Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών που έγινε στην Αθήνα το 1977, 
που εσείς επικαλείστε ότι επήλθε αναγνώριση, ήταν για όλες 
τις χώρες που δεν χρησιμοποιούν το λατινικό αλφάβητο πώς 
θα προχωρήσουν σε τρόπους τυποποίησης (standardization) 
των γεωγραφικών ονομάτων τους σε μεταγραμματισμό 
(transliteration) με λατινικά γράμματα βάσει συστημάτων μετα-
γραμματισμού που θα πρότειναν οι ίδιες οι χώρες. Πώς λοιπόν 
μπορεί να συναγάγει κανείς το συμπέρασμα και να αποδεχθεί 
ότι στη συνάντηση αυτή αναγνωρίστηκε η γλώσσα των Σκο-
πίων ως μακεδονική; Δεν υπάρχει καμία καταγραφή αναγνώ-
ρισης «Μακεδονικής» γλώσσας στην διάσκεψη αυτή. Γλώσσα 
«Μακεδονική» δεν υπήρξε ποτέ, οι Δωριείς είναι Ελληνικό φύλο 
και μιλούν Ελληνικά. Η χρήση και μόνο της λέξης «Μακεδονική» 
σε μια σλαβική διάλεκτο αποτελεί πλήρες ατόπημα ή μη τι άλλο. 
Παραχαράσσει πλήρως την παγκόσμια ιστορία και δίνει δικαι-
ώματα σε άλλους μη σεβασμού της ανθρωπότητας. Αν υπήρξε 
αναγνώριση «Μακεδονικής» γλώσσας το 1977, γιατί εξακολου-
θούν να ζητούν την συγκατάθεσή μας; Ζητούν από την Ελλάδα 
την χρήση του ονόματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ γιατί μόνο η Ελλάδα μπο-
ρεί να την δώσει. Η Μακεδονία είναι πολιτιστική και πολιτισμική 
κληρονομιά της Ελλάδος από τον καιρό που οι πρώτοι πρόγονοι 
Δωριείς αποίκησαν στην ένδοξη γη της.
Κύριε Παυλόπουλε, κύριε Τσίπρα, κύριε Καμμένο, κύριοι βουλευ-
τές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, οι Έλληνες του Καναδά, μαζί με 
τους υπόλοιπους Έλληνες «διαμαρτύρονται» και πρέπει να τους 
ακούσετε ότι Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Η Παμμα-
κεδονική Ομοσπονδία Καναδά «βροντοφωνάζει», ότι Η ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΚΑΙ Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑ-
ΤΕΥΣΙΜΗ. Η παγκόσμια ιστορία της Μακεδονίας και του μεγάλου 
Αλεξάνδρου δεν πλαστογραφείται, τα αδιάψευστα αρχαία ευρή-
ματα δεν παραχαράζονται, και η μοναδική ελληνική γλώσσα δεν 
μπορεί να κλαπεί ούτε κατ’ όνομα. Σταματήστε τις διαπραγματεύ-
σεις αμέσως, επικαλεστείτε την λαϊκή βούληση, πράξτε το καθή-
κον σας. Ο Ελληνικός λαός συγχωρά και ξεχνά όταν αποφεύγει 
τις ήττες, χαράζει βαθιά στην μνήμη του όμως και δεν συγχωρά  
αυτούς που αρνούνται την ίδια του την υπόσταση, τον σεβασμό 
και την ακεραιότητα του. 
Κύριοι, κύριοι, οφείλουμε σεβασμό και τιμή σε αυτούς που μέσα 
από αγώνες έχουν διατηρήσει την Ελληνική οντότητα και πολιτι-
σμό. Οφείλετε να ανακαλέστε την απόφαση σύναψης συμφω-
νίας με τον σφετεριστή γείτονα της ιστορίας και του ονόματος της 
Μακεδονίας. 
Είναι η τελευταία σας ευκαιρία. Η Νέμεσις αγρυπνά.

Εκ μέρους του Δ.Σ
Γεώργιος Παπαδάκης
Πρόεδρος

Τορόντο, 14 Ιουνίου 2018

Προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό, τον υπουργό εξωτερικών, 
όλους τους ΑΡΝΗΤΕΣ της Ελληνικότητας της Μακεδονίας, καθώς επίσης και προς όλους τους πατριώτες Έλληνες που δεν θα επιτρέψουμε 

να πραγματοποιηθεί η σύναψη αυτής της παράνομης συμφωνίας ξεπουλήματος της γενέτειράς μας Μακεδονίας.
Κύριοι, η Παμμακεδονική Ομοσπονδία Καναδά καθώς επίσης και σύσσωμοι οι Έλληνες του Καναδά

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ
την παράνομη αυτή δοσοληψία της κληρονομιάς της Μακεδονίας από μια κυβέρνηση μειοψηφίας και παραθέτουμε τους λόγους της τοποθέτησής μας.
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επικαιρότητα

Σκοπιανό: Αυτή είναι η συμφωνία Τσίπρα με Ζάεφ - Δεν 
υπάρχει αναφορά σε «Severna Makedonija» 

Τ
ο απόγευμα της Τετάρτης δόθηκε στη Βουλή το κείμενο της συμ-
φωνίας για το Σκοπιανό. Σε αυτό αναφέρεται ότι οι δύο χώρες 
συμφωνούν στο όνομα «Βόρεια Μακεδονία». Το κείμενο της 
συμφωνίας ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Ζόραν Ζάεφ για 

το ονοματολογικό δόθηκε και στα κόμματα.
Την Παρασκευή αναμένεται στη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας για να ενημε-
ρώσει την Ολομέλεια.
Μεταξύ άλλων, στο κείμενο αναφέρεται πως η συμφωνία είναι τελική 
και τερματίζει την ενδιάμεση συμφωνία του 1995. Προβλέπει ότι η 
ΠΓΔΜ θα υιοθετήσει το όνομα «Βόρεια Μακεδονία» και ότι θα τροπο-
ποιήσει το Σύνταγμά της.
Επίσης, τα Σκόπια θα φέρουν την συμφωνία προς ψήφιση στη Βουλή 
τους και, αν το επιθυμούν, θα κάνουν δημοψήφισμα. Οι συνταγματικές 
τροποποιήσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2018.
Το κείμενο τονίζει επίσης πως η συμφωνία θα επικυρωθεί από την 
Ελλάδα, μόνο όταν τα Σκόπια θα ολοκληρώσουν τις συνταγματικές 
τους τροποποιήσεις.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3:
«Σε συνέχεια αυτών των διαπραγματεύσεων έχουν ήδη γίνει αμοι-
βαίως αποδεκτά και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
Α) Το επίσημο όνομα του Δεύτερου Μέρους θα είναι «Δημοκρατία της 
Βόρειας Μακεδονίας» το οποίο θα είναι το συνταγματικό όνομα του 
δεύτερου μέρους και θα χρησιμοποιείται erga omnes όπως προβλέπε-
ται στην παρούσα συμφωνία. Το σύντομο όνομα του δεύτερου μέρους 
θα είναι «Βόρεια Μακεδονία»
Β) η ιθαγένεια του δεύτερου μέρους θα είναι Μακεδονική - πολίτης της 
Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας όπως αυτή θα εγγράφεται σε 
όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα
Γ) η επίσημη γλώσσα του δεύτερου μέρους θα είναι «Μακεδονική 
Γλώσσα» όπως αναγνωρίστηκε από την 3η Συνδιάσκεψη των Η.Ε. 
για την τυποποίηση των γεωγραφικών ονομάτων που διεξήχθη στην 
Αθήνα το 1977 και περιγράφεται στο άρθρο 7 (3) και 4() της παρούσας 
συμφωνίας
Δ) Οι όροι «Μακεδονία» και «Μακεδόνας» έχουν την έννοια που απο-
δίδεται στο άρθρο 7 της παρούσας συμφωνίας. 
Επίσης σύμφωνα με την 4η παράγραφο του πρώτου άρθρου τα επό-
μενα βήματα καθορίζονται ως εξής προκειμένου τα Σκόπια να έχουν 
ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους εως το τέλος του 2018:
Α) Το Δεύτερο Μέρος (σ.σ. ΠΓΔΜ) χωρίς καθυστέρηση, θα καταθέσει 
τη Συμφωνία στο Κοινοβούλιό του για κύρωση
Β) Σε συνέχεια της κύρωσης της παρούσας Συμφωνίας από το κοινο-
βούλιο του δεύτερου Μέρους, το Δεύτερ Μέρος θα γνωστοποιήσει 
στο Πρώτο Μέρος (σ.σ. Ελλάδα) ότι το κοινοβούλιό του έχει κυρώσει 
την Συμφωνία
Γ) το δεύτερο Μέρος εφόσον το αποφασίσει, θα διεξάγει δημοψήφι-
σμα

Δ) το Δεύτερο Μέρος θα ξεκινήσει τη διαδικασία των συνταγματικών 
τροποποιήσεων όπως προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία
Ε) το Δεύτερο Μέρος θα ολοκληρώσει in toto τις συνταγματικές τροπο-
ποιήσεις εως το τέλος του 2018
Ζ) Μόλις το Δεύτερο Μέρος γνωστοποιήσει την ολοκλήρωση των 
προαναφερόμενων συνταγματικών τροποποιήσεων και όλων των 
εσωτερικών νομικών διαδικασιών του προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η 
παρούσα Συμφωνία το Πρώτο Μέρος θα κυρώσει χωρίς καθυστέρηση 
την παρούσα Συμφωνία.
Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του ίδιου άρθρου οι διαδικασίες «για 
την ταχεία τροποποίηση του Συντάγματος» της γειτονικής χώρας θα 
ξεκινήσουν «με την κύρωση της Συμφωνίας από το κοινοβούλιό του ή 
σε συνέχεια δημοψηφίσματος»…
Στην παράγραφο 12 αναφέρεται ότι το όνομα και οι ορολογίες της 
παρούσας Συμφωνίας, δηλαδή «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδο-
νίας» κλπ «θα ενσωματωθούν στο Σύνταγμα του δεύτερου Μέρους. Η 
αλλαγή αυτή θα γίνει en bloc με μια τροποποίηση…».

Παράλληλα στην πρώτη παράγραφο του 2ου άρθρου επισημαίνεται 
ότι η Ελλάδα «συμφωνεί να μην αντιταχθεί στην υποψηφιότητα ή την 
ένταξη του Δεύτερου Μέρους, υπο το όνομα και τις ορολογίες» της 
Συμφωνίας σε διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακούς οργανισμούς 
και θεσμούς όπου η Ελλάδα είναι μέλος.
Στο άρθρο 7 επισημαίνει ότι Ελλάδα και ΠΓΔΜ αναγνωρίζουν ότι η 
«εκατέρωθεν αντίληψη τους» ως προς τους όρους «Μακεδονία» και 
«Μακεδόνας» αναφέρεται σε διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο κα πολι-
τιστική κληρονομία. Αναφορικά με την Ελλάδα «με τους όρους αυτούς 
νοούνται όχι μόνο η περιοχή και ο πληθυσμός της βόρειας περιοχής 
του Πρώτου Μέρους (σ.σ. Ελλάδας), αλλά και τα χαρακτηριστικά τους, 
καθώς και ο Ελληνικός πολιτισμός, η ιστορία της, η κουλτούρα και 
η κληρονομία αυτής της περιοχής από την αρχαιότητα εως σήμερα. 
Ως προς τα Σκόπια «με αυτούς τους όρους νοούνται η επικράτεια, η 
γλώσσα, ο πληθυσμός και τα χαρακτηριστικά τους, με την δική τους 
ιστορία, πολιτισμό και κληρονομία, διακριτώς διαφορετικά από αυτό 
που αναφέρονται στο άρθρο 7(2) (σ.σ. για την Ελλάδα)».
Επίσης, η ΠΓΔΜ «σημειώνει ότι η επίσημη γλώσσα της, η Μακεδονική 
γλώσσα, ανήκει στην ομάδα των Νότιων Σλαβικών γλωσσών. Τα Μέρη 
σημειώνουν ότι η επίσημη γλώσσα και τα άλλα χαρακτηριστικά του 
Δεύτερου Μέρους (σ.σ. ΠΓΔΜ) δεν έχουν σχέση με τον αρχαίο ελληνικό 
πολιτισμό, την ιστορία, την κουλτούρα και την κληρονομία της βόρειας 
περιοχής της Ελλάδας».
Στο άρθρο 8 προβλέπεται ότι και η γειτονική χώρα θα μπορεί να ζητή-
σει από την Ελλάδα διόρθωση ενός ή περισσοτέρων «συμβόλων» 
της σε περίπτωση που πιστεύει ότι «συνιστούν μέρος της ιστορικής η 
πολιτισμικής κληρονομίας του». Με την δεύτερη παράγραφο του ίδιου 
άρθρου προβλέπεται πως εντός 6 μηνών από την ενεργοποίηση της 
συμφωνίας η γειτονική χώρα θα επανεξετάσει το καθεστώς των μνη-
μείων της, δημοσίων κτιρίων και υποδομών στην επικράτειά του και 
στο μέτρο που αυτά αναφέρονται καθ οιονδήποτε τρόπο στην αρχαία 
Ελληνική ιστορία και πολιτισμό θα προβεί στις κατάλληλες διορθωτι-
κές κινήσεις.
Επίσης, με την τρίτη παράγραφο προβλέπεται πως η ΠΓΔΜ οφείλει να 
μην ξαναχρησιμοποιήσει τον Ηλιο της Βεργίνας στην σημαία της και 
πρέπει εντός έξι μηνών από την ενεργοποίηση της συμφωνίας να προ-
χωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές.
Αξίζει να επισημανθεί ότι πουθενά στο αγγλικό ή στο ελληνικό κείμενο 
δεν γίνεται αναφορά σε «Severna Makedonija». Στο χθεσινό non paper 
του Μαξίμου αναφερόταν ότι «το όνομα «Δημοκρατία της Βόρειας 
Μακεδονίας», που θα αναγνωρίζεται στη χώρα μας ως «Severna 
Makedonja», βάζει τέλος στον αλυτρωτισμό που ενείχε η ονομασία 
«Δημοκρατία της Μακεδονίας», το οποίο αποτελούσε τη συνταγμα-
τική ονομασία της γείτονος και με το οποίο είχε ήδη αναγνωριστεί από 
περισσότερα από 140 κράτη σε διμερές επίπεδο, μεταξύ των οποίων 
τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα».

Τόσο στο ελληνικό όσο και στο 
αγγλικό κείμενο, δεν υπάρχει 
αναφορά στη σλαβική ονομασία 
«Severna  Makedoni ja»,  η 
οποία, σύμφωνα με το χθεσινό 
«non paper» του Μαξίμου, θα 
χρησιμοποιείτο στη χώρα μας, 
βάζοντας τέλος στον αλυτρωτισμό 
των γειτόνων
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Τ
ην απόφαση να εγκρίνει το αίτημα για 
άδεια του Δημήτρη Κουφοντίνα   έλαβε 
την Πέμπτη το Συμβούλιο της Φυλακής.
Όπως έγινε γνωστό, η άδεια είναι 

48ωρης διάρκειας και θα ενεργοποιηθεί μόλις 
το βασικό στέλεχος της 17Ν ανακάμψει από την 
πολυήμερη απεργία πείνας που πραγματοποιεί.
Μετά τη συγκεκριμένη εξέλιξη, ο Δημήτρης 
Κουφοντίνας αναμένεται να διακόψει την απερ-
γία πείνας και μόλις κριθεί έτοιμος από τους για-
τρούς, να πάρει εξιτήριο από το Κρατικό της 
Νίκαιας όπου βρίσκεται.
Ο Δημήτρης Κουφοντίνας είχε ξεκινήσει απερ-
γία πείνας στις 30 Μαΐου και τις τελευταίες δύο 
ημέρες, οι γιατροί έκριναν ότι είχε περιέλθει σε 
οριακή κατάσταση.
Η άδεια αυτή θα είναι η τρίτη που θα λάβει από 
τις φυλακές ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Το από-

γευμα της Πέμπτης εγκρίθηκε από το Συμβούλιο 
των φυλακών η 48ωρη άδεια στον καταδικα-
σμένο σε 11 φορές ισόβια Δημήτρη Κουφοντίνα 
ως μέλος της 17Ν.
Υπενθυμίζεται ότι ο «Λουκάς» της τρομοκρατι-
κής οργάνωσης με κείμενό του που είχε αναρ-
τηθεί σε σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, 
γνωστοποιούσε ότι προχωρά σε απεργία πεί-
νας, καταγγέλλοντας «εισαγγελικό βέτο» στη 
χορήγηση και νέας άδειας από το συμβούλιο 
των φυλακών.
Η απόφαση για τη χορήγηση νέας άδειας στον 
Δημήτρη Κουφοντίνα ήταν ομόφωνη, ενώ ο 
εισαγγελέας του συμβουλίου ορίστηκε την 
περασμένη Παρασκευή. Η άδεια χορηγήθηκε 
στον «Λουκά» της 17Ν, υπό τον όρο της εμφά-
νισής του μια φορά την ημέρα στο αστυνομικό 
τμήμα.

Σταματά την απεργία πείνας ο Κουφοντίνας 
- Του εγκρίθηκε 48ωρη άδειαΣύγκρουση με πρόταση 

μομφής 

Το απόγευμα της Πέμπτης και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 
ψηφοφορίας για το πολυνομοσχέδιο περί των απαιτουμένων για την 
ολοκλήρωση της 4ης αξιολόγησης αλλά και του ελληνικού προγράμματος 
στο κοινοβούλιο ξεκίνησε η συζήτηση σχετικά με την κατάθεση πρότασης 
δυσπιστίας από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Τ
ην απόφαση αυτή γνωστοποίησε 
ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μη-
τσοτάκης από το βήμα της Βουλής 
το μεσημέρι της Πέμπτης κατά την 

παρέμβασή του για το πολυνομοσχέδιο. 
Λίγες ώρες νωρίτερα, και συγκεκριμένα 
το βράδυ της Τετάρτης, το Μαξίμου με α-
νακοίνωσή του προκαλούσε τη Νέα Δη-
μοκρατία να καταθέσει πρόταση μομφής, 
θεωρώντας πως η καταψήφιση αυτής της 
πρότασης είναι δεδομένη. 
Η πρόταση δυσπιστίας εκ μέρους της Νέας 
Δημοκρατίας αφορά στη συμφωνία που 
αναμένεται να υπογραφεί την Κυριακή 
στις Πρέσπες μεταξύ Αθηνών και Σκοπίων 
με την οποία επιλύεται η εκκρεμότητα του 
Μακεδονικού. Τη συμφωνία αυτή μέχρι 
στιγμής έχουν χειροκροτήσει ο ΟΗΕ, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ αλλά και 
οι κυβερνήσεις των συμ-
μαχικών χωρών καθώς 
και οι καγκελαρίες των 
χωρών-μελών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Με έναν 
σπάνιο για τα ελληνικά 
πράγματα θετικό τρόπο 
έχει αντιδράσει και ο διε-
θνής Τύπος, ανεξαρτήτως 
πολιτικών προτιμήσεων, αναφορικά με την 
επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και 
πΓΔΜ. 
Ωστόσο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη 
γειτονική χώρα από την πρώτη στιγμή 
σημειώθηκαν τριγμοί που προϊδεάζουν 
για ανακατατάξεις στα πολιτικά συστήματα 
των δύο χωρών. Η συμφωνία, στην υπο-
γραφή της οποίας θα παρίσταται ο διαμε-
σολαβητής του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς, ενσω-
ματώνει έναν πολιτικό οδικό χάρτη που 
αφορά και τις δύο χώρες με εκατέρωθεν 
δεσμεύσεις, ο οποίος θα χρειαστεί αρκε-
τούς μήνες για να ολοκληρωθεί. Στο ίδιο το 
κείμενο της συμφωνίας αναφέρεται πως 
το χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσής της 
λήγει στα τέλη του 2018, αλλά ενδεχομέ-
νως θα χρειαστούν ακόμη λίγοι μήνες για 
την επίλυση όλων των εκκρεμοτήτων που 
εμπεριέχουν τα 20 άρθρα της συμφωνίας. 
Η Νέα Δημοκρατία διά στόματος Κυριά-
κου Μητσοτάκη χαρακτήρισε τη συμφω-

νία αυτή ως «κακή», επισημαίνοντας πως 
συνιστά μείζονα εθνική υποχώρηση. Στην 
παρέμβασή του προς τη Βουλή ο αρχηγός 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης έδωσε 
την εντύπωση ότι απορρίπτει στο σύνολό 
της τη συμφωνία, αν και επέμεινε σε δύο 
βασικά ζητήματα, αυτό της Μακεδονικής 
εθνικότητας και της Μακεδονικής γλώσ-
σας. 
Σύμφωνα με πολιτικούς και διπλωματικούς 
παρατηρητές στην ελληνική πρωτεύουσα, 
η πρόταση μομφής δεν φαίνεται να έχει 
τύχη υπό τους συσχετισμούς που ισχύουν 
αυτήν την περίοδο. Οι παραπάνω κύκλοι 
θεωρούν ότι ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσί-
πρας έχει ήδη διασφαλισμένη την καταψή-
φιση αυτής της πρότασης δυσπιστίας.
Ωστόσο, οι ίδιοι κύκλοι, συνεπικουρού-
μενοι και από πολιτικούς παράγοντες 

που παρακολουθούν εκ του 
σύνεγγυς τις εξελίξεις και 
διαθέτουν κανάλια επικοι-
νωνίας με το Μαξίμου αλλά 
και την ηγετική ομάδα της 
Νέας Δημοκρατίας, επιμέ-
νουν πως το ζήτημα της συμ-
φωνίας Αθηνών - Σκοπίων θα 
προκαλέσει τέτοιες ανατρο-

πές, που θα αλλάξουν τον πολιτικό χάρτη 
της χώρας. Οι ανατροπές αυτές αφορούν 
κυρίως την αντιπολίτευση και ήδη τέτοιες 
κινήσεις έχουν καταστεί εμφανείς στον 
χώρο της Κεντροαριστεράς και ιδιαίτερα 
στο εσωτερικό του Κινήματος Αλλαγής.
Όπως αναφέρει το κείμενο που κατα-
τέθηκε στη Βουλή, «η ανακοίνωση της 
συμφωνίας με την κυβέρνηση της ΠΓΔΜ 
είναι η σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι 
της αγανάκτησης του ελληνικού λαού. Η 
συμφωνία αυτή συναντά την αντίθεση της 
συντριπτικής πλειονότητας των Ελλήνων».
Να σημειώσουμε πως οι τέσσερις πρώτοι 
που υπέγραψαν το κείμενο ήταν ο πρόε-
δρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτά-
κης, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, Αντώ-
νης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής, και 
ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ Βαγγέλης Μεϊ-
μαράκης, ενώ ακολούθησαν αλφαβητικά 
οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης.
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Την ώρα που η κυβερνητική πλειοψηφία είναι έτοιμη να ψηφίσει νέα φορομπηχτικά μέτρα μέχρι 
το 2022, που επί της ουσίας ισοδυναμούν με 4ο Μνημόνιο, καταρρέει το υποτιθέμενο «success 
story» στην οικονομία

Δ
ύο μέρες πριν από την συνάντησή 
τους στο υπουργείο Οικονομικών, 
Ευκλείδης Τσακαλώτος και Κλάους 
Ρέγκλινγκ άφησαν να φανεί, με δη-

λώσεις τους, ότι τους χωρίζει ένα χάσμα, ό-
σον αφορά στην ανάγκη -ή μη- ελάφρυνσης 
του ελληνικού χρέους. Την ώρα που ο επικε-
φαλής του ESM δήλωνε, στο πλαίσιο της συ-
νάντησής του με τον πρωθυπουργό, Αλέξη 
Τσίπρα, ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται μια νέα 
ρύθμιση χρέους, ο υπουργός Οικονομικών, 
σε συνέντευξή του, υπογράμμιζε ότι, χωρίς 
την ελάφρυνση, η χώρα μας δεν μπορεί να 
βγει στις αγορές!
Αναλυτικότερα, στην ανάγκη συνέχισης των 
μεταρρυθμίσεων, τόσο μέχρι τη λήξη του 
προγράμματος όσο και μετά αναφέρθηκε ο 
επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας, (ESM) Κλάους Ρέγκλινγκ.
«Η Ελλάδα μπορεί να καταστεί το επόμενο 
success story, όπως και οι άλλες χώρες που 
εντάχθηκαν σε προγράμματα διάσωσης, 
αλλά πρέπει να συνεχίσει τις μεταρρυθμι-
στικές πολιτικές τόσο κατά το υπόλοιπο πρό-
γραμμα όσο και μετά», δήλωσε ο Ρένγκλινγκ. 
Οι δηλώσεις του επικεφαλής του ESM έγιναν 
στο πλαίσιο της συνάντησής του με τον πρω-
θυπουργό, Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξί-
μου, όπου συζήτησαν για την οικονομία αλλά 
και τη συμφωνία για τα Σκόπια.
Αναφερόμενος στο ζήτημα του χρέους, ο κ. 
Ρέγκλινγκ ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ελά-
φρυνση υπό προϋποθέσεις. «Το Eurogroup 
έχει δεσμευτεί να δώσει στην Ελλάδα περαι-
τέρω ελάφρυνση του χρέους εάν χρειάζε-
ται όταν τελειώσει το πρόγραμμα και εάν η 
Ελλάδα έχει καλύψει όλες τις προϋποθέσεις 
του προγράμματος» ανέφερε, ενώ έδωσε 
έμφαση στο θέμα της ανάπτυξης.
Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός 
παραλλήλισε τις εξελίξεις με σκάκι, όπου ο 
παίκτης έχει πολλούς αντιπάλους και απαι-
τούνται λεπτοί χειρισμοί.
«Νιώθω σαν σκακιστής που παίζει σε δύο 
σκακιέρες. Έχουμε τις διαπραγματεύσεις για 
το θέμα του δανείου και για το όνομα των 
Σκοπίων. Ελπίζω ότι θα έχουμε μια καλή λύση 
σαν τη χθεσινή για το πιο σημαντικό θέμα για 

τη χώρα. Έχουμε σημειώσει πολύ πρόοδο, 
βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια τελική λύση 
που θα είναι αντάξια των θυσιών που κατέ-
λαβε η Ελλάδα και θα είναι αυτό το οποίο 
θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε ο Έλλη-
νας πρωθυπουργός, ο οποίος δέχτηκε τα 
συγχαρητήρια του επικεφαλής του Ευρωπα-
ϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, για το κλεί-
σιμο της συμφωνίας με τα Σκόπια.
«Είναι εξαιρετικά σημαντικό για μας, στα 
οικονομικά φύλλα της Handelsblatt, της Wall 
Street Journal και των Financial Times να μην 
γραφτεί στις 22 Ιουνίου ότι το Eurogroup 
μετέθεσε εκ νέου το πρόβλημα και δεν διευ-
θέτησε το ζήτημα το ελληνικού χρέους. Εάν 
συμβεί αυτό, προφανώς δε θα έχουμε πρό-
σβαση στις χρηματαγορές» παραδέχθηκε ο 
υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακα-
λώτος σε συνέντευξή του στην ΖΕΙΤ Online.

Σύμφωνα με τον κ. Τσακαλώτο, το Eurogroup 
έχει καταστήσει σαφές ότι «προτίθεται να 
βοηθήσει την Ελλάδα στην επάνοδό της στις 
χρηματαγορές- ανεξαρτήτως της συμμετο-
χής του ΔΝΤ», σημειώνοντας ότι μετά το τέλος 
του προγράμματος θα υπάρχει καθεστώς ενι-
σχυμένης εποπτείας. «Με τον τερματισμό του 
προγράμματος θα υπάρχει εποπτεία πιο ενι-
σχυμένη από εκείνη που είχαν η Πορτογαλία, 
η Ιρλανδία και η Κύπρος. Εκτός αυτού, υπάρ-
χουν οι αγορές», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο προληπτικής 
γραμμής στήριξης, ο κ. Τσακαλώτος υποστή-
ριξε ότι το Eurogroup του Ιουνίου 2017 απο-
φάσισε να δημιουργηθεί ένα ταμειακό από-
θεμα. «Δεν είναι προς το συμφέρον ούτε της 
Γερμανίας ούτε της Ελλάδας να συνεχίσουμε 
να έχουμε προγράμματα διάσωσης. Γιατί μια 

τέτοια πιστωτική γραμμή δεν θα ήταν τίποτε 
άλλο παρά ένα νέο πρόγραμμα, με όρους και 
προαπαιτούμενα», επισημαίνει.
Επίσης, υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε 
και στο «ιταλικό ζήτημα» και στην αναταραχή 
που προκλήθηκε στις αγορές των ομολό-
γων, λέγοντας πως δεν αναμένει να συνεχι-
στεί αιωνίως η άνοδος στις αποδόσεις των 
ελληνικών ομολόγων και στον ΟΔΔΗΧ είναι 
σε θέση να αποφανθούν με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο σχετικά με το πότε θα είναι 
κατάλληλες οι συνθήκες για νέο δανεισμό 
από τις χρηματαγορές.

Ρέγκλινγκ: Θέλουμε να κάνουμε 
την Ελλάδα ελκυστική για επενδύ-
σεις
«Θέλουμε να κάνουμε την Ελλάδα ελκυστική 
για επενδύσεις» με την ελάφρυνση του χρέ-
ους της μακροπρόθεσμα, δήλωσε ο επικε-
φαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθε-
ρότητας (ESM), Κλάους Ρέγκλινγκ, σε συνέ-
ντευξη που έδωσε στην πορτογαλική εφημε-
ρίδα Publico. Στην παρατήρηση ότι οι αγορές 
περιμένουν κάποιας μορφή οριστική συμ-
φωνία για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέ-
ους, ο Ρέγκλινγκ δήλωσε: «Και αυτό το θέμα 
είναι στην ατζέντα. Βραχυπρόθεσμα δεν είναι 
τόσο σημαντικό, επειδή η Ελλάδα έχει λάβει 
ήδη μεγάλη ελάφρυνση χρέους το 2012 και 
επωφελείται σημαντικά από αυτή. Μακρο-
πρόθεσμα, όμως, είναι ένα θέμα, επειδή 
θέλουμε να κάνουμε την Ελλάδα ελκυστική 
για επενδύσεις. Όχι μόνο για τους επενδυτές 
χαρτοφυλακίου που αγοράζουν ξανά ελλη-
νικά ομόλογα, αλλά και για τις πραγματικές 
ξένες άμεσες επενδύσεις. Είναι σημαντικό για 
την Ελλάδα να δημιουργήσει ένα περιβάλ-
λον που είναι φιλικό στην ανάπτυξη. Αυτό 
περιλαμβάνει την ύπαρξη όχι πολύ υψηλών 
φόρων και ένα καλό ρυθμιστικό περιβάλλον. 
Η άλλη πλευρά του νομίσματος, όμως, είναι 
να υπάρξει ελάφρυνση του χρέους. Υπάρχει 
μία δέσμευση του Eurogroup για επιπλέον 
ελάφρυνση του χρέους στο τέλος του προ-
γράμματος, αν χρειασθεί και αν η Ελλάδα έχει 
εκπληρώσει όλους τους όρους του προγράμ-
ματος.

Ρέγκλινγκ: Δεν χρειάζεται ρύθμιση 
χρέους - Τσακαλώτος: Χωρίς ρύθμιση 
χρέους δεν βγαίνουμε στις αγορές 

Σε πένθος ο Πύρρος 
Δήμας - Πέθανε η 
σύζυγός του

Έ
φυγε από τη ζωή  η σύζυγος του Ολυμπιονίκη της 
Άρσης Βαρών, Πύρρου Δήμα, Αναστασία. Την τρα-
γική είδηση γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσης η 
Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Άρσης Βαρών και η οικογένεια του αθλήματος των δυνα-
τών εκφράζει τη θλίψη της και τα συλλυπητήρια για την 
απώλεια της συζύγου του Προέδρου της ΕΟΑΒ Πύρρου 
Δήμα».
Ο Πύρρος Δήμας, ο Ολυμπιονίκης που χάρισε τρία χρυσά 
και ένα χάλκινο μετάλλιο στην Ελλάδα και τεχνικός διευθυ-
ντής της Ομοσπονδίας Αρσης Βαρών των ΗΠΑ, είχε μιλή-
σει στο παρελθόν για τη μάχη που έδινε η σύζυγός του, 
Αναστασία, με τον καρκίνο.
Όταν ρωτήθηκε τότε γιατί εγκατέλειψε την πολιτική, ο Πύρ-
ρος Δήμας απάντησε: «Δεν εγκατέλειψα. Απλώς δεν ψηφί-
στηκα. Έπεσαν τότε οι εκλογές και πάνω στο πρόβλημα της 
Αναστασίας (σ.σ. της συζύγου του). Στις 3 Ιανουαρίου δια-
γνώστηκε ο όγκος στο κεφάλι, λίγο μετά, 14 του μηνός, χει-
ρουργήθηκε. Γλοιοβλάστωμα. Εγχειρίστηκε στην Ελλάδα. 
Τώρα είναι σταθερή η κατάστασή της. Δεν έφυγα από την 
πολιτική γιατί δεν μου άρεσε ή μετάνιωσα αλλά για προ-
σωπικούς λόγους. Δεν θα μπορούσα να αφήσω την Ανα-
στασία, τα παιδιά. Περάσαμε πολύ δύσκολα... εισπράξαμε 
πολλή αγάπη... Ο Γολγοθάς συνεχίζεται...».
Μιλώντας, μεταξύ άλλων, για τις προτεραιότητες που έχει 
στη ζωή του, είχε πει:
«Η οικογένειά μου πάνω απ’ όλα. Η γυναίκα μου, τα παι-
διά μου, η Ελένη 21 ετών κάνει μεταπτυχιακό στο Σικάγο, 
ο Βίκτωρ 18 χρόνων πέρασε στο Γέιλ για πολιτικές επιστή-
μες, η Μαρία 16 και ο Νικόλας 7. Η Μαρία κάνει κωπηλα-
σία και την πηγαίνω στον Αγιο Κοσμά κάθε μέρα. Θέλω 
τα παιδιά μου να κάνουν ό,τι δεν είχα τη δυνατότητα να 
κάνω εγώ. Κλαίω όταν τα βλέπω να προκόβουν. Αυτά είναι 
τα καλύτερα μετάλλιά μου. Μετά έρχεται η καριέρα. Οι 
Αμερικανοί με ζητούν από το 2012. Δεν ήθελα να φύγω 
όμως από την Ελλάδα. Τώρα, διαπιστώνω εχθρότητα. 
Πρόσφατα, μας έστειλε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
να αξιολογήσουμε τους καθηγητές φυσικής αγωγής που 
παίρνουν κάθε χρόνο απόσπαση ως προπονητές στα 
σωματεία μας. Στείλαμε έξι. Εκοψαν τον πρώτο και τον 
δεύτερο! Δηλαδή τους άριστους. Αξιολογείς και κόβεις 
τους δύο καλύτερους; Γιατί; Στη ζωή μου προχώρησα 
γιατί έλεγα άσε τους μικρούς να γίνονται μικρότεροι και 
τα άφηνα πίσω μου όλα αυτά. Πρώτη φορά αντιδρώ γιατί 
ακούσαμε πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια: «γερμανοτσο-
λιάδες», «στα τέσσερα»... Την εποχή του δημοψηφίσμα-
τος είχα δεχθεί επίθεση από λογαριασμούς στο facebook 
που ανήκαν κατά σειρά σε ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Χρυσαυγίτες 
και Αλβανούς».
Πέρυσι ο Πύρρος Δήμας είχε χάσει και τον πατέρα του από 
ανακοπή καρδιάς. 
Ο Βίκτωρ Δήμας άφησε την τελευταία του πνοή στη Χει-
μάρρα. Ο πατέρας του Ολυμπιονίκη είχε έρθει εκείνη την 
περιόδο στην Ελλάδα για να υποβληθεί σε εξετάσεις και 
μόλις επέστρεψε στη γενέτειρά του, υπέστη ανακοπή καρ-
διάς.
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επικαιρότητα

Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν 
καθόλου καλά κατά τη 
διάρκεια της πολύωρης 
συζήτησης μεταξύ της ηγεσίας 
του Κινήματος Αλλαγής 
σχετικά με τη διαμόρφωση 
μιας κοινής θέσης έναντι της 
συμφωνίας Αθηνών - Σκοπίων

Ο 
Γιώργος Παπανδρέου, ο 
Σταύρος Θεοδωράκης, 
ο Νίκος Ανδρουλάκης, 
ο Γιώργος Καμίνης και ο 

Θανάσης Θεοχαρόπουλος τάχθη-
καν σαφώς υπέρ της συμφωνίας με 
την Φώφη Γεννηματά, η οποία ω-
στόσο είναι και πρόεδρος του κι-
νήματος, να μειοψηφεί. Το τελικό 
σκορ που σημειώθηκε στην Χαρι-
λάου Τρικούπη ήταν 5 - 1 με ό,τι αυ-
τό συνεπάγεται.
Αμέσως μετά και, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, η Φώφη Γεννηματά και 
ο Γιώργος Παπανδρέου κλείστη-
καν σε μία αίθουσα προκειμένου 
να καταλήξουν σε συμφωνία για 
ένα κείμενο συγκερασμού όλων 
των απόψεων. Η προσπάθεια συνε-
χίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της 
νύχτας από μία ομάδα στελεχών 
προκειμένου να εκδοθεί ένα ενω-
τικό κείμενο. Τις πρώτες πρωινές 
ώρες ήταν σαφές πως κάτι τέτοιο 
δεν ήταν εφικτό. 

Το πρωί της επόμενης ημέρας, 
δηλαδή την Πέμπτη, η Φώφη Γεν-
νηματά ως πρόεδρος του Κινή-
ματος εξέδωσε δική της προσω-
πική δήλωση με την οποία αν και 
προσπαθεί να φανεί συμβιβα-
στική, εντούτοις οι προϋποθέσεις 
που τίθενται για την υπερψήφιση 
της συμφωνίας με τα Σκόπια είναι 
τέτοιες που καθιστούν αδύνατο 
κάτι τέτοιο. Το αποτέλεσμα ήταν 
πως στην πλειοψηφία τους τα ΜΜΕ 
την Πέμπτη το πρωί τιτλοφόρησαν 
«Όχι της Φώφης Γεννηματά στη 
συμφωνία». 
Τίθεται λοιπόν ένα σοβαρό ζήτημα. 
Υπό τις παρούσες συνθήκες η κοι-
νοβουλευτική πλειοψηφία της 
Δημοκρατικής Συμπαράταξης που 
συμμετέχει στο Κίνημα Αλλαγής 
τάσσεται κατά τα φαινόμενα ενά-
ντια στη συμφωνία Τσίπρα - Ζάεφ. 
Αντιθέτως, η κοινοβουλευτική 
ομάδα του κόμματος «Το Ποτάμι» 
τάσσεται υπέρ της συμφωνίας. 
Υπέρ της συμφωνίας έχει ταχθεί και 
ο βουλευτής Θανάσης Θεοχαρό-
πουλος της ΔΗΜΑΡ, ενώ τη συμφω-
νία στηρίζει, και μάλιστα χωρίς επι-
φυλάξεις, το ΚΙΔΗΣΟ του Γιώργου 
Παπανδρέου. Είναι σαφές πως για 
ένα τόσο κορυφαίο ζήτημα είναι 
αδύνατη η επίτευξη μιας ενωτικής 
εικόνας του Κινήματος Αλλαγής. 
Με λίγα λόγια το εγχείρημα «σκό-
νταψε» στο πρώτο δύσκολο πρό-

βλημα που αντιμετώπισε. 
Απ’ την άλλη πλευρά, ο Ευάγγελος 
Βενιζέλος απέφυγε να τοποθετηθεί 
«κομματικά» έναντι της συμφωνίας 
περιοριζόμενος σε μία δήλωση που 
αφορά το περιεχόμενο αυτό καθ’ 
αυτό του τελικού κειμένου από 20 
άρθρα που καλούνται να υπογρά-
ψουν οι κκ Νίκος Κοτζιάς και Ντιμί-
τρι Ντιμιτρόφ.
Σε αυτή του τη δήλωση ο Ευάγ-
γελος Βενιζέλος επισήμανε πως 
«ο διάβολος κρύβεται στις λεπτο-
μέρειες» χωρίς ωστόσο να πάρει 
μία σαφή θέση έναντι του ζητήμα-

τος αλλά κανείς δεν ξεχνά πως στο 
παρελθόν ο κ. Βενιζέλος είχε δια-
χειριστεί πολλές φορές το «Μακε-
δονικό» πάντα ευθυγραμμισμένος 
με την λεγόμενη «εθνική γραμμή», 
δηλαδή της αποδοχής της απόφα-
σης του ΟΗΕ για τη διαμεσολά-
βηση Νίμιτς με στόχο την επίτευξη 
λύσης με σύνθετη ονομασία και 
γεωγραφικό προσδιορισμό.
Είναι δηλαδή λογικό στο τέλος 
αυτής της διαδικασίας ο Ευάγγε-
λος Βενιζέλος και εντός της δημο-
κρατικής παράταξης να διατηρήσει 
μία «σολομώντεια συμπεριφορά» 

αφήνοντας να εννοηθεί πως η συμ-
φωνία γενικά έχει θετικά σημεία 
αλλά και «γκρίζες ζώνες».
Ωστόσο μία στάση «Πόντιου 
Πιλάτου» εκ μέρους του Ευ. Βενι-
ζέλου αναμένεται να περιπλέξει 
ακόμη περισσότερο τα πράγματα 
στην ήδη επιβαρυμένη Κεντρο-
αριστερά. Και αυτό διότι πολύ 
σύντομα  και, εντός του αμέσως 
επόμενου χρονικού διαστήματος, 
όλες οι πολιτικές δυνάμεις και συλ-
λογικά και ατομικά θα κληθούν να 
πάρουν θέση έναντι της συμφω-
νίας αυτής.

Μειοψήφησε η Φώφη - Σε τροχιά διάσπασης το Κίνημα Αλλαγής 
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Αμετάβλητη στο 21,2% η ανεργία το 
α’ τρίμηνο του 2018

Σ
το 21,2% διαμορφώθηκε το ποσο-
στό της ανεργίας στη χώρα το α’ τρί-
μηνο εφέτος και μειώθηκε μεν κατά 
2,1 μονάδες από το 23,3% του α’ τρι-

μήνου 2017, αλλά παρέμεινε αμετάβλητο σε 
σύγκριση με το δ’ τρίμηνο 2017. Ο αριθμός 
των ανέργων ανήλθε σε 1.001.191 άτομα, με 
την πλειονότητα αυτών (68,4% ή 684.815 
άτομα) να είναι μακροχρόνια άνεργοι, ήτοι 
να αναζητούν εργασία για ένα έτος ή περισ-
σότερο.
Σύμφωνα με την τριμηνία έρευνα εργατικού 
δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των ανέρ-
γων μειώθηκε κατά 10,2%, σε σχέση με το α’ 
τρίμηνο του προηγούμενου έτους και κατά 
0,6%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Οι βασικοί λόγοι που σταμάτησαν οι άνεργοι 
να εργάζονται είναι είτε γιατί απολύθηκαν 
(25,0%) είτε γιατί η εργασία τους ήταν περι-

ορισμένης διάρκειας και τελείωσε (28,9%). 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων εργα-
ζόταν στους κλάδους ξενοδοχείων και εστί-
ασης (22,3%). Σε ό,τι αφορά στο επάγγελμα 
της προηγούμενης εργασίας τους, το μεγα-
λύτερο ποσοστό (30,9%) απασχολούνταν 
στην παροχή υπηρεσιών ή ως πωλητές. 
Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν 
εργαστεί στο παρελθόν (νέοι άνεργοι) είναι 
19,4%. Η πλειονότητα των ανέργων (68,4%) 
αναζητεί εργασία ένα έτος ή περισσότερο 
(μακροχρόνια άνεργοι), ενώ ποσοστό 92,1% 
των ανέργων αναζητεί εργασία ως μισθω-
τός με πλήρη απασχόληση. Το ποσοστό των 
ανέργων που δηλώνουν ότι δεν είναι εγγε-
γραμμένοι στον ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 22,5%, 
ενώ το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι 
λαμβάνουν επίδομα ή βοήθημα από τον 
ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 13,2%.

επικαιρότητα

Η απόφαση να δοθεί από τον ESM 
η υποδόση του 1 δισ. ευρώ, η 
οποία αναβλήθηκε την περασμένη 
εβδομάδα, ήταν το «δώρο» που έφερε 
μαζί του στην Αθήνα ο επικεφαλής 
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας, Κλάους Ρέγκλινγκ.

Ό
πως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευ-
ρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερό-
τητας (ESM) ενέκρινε σήμερα την 

αποδέσμευση 1 δισ. Ευρώ στην Ελλάδα για 
την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών. 
Πρόκειται για το εναπομένον ποσό της 4η 
δόσης της χρηματοδοτικής συνδρομής του 
ESM που εγκρίθηκε στις 27 Μαρτίου 2018. 
Θα εκταμιευθεί σε ειδικό λογαριασμό για πε-
ραιτέρω εκκαθάριση καθυστερούμενων ο-
φειλών.
Η έγκριση της δόσης δόθηκε κατόπιν της 
θετικής αξιολόγησης από τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα για την πορεία της εκκαθά-
ρισης των ληξιπροθέσμων από την ελληνική 
κυβέρνηση και της αποτελεσματικότητας του 
συστήματος ηλεκτρονικών δημοπρασιών, 
όπως ορίζεται στο τεχνικό μνημόνιο συμφω-

νίας της 22ας Μαρτίου 2018.
«Είμαι στην ευχάριστη θέση να σημειώσω 
ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει σημειώσει 
ικανοποιητική πρόοδο όσον αφορά την 
εκκαθάριση των καθυστερημένων οφειλών 
της στον ιδιωτικό τομέα», δήλωσε ο διευθύ-
νων σύμβουλος του ESM κ. Klaus Regling. 
«Αν η Ελλάδα παραμείνει αποφασισμένη να 
διατηρήσει τη δυναμική των μεταρρυθμί-
σεων και να εφαρμόσει τις υπόλοιπες μεταρ-
ρυθμίσεις, είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε 
να ολοκληρώσουμε την τρέχουσα τέταρτη 
αναθεώρηση του προγράμματος ΕΜΣ και ότι 
η Ελλάδα μπορεί να πραγματοποιήσει μια 
επιτυχημένη έξοδο (σσ: από το πρόγραμμα) 
τον Αύγουστο, όπως είχε προγραμματιστεί».
Μετά την εκταμίευση που εγκρίθηκε 
σήμερα, η οικονομική βοήθεια του ESM για 
την Ελλάδα θα ανέρχεται σε 46,9 δισ. ευρώ, 
από συνολικό ποσό προγράμματος των 86 
δισ. ευρώ. Ο ΕΜΣ και το ΕΤΧΣ έχουν μέχρι 
στιγμής εκταμιεύσει σχεδόν 189 δισ. ευρώ 
στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένου του 
ποσού που εγκρίθηκε σήμερα), καθιστώ-
ντας τους ως τους μεγαλύτερους πιστωτές 
της Ελλάδας. Το τρέχον πρόγραμμα ESM για 
την Ελλάδα προγραμματίζεται να λήξει στις 
20 Αυγούστου 2018.

Μόλις ψηφίστηκαν τα μέτρα, 
ο ESM εκταμίευσε τη δόση του 
ενός δισ. ευρώ!

Μητσοτάκης κατά Τσίπρα: Έγκλημα 
στις τράπεζες - Οι φορολογούμενοι 
έβαλαν 40 δισ. και έχει μείνει 1,7 δισ! 

Κ
υριάκος Μητσοτάκης μιλώντας 
στην Ετήσια Γενική Συνέλευσή της 
Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών που 
φέτος συμπληρώνει 90 χρόνια λει-

τουργίας.
Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά 
στην καταστροφή των αξιών στο τραπεζικό 
σύστημα, τόνισε ότι οι Έλληνες συμμετεί-
χαν στις τράπεζες με 30 δισ. Ευρώ, ποσό 
που σήμερα έχει εξαϋλωθεί στο 1,7 δισ. Αν 
συνυπολογιστούν και οι ζημίες των μικρομε-
τόχων κόστισε στους Έλληνες φορολογούμε-
νος 40 δισ ευρώ.
«Τέτοια καταστροφή δεν έχει ξαναγίνει, πρό-
κειται για έγκλημα που δεν έχει παραγραφεί 
και φυσικά, θα αναζητηθούν οι ευθύνες στο 
ακέραιο» είπε ο πρόεδρος της Νέας Δημο-
κρατίας.
Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης σε μία πολύ 
θετική οικονομική συγκυρία για την ΕΕ, η 
χώρα βρίσκεται σε δυσμενή θέση παρά το 
γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια και οι τιμές 
της ενέργειας βοήθησαν και ο τουρισμός 
αυξήθηκε, όπως και το ΑΕΠ.
Για να γίνει κατανοητή η μεγάλη ευκαιρία 
που χάθηκε μεταξύ 2015-2017, είπε ο κ. 
Μητσοτάκης, η Κύπρος σωρευτικά γνώρισε 
αύξηση του ΑΕΠ 9,3%, η Ελλάδα στο ίδιο 
διάστημα κατά 0,9%.
Στο τέλος του 2014 είπε, στην Πορτογαλία 
το ΑΕΠ ήταν 193 δισ και στην Ελλάδα 179 
δισ. Στο τέλος του 2017 στην Πορτογαλία είχε 
φθάσει 193 δισ. και στην Ελλάδα τα 177,7 
δισ.
«Η καταστροφή του συσσωρευμένου πλού-
του που έγινε στην Ελλάδα είναι πρωτο-
φανής κατά τα χρόνια της διακυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ και υπολογίζεται από 86 δισ. κατά 
την ΤτΕ ώς και 200 δισ κατά τον πρώην επικε-
φαλής του Euroworking Group» τόνισε ο κ. 
Μητσοτάκης και συνέχισε:
«H καταστροφή του πλούτου είναι πρωτο-
φανής και θα σταθώ ιδιαιτέρα στο θέμα της 
ανακεφαλαιοποίησης. Οι τράπεζες στηρί-
χθηκαν με 25 δισ κατά την πρώτη ανακε-
φαλαιοποίηση μέχρι τα τέλη του 2013 και 
η αξία των μετοχών που παρακράτησε για 
λογαριασμό των Ελλήνων φορολογούμε-
νων το ΤΧΣ ανήλθε στα 23 δισ ευρώ. Η άνο-
δος όμως των λαϊκιστών στην εξουσία έφερε 
δραματικές καταστάσεις που κορυφώθηκαν 
με την επιβολή των capital controls».
Η νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με 

5,4 δισ. μέσω του ΤΧΣ ήταν, είπε ο κ. Μητσο-
τάκης, παντελώς αχρείαστη και σήμερα η 
συμμετοχή του ΤΧΣ έχει εξαϋλωθεί στο 1,7 
δισ. Δηλαδή έβαλαν 30 δισ. οι Έλληνες και 
έμεινε 1,7 δισ. ενώ με τις ζημίες και των υπό-
λοιπων μετόχων κόστισε περίπου 40 δισ.
Αντίστοιχα ο κ. Μητσοτάκης έδωσε την 
εικόνα του τι συνέβη το ίδιο διάστημα στο 
εξωτερικό. Οι ΗΠΑ για την αντιμετώπιση 
της χρηματοοικονομικής κρίσης του 2008 
διέθεσαν 431 δισ δολάρια τα οποία πήραν 
πίσω με κέρδος 15,3 δισ. Η Ιρλανδία για 
την κρίση του 2009 ίδρυσε την ΝΑΜΑ (bad 
bank) η οποία δαπάνησε 32 δισ. και ήδη 
φέρνουν στους Ιρλανδούς φορολογούμε-
νους 2 δισ.
Κάτι αντίστοιχο συνέβη και στην Αγγλία με 
την RBS. «Mόνο στην περίπτωση του ΤΧΣ 
είχαμε τέτοιου μεγέθους καταστροφή. 
Ευθύνη μίας ανεύθυνης και ανίκανης κυβέρ-
νησης» τόνισε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε 
στις προτεραιότητές του για το τραπεζικό 
σύστημα. Το πρώτο, είπε, είναι η αποκα-
τάσταση της εμπιστοσύνης που μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο με μία μεγάλη πολιτική 
αλλαγή. Χρειάζεται νέο μείγμα φορολογι-
κής πολιτικής και ένα φορολογικό σύστημα 
σταθερό για 5 χρόνια τουλάχιστον. Σε βάθος 
διετίας, συνέχισε, θα μειώσουμε τον ΕΝΦΙΑ 
κατά 30% για να αποκατασταθούν οι αξίες 
των ακινήτων ενώ σταδιακά θα μειώσουμε 
και το φόρο των επιχειρήσεων με στόχο να 
φτάσει το 24%.
Θα εισάγουμε νέα φορολογική κλίμακα 
για τα εισοδήματα με αρχικό συντελεστή 
9% ενώ θα καταργήσουμε σταδιακά την 
Εισφορά Αλλελεγγύης και το Τέλος Επιτη-
δεύματος. Ο ΦΠΑ στον Τουρισμό θα επα-
νέλθει στο 11% εν΄’ω το όριο υπαγωγής 
στον ΦΠΑ θα αυξηθεί στις 25.000 ευρώ. Θα 
εισάγουμε επενδυτικά κίνητρα για τόνωση 
της επιχειρηματικότητας και νέο ασφαλι-
στικό, που θα βασίζεται σε 3 πυλώνες και θα 
διασφαλίζει κοινωνική συνοχή.
Ως μία κρίσιμη προτεραιότητα ανέδειξε την 
επιστροφή των καταθέσεων όπου τόνισε ότι 
πρέπει να υπάρξει μία γενικευμένη καθαρή 
λύση, η οποία να επιδοτεί την επιστροφή 
είτε από το εξωτερικό είτε από τα στρώματα 
ενώ τόνισε ότι το ίδιο πρέπει να κάνουν και 
οι επιχειρήσεις που κρατούν περι τα 12 δισ 
καταθέσεων στο εξωτερικό.
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επικαιρότητα

Τζανακόπουλος: «Δεν δώσαμε τίποτα 
σε αυτή τη διαπραγμάτευση»

«Η Νέα Δημοκρατία θα υποστεί 
μία μνημειώδη κοινοβουλευτική 
ήττα» υποστήριξε ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος

Η 
Νέα Δημοκρατία θα «υποστεί μία 
μνημειώδη κοινοβουλευτική ήττα 
και από κει και πέρα, η συνταγμα-
τική τάξη είναι εκείνη που ορίζει 

το τι θα ακολουθήσει» είπε ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, 
σε συνέντευξή του στο «Ράδιο Θεσσαλο-
νίκη».
Μιλώντας για τη συμφωνία σχετικά με την 
ονομασία της πΓΔΜ, είπε ότι η ονομασία 
«Βόρεια Μακεδονία» θα αφορά «όχι μόνον 
τις διεθνείς σχέσεις των γειτόνων μας, αλλά 
θα χρησιμοποιείται και στο εσωτερικό, σε 
όλα τα επίσημα έγγραφα, σε όλες τις επίση-
μες ανακοινώσεις, σε κάθε επίσημη πτυχή 
της ζωής της πολιτείας».
Αναφορικά με τη γλώσσα, ερωτηθείς σχε-
τικά, σημείωσε ότι έχει αναγνωρισθεί 
από το ελληνικό κράτος, ήδη από το 1977 
στη διάσκεψη του ΟΗΕ «και στο ψήφισμα 
της διάσκεψης αυτής αναφερόταν δεκά-
δες φορές η «μακεδονική» γλώσσα, ενώ 
η ελληνική πλευρά στη διάσκεψη δεν είχε 
προβάλει καμία αντίρρηση σε σχέση με το 
ψήφισμα αυτό, ούτε είχε εκφράσει καμία 
επιφύλαξη, όπως θα είχε τη δυνατότητα. 
Επομένως συζητάμε για ένα θέμα το οποίο 
έχει λήξει εδώ και 41 χρόνια, τουλάχιστον».
Ο κ. Τζανακόπουλος εξέφρασε την άποψη 
ότι ο αλυτρωτισμός δεν μπορεί αυτή τη 
στιγμή να παίξει οποιοδήποτε ρόλο μέσω 

της γλώσσας ή της ιθαγένειας, η οποία 
πλέον αναγνωρίζεται μετά την υπογραφή 
και τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας ως 
«μακεδονική/ Πολίτες της Βόρειας Μακε-
δονίας».
Σημείωσε δε, ότι στα διαβατήρια που χρη-
σιμοποιούν οι γείτονες μας αναγράφεται 
υπηκοότητα «Μακεδονική», ενώ μετά τη 
συμφωνία θα αναγράφεται ως «Μακεδο-
νική / Πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας».
«Είναι μία θετική αλλαγή» είπε ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος και τόνισε ότι «δεν 
δώσαμε σε αυτή την διαπραγμάτευση» 
αλλά «το αντίθετο έγινε. Πήραμε».
Πρόσθεσε ότι η ελληνική κυβέρνηση κατά-
φερε να επιτύχει μία συμφωνία στην οποία 
«αυτό το οποίο συμβαίνει τελικώς, είναι 
ότι αποκαθίσταται μία ολόκληρη ιστο-
ρική, πολιτιστική κληρονομιά» και επι-
πλέον «αναγνωρίζεται πλέον ότι ο όρος 
«Μακεδόνας» όπως χρησιμοποιείται από 
τους γείτονές μας, δεν έχει καμία σχέση με 
την αρχαία ελληνική, μακεδονική, πολιτι-
στική και γλωσσική κληρονομιά, πράγμα το 
οποίο επί 10 έτη αποτελούσε και ένα από τα 
κύρια οχήματα, πράγματι, αλυτρωτισμού 
των βόρειων γειτόνων μας».
Υπενθύμισε ότι ο κ. Γκρούεφσκι «επί 10 
χρόνια στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημο-
κρατία της Μακεδονίας διαφήμιζε το γεγο-
νός, ότι πρόκειται για το κράτος που διαδέ-
χεται τη μεγάλη αυτοκρατορία του Μεγά-
λου Αλεξάνδρου» και πρόσθεσε ότι μετά 
τη συμφωνία οι βόρειοι γείτονές μας, δεν 
έχουν ούτε καν δυνατότητα να τα ισχυρι-
στούν και πολύ περισσότερο είναι νομικά 
δεσμευμένοι να μην τα ισχυρίζονται.
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Σ
ε απαράδεκτες συνθήκες και όρους απασχόλη-
σης στην ξενοδοχειακή βιομηχανία αναφέρεται 
η ΔΕΟΚ
Τη δυσαρέσκεια της για τις απαράδεκτες συνθή-

κες και όρους απασχόλησης που επιβάλλονται στους 
εργαζόμενους στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, εκφρά-
ζει η ΔΕΟΚ.
Σε σημερινή ανακοίνωση, η ΔΕΟΚ αναφέρει ότι γίνεται 
καθημερινά δέκτης καταγγελιών από εργαζόμενους και 
εργαζόμενες για τις απαράδεκτες μεθόδους που χρησι-
μοποιούν οι ξενοδόχοι για να συμπιέσουν περισσότερο 
τους μισθούς και τα ωφελήματα τους και προσθέτει ότι 
η νομική ρύθμιση όρων απασχόλησης που επιτεύχθηκε 
στον κλάδο όπως οι αργίες, τα ωράρια εργασίας και το 
Ταμείο Προνοίας ελάχιστη πρακτική αξία έχουν για τους 
εργαζόμενους, εφόσον οι εργοδότες μετέρχονται όλες 
τις μεθόδους και τα μέσα προκειμένου να διατηρούν 
τους μισθούς στα ίδια επίπεδα με περισσότερες ώρες 
εργασίας.
«Οι συνθήκες εργασίας σε συνδυασμό με την πίεση που 
ασκείται στο προσωπικό για να αντεπεξέλθει στις υπερ-
βολικές απαιτήσεις των εργοδοτών έχει σαν αποτέλεσμα 
τη σημαντική αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, όπως 
αυτά καταγράφονται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργα-
σίας», προσθέτει.
Επιπλέον, η ΔΕΟΚ αναφέρει ότι «είναι απαράδεκτο σε 

ένα από τους δυναμικότερους και ραγδαία εξελισσόμε-
νους κλάδους της οικονομίας, όπως είναι η ξενοδοχει-
ακή και επισιτιστική βιομηχανία, να παρατηρούνται φαι-
νόμενα που θυμίζουν εργασιακό μεσαίωνα».
Προσθέτει ότι αποτελεί θλιβερή διαπίστωση το γεγονός 
ότι η συλλογική σύμβαση στον κλάδο των ξενοδοχείων 
καλύπτει σήμερα μια μικρή μειοψηφία εργαζομένων της 
τάξης του 30%.
Αναφέρει επίσης ότι η εργοδότηση χιλιάδων Ευρωπαίων 
εργαζομένων με προσωπικά συμβόλαια που περιλαμβά-
νουν υποδεέστερους όρους εργασίας είχε σαν αποτέλε-
σμα την απορύθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων και 
την υπονόμευση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων.
Επίσης, η ΔΕΟΚ θεωρεί απαράδεκτη την επικράτηση των 
προσωπικών συμβολαίων έναντι της Συλλογικής Σύμβα-
σης του κλάδου και ζητεί από την Υπουργό Εργασίας να 
πάρει πρωτοβουλία ώστε να ξεκινήσει κοινωνικός διά-
λογος με στόχο την προώθηση νομοθεσίας που θα καθι-
στά την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων υποχρε-
ωτική και καθολική.
Αναφέρει επίσης ότι επιβάλλεται άμεσα η νομική κατο-
χύρωση των μισθολογικών κλιμάκων όπως αυτές συμ-
φωνούνται στις συλλογικές συμβάσεις, η κατοχύρωση 
του 13ου μισθού και η καθολική καταβολή του ταμείου 
προνοίας μετά τη συμπλήρωση 6 μηνών υπηρεσίας στην 
ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Εργασιακό μεσαίωνα βιώνουν οι 
ξενοδοχοϋπάλληλοι 

Νέα παράπονα για «επικαιροποίηση 
στοιχείων» 

Σ
ε παράπονα και ερωτήματα από πελά-
τες ΑΠΙ, αναφέρεται η Επίτροπος Προ-
στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χα-
ρακτήρα

Σε γραπτά παράπονα και ερωτήματα από πελά-
τες των Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμά-
των (ΑΠΙ), τα οποία εισρέουν καθημερινά στο 
γραφείο της, αναφέρεται σε σημερινή ανα-
κοίνωση η Επίτροπος Προστασίας Δεδομέ-
νων Προσωπικού Χαρακτήρα Ειρήνη Λοϊζίδου 
Νικολαϊδου.
Στην ανακοίνωση η Επίτροπος αναφέρεται σε 
επικοινωνία των ΑΠΙ με τους πελάτες τους τηλε-
φωνικώς ή γραπτώς ή άλλως με την οποία τα 
ΑΠΙ επικαλούνται οδηγίες της εποπτικής τους 
Αρχής, ήτοι της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, 
και ζητούν από τους πελάτες όπως τους κοινο-

ποιήσουν έγγραφα και πληροφορίες για σκο-
πούς «επικαιροποίησης» των στοιχείων τους.
Η κ. Νικολαϊδου τονίζει ότι το γραφείο της έχει 
ξεκινήσει τη διερεύνηση του θέματος σε ό,τι 
αφορά και/ή εμπίπτει στις αρμοδιότητες, καθή-
κοντα και εξουσίες της σχετικά με το νομοθε-
τ ικό έρεισμα των «επικαιροποιήσεων», την 
ενημέρωση των πελατών, ενδεχόμενες έννο-
μες συνέπειες της παράλειψης υποβολής των 
εγγράφων και /ή πληροφοριών καθώς και άλλα 
συναφή θέματα.
«Στο πλαίσ ιο της διερεύνησης και γ ια σκο-
πούς ουσιαστικής ρύθμισης του θέματος προ-
γραμματίζεται άμεσα συζήτηση με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς», καταλήγει η Επίτροπος 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρα-
κτήρα.

Η 
Κυβέρνηση συζητά στη διαπραγμάτευση για το Συνεργατισμό 
με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκ-
πρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου, απαντώντας σε ερωτήσεις 
δημοσιογράφων την Τρίτη στο Προεδρικό, σε σχέση με την εν 

εξελίξει προσπάθεια για συμφωνία αναφορικά με το μέλλον της Συνεργα-
τικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ).
Σημείωσε επίσης ότι το γεγονός πως εμπλέκεται το κράτος και η Κυβέρ-
νηση διαπραγματεύεται, οφείλεται σε αποφάσεις οι οποίες είχαν ληφθεί 
προτού υπάρχει η Κυβέρνηση Αναστασιάδη. Όπως είπε, οι αποφάσεις 
ότι ο Συνεργατισμός έπρεπε να πάρει δάνειο από την Τρόικα και έπρεπε 
να κρατικοποιηθεί δεν ήταν αποφάσεις της Κυβέρνησης Αναστασιάδη.
«Η Κυβέρνηση έχει αναλάβει υποχρέωση για τον Συνεργατισμό, όπως τον 
γνωρίζαμε για δεκαετίες και όπως έπαυσε να υπάρχει το 2013. Η Κυβέρ-
νηση έχει αναλάβει υποχρέωση για ολόκληρο τον Συνεργατισμό, για καλά 
ή και προβληματικά δάνεια ή και καταθέσεις, από το φθινόπωρο του 2012 
όταν αποφασίστηκε ότι ο Συνεργατισμός θα κρατικοποιηθεί», σημείωσε 
προσθέτοντας ότι εκείνη η απόφαση προϋπήρχε των εκλογών του 2013.
«Φυσικά αυτά είναι πλέον τα δεδομένα και η προσπάθεια και η διαπραγ-
μάτευση που γίνεται αυτές τις μέρες είναι για να προστατευθούν οι κατα-
θέσεις του κόσμου στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα και βεβαίως για να 
διασφαλιστεί το μεγαλύτερο αγαθό που είναι η σταθερότητα του χρημα-
τοπιστωτικού συστήματος και η προοπτική της οικονομίας μας», ανέφερε.
Είπε επίσης ότι η κυβέρνηση νιώθει και έχει την ευθύνη να προστατεύσει 
πρωτίστως τους καταθέτες και να δώσει λύσεις και για τους εργοδοτούμε-
νους στο σύστημα του Συνεργατισμού.
Όπως είπε θα γίνει συνάντηση με τις συντεχνίες εφόσον ολοκληρωθεί η 
συμφωνία, ενώ ισχύει η γενική διαβεβαίωση που έχει δώσει η κυβέρ-
νηση ότι τα εργασιακά συμφέροντα των εργαζομένων θα διασφαλιστούν.
«Η συμφωνία γίνεται για την κεφαλαιακή βάση της τράπεζας. Δεν είναι μια 
συμφωνία η οποία μπορεί να εξαρτηθεί από τη συμφωνία που θα κάνει 
ο εργοδότης (Κυβέρνηση) με τους εργαζόμενους», εξήγησε. Πρόσθεσε 
ότι η διαβεβαίωση της Κυβέρνησης προς τους εργαζόμενους, υπάρχει, 
ισχύει και είναι θέμα πώς η Κυβέρνηση θα βρει τον πρακτικό τρόπο να 
την τιμήσει.
Διευκρίνισε επίσης ότι η συμφωνία η οποία πρέπει να γίνει προκειμένου 
να μπουν νέα κεφάλαια στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, δεν είναι 
ακριβώς συμφωνία πώλησης. Εξήγησε ότι το να εισαχθούν νέα κεφάλαια 
αυτή τη στιγμή, σημαίνει ότι κάποια άλλη τράπεζα θα αναλάβει την πορεία 
της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.
Ερωτηθείς για τη νέα νομοθεσία που προωθείται για αντιμετώπιση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων και κατά πόσο υπάρχει χρονοδιάγραμμα 
για αυτό ο κ. Προδρόμου είπε ότι η συζήτηση για συμφωνία όλων των 
πολιτικών δυνάμεων για δημιουργία φορέα που να διευκολύνει τη δια-
χείριση των ΜΕΔ, ταυτόχρονα προέβλεπε ότι θα αναθεωρηθεί και η 
νομοθεσία που αυτή τη στιγμή διέπει το σύστημα σχετικά με τη μεταχεί-
ριση των εγγυήσεων στα δάνεια και τον χειρισμό των προβληματικών 
δανείων. Πρόσθεσε ότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι αναποτελεσματικό 
μέχρι στιγμής.
Είπε ακόμα ότι ταυτόχρονα με τη δημιουργία φορέα θα πρέπει να ασκη-
θεί η πίεση που χρειάζεται σε όσους δανειολήπτες δεν θα προστατευτούν 
– με βάση την κοινή πολιτική απόφαση για προστασία της πρώτης κατοι-
κίας- και να υπάρχουν τα μέσα που θα πείθουν τον καθένα ότι οφείλει να 
εξοφλήσει τα δάνειά του.

Εκπρόσωπος: Με γνώμονα το 
δημόσιο συμφέρον η συμμετοχή 
της Κυβέρνηση στη ΣΚΤ 
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εδώ Κύπρος

Τ
ην αποχώρηση του 
από το ΔΗΚΟ γνωστο-
ποίησε ο πρόεδρος 
της Τοπικής Επιτροπής 

Πέρα Ορεινής, Πόλυς Πολυ-
κάρπου.

Σε επισ τολή του, προς τον 
πρόεδρο του κόμματος, ο κ. 
Πολυκάρπου εξαπολύει σοβα-
ρές επικρίσεις, μιλώντας μάλι-
στα για την μετατροπή του 
ΔΗΚΟ, σε ένα δικτατορικό 
καθεστώς.

Όπως σημειώνει ο κ. Πολυ-
κάρπου, ενώ παρουσιάστηκε 
στη εκλογική διαδικασία της 
Κυριακής (10/6) με την οικογέ-
νεια του για να ψηφίσει, διαπί-
στωσε ότι ούτε αυτός, ούτε τα 
μέλη της οικογένειας του, ήταν 
εγγεγραμμένα σ το μητρώο 
του κόμματος.

Ο ίδιος μάλιστα υποστηρίζει 
στην ίδια επιστολή, ότι λίγες 
ημέρες πριν και πιο συγκεκρι-
μένα κατά την διεξαγωγή του 
Καταστατικού Συνεδρίου, είχε 
προσκληθεί και συμμετάσχει 
σ’ αυτό ως σύνεδρος.

Ο κ. Πολυκάρπου, συνεχίζει, 
απαιτώντας να μάθει ποιος 
αποφάσισε την διαγραφή του, 
με ποια διαδικασία και κυρίως 
για ποιο λόγο.

Την ίδια ώρα μάλιστα αφήνει 
σκιές γύρω από το εκλογικό 
αποτέλεσμα του Συνεδρίου 
,υποστηρίζοντας ότι δόθηκε 
δικαίωμα ψήφου σε άτομα 
που δεν βρίσκονταν σ τους 
εκλογικούς καταλόγους.

Καταλήγοντας ο κ. Πολυκάρ-
που αναφέρει: «Αποχωρώ 
μαζί με την οικογένεια μου και 
πολλούς άλλους συναγωνιστές 
μου από το ΔΗΚΟ, παίρνοντας 
μαζί τις Αρχές και τα ιδανικά 
που όλοι μας υπηρετάτε αυτά 
τα χρόνια. Τις αρχές της δικαιο-
σύνης – δημοκρατίας – ελευθε-
ρίας που εσείς καταπατήσατε».

Αποχώρησε 
ο Πόλυς 
Πολυκάρπου από 
το ΔΗΚΟ 

Με 30 ψήφους υπέρ, με 15 
ψήφους (ΔΗΣΥ) εναντίον 
και μία αποχή (Γιώργος 
Λιλλήκας), ψηφίστηκε 
σε νόμο η πρόταση 
νόμου με την οποία 
ρυθμίζεται η διαδικασία 
πλήρωσης βουλευτικής 
έδρας, όταν βουλευτής 
προ της αναλήψεως 
των καθηκόντων 
του αποβιώσει ή για 
οποιοδήποτε άλλο 
λόγο δεν αναλάβει 
τα καθήκοντά του 
δίδοντας τη νενομισμένη 
διαβεβαίωση ενώπιον 
της Βουλής των 
Αντιπροσώπων.

Ε
πιπρόσθετα, προβλέπε-
ται ότι οι πρόνοιες του 
νόμου θα εφαρμοστούν 
και αναφορικά με βου-

λευτική έδρα η οποία υπήρξε ή 
είναι κενή κατά ή μετά την ημε-
ρομηνία διενέργειας της εκλο-
γής της 22ας Μαΐου 2016.
Για τη συζήτηση της πρότασης 
νόμου, η Ολομέλεια της Βου-
λής συνήλθε σε έκτακτη συνε-
δρία.
Την πρόταση νόμου κατέθε-
σαν ο Νικόλας Παπαδόπουλος 
εκ μέρους της κοινοβουλευτι-
κής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος, ο Μαρίνος Σιζόπου-
λος εκ μέρους του Κινήματος 
Σοσ ιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, ο 
Μιχάλης Γιωργάλλας εκ μέρους 
της Κινήματος Αλληλεγγύης 
και ο Γιώργος Περδίκης, Πρό-
εδρος του Κινήματος Οικολό-
γων -Συνεργασία Πολιτών.
Τα κόμματα που υπερψήφισαν 
την πρόταση νόμου επέρριψαν 
ευθύνη σ την Κυβέρνηση, το 
Υπουργείο Εσωτερικών και τον 
ΔΗΣΥ, λέγοντας ότι ολιγώρη-
σαν στο να δώσουν λύση στο 
πολιτειακό ζήτημα που δημι-

ουργήθηκε με την απόφαση 
του εκλογοδικείου και παρά τις 
περί αυτού τοποθετήσεις δεν 
προχώρησαν σε προκήρυξη 
αναπληρωματικής εκλογής.
Ο Βουλευτής της Αλληλεγγύης 
Μιχάλης Γιωργάλλας απηύθυνε 
έκκληση προς τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας να υπογράψει το 
νόμο και να αφήσει το Δικα-
σ τήριο να αποφανθεί γ ια τη 
συνταγματικότητα του.
Πριν την έναρξη της συζήτησης 
ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ απευ-
θύνθηκε προς το σώμα κάνο-
ν τας ύσ τατη έκκληση όπως 
λυθεί το ζήτημα με τροποποί-
ηση του Συντάγματος αναφέ-
ρον τας ότ ι ε ίναι έ τοιμος να 
καταθέσει πρόταση νόμου για 
τροποποίηση του Συν τάγμα-
τος ως είναι η γνωμάτευση του 
Γενικού Εισαγγελέα ωστόσο, ο 
Πρόεδρος του ΔΗΣΥ απάντησε 
ότι ο ΔΗΣΥ συνεχίζει να διατη-
ρεί τις θέσεις του ως εκ τούτου 
θα καταψήφιζε τροποποίηση 
του Συντάγματος.
Ο Πρόεδρος της Συμμαχ ίας 
Πολι τών Γιώργος Λιλ λήκας 
δήλωσε έ τοιμος να σ τηρίξει 
τροποποίηση του 
Συντάγματος, υπό 
την προϋπόθεση 
ότι η ρύθμιση θα 
ισχύει σε όλες τις 
περιπτώσεις.
Ο Πρόεδρος του 
ΔΗΚΟ ε ίπε πως 
η εισήγηση Σιζό-
πουλου ε ίνα ι  η 
ορθότερη οδός, προσθέ το -
ντας ότι το ΔΗΚΟ είναι έτοιμο 
να ψηφίσε ι τόσο τροποποί-
ηση του Συν τάγματος,  όσο 
και την πρόταση νόμου. «Η 
Βουλή έχει εξουσία να ψηφίζει 
νόμους όταν δεν υπάρχει ρητή 
απαγορευτ ική διά ταξη σ το 
Σύνταγμα», πρόσθεσε.
Ο Κοινοβουλευτ ικός Εκπρό-
σωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λου-

καϊδης, ανέφερε πως θα ήταν 
καταλληλότερο να ψηφίσουν 
τροποποίηση του Συν τάγμα-
τος, και την πρόταση νόμου και 
αφού δεν είναι δυνατή η τρο-
ποποίηση του Συν τάγματος 
το ΑΚΕΛ θα υπερψηφίσει την 
πρόταση νόμου, πρόσθεσε.
Περαιτ έρω ζήτησε από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας να 
σεβαστεί την πλειοψηφία της 
Βουλής και τη διακηρυγμένη 
θέση του για συναίνεση.
Ο Πρόεδρος των Οικολόγων 
Γιώργος Περδίκης παρατήρησε 
ότ ι όσοι παρεμποδίζουν με 
νομικισμούς την τροποποίηση 
του Συντάγματος διαπράττουν 
ιστορικό πολιτικό λάθος και θα 
το βρουν μπροστά τους.
Ο Βουλευτής της Αλληλεγγύης 
Μιχάλης Γιωργάλλας, είπε πως 
η τροποποίηση του Συντάγμα-
τος είναι το όλο και η πρόταση 
νόμου είναι κάτ ι. Πρόσθεσε 
πως αφού υπό τις περιστάσεις 
δεν μπορούμε να επιτύχουμε 
το όλο, περιοριζόμασ τε σ το 
κάτι.
Ενόψει του γεγονότος ότ ι η 
τροποποίηση του Συν τάγμα-

τος απαιτεί θετική 
ψήφο από τα 2/3 
τα μελών της Βου-
λής, η οποία δεν 
ε ξ α σ φ α λ ι ζ ό τ α ν 
χωρίς ψήφους και 
από τον  ΔΗΣ Υ, 
αυτή δεν κατατέ-
θηκε.

‘Ενταση αναφορικά με 
τη σειρά ομιλητών
Για τη συζήτηση της πρότασης 
νόμου ετοιμάστηκε κατάλογος 
ομιλητών με χρόνους ωστόσο 
αυτός δεν τηρήθηκε καθώς η 
ανεξάρτητη Βουλευτής Άννα 
Θεολόγου που ήταν στον κατά-
λογο ομιλητών πρώτη, δήλωσε 
ότι δεν θέλει να μιλήσει και ο 
κ. Γιωργάλλας ως εκ των ειση-

γητών ζήτησε να μιλήσει πρώ-
τος.
Ένταση δημιουργήθηκε όταν ο 
Πρόεδρος του ΔΗΣΥ δήλωσε 
ότ ι ο ίδιος ως ομιλητής του 
κόμματος του θέλει να είναι ο 
τελευταίος ομιλητής. Ο Πρόε-
δρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπα-
δόπουλος και ο ΓΓ του ΑΚΕΛ 
‘Αν τρος Κυπριανού ζήτησαν 
όπως πρωτολογήσει ο κ. Νεο-
φύτου και ακολούθως να μιλή-
σουν οι ίδιοι και να με ίνε ι 
τελευταίος ο κ. Νεοφύτου να 
δευτερολογήσει.
Όταν ο κ. Νεοφύτου πήρε το 
λόγο να πρωτολογήσει ανέ-
φερε λακων ικά «ακούσαμε 
`δεν έχουμε μεταπεισθεί και ο 
ΔΗΣΥ θα καταψηφίσει`».
Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, ε ίπε πως η 
στάση του κ. Νεοφύτου είναι 
εμπαιγμός τους σώματος και 
κουτοπονηριές και ζήτησε από 
το προεδρείο να διαφυλάξει το 
κύρος του σώματος.
Λαμβάνοντας εκ νέου το λόγο 
ο κ. Νεοφύτου διερωτήθηκε, 
«γ ια τ ί  αυ τ ή  η  έ ν ταση;  «Τα 
είπαμε δεκάδες φορές. Ούτε να 
πρωτολογήσω, ούτε να δευτε-
ρολογήσω θέλω», συμπλήρωσε.

ΕΛΑΜ για σκοπιανό
Κατά την τοποθέτηση του ο 
Πρόεδρος του ΕΛ ΑΜ ε ίπε 
πως θα αναφερθεί σ το θέμα 
της ονομασ ίας της πΓΔΜ. Ο 
Πρόεδρος της Βουλής ζήτησε 
όπως αφήσει το θέμα σε άλλη 
συζήτηση καθώς ήταν εκτός 
του θέματος που συζητείτο, 
ώστοσο ο κ. Χρίστου είπε πως 
δεν είναι η πρώτη φορά που η 
συζήτηση επεκτείνεται και σε 
άλλα θέματα.
Ανέφερε ότι η Κυβέρνηση στη-
ρίζει την κυβέρνηση Τσ ίπρα 
που συνθηκολογεί. «Καταγ-
γέλλουμε την προδοσία» πρό-
σθεσε λέγοντας ότι «η Μακε-
δονία είναι μία και Ελληνική».

Υπερψηφίστηκε η πρόταση νόμου για την 56η έδρα 
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Η 
υπουργός Εξωτερικών του Καναδά 
Κρίστια Φρίλαντ δήλωσε την Τετάρ-
τη, αμέσως μετά τη συνάντηση που 
είχε με μέλη της επιτροπής διεθνών 

σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, ότι οι δα-
σμοί τους οποίους επέβαλε η Ουάσινγκτον ε-
ναντίον της χώρας της είναι παράνομοι, βάσει 
των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Ε-
μπορίου (ΠΟΕ).
Η Φρίλαντ σημείωσε ακόμη πως η κυβέρ-
νηση του Καναδά πιστεύει ότι η επίκληση 
από μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης 
λόγων εθνικής ασφαλείας για την επιβολή 
των δασμών στον χάλυβα και στο αλουμίνιο 
που εξάγουν καναδικές βιομηχανίες στις ΗΠΑ 
είναι εντελώς παράλογη, πάντως εξέφρασε 
τη βεβαιότητά της ότι τελικά θα επικρατήσει η 
κοινή λογική.

Το ΔΝΤ, σε μια έκθεσή του για την οικονομική 
πολιτική των ΗΠΑ, σημειώνει ότι μολονότι 
η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να είναι 
ισχυρή φέτος αλλά και το 2019, τα μέτρα που 
ελήφθησαν πρόσφατα για τις δαπάνες και 
τους φόρους θα μπορούσαν να την θέσουν σε 
κίνδυνο μετά το 2020.
Ο Τραμπ έχει εξοργίσει τους συμμάχους του 
με τις πολιτικές προστατευτισμού που ακο-
λουθεί και με την επιβολή δασμών στον 
χάλυβα και το αλουμίνιο που εισάγεται από 
τον Καναδά, το Μεξικό και τις χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. «Τα μέτρα αυτά (...) είναι πιθα-
νόν να στρέψουν τον πλανήτη μακριά από ένα 
ανοιχτό, δίκαιο και βασιζόμενο σε κανόνες 
εμπόριο, με αντίθετα αποτελέσματα τόσο για 
την οικονομία των ΗΠΑ όσο και των εμπορι-
κών εταίρων τους» αναφέρεται στην έκθεση.

διεθνή νέα

Ι
διαίτερης σημασίας είναι οι δηλώσεις 
του Βορειοκορεάτη ηγέτη που υποσχέ-
θηκε, λίγο πριν βάλει την υπογραφή του 
στην κοινή δήλωση με τον Τραμπ, ότι ο 

πλανήτης πρόκειται να γίνει μάρτυρας μεγά-
λων αλλαγών.
«Σήμερα είχαμε μια ιστορική συνάντηση. Ο 
κόσμος θα δει τη μεγάλη αλλαγή», είπε χαρα-
κτηριστικά ο Κιμ, σπεύδοντας να εκφράσει 
την ευγνωμοσύνη του στον πρόεδρο Τραμπ.
Από τη μεριά του, ο Τραμπ είπε ότι είναι τιμή 
του να βρίσκεται στο πλευρό του Κιμ Γιονγκ 
Ουν. «Ξεκινήσαμε με ένταση αλλά πλέον 
έχουμε αναπτύξει ένα ιδιαίτερο δεσμό και 
η σχέση μας εξελίχθηκε με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο», σημείωσε ο Αμερικανός 
πρόεδρος, συμπληρώνοντας ότι στη συνά-
ντηση επιλύθηκε ένα πολύ σοβαρό και επι-
κίνδυνο για τον κόσμο πρόβλημα.
Όπως επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος, 
απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημο-
σιογράφου, με την υπογραφή της συμφω-
νίας πρόκειται να ξεκινήσει «πολύ πολύ 
σύντομα» η διαδικασία αποπυρηνικοποίη-
σης της Κορεατικής χερσονήσου.
Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, που 
ήταν πολύ πιο ομιλητικός από τον «μαγκω-
μένο» Κιμ Γιονγκ Ουν, η συμφωνία στην 
οποία κατέληξαν είναι πολύ λεπτομερής, 
ολοκληρωμένη και πρόκειται να εντυπωσι-
άσει και τις δύο πλευρές.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός 
πρόεδρος δήλωσε ότι θα καλέσει στην Ουά-
σινγκτον τον Κιμ Γιονγκ Ουν, όπως είχε πει 
εξάλλου ότι θα έκανε εάν όλα πήγαιναν καλά 
με τη συνάντηση.

«Θα ξανασυναντηθούμε πολλές 
φορές»
Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, Τραμπ 
και Κιμ εμφανίστηκαν μαζί στα σκαλιά του 
ξενοδοχείου, κρατώντας στο χερι τα υπογε-
γραμμένα έγγραφα.
«Ήταν μια φανταστική μέρα. Μάθαμε πολλά 
ο ένας για τη χώρα του άλλου», είπε ο Τραμπ.
Σε ερώτηση δημοσιογράφου που ήθελε 
να μάθε τι καινούργιο έμαθε για τον Κιμ, 
ο Τραμπ απάντησε: «Έμαθα ότι είναι πολύ 
χαρισματικός άνθρωπος και επίσης έμαθα 
ότι αγαπάει πολύ τη χώρα του».
Κατόπιν οι δύο άνδρες αντάλλαξαν ακόμη 

μια παρατεταμένη χειραψία. «Θα συναντη-
θούμε πολλές φορές», είπε ο Τραμπ προτού 
αποχωρήσει από τα σκαλιά.

Το ιστορικό της συνάντησης
Ολοκληρώθηκε μετά από περίπου τέσσερις 
ώρες, λίγο πριν τις 8 το πρωί (ώρα Ελλάδος) 
η πρώτη ιστορική συνάντηση του Ντόναλντ 
Τραμπ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν που πραγματο-
ποιήθηκε στη Σιγκαπούρη.
«Ήταν μια φανταστική συνάντηση, έγινε 
πρόοδος. Πήγε καλύτερα από ό,τι περι-
μέναμε» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στους 
δημοσιογράφους ανακοινώνοντας ότι οι δύο 
ηγέτες πάνε για υπογραφές, χωρίς, ωστόσο, 
να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το 
περιεχόμενο του κειμένου.
H σύνοδος της Σιγκαπούρης ξεκίνησε με μια  
τετ α τετ συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με 
τον Κιμ Γιονγκ Ουν διάρκειας 41 λεπτών στο 
πεντάστερο ξενοδοχείο «Capella».
Είχε προηγηθεί η ιστορική χειραψία των δύο 
ανδρών διάρκειας 12 δευτερολέπτων με 
φόντο τις σημαίες των δύο χωρών.
Οι δύο άντρες έφτασαν στο ξενοδοχείο μαζί 
με τις συνοδείες τους λίγο πριν το προκαθο-
ρισμένο ραντεβού που ξεκίνησε στις 4 τα 
ξημερώματα (ώρα Ελλάδος).
Οι Τραμπ και Κιμ βάδισαν από αντίθετες 
κατευθύνσεις για να βρεθούν πάνω στο 
κόκκινο χαλί, με φόντο σημαίες των χωρών 
τους εναλλάξ. Μετά τη χειραψία στάθηκαν 
σοβαροί μπροστά στους φωτογράφους με 
τα χέρια στο πλάι. Ο Τραμπ έδωσε ένα φιλικό 
χτύπημα στην πλάτη στον Κιμ καθώς βάδι-
ζαν ο ένας πλάι στον άλλο στον διάδρομο του 
ξενοδοχείου. Ο Κιμ επέλεξε μαύρο κοστούμι 
Μάο, ο Τραμπ βαθύ μπλε κοστούμι και κόκ-
κινη γραβάτα για την ιστορική συνάντηση 
των δύο ηγετών, πιθανόν τη σημαντικό-
τερη στιγμή των θητειών αμφοτέρων μέχρι 
σήμερα.
Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε στους δημοσιο-
γράφους που κατέγραφαν τις πρώτες επα-
φές, ότι δεν έχει καμία αμφιβολία πως θα 
έχει μία εξαιρετική σχέση με τον Κιμ Γιονγκ 
Ουν.
Από την πλευρά του, ο Κιμ επισήμανε ότι οι 
δύο ηγέτες και οι δύο χώρες χρειάστηκε να 
υπερβούν πολλά εμπόδια για να διεξαχθεί η 
σημερινή σύνοδος.

«Ιστορική» συμφωνία Βόρειας 
Κορέας-ΗΠΑ: Μεγάλη αλλαγή 
υποσχέθηκε ο Κιμ 
Για «ιστορική συνάντηση» και «συμφωνία που θα εντυπωσιάσει και τις δύο πλευρές» 
έκαναν λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ  και ο Κιμ Γιονγκ Ουν στις πρώτες τους κοινές δηλώσεις 
μετά την κρίσιμη συνάντησή τους στη Σιγκαπούρη

Καναδάς: Παράνομους 
χαρακτηρίζει τους αμερικανικούς 
δασμούς η ΥΠΕΞ Κρίστια Φρίλαντ
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Στα άκρα φαίνεται ότι οδεύει η 
αντιπαράθεση της κυβέρνησης 
της ΠΓΔΜ και του πρωθυπουργού 
Ζόραν Ζάεφ με τον πρόεδρο της 
χώρας, Γκεόργκι Ιβάνοφ, με αφορμή 
την συμφωνία με την Ελλάδα.

Μ
ετά το διάγγελμα του Ιβάνοφ 
η κυβέρνηση με ανακοίνω-
ση της αναφέρει «πως για το 
μέλλον της χώρας δεν απο-

φασίζει ο Ιβάνοφ, αλλά οι πολίτες» και τον 
καλεί να απομονωθεί στην πολιτική σκηνή.
« Η κυβέρνηση εκφράζει τη λύπη της 
επειδή ο πρόεδρος Γκιόργκε Ιβάνοφ στο 
διάγγελμά του απέτυχε να ξεπεράσει την 
αδυναμία του και να δει την προοπτική 
που ανοίγεται μπροστά στην χώρα με τη 
συμφωνία που ολοκληρώθηκε αυτές τις 
μέρες και συμφωνήθηκε με την ελληνική 
κυβέρνηση» αναφέρει η κυβέρνηση και 
υπογραμμίζει πως ο πρόεδρος Ιβάνοφ 
«δεν έχει κανένα αίσθημα ευθύνης και 
αναλαμβάνει πράξεις απαράδεκτης χει-
ραγώγησης, κάτι που είναι επιζήμιο για τη 
χώρα και τους πολίτες και 
επενεργεί άμεσα κατά της 
ενίσχυσης της «μακεδονι-
κής ταυτότητας».
«Ο Ιβάνοφ δεν τάσσεται 
υπέρ της λύσης και δεν 
εργάζεται για την ένταξη 
της χώρας στο ΝΑΤΟ και 
στην ΕΕ, κάτι που αποτε-
λεί για τους πολίτες προτε-
ραιότητα υψηλού εθνικού συμφέροντος. 
Αντί να παρεμποδίζει το μέλλον της χώρας 
και να ωθεί τη χώρα σε απομόνωση, είναι 
καλύτερα ο Ιβάνοφ να απομονωθεί από 
την πολιτική σκηνή» τονίζει η κυβέρνηση 
και καταλήγει: «Είμαστε αυτό που είμα-
στε και τελικά αυτό αναγνωρίζεται από 
όλους τους γείτονές μας, τη Δημοκρατία 
της Ελλάδας και τη διεθνή κοινότητα. Με 
την συμφωνία αυτή επιβεβαιώνεται και 
ενισχύεται τη «μακεδονική» εθνική και 
πολιτιστική ταυτότητα, μια για πάντα».
Εϊχε προηγηθεί διάγγελμα του Ιβανόφ με 
το οποίο χαρακτήριζε «ταπεινωτική» τη 
συμφωνία Ζάεφ-Τσίπρα. «Η συμφωνία 
παραβιάζει τη συνταγματική τάξη και το 
νομικό καθεστώς», είπε χαρακτηριστικά ο 
πρόεδρος των Σκοπίων στο διάγγελμά του, 
αποφασίζοντας να έρθει σε πλήρη ρήξη με 
τον πρωθυπουργό της χώρας και να ξεκι-

νήσει νέα πολιτική κρίση, με γενικότερες 
συνέπειες στην ευρύτερη περιοχή.
Νωρίτερα είχε συναντηθεί με τον Ζόραν 
Ζάεφ, με τον οποίο μίλησε για μόλις 1,5 
λεπτό! Όπως προέκυψε από τις επαφές 
των δύο κορυφαίων πολιτικών παρα-
γόντων της γειτονικής χώρας, ο Ιβανόφ 
δεν συμφωνεί με την ονομασία «Βόρεια 
Μακεδονία», καθώς και την αλλαγή 
στο Σύνταγμα, όροι που συμφωνήθη-
καν μεταξύ του Ζάεφ και του Τσίπρα την 
Τετάρτη, μετά από μακρά διάρκεια δια-
βουλεύσεων.
Σύμφωνα με όσα ισχύουν στα Σκόπια, ο 
πρόεδρος μπορεί να ασκήσει βέτο κατά 
της συμφωνίας, αν προηγουμένως έχει 
εγκριθεί από το σκοπιανό κοινοβούλιο. Η 
διαδικασία έχει ως εξής. Μετά την πιθανή 
υπερψήφιση από το σκοπιανό κοινοβού-
λιο, η απόφαση θα πάει στον πρόεδρο 
για έγκριση. Τότε, ο Ιβανόφ έχει δικαί-
ωμα να αρνηθεί και να την «επιστρέψει» 
στο κοινοβούλιο. Αν η απόφαση υπερ-
ψηφιστεί για δεύτερη φορά από το σκο-
πιανό κοινοβούλιο, τότε η πρόταση καθί-
σταται ενεργή και τίθεται σε ισχύ.

Ο πρόεδρος Γκιόργκι Ιβα-
νόφ δήλωσε ότι η συμ-
φωνία με την Ελλάδα 
είναι ταπεινωτική για τα 
73 χρόνια ιστορίας της 
χώρας του και τόνισε πως 
δεν μπορεί να αποδεχθεί 
μία κακή λύση, προκειμέ-
νου η χώρα να μπει στο 
ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. «Η είσοδος στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ 
δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι για μία 
κακή συμφωνία», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Ιβανόφ άσκησε δριμύτατη κριτική 
εναντίον του πρωθυπουργού Ζάεφ, ο 
οποίος, όπως τόνισε, «δεν είχε το θάρ-
ρος να συνεργαστεί με τους παράγοντες 
της χώρας», ενώ χαρακτήρισε τη δια-
δικασία διαπραγμάτευσης «μη δημο-
φιλή».
Ο Ιβανόφ εξαπέλυσε επίθεση και κατά 
της Ελλάδας, προβαίνοντας στην άκρως 
προκλητική δήλωση: «Αυτό που έκανε η 
Ελλάδα στους Μακεδόνες που ζουν στην 
Ελλάδα θέλει τώρα να το επαναλάβει με 
τους Μακεδόνες στη Μακεδονία».
Πρόσθεσε, δε, πως με τη συμφωνία, 
εκτός του ονόματος, αλλάζει και το 
άρθρο του Συντάγματος που αναφέρεται 
σε μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα!

διεθνή νέα

Σκόπια: Σκληρή κόντρα Ζάεφ - 
Ιβανόφ για τη συμφωνία 

Ο 
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ έχει ακού-
σει να αναφέρονται στο πρόσω-
πό του με ποικίλους χαρακτηρι-
σμούς κατά τη διάρκεια της θη-

τείας του τόσο στον πρωθυπουργικό θώκο 
του Λουξεμβούργου όσο και στην ηγεσία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όχι, όμως, κά-
τι παρόμοιο με τον χαρακτηρισμό που του 
απέδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ 
Τραμπ το περασμένο Σαββατοκύριακο: 
«στυγνό δολοφόνο».
Ο πρόεδρος της Κομισιόν, ο οποίος παρέ-
στη στη Σύνοδο των ηγετών της G7 στον 
Καναδά την προηγούμενη εβδομάδα, 
μίλησε για τη συνομιλία που είχε με τον 
Αμερικανό πρόεδρο στο περιφερειακό κοι-
νοβούλιο της Βαυαρίας, στο Μόναχο.
«Ο Τραμπ μου είπε την περασμένη εβδο-
μάδα: «Ζαν Κλοντ, είσαι ένας στυγνός δολο-
φόνος»» περιέργραψε ο Γιούνκερ.

«Είναι η πρώτη φορά που το Λουξεμβούργο 
αποτελεί τόσο μεγάλο κίνδυνο για τις ΗΠΑ. 
Νομίζω ότι το εννοούσε ως κομπλιμέντο, 
αλλά δεν είμαι βέβαιος» συμπλήρωσε ο επι-
κεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η Σύνοδος της G7 απέτυχε να γεφυρώσει 
το χάσμα μεταξύ των ΗΠΑ και των εταί-
ρων τους με επίκεντρο τους αμερικανικούς 
δασμούς κι ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγο-
ρεί πολλούς από τους συμμάχους του για 
εμπορικές πολιτικές που αδικούν τη χώρα 
του.
«Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους 
δασμούς αναπάντητους. Δεν έχω καμία διά-
θεση για πόλεμο, αλλά δεν αποδέχομαι να 
μας υποδεικνύουν άλλοι τι θα πρέπει να 
κάνουμε στην Ευρώπη» σημείωσε ο Ζαν 
Κλοντ Γιούνκερ.
«Είναι μια ανεξάρτητη ήπειρος. Πολλοί 
πολέμησαν για αυτό» τόνισε.

Αποκάλυψη Γιούνκερ: Ο Τραμπ 
μου είπε ότι «είμαι ένας στυγνός 
δολοφόνος»! 

Τα «Ροζ Πιστόλια»: Η κοινότητα των 
gay στις ΗΠΑ... οπλοφορεί!

Δ
ύο χρόνια μετά τη σφαγή σε 
νυχτερινό κέντρο του Ορλάντο, 
όλο και περισσότεροι ομοφυ-
λόφιλοι Αμερικανοί οπλίζονται 

για να μείνουν ζωντανοί.
Πενήντα δύο ομοφυλόφιλοι πέθαναν 
πέρυσι στις ΗΠΑ. Για ορισμένους ομο-
φυλόφιλους υπάρχουν πολλοί στις ΗΠΑ 
που δεν αποδέχονται την κοινότητα 
LGBTI .
«Δεν θέλω να με χτυπήσουν μέχρι 
θανάτου, να με μαχαιρώσουν και να με 
κάψουν ζωντανό», λέει μια γυναίκα με 
μακριά ξανθά μαλλιά. «Θέλω να έχω ένα 
όπλο για να νιώθω ίση».
Η κοπέλα είναι μέλος των «Pink Pistols» 
(Ροζ Πιστόλια). Πρόκειται για μία λέσχη 
πυροβόλων όπλων στις ΗΠΑ, που είναι 
ταχύτατα αναπτυσσόμενη.
Δύο χρόνια μετά τη σφαγή στο νυχτε-
ρινό κέντρο διασκέδασης του Ορλάντο, 
οι Αμερικανοί ομοφυλόφιλοι, λεσβίες 
και τρανσέξουαλ δεν αισθάνονται ασφα-
λείς, όπως πολλοί δηλώνουν υπό καθε-
στώς ανωνυμίας. Για το λόγο αυτό γίνο-

νται μέλη της οργάνωσης «Pink Pistols».
Σύμφωνα με το Κέντρο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (HRC), ομάδα υπεράσπι-
σης των LGBTI στις ΗΠΑ, 52 ομοφυλόφι-
λοι δολοφονήθηκαν στις ΗΠΑ το περα-
σμένο έτος λόγω της σεξουαλικότητάς 
τους και 28 τρανσέξουαλ είχαν την ίδια 
τύχη.
«Κάθε εβδομάδα δολοφονείται ένας 
ομοφυλόφιλος, μόνο και μόνο λόγω 
της σεξουαλικής του ταυτότητας κι αυτό 
είναι πραγματικά τρομακτικό», επιση-
μαίνει ο Αυστραλός δημοσιογράφος 
Πάτρικ Άμπουτ.
Η λέσχη πυροβόλων όπλων «Pink 
Pistols» έχει λάβει το παρατσούκλι ως 
η «gay NRA», δηλαδή, η Εθνική Ένωση 
Όπλων στις ΗΠΑ των ομοφυλόφιλων.
Η σφαγή που διαπράχθηκε πριν από δύο 
χρόνια από έναν Αμερικανό αφγανικής 
καταγωγής σε ντισκοτέκ όπου σύχναζε η 
κοινότητα των γκέι του Ορλάντο εντάσ-
σεται σε μία συγκυρία αυξανόμενων 
μέτρων κατά της κοινότητας των ομοφυ-
λοφίλων στις ΗΠΑ.
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Μετά το φιάσκο του Σαββάτου στη 
σύνοδο των G7, σύμβουλοι του 
Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησαν από νωρίς 
μια άνευ προηγουμένου επίθεση 
κατά του Καναδού πρωθυπουργού, 
Τζάστιν Τριντό, κατηγορώντας τον 
ότι «πρόδωσε» και «μαχαίρωσε 
πισώπλατα» τον Αμερικανό 
πρόεδρο, επιμένοντας στην 
επιβολή αντιποίνων απέναντι στους 
αμερικανικούς δασμούς. 

Ο 
βασικός οικονομικός σύμβου-
λος του Τραμπ, Λάρι Κούντλο-
ου, εμφανίστηκε στο κατά τα άλ-
λα «ψεύτικο» CNN, υποστηρίζο-

ντας ότι οι ΗΠΑ απέσυραν την υπογραφή 
τους από το κοινό ανακοινωθέν, επειδή ο 
Καναδός πρωθυπουργός «μας μαχαίρωσε 
πισώπλατα».
Κατηγορώντας έναν από τους πλέον σημα-
ντικούς συμμάχους των ΗΠΑ ότι κατέφυγε 
σε ένα «πολιτικό κόλπο για εσωτερική κατα-
νάλωση», ο Κούντλοου- που ήταν παρών 
στις διαπραγματεύσεις των G7 στο Κεμπέκ 
το Σαββατοκύριακο- είπε ότι ο Τριντό υπο-
κίνησε μια «προδοσία», «εξαπατώντας τον 
πρόεδρο Τραμπ».
Ο Αμερικανός ηγέτης -συμπλήρωσε ο Κού-
ντλοου- πήρε την απόφαση να αποσύρει 
την υπογραφή του από τη 
συμφωνία  σε μια προσπά-
θεια να προστατεύσει το 
κύρος του πριν την ιστορική 
συνάντησή του με τον πρό-
εδρο της Βόρειας Κορέας 
στη Σιγκαπούρη.
«Ο πρόεδρος», τόνισε, 
«δεν πρόκειται να επιτρέ-
ψει να άγεται και να φέρεται 
από τον Καναδό πρωθυπουργό, παραμονή 
της συνάντησης. Δεν πρόκειται να επιτρέψει 
να φανεί αδύναμος ταξιδεύοντας για να δια-
πραγματευτεί με τη Βόρεια Κορέα. Ούτε θα 
έπρεπε να το επιτρέψει». 
Και μετά τον οικονομικό προεδρικό σύμ-
βουλο, τη σκυτάλη πήρε ο εμπορικός σύμ-
βουλος. Ο Πίτερ Ναβάρο εμφανίστηκε στο 
αγαπημένο κανάλι των συντηρητικών, το 
Fox, για να πει ότι στον Τριντό αξίζει «μια 
ξεχωριστή θέση στην κόλαση».
Και όχι μόνο στον Τριντό, αλλά «σε όποιον 

ξένο ηγέτη εμπλέκεται κακή τη πίστη σε 
διπλωματικές διαπραγματεύσεις με τον 
πρόεδρο Τραμπ και μετά προσπαθεί να 
τον μαχαιρώσει πισώπλατα. Αυτή την κακή 
πίστη έδειξε ο Τζάστιν Τριντό στη συνέ-
ντευξη Τύπου που έσωσε», είπε ο Ναβάρο, 
διαβεβαιώνοντας ότι αυτό το σχόλιο βγήκε 
«κατευθείαν από το προεδρικό αεροσκά-
φος».  
Ο εκπρόσωπος του Τριντό δεν ήθελε να 
σχολιάσει αλλά το Παρίσι έσπευσε να απα-
ντήσει.
Το γραφείο του Γάλλου προέδρου Μακρόν 
εξέδωσε ανακοίνωση υπογραμμίζοντας ότι 
η συνεργασία σε διεθνές επίπεδο «δεν μπο-
ρεί να υπαγορεύεται από εκρήξεις θυμού 
και σχόλια... Περάσαμε δυο ημέρες μαζί 
δουλεύοντας πάνω στο κοινό ανακοινωθέν 
και τις δεσμεύσεις μας. Επιμένουμε σε αυτές 
και όποιος κάνει πίσω δείχνει ασυνέπεια 
και αντιφατική συμπεριφορά».
«Ανησυχητικά» και «λίγο θλιβερά» χαρα-
κτήρισε η Ανγκελα Μέρκερ τα μηνύματα του 
Τραμπ στο τουίτερ με τα οποία απέσυρε την 
υπογραφή του από το τελικό ανακοινωθέν 
της συνόδου και έλουσε τον Kαναδό πρω-
θυπουργό Τζάστιν Τριντό με κοσμητικά επί-
θετα όπως «ανέντιμος» και «αδύναμος».
Και ο Aμερικανός πρόεδρος συνέχισε να 
ξεσπαθώνει. «Η Ευρωπαϊκή Ενωση είχε 
Πλεόνασμα 151 Δισεκατομμυρίων δολα-

ρίων—έπρεπε να πληρώ-
νει πολλά περισσότερα για 
τον Στρατό!», έγραψε στο 
αγαπημένο του μέσο κοι-
νωνικής δικτύωσης συνε-
χίζοντας με πυρά προς τη 
Μέρκελ.
«Η Γερμανία δίνει το 1% 
(καθυστερημένα) του ΑΕΠ 
της στο NATO, ενώ εμείς 

δίνουμε το 4% με ΠΟΛΥ μεγαλύτερο ΑΕΠ. 
Το θεωρεί κανένας λογικό αυτό; Προστα-
τεύουμε την Ευρώπη (κάτι που είναι καλό) 
με μεγάλη οικονομική χασούρα, και μετά 
τρώμε ξύλο άδικα στο Εμπόριο. Ερχεται 
Αλλαγή!», διεμήνυσε ο Τραμπ.
«Δεν είναι δίκαιο για τον λαό της Αμερι-
κής!», συνέχισε. «Συγγνώμη», προειδο-
ποίησε κατόπιν, «δεν μπορούμε να αφή-
σουμε τους φίλους μας ή τους εχθρούς μας 
να μας εκμεταλλεύονται άλλο. Θα πρέπει 
να βάλουμε πρώτα τον Aμερικανό εργάτη!»

Υπάρχει μια «θέση στην κόλαση» για 
τον Καναδό πρωθυπουργό

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζίπ Ταγίπ 
Ερντογάν απείλησε να αναλάβει δράση 
εναντίον του Moody’s μετά τις εκλογές της 
24ης Ιουνίου, στην τελευταία του επίθεση 
εναντίον των οίκων πιστοληπτικής 
αξιολόγησης για τους οποίους 
υποστηρίζει ότι προσπαθούν να πλήξουν 
την τουρκική οικονομία.

Ο 
Ερντογάν, ο οποίος αυτοχαρακτηρίζε-
ται «εχθρός των επιτοκίων», έχει από 
καιρό αποδώσει στις δυτικές δυνά-
μεις την ευθύνη για τη χρόνια αδυνα-

μία της τουρκικής λίρας, λέγοντας πως είναι απο-
φασισμένες να εξασθενήσουν την κυβέρνησή 
του. Έχει υποστηρίξει πως ευθύνεται ένα σκοτει-
νό «λόμπι των επιτοκίων» και έχει επανειλημμέ-
να επιτεθεί στους οίκους Moody’s, Standrard & 
Poor’s και Fitch για τις επικρίσεις που διατυπώ-
νουν σε βάρος της τουρκικής οικονομίας.
Και οι τρεις οίκοι αξιολόγησης έχουν υποβαθμί-
σει το τουρκικό χρέος στην κατηγορία των «σκου-
πιδιών» και έχουν υπογραμμίσει την ανησυχία 
τους για την οικονομία, με δεδομένη την αύξηση 
του αυταρχισμού και την εντατικοποίηση της 

προσπάθειας του Ερντογάν για χαμηλότερα επι-
τόκια.
«Με το θέλημα του Θεού, μετά τις 24 Ιουνίου θα 
στήσουμε μια επιχείρηση γι’ αυτόν τον Moody’s» 
δήλωσε ο Ερντογάν αργά χθες το βράδυ σε συνέ-
ντευξή του στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο 24 TV.
«Κάνουν ασυνήθιστες δηλώσεις παρόλο που δεν 
είμαστε μέλος του Moody’s ... Είσαι μια εταιρεία 
σε τόσο σημαντική θέση και κάνεις βήματα λέγο-
ντας ‘Πώς θα κηλιδώσω την Τουρκία; Πώς θα 
τους βάλω σε δύσκολη θέση;’ Δεν θα πετύχουν».
Εκπρόσωπος του οίκου Moody’s αρνήθηκε να 
σχολιάσει.
Ο Ερντογάν δεν επεκτάθηκε σχετικά με τη φύση 
της δράσης που ενδέχεται να αναλάβει, όμως το 
σχόλιό του πως η Τουρκία δεν είναι «μέλος» του 
Moody’s σημαίνει ότι μπορεί να αναφερόταν σ’ 
έναν τελείως διαφορετικό οίκο, τον Standard & 
Poor’s.
Η Τουρκία ζητεί αξιολογήσεις από τον Moody’s 
και τον Fitch. Ο S&P είναι ο οίκος που την αξιο-
λογεί χωρίς να του το ζητήσει. Καθώς πολλά διε-
θνή επενδυτικά ταμεία απαιτούν δύο αξιολογή-
σεις για να επενδύσουν στο χρέος μιας χώρας, 
το αίσθημα των επενδυτών θα επηρεασθεί, αν η 
Τουρκία αφήσει τον Moody’s.

Ο Ερντογάν λέει πως μετά τις εκλογές 
του Ιουνίου θα αναλάβει δράση κατά 
του Moody’s

H Ρώμη δεν επικυρώνει τη 
CETA

Η 
Ρώμη δεν θα επικυρώσει 
τη συμφωνία ελεύθερου ε-
μπορίου της ΕΕ με τον Κα-
ναδά (CETA) διότι δεν δια-

σφαλίζει επαρκή προστασία για τα 
προστατευόμενα προϊόντα της.
Όλα τα παραπάνω ανακοίνωσε ο νέος 
υπουργός Γεωργίας Τζιάν Μάρκο 
Σεντινάιο σε συνέντευξη που παρα-
χώρησε στην εφημερίδα La Stampa.
O Σεντινάιο ανήκει στο ακροδεξιό 
κόμμα της Λέγκας, το οποίο σχημά-
τισε κυβέρνηση συνασπισμού με το 
Κίνημα των Πέντε Αστέρων.
«Δεν θα επικυρώσουμε τη συμφωνία 
ελεύθερου εμπορίου με τον Καναδά 
διότι προστατεύει ένα πολύ μικρό 
μέρος των προϊόντων μας με προ-

στατευόμενη ονομασία προέλευσης 
και προστατευόμενη γεωγραφική 
ένδειξη», τόνισε ο Σεντινάιο.
Η Ιταλία διαθέτει τα περισσότερα 
τέτοια προϊόντα από όλες τις χώρες 
της ΕΕ.
Η CETA, που πρέπει να επικυρωθεί 
και από τις 28 χώρες μέλη της ΕΕ για 
να ισχύσει, προβλέπει την κατάρ-
γηση σχεδόν του 98% των δασμών 
μεταξύ των δύο πλευρών, το άνοιγμα 
των δημόσιων διαγωνισμών και θα 
επιτρέψει στην ΕΕ να εξάγει περισ-
σότερο τυρί και κρασί, ενώ σ τον 
Καναδά περισσότερο χοιρινό και 
μοσχαρίσιο κρέας σε ποσοστά που 
θα αυξάνονται τα επόμενα έξι χρό-
νια.



1915 Ιουνίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

οικογένεια

Έ
να μάθημα που πήρα ως πατέρας 
τριών κοριτσιών είναι ότι τον πιο ση-
μαντικό ρόλο στην ανατροφή των 
παιδιών μας τον παίζει η σχέση που 

έχουμε μαζί τους δηλαδή να ταυτιστούμε 
και να γίνουμε ένα μαζί τους. Ακολουθούν 8 
μυστικά για να πετύχουμε ως γονείς: 

Επιβεβαίωση
Όταν επιβεβαιώνουμε τα αισθήματα του 
παιδιού μας, το ενθαρρύνουμε και του καλ-
λιεργούμε την αυτοπεποίθηση. Όταν τα παι-
διά μας συμμερίζονται μαζί μας τα αισθή-
ματά τους θέλουν να τους ακούμε με προ-
σοχή, να ταυτιστούμε μαζί τους, και να τα 
επιβεβαιώσουμε. Ας πούμε ότι έρχεται 
ο γιος σου σπίτι και σου λέει, “Σήμερα ο 
δάσκαλός μου με νευρίασε πολύ. Είπε ότι 
δεν προσπαθώ.” Ενστικτωδώς σούρχεται 
να απαλύνεις την κατάσταση και να πεις, 
“Έλα, καημένε, ίσως δεν εννοούσε τίποτε. 
Ξέχασέ το.” Ή θα μπορούσες να πεις“Άραγε 
προσπαθείς; Ίσως ήθελε να σου πει κάτι.” 
 Καλύτερα προσπάθησε να πεις τα εξής, 
“Παιδί μου, λυπάμαι πολύ γιαυτό που έγινε. 
Πώς νιώθεις τώρα;» Τότε άκουσέ τον προ-
σεκτικά, να καταλάβει ότι τον νιώθεις και 
να του πεις ότι χαίρεσαι που συμμερίζεται 
αυτό που νιώθει μαζί σου. Είναι σα να του 
λες ότι μπορεί να σου λέει ακριβώς αυτό 
που αισθάνεται. Ακόμα κι όταν δε συμφω-
νούμε με τα παιδιά μας, μπορούμε να επιβε-
βαιώνουμε τα αισθήματά τους και τα ίδια τα 
παιδιά μας σαν άτομα. 

Αποδοχή
Όταν αποδέχεσαι το παιδί σου χωρίς όρους, 
του δίνεις ένα αίσθημα ασφάλειας. Πες του: 
“Δε σ’ αγαπώ γι αυτά που κάνεις ή πετυχαί-
νεις. Σε αγαπώ γιατί είσαι το παιδί μου.” Η 
αγάπη μας δεν πρέπει να βασίζεται στους 
καλούς βαθμούς, στην καλή συμπεριφορά 
ή στην καλή του επίδοση.

Εκτίμηση
Όταν εκφράζουμε την εκτίμησή μας, το 
παιδί μας νιώθει ότι έχει κάποια αξία. Έτσι, 
όσο πιο πολύ διαπιστώνουμε να κάνουν τα 
παιδιά μας κάτι καλό και σωστό και εκφρά-
ζουμε την εκτίμησή μας, τόσο πιο πολύ 
παρακινούνται να συμπεριφέρονται ακόμα 
καλύτερα. Μπορείς να εκφράσεις αυτήν 
την εκτίμηση λέγοντας: “Σ’ ευχαριστώ που 
μου λες την αλήθεια. Ξέρω δεν ήταν εύκολο, 

αλλά πραγματικά εκτιμώ γιατί αναλαμβά-
νεις την ευθύνη των πράξεών σου.” 

Επιδοκιμασία
Όταν επιδοκιμάζουμε τα παιδιά μας, απο-
κτούν αυτοπεποίθηση. Ως γονείς, μερικές 
φορές συγκεντρώνουμε την προσοχή μας 
πώς θα διδάξουμε ή θα πειθαρχήσουμε τα 
παιδιά μας και ξεχνάμε να τα επιδοκιμά-
ζουμε. Η επιδοκιμασία σου μπορεί στην 
κυριολεξία να είναι το χειροκρότημα για το 
παιδί σου στο παιχνίδι τους, στο σχολείο 
τους, σε κάποια εκδήλωσή τους.

Διαθεσιμότητα
Μπορεί να λέμε ότι τα παιδιά μας είναι πολύ 
σημαντικά για μας. Μερικές φορές όμως, η 
αυτόματη απάντησή μας είναι, “Όχι, τώρα, 
έχω δουλειά.” Τα παιδιά μας πρέπει να είναι 
πάνω από τα χόμπυ μας, πάνω από την 
εκπομπή στην τηλεόραση που παρακολου-
θούμε, και πάνω από αυτό που κάνουμε. 
Γιαυτό, όταν έρχονται κοντά μας,  θα πρέπει  
να σταματήσουμε, και να τα ακούσουμε , να 
τα αγκαλιάσουμε και να παίξουμε μαζί τους.    

Συγνώμη
Όταν ζητάμε συγνώμη από τα παιδιά μας 
καλλιεργούμε την εμπιστοσύνη τους σε μας. 
Αν παραδεχόμαστε τα λάθη μας και ζητάμε 
συγνώμη δε δείχνουμε αδυναμία αλλά ταπεί-
νωση και δύναμη. Όταν παραδέχομαι το 
λάθος μου και ζητώ συγνώμη γιαυτό, κερδίζω 
την εμπιστοσύνη τους. Δείχνει ότι δεν είμαι 
κάποιος που νομίζει ότι πάντοτε έχει δίκιο.

Στοργή
 Όλα τα παιδιά θέλουν να είναι αξιαγά-
πητα. Αν δεν πάρουν αγάπη από σένα, 
θα την πάρουν από κάπου αλλού. Υπάρ-
χουν κάποιοι τρόποι που μπορείς να δεί-
ξεις στοργή. Αγκάλιασε το γιο σου σφιχτά. 
Κράτα το χέρι της κόρης σου. Πάλεψε  μαζί 
τους στο πάτωμα. Πάρτους στην πλάτη σου 
και κάνε βόλτες.

Ευθύνη
Όταν τους αναθέτουμε κάτι, νιώθουν 
ευθύνη. Τα παιδιά χρειάζονται την πειθαρ-
χία της ευθύνης και του αυτοέλεγχου για να 
λειτουργήσουν με επιτυχία στη ζωή. Εμείς, 
ως γονείς, πρέπει να θέτουμε κανόνες και 
περιορισμούς για τα παιδιά μας και να τους 
τηρούμε με συνέπεια.

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

8 Μυστικά για πετυχημένη 
ανατροφή των παιδιών

To παιδί μου και εγώ
Tο μπάνιο βοηθάει το 

παιδί μας να αναπτυχθεί

Κ
αθώς το μωρό μας μεγαλώνει, αρ-
χίζει να απολαμβάνει τα παιχνίδια 
με το νερό. Βυθίζει αντικείμενα, 
παρατηρεί τον τρόπο που επιπλέ-

ουν και δοκιμάζει τις νέες του δυνάμεις «ε-
κτοξεύοντας» παιχνιδάκια έξω από το νε-
ρό. Ολες οι αισθήσεις του βρίσκονται σε 
εγρήγορση. Με το μπάνιο τα μωρά, αισθά-
νονται τη ζεστασιά, το κρύο ή την υγρασία 
πάνω στο σώμα τους, ακούνε τις πιτσιλιές 
τους, μυρίζουν και γεύονται το νερό κάνο-
ντας μπουρμπουλήθρες και παρατηρούν 
τα αντικείμενα να επιπλέουν γύρω τους.

Eνδυναμώνει την «εμπιστοσύ-
νη» του παιδιού στον εαυτό του
Το παιδί μας μαθαίνει πολλά πράγματα 
μέσα από τη διαδικασία του μπάνιου. Βρί-
σκει το κέντρο βάρος του, κινεί τα χέρια και 
τα πόδια του, κάνει υποβρύχιες βουτιές... 
Ολα αυτά του δίνουν τη δυνατότητα να εξε-
ρευνήσει τα όριά του και βέβαια να ξεκινή-
σει μια πρώτη σχέση εμπιστοσύνης με το 
σώμα του και τις δυνατότητές του. 

Eνδυναμώνει την κοινωνικοσυ-
ναισθηματική ανάπτυξη
Μεγαλώνοντας το παιδί και διεκδικώ-
ντας πλέον το δικαίωμα να κάνει μόνο του 
μπάνιο, αρχίζει να μαθαίνει διαφορετικά 
πράγματα. Αρχικά μαθαίνει ότι μπορεί να 
φροντίσει μόνο του τον εαυτό του, ότι είναι 
ικανό και δυνατό άτομο. Δηλαδή να πλυ-
θεί μόνο του και να το κάνει καλά! Ακόμη 
θέλει να μας δείξει πόσο πολύ καλά τα 
καταφέρνει χωρίς τη βοήθειά μας. 

Bοηθάει στις γλωσσικές δεξιότη-
τες και την ικανότητα σκέψης 
Πόσο συχνά δεν ακούμε το παιδί να ξεκι-
νάει διάλογο με τα παπάκια ή τα αυτοκινη-
τάκια του μέσα στην μπανιέρα. Ερωτήσεις 
όπως «διψάει το παπάκι;», ή «κρυώνει το 
ψαράκι», είναι πολύ συχνές όταν το νήπιό 
μας βρίσκεται χαλαρό μέσα στην μπανιέρα 
του. Με το μπάνιο ένα παιδί μαθαίνει την 
επίλυση προβλημάτων, για παράδειγμα 
πώς θα βρέξει το σφουγγάρι με το αφρό-
λουτρο, ή πόση ποσότητα σαμπουάν μπο-
ρεί να κάνει αφρό. Μαθαίνει δηλαδή πόσο 
ικανό είναι να αντιμετωπίσει τις προκλή-

σεις που του παρουσιάζονται.

Eξασφαλίζει ηρεμία και θετική 
διάθεση
Τα προϊόντα μπάνιου με την ευχάριστη 
μυρωδιά τους εξασφαλίζουν ηρεμία, 
βελτιώνουν τη διάθεση, την αυτοσυγκέ-
ντρωση του παιδιού και ταυτόχρονα το 
βοηθούν να αποκτήσει αναμνήσεις που 
θα διαρκέσουν για όλη του τη ζωή.
Σύμφωνα μάλιστα με επιστημονικές έρευ-
νες, τα παιδιά που απολαμβάνουν ένα 
ζεστό μπανάκι με τέτοιου είδους χαλαρω-
τικά προϊόντα χρειάζονται 37% λιγότερο 
χρόνο για να αποκοιμηθούν και ξυπνούν 
πιο ευτυχισμένα το πρωί.

Οδηγός ασφάλειας
 ª Ελέγχουμε η ποσότητα του νερού να 

είναι τέτοια ώστε να μην είναι επικίνδυνη 
για το παιδί.

 ª Τσεκάρουμε διαρκώς τη θερμοκρα-
σία, γιατί μπορεί να αλλάζει όσο το παιδί 
είναι στην μπανιέρα.

 ª Τοποθετούμε μέσα στην μπανιέρα ένα 
«χαλάκι» από καουτσούκ για να είναι λιγό-
τερο ολισθηρό το πάτωμα της και βάζουμε 
ένα κάλυμμα πάνω από το στόμιο της βρύ-
σης για να προστατεύσουμε το κεφαλάκι 
του παιδιού από χτυπήματα και γρατζου-
νιές. 

 ª Επιβεβαιώνουμε ότι αν υπάρχουν 
συρόμενες γυάλινες πόρτες στο ντους, 
είναι κατασκευασμένες από γυαλί ασφα-
λείας.

 ª Διατηρούμε το νερό του μπάνιου σε 
θερμοκρασία 37 έως 37,5 βαθμούς Κελ-
σίου. Τα παιδιά προτιμούν ένα πιο δρο-
σερό μπάνιο από ό,τι οι ενήλικοι.

 ª Μαθαίνουμε στο παιδί μας να κάθε-
ται στην μπανιέρα καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας και να μην προσπαθεί να βγει 
από αυτή. 

 ª Κρατάμε τις ηλεκτρικές συσκευές 
(όπως το πιστολάκι για τα μαλλιά) μακριά 
από την μπανιέρα. 

 ª Χρησιμοποιούμε καλής ποιότητας 
σαπούνια, σαμπουάν και αφρόλουτρα. Τα 
ακατάλληλα προϊόντα μπορεί να στεγνώ-
σουν το δέρμα του παιδιού και να του προ-
καλέσουν εξανθήματα.  
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Μ
παίνοντας σε περίο-
δο πιο έντονης ηλιο-
φάνειας, η προστασία 
από τις βλαβερές επι-

δράσεις του ήλιου είναι σίγουρα η 
πιο αποτελεσματική αντιγηραντι-
κή θεραπεία που υπάρχει. Όμως, 
η προστασία από τον ήλιο δεν πε-
ριλαμβάνει μόνο ό,τι βάζουμε στο 
δέρμα, π.χ. αντιηλιακές κρέμες. Θα 
πρέπει να ξεκινάει εκ των έσω, μέσα 
από τη διατροφή μας.
Τα αντηλιακά που επαλείφουμε 
στο δέρμα λειτουργούν αποτρέπο-
ντας το φως του ήλιου να εισχωρή-
σει στο δέρμα, ενώ οι κατάλληλες 
τροφές βοηθούν έτσι ώστε η ακτι-
νοβολία που κατορθώνει να διεισ-
δύσει να μην μπορέσει να μας βλά-
ψει. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέ-
τες, η ενίσχυση της διατροφής 
με συγκεκριμένες βιταμίνες 
και καροτενοειδή προσφέ-
ρει λάμψη και προστασία στο 
δέρμα.
Συγκεκριμένα, βιταμί-
νες με αντιοξειδωτική 
δράση μαζί με κάποιες 
ουσίες όπως τα καρο-
τενοειδή και φλαβο-
νοειδή, προστατεύουν το 
δέρμα από τις οξειδωτικές 
μεταβολές και το ανανε-
ώνουν. Οι ουσίες αυτές 
δεσμεύουν τις ελεύθε-
ρες ρίζες, μόρια που 
επιτίθενται στα κύτταρα 
του δέρματος και όχι μόνο 
(τα οποία παράγονται λόγω της 
ηλιακής ακτινοβολίας, της 
ρύπανσης του περιβάλ-
λοντος, του καπνίσματος 
κ.λ.π.), εξουδετερώνοντάς 
τες.
Λυκοπένιο: Το λυκοπένιο 
είναι ένα ισχυρό αντιοξειδω-
τικό που καταπολεμά τη φλεγ-
μονή που προκαλείται από τις 
ακτίνες του ήλιου. Οι ντομάτες (τόσο 
ωμές όσο και μαγειρεμένες), έχουν 
σημαντικές ποσότητες λυκοπενίου 
που μπορούν εύκολα να απορρο-
φηθούν από το σώμα. Για να μεγι-
στοποιηθεί η δράση του λυκοπε-
νίου, μπορείτε να βάλετε λίγο ελαι-

όλαδο για να μαγειρέψετε τις ντομά-
τες, ώστε να λάβετε και την αντιοξει-
δωτική βιταμίνη Ε.
Βιταμίνη Α και β-καροτένιο: Η 
κύρια λειτουργία της βιταμίνης Α 
είναι να προστατεύει το δέρμα και 
τα μάτια. Φρούτα και λαχανικά που 
είναι κίτρινα, κόκκινα και πορτο-
καλί (καρότα, καρπούζι, φράουλες, 
λεμόνια, παπάγια, κ.λπ.) είναι οι 
καλύτερες πηγές.
Βιταμίνη C: Η βιταμίνη C είναι σημα-
ντική για την υγεία του δέρματος, 
διότι είναι απαραίτητη για την παρα-
γωγή του κολλαγόνου στο σώμα. 
Μπορεί να προσληφθεί επαρκώς 
καταναλώνοντας εσπεριδοειδή, 
πιπεριά, φράουλες, μπρόκολο, κλπ.
Βιταμίνη Ε: Η βιταμίνη Ε βοηθά στην 
αναγέννηση των ιστών. Βρίσκεται 

μεταξύ άλλων στο ελαιόλαδο, 
στους ξηρούς καρπούς, στα 
πράσινα φυλλώδη λαχανικά 
όπως το σπανάκι, στις πιπε-

ριές, στα δημητριακά, στο 
φύτρο σιταριού και καλα-
μποκιού.

Λουτεΐνη: Η λουτεΐνη και η ζεα-
ξανθίνη προστατεύει το 

δέρμα και τα μάτια από 
την επιβλαβή δράση 
του ήλιου. Μπορείτε 

να τις λάβετε καταναλώ-
νοντας πράσινα φυλλώδη 

λαχανικά, μπρόκολο και αυγά. 
Αυτά τα θρεπτικά συστατικά 

είναι πολύ ευαίσθητα με το 
μαγείρεμα γι’ αυτό πρέπει 
να προσπαθούμε να τρώμε 

ωμά λαχανικά ή ελαφρά 
μαγειρεμένα στον ατμό.

Μια επίσης σημαντική κατη-
γορία θρεπτικών συστατι-
κών είναι τα πολυακόρεστα 
λιπαρά οξέα που θα βρούμε 

σε λιπαρά ψάρια, ξηρούς καρ-
πούς, φυτικές μαργαρίνες, στο 

ελαιόλαδο και άλλα σπορέλαια, 
τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλo, 
καθώς ρυθμίζουν την δομή του, την 
ρευστότητα, την ευλυγισία, την λει-
τουργικότητα των κυτταρικών μεμ-
βρανών και την βιοσύνθεση των 
λιπιδίων της κεράτινης στοιβάδας 
του δέρματος.

Μ
ια καριέρα σε δουλειά γραφείου με μακρά σταδιοδρομία 
και σταθερό paycheck, έχει και μερικές ανεπιθύμητες πα-
ρενέργειες.
Παρόλο που είναι ευρέως γνωστό ότι το να ξοδεύεις το 

μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σου σε μια καθιστή θέση μπροστά σε 
ένα γραφείο μπορεί να προκαλέσει τα πάντα, από έναν απλά πιασμένο 
αυχένα, σε μια τραγικά καταπονημένη πλάτη, φαίνεται πως η παραδοσι-
ακή εργασία γραφείου δεν πρόκειται να αλλάξει σύντομα.
Ευτυχώς, υπάρχουν αρκετοί τρόποι αντιμετώπισης του ψυχικού και 
σωματικού στρες που προκαλείται από αυτό το αναπόφευκτο κομμάτι 
της καθημερινότητας. Για αρχή μπορείς να εξασκηθείς σε κάποιες βασι-
κές στάσεις της yoga για stretching και αποφόρτιση μετά τη δουλειά, ή 
να έχεις κάποιο office-friendly όργανο γυμναστικής στο γραφείο και στα 
διαλείμματα σου να ξεκουράζεις το σώμα σου.
Μαζί με αυτές τις στρατηγικές κατά τη διάρκεια της ημέρας, το πιο σημα-
ντικό έρχεται το βράδυ και στον τρόπο που κοιμάσαι. Οι ειδικοί επιβε-
βαιώνουν ότι η μοναδική στάση στον ύπνο για τον πόνο της μέσης λόγω 
καθιστικής ζωής είναι η υποστηριζόμενη με την πλάτη να ακουμπάει στο 
στρώμα. Πώς θα το πετύχεις σωστά;
Ξάπλωσε με την πλάτη σου στο στρώμα και το μαξιλάρι σου να υποστη-
ρίζει καλά τον αυχένα και το κεφάλι.
Βάλε ένα μικρό μαξιλαράκι κάτω από τα γόνατά σου για επιπλέον στή-
ριξη και για να διατηρήσεις έτσι την φυσική καμπύλη της σπονδυλικής 
σου στήλης.
Τοποθέτησε ένα μαξιλάρι κάτω από τη μέση ή οποιοδήποτε άλλο μέρος 
του σώματός σου όπου νοιώθεις πως χρειάζεται επιπλέον στήριξη.

Τ
α μακαρόνια έχουν κατα-
λήξει να θεωρούνται η πιο 
παρεξηγημένη τροφή από 
όσες αγαπάμε να φιλοξε-

νούμε στο τραπέζι μας.
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που τα θεω-
ρούν μία από τις πλέον παχυντι-
κές τροφές, συστήνοντας να τα 
βγάζουμε εντελώς από το διατρο-
φολόγιό μας κατά τις περιόδους 
που βρισκόμαστε σε πρόγραμμα 
διατροφής. Κατά πόσο, όμως, θα 
συμφωνούσε ένας ειδικός με την 
τακτική αυτή; 
Η διατροφολόγος Vanessa Bedjaï-
Haddad σε συνέντευξή της στο 
Madame Figaro, εξέφρασε την 
πεποίθησή της πως είναι μέγα 
λάθος να αποκλείουμε τα μακα-
ρόνια από τη διατροφή μας.
«Τα μακαρόνια είναι γεμάτα από 
μικρο-στοιχεία. Αποτελούνται 
κατά 70% από σύνθετους υδατάν-
θρακες, δηλαδή από αργά σάκ-
χαρα, τα οποία μας επιτρέπουν 
να μην πεινάμε ανάμεσα στα γεύ-
ματα», λέει και συνεχίζει:
«Δεν υπάρχουν τρόφιμα που 
παχαίνουν, με την προϋπόθεση να 
μην γίνονται υπερβολές, όπως δεν 
υπάρχουν και τρόφιμα που αδυ-
νατίζουν. Είναι καλύτερα να κατα-
ναλώνουμε μακαρόνια ολικής 
άλεσης διότι είναι ακόμη πιο θρε-
πτικά από τα άλλα και γεμίζουν το 
στομάχι».
Και τα δύο είδη, πάντως, μας 
χαρίζουν τις ίδιες θερμίδες: 350 
ανά 150 γραμμάρια. Ωστόσο, το 
μυστικό κρύβεται στην ταχύτητα 
απορρόφησης, καθώς τα μακαρό-
νια ολικής απορροφούν πιο αργά 
τη ζάχαρη, μη ευνοώντας με τον 
τρόπο αυτό την αποθήκευση του 
λίπους.
Ένα ακόμα μυστικό που ίσως δεν 
γνώριζες είναι το γεγονός πώς 
σημαντικό ρόλο παίζει και το 
πόσο βρασμένα τα προτιμούμε!
Η διατροφολόγος συνιστά να τα 
τρώμε al dente, διότι με τον τρόπο 
αυτό η ταχύτητα απορρόφησης 
των σακχάρων στο αίμα είναι πιο 
αργή με συνέπεια να αποθηκεύ-
ουμε λιγότερο λίπος.
Μην έχεις τύψεις λοιπόν! Κλείσε 
τώρα τραπέζι στο αγαπημένο 
σου ιταλικό εστιατόριο. Φρόντισε 
μόνο να παραγγείλεις μακαρόνια 
ολικής άλεσης και δώσε την οδη-
γία «al dente»!

Τελικά 
παχαίνουν ή όχι 
τα μακαρόνια;

Πώς να κοιμάσαι για να 
αποφύγεις τον πόνο στη μέση

Yγιές και λαμπερό δέρμα 
κάτω από τον ήλιο

υγεία

Ο 
α ι μ α τ ο κ ρ ί τ η ς 
εκφράζει το ποσο-
σ τό των ερυθρών 
α ι μ ο σ φ α ι ρ ί ω ν 

ανά μονάδα όγκου α ίμα -
τος. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια 
είναι υπεύθυνα για τη μετα-
φορά οξυγόνου και θρεπτι-
κών συστατικών στα διάφορα 
μέρη του σώματος. Μια μεί-
ωση στα επίπεδα αυτών των 
α ιμοσφαιρίων έ χε ι  συχ νά 
δυσμενείς επιπτώσεις για την 
υγεία.

Ο γιατρός μπορεί να συστή-
σει τη διενέργεια εξέ τασης 
γ ια τη μέτρηση του αιματο-
κρίτη ώστε να διαπιστώσει αν 
ο αριθμός των ερυθρών αιμο-
σφαιρίων υπολε ίπε ται του 
φυσιολογικού.

Το εύρος τιμών αναφοράς για 
τον αιματοκρίτη μπορεί να 
διαφέρει από το ένα μικρο-
βιολογ ικό εργασ τήριο σ το 
άλ λο, σε γε ν ικέ ς γραμμέ ς 
όμως η φυσιολογική τιμή ορί-
ζεται με βάση το φύλο και την 
ηλικία.

Για τους ενήλικες, φυσιολογι-
κές θεωρούνται οι εξής τιμές:

άντρες: 38,8-50%
γυναίκες: 34,9-44,5%

Για τα παιδιά 15 ε τών και 
κάτω οι τιμές του αιματοκρίτη 
αξιολογούνται σε διαφορε-
τική βάση, καθώς τα επίπεδα 
των ερυθρών αιμοσφαιρίων 
τους παρουσιάζουν συχνές 
αξιοσημείωτες διακυμάνσεις.

Ποιες είναι οι 
φυσιολογικές τιμές του 
αιματοκρίτη;
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Ο 
εθισμός σε κάποιο συγκεκριμέ-
νο άρωμα οφείλεται σε διάφο-
ρους λόγους: επειδή μας θυμί-
ζει έναν κήπο - ή κάποιον – που 

κάποτε αγαπήσαμε, ή επειδή ελπίζουμε ότι 
όλοι του αντίθετου φύλου που θα βρίσκο-
νυαι στο δρόμο μας θα χτυπηθούν από κε-
ραυνοβόλο έρωτα, ανήμποροι ν’αντιδρά-
σουν. Είναι δύσκολο να διευκρινήσεις τι 
σκέφτεσαι όταν επιλέγεις άρωμα. 
  Μια γρήγορη ματιά στους πίνακες συζή-
τησης των εθισμένων στο διαδίκτυο σχε-
τικά με τα αρώματα όπως το Nstperfume.
com ή το Basenotes.net θα επαληθεύσει 
ότι ένα άρωμα που στέλνει κάποιον στην 
αγαλλίαση της απόλαυσης, σχεδόν εγγυ-
ημένα θα είναι το ...αρνητικό απόσταγμα 
κάποιου άλλου. Η επικρατούσα θεωρία 
για τον λόγο που αγαπάμε ή μισούμε ορι-
σμένες μυρωδιές είναι ότι αυτές οι οσμές 
συνδέονται με θετικές ή αρνητικές στιγ-
μές στη ζωή μας δεδομένου ότι η περι-
οχή του εγκεφάλου που επεξεργάζεται τις 
μυρωδιές συνδέεται με τη μνήμη. Ομως 
σύμφωνα με καινούργιες έρευνες, απο-
δεικνύεται ότι μπορεί να είμαστε και γενε-
τικά προγραμματισμένοι να εκτιμούμε ή ν’ 
αντιπαθούμε τουλάχιστον μερικές μυρω-
διές. Είναι ενδιαφέρον ότι σε μελέτη που 
έγινε παγκοσμίως, οι μυρωδιές που θεω-
ρήθηκαν ελκυστικές είναι εκείνες που 

τακτικά παρουσιάζονται ως βασικό συστα-
τικό σε δημοφιλή αρώματα: γκρέϊπφρουτ, 
περγαμόντο, πορτοκάλι, λάϊμ και μιμόζα – 
ενώ πολλές από εκείνες τις μυρωδιές που 
βαθμολογήθηκαν χαμηλότερα στο φάσμα 
ευχαρίστησης ήταν εκείνες που περιέχουν 
ως βασικές οσμές μόσχο και πατσουλί. 
  Για τον αρωματοποιό κάποια αρώματα 
θεωρούνται πιο δύσκολα να δημιουργη-
θούν όπως ακριβώς υπάρχουν κι’ εκείνα 
που αρέσουν εγγυημένα στον περισσό-
τερο κόσμο. Κάποιες μυρωδιές είναι πιο 
αποδεκτές από άλλες: η μυρωδιά του δέρ-
ματος αρέσει πιο πολύ από του κίτρου, η 
γαρδένια και το ρόδο πιο πολύ από διά-
φορα λουλούδια με ελαφρή μυρωδιά 
όπως κρίνο της κοιλάδας, λιλά ή νωπό τρι-
αντάφυλλο. Οσο βαρύτερη είναι η μυρω-
διά τόσο το αιθέριο έλαιο έχει σύσταση 
που δυσκολεύει τη χρησιμοποίηση του 
αρώματος. Τα αρώματα με εξωφρενική 
επιτυχία – και διχασμένες απόψεις – είναι 
εκείνα με ανισορροπία, έχουν μία υπερ-
βολική δόση σε κάτι. Το πολύ ισορροπη-
μένο μπορεί να είναι ωραίο, όμως ξεχνιέ-
ται γρήγορα... Γι’ αυτό πολλά από τα πιο 
εμβληματικά αρώματα του περασμένου 
αιώνα αποδοκιμάστηκαν τόσο πολύ όσο 
λατρεύτηκαν όταν πρωτοεμφανίστηκαν. 
  Τα αρώματα που άντεξαν στη δοκιμασία 
του χρόνου έχουν κάτι κοινό: χαρακτήρα. 

Ομως ένα άρωμα που μένει αξέχαστο δεν 
μπορεί και να ικανοποιεί τους πάντες. 
Οταν το Shalimar της Guerlain εγκαινι-
άσθηκε το 1925, προκάλεσε αίσθηση 
επειδή επηρέαζε τους άνδρες. Θεωρήθηκε 
τόσο προκλητικό ώστε ¨ Τα καλά κορίτσια 
δεν καπνίζουν, δεν χορεύουν tango και 
δεν φορούν Shalimar ¨, ήταν το δημοφι-
λές ρητό στην Ευρώπη, τέλη της δεκαετίας 
του 1920. Η κατασκευή αυτού του αρώμα-
τος ήταν πολύ ξεχωριστή γιατί είχε φρέ-
σκο χαρούμενο άρωμα που ανακατευόταν 
με υπερβολική δόση βανίλιας σε συνδυα-
σμό με μυρωδιά δέρματος. Η βανίλια είναι 
ερωτική, μα όταν προστεθούν και οι άλλες 
οσμές γίνεται ερωτική βόμβα! Κανείς δεν 
είχε μυρίσει τίποτα παρόμοιο στο παρελ-
θόν.
  Την τελευταία δεκαετία έχουν δημιουρ-
γηθεί σε μεγάλο βαθμό οι πιο συγκλο-
νιστικές μυρωδιές από εξειδικευμένους 
αρωματοποιούς που φροντίζουν να ικανο-
ποιούν τις εμμονές για τα αρώματα. Είναι 
σαν τα κοκταίηλ – μερικά σας αρέσουν και 
άλλα όχι. Και ενώ οι μεγαλύτερες επιχειρή-
σεις έχουν περισσότερο την τάση να επι-
θυμούν το βέβαιο αποτέλεσμα – όπως τα 
αρώματα διασημότητων, που σχεδιάζο-
νται ώστε να γίνουν αμέσως αποδεκτά και 
αγαπητά και να πωλούν όσο πιο γρήγορα 
και όσο το δυνατόν ευρύτερα – αυτό δεν 

σημαίνει ότι οι ενδιαφέρουσες μυρωδιές 
εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιό-
τητα ορισμένων εμπορικών σημάτων. Επί-
σης πολλές φορές, μια μυρωδιά γίνεται 
αρχικά αποδεκτή επειδή είναι καινούργια 
στην αγορά.
  Χρειάζεται κουράγιο για ν’ αλειφθείτε με 
το άρωμα που γνωρίζετε ότι απωθεί τον 
γείτονά σας, όμως όλοι ονειρευόμαστε να 
βρούμε το άρωμα που εκφράζει τέλεια την 
προσωπικότητά μας και αυτό χωρίς αμφι-
βολία είναι και η γοητεία της αποδεκτής 
μυρωδιάς. Σε τελική ανάλυση είναι αρμό-
ζον όλοι μας ν’ αναζητήσουμε και να περι-
βάλλουμε τους εαυτούς μας μ’ ένα άρωμα 
που πραγματικά αγαπάμε. Αντιστρόφως, η 
έκθεσή μας σε μυρωδιά που μισούμε μπο-
ρεί να προκαλέσει επιθετικότητα ή να επη-
ρεάσει τη μάθηση. Και φυσικά δεν είναι 
ανάγκη να αισθάνεσαι ότι περιορίζεσαι σε 
ένα μονο άρωμα, επειδή μπορείς να έχεις 
περισσότερα από ένα, ανάλογα με την ιδι-
οτροπία, τη διάθεσή σου ή την ώρα της 
ημέρας. Είναι σαν τη διαφορά ανάμεσα 
στο κασμιρένιο πουλόβερ και το συγκλο-
νιστικό ρόζ φόρεμα: το ένα άνετο, το άλλο 
εκδηλωτικό, όμως θα τα θέλατε και τα δύο 
στη ντουλάπα σας.

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

ΟΠΩΣ  ΣΑΣ  ΑΡΕΣΕΙ ΤΗΣ ΡΑΝΙΑΣ ΜΕΣΙΣΚΛΗ
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ιστορίες

S
exting, dating apps, cam-girls. Ποτέ δεν ήταν τόσο 
εύκολο να απατήσεις το σύντροφό σου, ποτέ δεν ή-
ταν τόσο δύσκολο να συνέλθεις αν το κάνει εκείνος.
Η βασίλισσα των TED και του podcast ψυχολόγος 

Εστερ Περέλ έμαθε γιατί.
Παντρεμένοι δέκα χρόνια, δύο παιδιά, η μαμά φεύγει ταξίδι 
για δουλειά, ο μπαμπάς παίζει στο iPad με τα αγόρια όταν 
βλέπει να εμφανίζεται στην οθόνη ένα μήνυμα: «Ζω για να 
σε δω». Περίεργο, σκέφτεται, μόλις πριν από λίγο με είδε. 
Ακολουθεί δεύτερο: «Δεν βλέπω την ώρα να σε σφίξω στην 
αγκαλιά μου». Συνειδητοποιεί ότι τα μηνύματα δεν είναι για 
εκείνον. Αρχίζει το ψάξιμο και βρίσκει εκατοντάδες διαλό-
γους, ραντεβού, καληνύχτες, φωτογραφίες, 
όνειρα για το μέλλον. Ολες οι λεπτομέρειες 
για την παράλληλη σχέση δύο ετών γίνονται 
timeline μπροστά του. Εφιάλτης για εκείνον, 
εφιάλτης πλέον και για εκείνη.
Κάποτε η απιστία ήταν λίγο κραγιόν στο 
γιακά ή μία απόδειξη στην τσέπη. Στην 
ψηφιακή εποχή είναι θάνατος με χίλιες 
μαχαιριές. Τι έχει αλλάξει; Γιατί ευτυχισμέ-
νοι άνθρωποι απατούν; Γιατί μένουμε ενώ 
μπορούμε να χωρίσουμε; Γιατί επιτρέπουμε 
στον εαυτό μας να ξενοκοιτάξει αλλά αν 
συμβεί στο/η σύντροφό μας χάνουμε τη γη 
κάτω απ’ τα πόδια; Και όταν λέμε απατώ, 
τι ακριβώς εννοούμε; Ενα one night-stand, 
πληρωμένο σεξ, φλερτ στο inbox, ένα 
μασάζ με happy end, live streaming πορνό, 
μυστικά προφίλ στο Tinder; Η Νεοϋορκέζα 
ψυχολόγος Εστερ Περέλ, συγγραφέας πολ-
λών best seller για τις σχέσεις, σταρ των 
TED και δημιουργός του podcast για ζευ-
γάρια «Where should we begin», τα τελευταία δέκα χρόνια 
γυρίζει τον κόσμο και ασχολείται με την ερωτική προδο-
σία. Το βιβλίο της Τhe State of Affairs: Rethinking Infidelity 
έχει όλες τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που φοβόμαστε να 
κάνουμε.
«Απιστία είναι η πράξη που συνδυάζει τρία στοιχεία: μυστι-
κότητα, που είναι βασική προϋπόθεση, μία συναισθημα-
τική σύνδεση οποιουδήποτε επιπέδου και ερωτική διέ-
γερση, ακόμα κι αν δεν υπάρχει σεξ». Η μοιχεία υπάρχει 
από τότε που εφευρέθηκε ο γάμος, το ίδιο και το ταμπού 
εναντίον της. Ωστόσο ο κόσμος έχει αλλάξει. «Κάποτε η 
μονογαμία σήμαινε ένας άνθρωπος για μια ζωή. Σήμερα 
σημαίνει ένας άνθρωπος τη φορά. Συγχρόνως είμαστε 
γεμάτοι αντιφάσεις: 95% δηλώνει ότι είναι τραγικό λάθος 
να σου λέει ψέματα ο σύντροφός σου για μια παράλληλη 
σχέση και περίπου το ίδιο ποσοστό παραδέχεται ότι θα 
έκανε ακριβώς το ίδιο αν απατούσε. Οι άνδρες απιστούν 
από βαρεμάρα και φόβο να μη δεθούν ενώ οι γυναίκες από 
μοναξιά και ανάγκη να δεθούν». Ακόμα και οι όροι του παι-
χνιδιού έχουν αλλάξει. «Δεν ήταν ποτέ πιο εύκολο να απα-
τήσεις, δεν ήταν ποτέ πιο δύσκολο να το κρατήσεις μυστικό. 
Και ποτέ πριν η αποκάλυψη δεν διέγειρε τέτοια ψυχολογική 
κατάρρευση στο θύμα της. Τότε που ο γάμος ήταν ένας οικο-
νομικός συνεταιρισμός, η μοιχεία απειλούσε κυρίως την 
οικονομική ασφάλεια. Τώρα που είναι μια ρομαντική ιστο-
ρία, η απιστία απειλεί τη συναισθηματική μας ισορροπία. 
Η ειρωνεία είναι ότι μέχρι τη γενιά των γονιών μας οι σύζυ-
γοι έψαχναν τον έρωτα έξω από το γάμο (και μετά γίνονταν 
ήρωες σε μυθιστορήματα). Τώρα όμως που τον ζητάμε μέσα 
στο γάμο, έρχεται μια σχέση απ’ έξω και τον καταστρέφει».

Το υπερφανταστικό εγώ
Για να λύσουμε τον γρίφο γιατί απατάμε, πρέπει να μάθουμε 
γιατί παντρευόμαστε. «Καθοδηγούμαστε από μια ρομα-
ντική εμμονή που μας κάνει να ζητάμε από έναν άνθρωπο 
να διαθέτει μια ατέλειωτη λίστα ιδιοτήτων: να είναι εξαιρε-
τικός εραστής, ο καλύτερος φίλος, ικανός γονέας, αδελφή 
ψυχή, διασκεδαστικός σύντροφος, εγκεφαλικά ενδιαφέρων, 
καλός συνομιλητής. Κανονικά θα χρειαζόταν ένα ολόκληρο 
χωριό για να ικανοποιήσει αυτούς τους ρόλους. Φυσικά, 

όλα αυτά τα ζητάμε επειδή τα αξίζουμε, επειδή είμαστε 
μοναδικοί, αναντικατάστατοι, εκλεκτοί. Οταν λοιπόν έρχεται 
η απιστία, κλονίζεται όλο αυτό το οικοδόμημα που έχουμε 
χτίσει γύρω από το εγώ μας. Είναι η ύστατη προδοσία. Πώς 
συνέβη αυτό σε εμένα που είμαι τόσο φοβερή/τέλεια/υπερ-
φανταστική; Αν στην Ιστορία η μοιχεία έχει καταγραφεί ως 
μία επώδυνη εμπειρία, σήμερα είναι αληθινά τραυματική 
γιατί αμφισβητεί την ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας».
Καθώς το ρομαντικό ιδεώδες του ιδανικού συντρόφου 
μένει ανικανοποίητο και ο σύζυγος αποδεικνύεται τελικά 
ότι δεν είναι σούπερμαν, εμείς νομιμοποιούμε τον εαυτό 
μας να συνεχίσει να ψάχνει. «Οι άνθρωποι σήμερα είναι πιο 

διαθέσιμοι ερωτικά όχι επειδή έχουν περισσότερες ανά-
γκες να καλύψουν αλλά γιατί ζούμε σε μια εποχή όπου μας 
προτρέπει να ικανοποιούμε τις επιθυμίες μας. Είναι η κουλ-
τούρα του “αξίζω να είμαι ευτυχισμένος”. Αν παλιότερα 
χωρίζαμε επειδή ήμασταν δυστυχισμένοι, σήμερα χωρί-
ζουμε επειδή θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ευτυχισμένοι. 
Και αν κάποτε το διαζύγιο ήταν το στίγμα σε μία κοινωνία, 
σήμερα η επιλογή να μείνεις μετά την απιστία είναι η και-
νούρια ντροπή». O,τι έχουμε σκεφτεί για τη Χίλαρι Κλίντον 
δηλαδή.
Αφού λοιπόν οι άνθρωποι μπορούν να χωρίσουν, γιατί 
επιλέγουν τη διπλή ζωή; «Oταν κάποιος είναι άπιστος, η 
διάγνωση είναι σαφής: είτε έχει πρόβλημα η σχέση, είτε 
ο ίδιος. Η λογική λέει ότι αν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι στο 
σπίτι δεν υπάρχει λόγος να κοιτάζεις παρά έξω. Στην πράξη 
τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Ακόμα και αν υποθέ-
σουμε ότι υπάρχει ο τέλειος γάμος που θα μας θωρακί-
σει ενάντια στην εξωσυζυγική περιέργεια, πάλι μπορεί να 
απατήσουμε. Οι περισσότεροι από αυτούς που με επισκέ-
πτονται δεν είναι σεξομανείς. Είναι κανονικοί άνθρωποι με 
μονογαμικές πεποιθήσεις που βρίσκονται σε σύγκρουση 
ανάμεσα στις αξίες και τη συμπεριφορά τους. Μπορεί να 
ήταν πιστοί για δεκαετίες, όμως μία μέρα περνάνε τη διαχω-
ριστική γραμμή ρισκάροντας να χάσουν τα πάντα. Η απιστία 
είναι μια πράξη προδοσίας, είναι όμως και μια έκφραση 
λαχτάρας και απώλειας. Στην καρδιά μιας τέτοιας σχέσης 
βρίσκουμε συνήθως την απόφαση για συναισθηματική 
σύνδεση, για νέες εμπειρίες, ελευθερία, αυτονομία, σεξου-
αλική ένταση. Την επιθυμία να επανασυνδέσουμε ξεχα-
σμένα κομμάτια του εαυτού μας από το παρελθόν ή την 
προσπάθεια να νιώσουμε και πάλι ζωντανοί μετά από μια 
απώλεια ή μια απογοήτευση».
Μια ασθενής της Περέλ είχε έναν ευτυχισμένο γάμο και 
δεν θα ήθελε ποτέ να πληγώσει τον σύζυγό της. Οταν πήγε 
στην ψυχολόγο έλεγε ότι πάντα έκανε αυτό που περίμεναν 
οι άλλοι: καλή σύζυγος, καλή μητέρα, καλή κόρη που φρό-
ντιζε τους γονείς της. Μια μέρα ερωτεύτηκε τον κηπουρό. 
Με τόσα τατουάζ και λασπωμένο ημιφορτηγό, ήταν ακρι-
βώς το αντίθετο από εκείνη. «Στα 47 της θέλησε να ζήσει 
την εφηβεία που δεν είχε ποτέ. Σε αυτή την περίπτωση φαί-

νεται καθαρά ότι όταν γυρίζουμε τα μάτια μας αλλού, δεν 
το κάνουμε απαραίτητα για να αποφύγουμε τον σύντροφό 
μας αλλά για να μην κοιτάζουμε το πρόσωπο που έχουμε 
γίνει εμείς οι ίδιοι. Και δεν είναι τόσο ότι ψάχνουμε για έναν 
άλλον άνθρωπο όσο ότι θέλουμε να βρούμε έναν άλλον 
εαυτό».
Σε όλο τον κόσμο υπάρχει μία φράση που επαναλαμβάνουν 
όσοι είχαν εξωσυζυγικές σχέσεις: «νιώθω ζωντανός». Η 
δήλωση συχνά συνοδεύεται από ιστορίες για πρόσφατες 
απώλειες, ένα γονιό που πέθανε ή μια ιατρική εξέταση με 
κακά αποτελέσματα. «Ο θάνατος και η ασθένεια μπορεί να 
πυροδοτούν τη διάθεση για περιπλάνηση γιατί εγείρουν 

τα ερωτήματα “αυτό είναι όλο;”, “υπάρ-
χει κάτι άλλο;”. Το πρώτο που χρειάζε-
ται κανείς για να νιώσει ζωντανός είναι 
να ερωτευτεί. Αλλωστε έτσι λειτουργεί ο 
δυτικός κόσμος. Αναζητάμε τον έρωτα για 
να ικανοποιήσουμε μια σειρά από ανάγκες 
που μέχρι τώρα έβρισκαν απάντηση στη 
θρησκεία. Ψάχνουμε στους εραστές μας 
την υπέρβαση, την έκσταση, τη συμπόνια, 
το νόημα της ζωής, την ολοκλήρωση, την 
αίσθηση ότι ανήκουμε κάπου, όλα αυτά 
που παλιότερα ενέπνεε η Εκκλησία στους 
πιστούς».
Αντίθετα με ό,τι πιστεύεται, η απιστία 
αφορά πολύ λιγότερο το σεξ και πολύ 
περισσότερο τον πόθο. Επιθυμία για προ-
σοχή, ανάγκη να νιώσεις ξεχωριστός, 
σημαντικός. Ο ίδιος ο ορισμός της διπλής 
ζωής, το γεγονός ότι δεν μπορείς ποτέ 
να έχεις το αντικείμενο του πόθου σου, 
είναι από μόνο του μια μηχανή που ανα-

παράγει τo πάθος. «Λέω πάντα στους ασθενείς μου ότι αν 
μπορούσαν να βάλουν στη νόμιμη σχέση τους το 1/10 της 
φαντασίας, του ρομαντισμού και της έμπνευσης που επεν-
δύουν στην παράνομη, δεν θα χρειαζόταν ποτέ να έρθουν 
σε μένα».
Και μετά τι;
Η προδοσία είναι βαθιά, η ανάγκη που οδήγησε σε αυτήν 
το ίδιο. Μπορούν να θεραπευθούν οι πληγές; «Μερικές 
απιστίες είναι απλώς επικήδειοι σε μία σχέση που έχει ήδη 
πεθάνει. Αλλες οδηγούν τους συντρόφους σε νέους ορί-
ζοντες. Η αλήθεια είναι πως η πλειονότητα των ζευγαριών 
που βίωσαν τη μοιχεία συνεχίζουν μαζί. Κάποια δεν επιβι-
ώνουν, κάποια άλλα μετατρέπουν την κρίση σε ευκαιρία 
για νέα αρχή. Ειδικά ο απατημένος σύντροφος μπορεί να 
επωφεληθεί από την αλλαγή στο συσχετισμό των δυνά-
μεων. «Νομίζεις ότι εγώ δεν ήθελα κάτι παραπάνω; Αλλά 
δεν είμαι εγώ αυτός που το έκανε», λέει και ξαναλέει. Από 
τη στιγμή που η ιστορία ξεσκεπάζεται μπορεί να διαμορφω-
θεί ένα καινούριο status quo στη σχέση. Εχω παρατηρήσει 
ότι πολλά ζευγάρια στoν απολογισμό μιας τέτοιας περιπέ-
τειας κάνουν μακριές, ειλικρινείς και βαθιές συζητήσεις που 
δεν είχαν κάνει επί δεκαετίες. Ακόμα και το σεξ μπορεί να 
αναζωπυρωθεί χάρη στον πόθο που γεννάει ο φόβος του 
χωρισμού».
Η απιστία δεν είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί 
σε μια σχέση, ούτε λέει κανείς ότι πρέπει να είναι το τέλος 
της. Η προδοσία της εμπιστοσύνης ανάμεσα στους συζύ-
γους μπορεί να έχει πολλά ονόματα: υποτίμηση, περιφρό-
νηση, παραμέληση, βία. Η ερωτική προδοσία είναι μόνο 
ένας από τους τρόπους να πληγώσουμε τον σύντροφό μας. 
Με άλλα λόγια, το θύμα της μοιχείας δεν είναι πάντα το 
θύμα του γάμου. «Πιστεύω ότι πολλά χρήσιμα στοιχεία 
μπορούν να προκύψουν από μια εξωσυζυγική περιπέτεια, 
αν και δεν θα συνιστούσα ποτέ σε κανέναν να τη δοκιμάσει. 
Οταν με ρωτάει ένα ζευγάρι μετά από παράλληλη ιστορία 
που αποκαλύφθηκε τι να κάνει, τους εξηγώ: σήμερα, στον 
δυτικό κόσμο, οι άνθρωποι κάνουν δύο-τρεις σχέσεις ή 
γάμους στη ζωή τους. Κάποιοι από αυτούς θα είναι με τους 
ίδιους συντρόφους. Ο πρώτος σας γάμος τελείωσε. Θέλετε 
να συνεχίσετε στον δεύτερο μαζί;».

Απιστία: δεν είναι πια αυτό που νομίζεις
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Υ
πάρχει λόγος που η χώρα μας λέγεται πατρίδα και 
όχι «μητρίδα». Πατρίδα ορίζεται ως η εδαφική επι-
κράτεια μέσα στην οποία άνδρες, γυναίκες, παιδιά, 
και οι απόγονοι τους αναπαραγόμενοι διαιωνίζουν 

την ύπαρξή τους. Αυτή τη πατρική γη την κατέκτησαν, και την 
υπερασπίστηκαν με αίμα, ανά τους αιώνες  άνδρες με σκοπό 
όχι να ευδοκιμήσουν αυτοί μόνο αλλά και οι οικογένειες και 
οι απόγονοι τους. 
Οι ανδρες αφού οριοθέτησαν τις πατρίδες από αντίπαλες 
πληθυσμιακές ομάδες, οριοθέτησαν και την προσωπική τους 
ιδιοκτησία. Δηλαδή η εδαφική επικράτεια της πατρίδας γέν-
νησε  το αίσθημα της εδαφικής επικράτειας 
του σπιτιού (a man’s house is his castle) και 
της οικογενειακής περιουσίας.
Η γη καλλιεργήθηκε ώστε οι γενεές των 
ανθρώπων να εξασφαλίζουν τον επιούσιο 
χωρίς το διαρκές βάσανο του κυνηγιού και 
της αναζήτησης τροφής όπως κάνουν όλη 
μέρα τα πούλια και τα ζώα.  Και όταν η τροφή 
εξασφαλίστηκε από τις καλλιέργειες και τα 
κατοικίδια ζώα, το ανθρώπινο πνεύμα ανα-
ζήτησε νέες ανακαλύψεις, εργαλειακές ευκο-
λίες, αλλά και μεθόδους για να τέρπεται η 
ψυχή, τέχνες και θεάματα.  Αυτά ήταν τα αντί-
δοτα στην σκληρότητα που απαιτούσε ο 
καθημερινός αγώνας για την επιβίωση.  
Η πατριαρχία γύρεψε μορφές κοινωνικής 
οργάνωσης που θα βελτιστοποιούσαν τόσο 
την αποτελεσματικότητα του ανθρωπίνου 
μόχθου όσο και την συνεργασία των ανθρω-
πίνων όντων μεταξύ τους. Γεννήθηκαν έτσι 
τα διάφορα πολιτεύματα, η δικαιοσύνη, η 
αστυνομία και όλες οι άλλες οι δημοσιονομικές και δημόσιες 
λειτουργίες. 
Αυτή ακριβώς η πολιτισμική εξέλιξη και άνθηση του ανθρω-
πίνου πολιτισμού, επιτεύχθηκε και συνιστά την ουσία στην 
ιστορία της πατριαρχίας.
Για να υπάρχει η βεβαιότητα της γνησιότητας των απογόνων, 
στους οποίους θα μεταβιβαζόταν η πατρική περιουσία, ώστε 
και τα παιδιά  με τη σειρά τους να συνεχίσουν την οικογενει-
ακή, δυναστεία, η  πατριαρχία έθεσε τη γυναικεία σεξουαλι-
κότητα υπό έλεγχο  δημιουργώντας ηθικούς φραγμούς.  
Κατά την παραδοσιακή Κινεζική Φιλοσοφία, αρμονία υπάρ-
χει στην Φύση όταν το Γιν(θηλυκό) υποτάσσεται στο Γιάν-
γκ(αρσενικό), διότι ετσι είναι απλά η φύση των πραγμά-
των. Στο διάβα των αιώνων της πατριαρχίας ο άνδρας και η 
γυναίκα είχαν βρει μεταξύ τους και modus vivendi (τρόπο 
ζωής) και modus operandi (τρόπο λειτουργίας).  Ο άνδρας 
αποποιείτο τον σεξουαλικό τυχοδιωκτισμό του, παντρευόταν 
και σε αντάλλαγμα τίθετο κεφαλή της οικογένειας.  Αυτή είναι 
η ουσία του κοινωνικού συμβολαίου του γάμου.  Ο γάμος 
ήταν το κύτταρο αναπαραγωγής της κοινωνίας. Θεσμικά, και 
νομικά υπήρχαν κανόνες, και οικογενειακό δίκαιο, για τη δια-
φύλαξη του θεσμού του γάμου. 
Με τα σημερινά κριτήρια, αυτό οδήγησε  τις γυναίκες σε δευ-
τερεύοντα ρόλο.  Σύμφωνα με το φεμινιστικό επαναστατικό 
δόγμα όλα τα άλλα θετικά στοιχεία της πατριαρχίας ξεχάστη-
καν και συγκεντρωθήκαν στο ότι «οι γυναίκες ζούσαν κάτω 
από καταπιεστικές συνθήκες» και χρειάζονταν σεξουαλική 
και παντός άλλου είδους απελευθέρωση. Από τη πατριαρ-
χική οπτική γωνία όμως οι γυναίκες ζούσαν  σε προστατευ-

τικές συνθήκες που αρμόζουν στην μη ανταγωνιστική φύση 
της γυναίκας, και το αίσθημα  "οικογενειακής φωλιάς» που 
επιθυμεί η γυναίκα.
Ας δούμε όμως και τη μητριαρχία σαν σύστημα. Κέντρο της 
κοινωνικής οργάνωσης μιας μητριαρχικής κοινωνίας  ειναι οι 
μητέρες-μητριάρχες. Αυτές πρωτοστατούν και δίνουν  εντο-
λές για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών στα μέλη 
των οικογενειών των οποίων προΐστανται. Οι οποίες εργα-
σίες όμως περιορίζονται σε μια περιορισμενη γκάμα δρα-
στηριοτήτων που όλες περιστρέφονται γύρω από την βιοτική 
μέριμνα. Πώς θα καλλιεργηθεί ο κήπος, και πως φροντισθούν 

τα λίγα ζώα, για την εξασφάλιση τροφής. Πως θα κοπούν τα 
ξύλα για τη φωτιά για να  μαγειρευτεί το φαγητό. Πώς τα μεγα-
λύτερα παιδιά θα φροντίσουν τα μικρότερα. Πως θα γίνουν 
κάποιες εργασίες συντήρησης ή αποκατάστασης στις σχεδόν 
πρωτόγονης μορφής, κατοικίες. Πώς οι ηλικιωμένες θα διδά-
ξουν στα μικρά κορίτσια τις οικοκυρικές τέχνες που θα τους 
είναι απαραίτητες αργότερα. 
Δηλαδή η μητριαρχία λειτουργεί πολύ κοντά στις μητριαρχι-
κές αρχές  που διέπουν το ζωικό βασίλειο. Τα ζώα μεριμνούν 
αποκλειστικά για τα δυο τους ένστικτα, αυτοσυντήρηση και 
αναπαραγωγή. Και τα δυο δεν συνεπάγονται  πολιτισμικούς 
κανόνες. Η μοναδική έγνοια τους ειναι να φέρουν τροφή στα 
μικρά στην φωλιά. Κατά κύριο λόγο η μητέρα μεγαλώνει μόνη 
της τα παιδιά της χωρίς το σπερματοδότη αρσενικό.
Κάτω από τη μητριαρχία κάθε κοπέλα μόλις γίνεται  γυναίκα  
μπορεί  να συνευρίσκεται κατά βούληση όχι με σταθερό 
σύντροφο αλλά με διάφορους άνδρες,  γυρεύοντας το «κυρί-
αρχο αρσενικό» (dominant male) να τεκνοποιήσει απ αυτό 
γερά παιδιά. Από τις εγκυμοσύνες της δημιουργείται μια νέα 
οικογενειακή δομή. Η οποία συμπτύσσεται με εκείνη της 
μητέρας της. Η κόρη βαθμιαία μετεξελίσσεται  στην επόμενη 
μητριαρχία πάντοτε συνδεδεμένη με την καταγωγική οικο-
γένεια.
Η έννοια "πατέρας" στην μητριαρχική κοινωνία δεν υπάρχει. 
Κατ' επέκταση, δεν υπάρχει ούτε "παππούς". Ο άνδρας νοείται 
μόνον σαν "αδελφός",  "θείος" «εργάτης» και φυσικά εραστής.  
Ο άνδρας ουσιαστικά επιτελεί μόνο τον βιολογικό ρόλο του 
σπερματοδότη.  Δεν ειναι τυχαίο ότι το κίνημα λεσβίες-αμ-
φιφυλόφιλοι-ομοφυλόφιλοι-τρανσέξουαλ, (LBGT), μάχονται 

τον άνδρα και επιδιώκουν να περιορίσουν  το ανδρικό φύλο  
στο ρόλο, του σπερματοδότη. 
Η φύση έχει προσδώσει στη γυναίκα μεγαλύτερη βιολογική 
ανθεκτικότητα και οι γυναίκες απανταχού της γης ζουν κατά 
μέσον όρο 3-4 χρόνια παραπάνω από τους άνδρες. Η φύση 
αναπαράγεται μέσα από την γυναίκα, η γυναίκα δίνει ζωή και 
το πρωτεύον ένστικτο της γυναίκας είναι η μητρότητα. Συνε-
πώς, εάν καταργήσουμε κάθε ηθικό και πολιτισμικό κανόνα, 
κάθε φραγμό, εάν η γυναικα αφεθεί τελείως ελεύθερη στα 
ένστικτά της, θα οδηγηθεί στον παν σεξουαλισμό, κάτι που 
σε ένα βαθμό συμβαίνει στις μέρες μας: ελεύθερες  προγαμι-

αίες σχέσεις, μονογονεικές οικογένειες χωρίς 
πατέρα, εξωσυζυγικές σχέσεις, διαζύγια κλπ.
Αυτή η  άτυπη μητριαρχία έχει κυριαρχήσει τις 
τελευταίες δεκαετίες στον Δυτικό κόσμο. Το 
αν είναι  επιθυμητή αυτή η κοινωνική εξέλιξη 
παίρνει  πολύ συζήτηση. Εκείνο που δεν χωρεί 
συζήτηση είναι ότι έτσι οι δυτικές κοινωνίες 
αποδομούνται από τις βάσεις της πατριαρχίας. 
Η λαϊκή σοφία έχει αποφανθεί για όλα αυτά 
προ πολλού. “Η γυναίκα κρατάει το σπίτι, η 
γυναίκα το διαλύει". Φυσικά ο φεμινισμός που 
προωθεί τη μητριαρχία  ενδιαφέρεται περισ-
σότερο για τα «ίσια δικαιώματα» και τη σεξου-
αλική απελευθέρωση της  γυναίκας και όχι στα 
επακόλουθα της μητριαρχίας.
Οι άνδρες στη μητριαρχία καταλήγουν θλιβε-
ρές φιγούρες, στο περιθώριο, και παραπετα-
μένοι, χωρίς  να παρέχουν πατρικό πρότυπο.  
Η μητριαρχία με τα βασικά ένστικτα της αυτο-
συντήρησης και αναπαραγωγής να κυριαρ-
χούν ποτέ δεν είναι σε θέση να ανεβάσει τον 

ανθρώπινο πολιτισμό υψηλά.  Αντίθετα οι γυναίκες στη πατρι-
αρχία έχουν ζωτικό ρολό, προστατεύονται, τιμώνται και ο 
πατριαρχικός πολιτισμός υλικά και πνευματικά ανθίζει γύρω 
τους.  (Για τις γυναίκες ζούμε όλοι βρε παιδιά, γι’ αυτές δου-
λεύουμε γι’ αυτές ιδροκοπάμε, κι αν είναι όλες, όπως λεν 
χωρίς καρδιά, εμείς που έχουμε καρδιά τις αγαπάμε).   
Ένα σύγχρονο παράδειγμα διαφοράς πατριαρχίας μητριαρ-
χίας αποτελεί η αντιμετώπιση των κυμάτων λαθρομετανα-
στών που πλημμυρίζουν τη Δύση τελευταία. Στη πατριαρχία ο 
άνδρας πολίτης εθνικού κράτους, με συναίσθηση της καταγω-
γής του, βλέπει σε κάθε λαθροεισβολέα, να έρχεται να αρπά-
ξει τους πόρους που προορίζονται για τους απογόνους του. 
Και, εννοείται, δεν μπορεί να αποδεχθεί εύκολα το γεγονός. 
Η μητριαρχία ομως βλεπει τις προσφυγικές ροές με την ανοι-
χτή αγκαλιά της μητερούλας για την οποία όλα τα «παιδάκια» 
του κόσμου είναι το ίδιο.  Η μητριαρχία λοιπόν δεν υπερα-
σπίζεται τα σύνορα αλλά ασκεί πολιτική  «μπιμπερό» για όσα 
«παιδάκια» της γης  το χρειάζονται. Για αυτό και οι σφυγμομε-
τρήσεις δείχνουν τις γυναίκες σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από 
τους άνδρες να υποστηρίζουν τους λαθρομετανάστες.
Είναι σημαντικό να πούμε  ότι επί χιλιετίες τα δυο φύλα συμ-
φωνούσαν απόλυτα στο ότι το ένα έχει ανάγκη το άλλο. Η 
γνωστή απεικόνιση των Γιν και Γιανγκ δείχνει ακριβώς πως 
αλληλοσυμπληρώνονται. Ο φεμινισμός όμως κατέλυσε αυτή 
τη φιλοσοφία.   «Η γυναίκα  χρειάζεται τον άνδρα όσο ένα 
ψάρι το ποδήλατο» είπαν. Έτσι σήμερα  με δυο συναινετικές 
υπογραφές ο γάμος λύνεται γρήγορα και εύκολα. 
Είναι η επιδιωκόμενη μητριαρχία καλλίτερη της Πατριαρχίας?  
Οι ένορκοι είστε εσείς!

απόψεις

ΕΙΝΑΙ Η ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΗ ΑΠ’ ΤΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ? 
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Γεια σας και χαρά σας! Μέσα του Ιούνη και τα αερο-
πλάνα φεύγουν κατάμεστα από ομογενείς που έχουν 
την τύχη να επισκεφθούν και φέτος το χωριουδάκι 

τους, το νησί τους ή κάποια από τις πανέμορφες πόλεις της 
Ελλάδας μας.
Φυσικά, τα προβλήματα στην πατρίδα συνεχίζονται σε εθνικά 
και τοπικά θέματα, όπως το Σκοπιανό, οικονομία, ανεργία και 
η αιώνια φαγωμάρα στην ελληνική Βουλή, που πλέον χρησι-
μοποιούν εκφράσεις που θυμίζουν την «ΤΡΟΥΜΠΑ» του Πει-
ραιά στις δόξες της, από όλα τα ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ. Τώρα εάν κάποιοι δεν ξέρουν τι ήταν η 
Τρούμπα ας ρωτήσουν τους πατεράδες τους.
Πράγματι, λυπάμαι για τις εξελίξεις στο Σκοπιανό θέμα βλέ-

ποντας όμως ότι η Ευρώπη και η ελληνική Βουλή είναι διχα-
σμένη λέγοντας τα υπέρ και τα κατά αυτής της απόφασης, 
αρχίζω και μπερδεύομαι. Εγώ ως Έλληνας Χριστιανός Ορθό-
δοξος δεν θα μπορούσα να διανοηθώ ή να διαπραγματευτώ 
θέματα που αφορούν την θρησκεία μου και την ιστορία μου. 
Κι όμως έρχονται οι ΜΕΓΑΛΟΙ… ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΟΙ ΑΜΕΡΙ-
ΚΑΝΟΙ, ΓΕΡΜΑΝΟΙ, ΝΑΤΟ κλπ και χειροκροτούν μια τέτοια 
απόφαση σαν να σου λένε «τελείωνε, έχουμε πιο σοβαρά 
θέματα να ασχοληθούμε»…Κι εμείς οι ΤΡΟΜΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΑ-
ΡΑΔΕΣ (φυσικά όχι όλοι) καθόμαστε με σταυρωμένα χεράκια 
στο θρανίο μας.
Και θα μου πείτε τι μπορούμε να κάνουμε; Μην περιμέ-
νετε απάντηση από εμένα, εδώ πιστεύω κουράσαμε και τον 
Θεούλη μας. Κύριε Ελέησον!

Μ
ια υπέροχη ανθρώπινη ιστορία με έναν 
φανατικό φίλο της Λίβερπουλ και έναν της 
Έβερτον. Όταν η οπαδική διαφοροποίηση 
δεν σηκώνει κανένα εμπόδιο μπροστά στο 

μεγαλείο της προσφοράς, της βοήθειας, 
του αλληλοσεβασμού. Διαβάστε και θα 
καταλάβετε.

Ο Ντάρεν είναι οπαδός της Έβερτον. Η 
ζωή τα έφερε έτσι και έμεινε άστεγος, 
έχασε την κοπέλα του, έπεσε σε κατά-
θλιψη και όλος ο κόσμος του γκρεμί-
στηκε. Τότε, μπήκε στο ζωή ένας άνθρω-
πος που αγαπούσε την άλλη μεγάλη 
ομάδα της πόλης, τη Λίβερπουλ. Έγιναν 
φίλοι, δέθηκαν και ο Ντάρεν είδε πως 
δεν χρειαζόταν να περνάει μόνος του 
τον «Γολγοθά» του. Βρήκε την δύναμη να 
ορθοποδήσει και να μπει και πάλι στον 
ίσιο δρόμο. Διαβάστε την ιστορία του 
και το μεγαλείο ανθρωπιάς και αλληλεγ-
γύης του φίλου του.

«Αυτή είναι μια φωτογραφία με μένα (αριστερά) και τον 
Ντάρεν (ένας άστεγος από το Λίβερπουλ). Κάθε μέρα στον 
δρόμο για την δουλειά, βλέπω τον Ντάρεν. Με χαιρε-

τάει, μιλάμε και πηγαίνω να του πάρω έναν καφέ. Είναι 
φανατικός φίλαθλος της Έβερτον και εγώ της Λίβερπουλ, 
όμως έχουμε σωστή αντίληψη και νοοτροπία για το ποδό-
σφαιρο.

Ο Ντάρεν είχε δουλειά και κοπέλα, όμως τα έχασε όταν η 
κοπέλα του πέθανε και εκείνος έπαθε κατάθλιψη. Ζούσε 
στους δρόμους του Λίβερπουλ.

Οπότε, αποφάσισα αντί να ξοδεύω χρήματα σε ανό-
ητα πράγματα τα Χριστούγεννα (όπως κάρτες και 
ακριβό φαγητό), θα χρησιμοποιούσα τα χρήματά 
μου για να πάει ο Ντάρεν σε ένα ματς της Έβερτον. 

Όταν του το είπα, ξέσπασε σε κλά-
ματα και μου έδωσε την πιο ζεστή 
αγκαλιά. Περάσαμε υπέροχα στο 
ματς και ένιωσε ευγνώμον σε μένα 
(κέρασε και τον καφέ εκείνη την 
ημέρα).

Ο λόγος που το ποστάρω σήμερα 
είναι γ ιατί ο Ντάρεν δεν βρίσκε-
ται πλέον σ τους δρόμους. Βρήκε 
κάπου να μείνε ι, δουλεύει part 
time και την προηγούμενη εβδο-
μάδα με έβγαλε για φαγητό. Είμαι 
τόσο περήφανος γι’ αυτόν.

Πόσταρα αυτή την ιστορία για σας 
δείξω ότι ένα μικρό δείγμα καλο-
σύνης μπορεί να βοηθήσει κάποιον 
σ το να πε ι  και πάλι  σ τον ίσ ιο 

δρόμο. Συνήθιζα να πίνω καφέ με τον Ντάρεν στους 
δρόμους, μετά το έκανα στο Goodison Park και τώρα 
εκεί που μένει».

Μια ιστορία μεγαλείου και ανθρωπιάς 
με φόντο το ποδόσφαιρο
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Σ
την αίθουσα του Qssis ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Κιλκίς και Περιχώρων στο Τορόντο διοργάνω-
σαν μία βραδιά γεμάτη παράδοση. Το παρών έ-
δωσαν αρκετά γνωστά ονόματα της παροικίας 

μας, όπως ο γνωστός κι επιτυχημένος δικηγόρος, κ. Δη-
μήτρης Κουμαρέλας, ο οποίος βοήθησε και οικονομικά 
την εκδήλωση, ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής Ομο-
σπονδίας Καναδά, κ. Γιώργος Παπαδάκης, ο γνωστός 

επιχειρηματίας, κ. Νίκος Χρηστίδης, ο πρόεδρος του 
Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου στο Τορόντο κ. Βαξεβα-
νίδης και άλλοι.
Το κέφι έμεινε ζεστό υπό τους ρυθμούς της Ποντιακής 
λύρας κι άπαντες γέμισαν την πίστα με τα παραδοσι-
ακά ελληνικά τραγούδια κι όχι μόνο. Πάντα προσπα-
θούμε με το καλύτερο τρόπο να σας μεταφέρουμε το 
ζεστό κλίμα που επικρατεί στις αίθουσες που φιλοξε-

νούν τέτοιες εκδηλώσεις, ενώ χρειάζεται πολλές φορές 
να επισημάνουμε τις αξιοσημείωτες προσπάθειες των 
προέδρων και των διοικητικών συμβουλίων που τις 
περισσότερες φορές αφιλοκερδώς προσπαθούν με τις 
όποιες δυνάμεις τους να κρατήσουν ζωντανές τις παρα-
δόσεις, τα ήθη και τα έθιμα διαιωνίζοντας στην άλλη 
άκρη της γης την ελληνική γλώσσα. Ας προσπαθήσουμε 
λοιπόν να τους στηρίξουμε όπως μπορούμε…

Ο πρόεδρος του συλλόγου Κιλκίς, κ. Αλέξανδρος 
Τσικουρλής

Ο κ. Στάθης Μιχαϊλίδης, αντιπρόεδρος του συλλόγου 
Κιλκίς

Το Δοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου. Ο Πρόεδρος κ. Αλέξανδρος Τσικουρλής, ο αντιπρόεδρος 
κ. Στάθης Μιχαϊλίδης, η ταμίας κα Ιωάννα Πουρσανίδου και οι σύμβουλοι κα Ερασμία 

Πουρσανίδου, κα Ρούλα Μιχαϊλίδου και κα Άρτεμις Τσικουρλή

Οι ακούραστες, κα Άρτεμης Τσικουρλή, κα Ιωάννα Πουρσανίδου και 
κα Ερασμία Πουρσανίδου

O γνωστός δικηγόρος, κ. Δημήτρης Κουμαρέλας, 
με τον κ. Θανάση Κουρτέση

Για άλλη μια χρονιά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Κιλκίς & Περιχώρων γιόρτασε με επιτυχία

ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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Ο νέος πρόεδρος της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά, κ. 
Γιώργος Παπαδάκης με τον κ. Βαξεβανίδη

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον πρόεδρο του ελληνοκαναδικού 
κογκρέσου στο Τορόνο, κ. Βαξεβανίδη

Η πρόεδρος συλλόγου Αικατερίνης κα Δέσποινα Κωστίδης με τον σύζυγο της κ. Θανάση και τις κυρίες 
Ροδή Ηλιάδου αθ Γεωργία Μακρηλίας

Οι κ. Νίκος Χριστοφορίδης, κα Μελίνα Σταματόπουλος, κα Χάιδω Χριστοφορίδου, κα Άννα Χρηστίδου, 
κ. Νίκος Χρηστίδης, Σαμουήλ Σπανίδης, κα Μαρία Σπανίδου, κα Ρίτα Χάιτα και κ. Γιάννης Χάιτας

Οι κ. Νίκος Τσαφαρίδης, κ. Μιλτιάδης Τσαβδαρίδης, κ. Σάββας Στεφανίδης, κα Αφροφίτη Αλεξανδρή 
και κα Μαρία Στεφανίδου

Οι κ. Στάθης Μιχαϊλίδης, κα Ρίνα και κ. Λευτέρης, κ. Θεόφιλος και κα Αθηνά Φελεκίδου, κα Ειρήνη 
Μυλοχαράκτη και κα Βαρβάρα Μιχαϊλίδου

Οι κ. Νίκος Πουρσανίδης, κ. Λούης και κα Τούλα Κονίδη, κ. Ανδρέας Λεωνίδης, κα Γεωργίνα Λυκουρέζου, 
κα Ρούλα και κ. Στάθης Μιχαϊλίδης, κα Ερασμία Πουρσανίδου και κα Τούλα Κυριακίδη

Το τραπέζι του προέδρου του συλλόγου Καστοριάς και Περιχώρων, κ. Δημήτρη Νάσκου
Οι κ. Αλέξανδρος και κα Άρτεμις Τσικουρλής, κα Ελένη και κ. Νικόλας Νεβεσκότης, κ. Γιώργος και κα 

Βενετία Καριπίδης

Το τραπέζι του γνωστού δικηγόρου κ. Δημήτρη Κουμαρέλα και του προέδρου του συλλόγου Κιλκίς, κ. 
Αλέξανδρου Τσικουρλή

την απελευθέρωση της πόλης στις
21 Ιουνίου 1913 απ’ τους Βούλγαρους
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Μ
ου άρεσε πάντα δημοσιογρα-
φικά να βρίσκομαι και στην Α-
μερική και εδώ στον Καναδά 
σε ξεκίνημα ιστορικών επιχει-

ρήσεων που έχουν γράψει την δική τους ι-
στορία και έχουν επισκεφτεί εκατοντάδες 
προσωπικότητες από όλα τα μέρη και πλά-
τη της γης.
Ένα απ’ αυτά είναι το David Duncan House. 
Τοποθεσία υπέροχη, πάρκινγκ για 500 
αυτοκίνητα, κτήριο φοβερό. Αρχιτεκτονικά, 
όταν μπαίνεις μέσα χαζεύεις λες και μπαίνεις 
σε μουσείο, και όταν κάτσεις και αισθανθείς 
αυτό το VIP service και γευτεί ο ουρανίσκος 
σου αυτές τις φοβερές σπεσιαλιτέ του σεφ, 
τότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει αυτό το δια-
φορετικό και σπάνιο που αυτοί που το δημι-

ούργησαν ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν.
Μπράβο πρώτα απ’ όλους στον βιρτουόζο 
του είδους, με τα ωραία banquet halls της 
παροικίας μας, τον Πήτερ Ηλιόπουλο και 
τους ξεχωριστούς, πετυχημένους κι αγαπη-
τούς συνεταίρους του τον κ. Ντίνο Γαλάνη, 
τον κ. Στέλιο Γριβογιάννη, τον Mr. Coffee 
Time και άλλα franchise κ. Τάσο Μιχαλό-
πουλο και τον γνωστό «ΥΠΑΡΧΩ» κ. Ανδρέα 
Παπαδάκο.
Το να πεις απλά καλές δουλειές δεν λέει 
τίποτα. Το να πεις όμως ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 
που Έλληνες επιχειρηματίες έφτιαξαν και 
συνεχίζουν τη γαστρονομική ιστορία σ’ ένα 
ιστορικό κτίριο που θα ήταν μεγάλη παρά-
ληψη να μην το επισκεφτείτε… ΚΑΛΕΣ ΔΟΥ-
ΛΕΙΕΣ απ’ την Hellas News.

Ο μοναδικός Πήτερ Ηλιόπουλος. «THE WORLD IS YOURS»

Πανοραμική όψη εντυπωσιακής αίθουσας του David Duncan House

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Ένας επίγειος παράδεισος
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Ο κ. Τάσος Μιχαλόπουλος μετά της συζύγου του Ο κ. Ηλιόπουλος με τον Honourable Michael Tibollo

O κ. Ηλιόπουλος με τον Δημοτικό Σύμβουλο 
κ. Δηήτρη Καρύγιαννη

Ο κ. Ηλιόπουλος με τον Γεν. Πρόξενο κ. Αλέξανδρο Ιωαννίδη, τον κ. Τάσο 
Μιχαλόπουλο και τον κ. Ανδρέα Παπαδάκο

Ο κ. Dino Cavalluzzo παίρνει συνέντευξη 
τον κ. Ηλιόπουλο

Ο Γεν. Πρόξενος κ. Αλέξανδρος 
Ιωαννίδης με τον κ. Τάσο Μιχαλόπουλο

Ο κ. Αλέξανδρος Ιωαννίδης, ο κ. Τάσος Μιχαλόπουλος, η κα Ντίνα 
Μιχαλόπουλος και ο κ. Ανδρέας Παπαδάκος

Μια από τις πολύ εντυπωσιακές αίθουσες του David Duncan HouseO Honourable Micahel Tibollo με συνεργάτη του

Οι κκ Ανδρέας Παπαδάκος και κ. Πήτερ 
Ηλιόπουλος με γνωστή παρουσιάστρια ειδήσεων O Honourable Micahel Tibollo 

με την κα Ηλιοπούλου

γεύσης και ατμόσφαιρας στη Don Mills 
συνεχίζει την ιστορία του!!!
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Ο 
Σύλλογος Καστοριάς και Περιχώρων Τορόντο, ευχαριστεί θερμά τούς Έλ-
ληνες επιχειρηματίες της παροικίας μας, Κ Τομ Μιχαλόπουλο ιδιοκτήτη της 
φημισμένης αλυσίδας καταστημάτων COFFEE TIME,τούς αδελφούς Χρή-
στο και Κώστα Τάκα, ιδιοκτήτες του SERANO BAKERY, τούς αδελφούς Λά-

ζαρο και Στυλιανό Μυρκόπουλο ιδιοκτήτες της εταιρείας CINESPACE FILM STUDIOS, 
τον επιχειρηματία Δημήτριο Παπαδόπουλο, τον ιδιοκτήτη τού EL GRECO EXPRESSO 
AND FOOD BAR Kov Δημήτριο Λογοθέτη, για την άψογη υποδοχή και φιλοξενία που 
επεφύλαξαν προς τα μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας των παλαίμαχων Καστοριάς, 
κατά την διάρκειαν της στο Τορόντο επίσκεψής τους, προσκεκλημένοι του Συλλόγου 
Καστοριάς και Περιχώρων Τορόντο.
Οι Συμπατριώτες επισκέπτες μας , απεκόμησαν ανεξίτηλες αναμνήσεις και ωραίες 
εντυπώσεις, επισκεπτόμενοι την πόλη μας και τα αξιοθέατα της περιοχής μας. Θερμά 
συγχαρητήρια σε όλους πού βοήθησαν με κάθε τρόπο στην επιτυχία της προσπά-
θειά μας.

Εκ τού Διοικητικού Συμβουλίου.
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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

Κυριακάτικο πρωινό στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης τον Ιούλιο 1960

Η μοναδική ίσως φωτογραφία αυθεντικού Κουτσαβάκη στην Πλάκα της 
δεκαετίας του 1880. Κουτσαβάκη στην παλαιά Αθήνα αποκαλούσαν 
τους γνωστούς σήμερα ως «μάγκες». Το όνομα προέρχεται από τις 

λέξεις «κουτσά» και «βαίνω», που στην νέα ελληνική γλώσσα 
χρησιμοποιούμε ως «κουτσαίνω»

Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Χωμάτινος δρόμος και ένωνε την Πατησίων με την Κηφισίας. Στο βάθος ο 
Υμηττός

Η οικία Τσισταράκη γνωστότερη σαν το τζαμί στην πλατεία 
στο Μοναστηράκι 1900 Η «πισίνα» του Αγ. Παντελεήμονα στην Αθήνα το 1939

Το Θησείο τον Φεβρουάριο 1894

Το Μοναστηράκι το 1960

Η περιοχή της δεξαμενής στο Κολωνάκι στα 1870

Πανοραμική Ζαππείου κι Ολυμπίου το 1870

Διονυσίου Αεροπαγίτου 1869



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 45TOΡΟΝΤΟ
15 Ιουνίου 2018

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ46 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

15 Ιουνίου 2018
www.hellasnews-radio.com

Η 
αστυνομία του Τορόντο αναφέρει ότι ερευνούν την κλοπή έργου  του γνωστού 
καλλιτέχνη Banksy από ένα κτίριο στο δυτικό άκρο της πόλης. Μία μη εξουσιο-
δοτημένη έκθεση έργων του Banksy που διοργάνωσε ο πρώην διευθυντής του, 
Στηβ Λαζαρίδης, άνοιξε στην ίδια περιοχή την Τετάρτη. Ο Λαζαρίδης έχει τιμολο-

γήσει την «Τέχνη του Banksy» ως τη μεγαλύτερη συλλογή  έργου του καλλιτέχνη από το Η-
νωμένου Βασιλείου που παρουσιάστηκε ποτέ, με περίπου 35 εκατομμύρια δολάρια αξίας 
για την τέχνη του. Η αστυνομία λέει κλήθηκαν στην περιοχή για το χαμένο έργο τέχνης κι 
ότι το τοπικό τμήμα ξεκίνησε έρευνα. Εκπρόσωποι από την έκθεση δεν ήταν άμεσα διαθέ-
σιμοι για σχολιασμό. Η έκθεση, η οποία περιλαμβάνει γλυπτική, έργα σε οθόνη, καμβά και 
άλλα κομμάτια πολυμέσων προβάλλεται ως τις 11 Ιουλίου. Ο Banksy είναι γνωστός για τον 
καυτηριασμό που κάνει μέσα από τα έργα του στην αστυνομία, στις διάφορες διαδηλώσεις 
κι έχει αγαπηθεί κυρίως από τους νέους σε όλο τον κόσμο.

Ο
ι νέοι νόμοι για τις παραβάσεις 
στο Οντάριο πρόκειται να τεθούν 
σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2019, 
σύμφωνα με πηγή της Αστυνο-

μίας. Τα πρόστιμα για την παράβαση οδή-
γησης θα αυξάνονταν από το μέγιστο ποσό 
των 1.000 $ έως και 2.000 $ σε δεύτερη κα-
ταδίκη και έως 3.000 $ για το τρίτο ή επό-
μενο επεισόδιο, καθώς και έξι απαράδεκτα 
σημεία για πολλαπλά αδικήματα. Οι παρα-
βάτες θα θεωρούν επίσης ότι η άδειά τους 
αναστέλλεται για τρεις ημέρες σε ένα πρώτο 
αδίκημα, επτά ημέρες μετά από δύο κατα-

δίκες και 30 ημέρες για τρίτη και επιπλέον 
καταδίκες. Ωστόσο, οι αξιωματικοί δεν θα 
είναι σε θέση να καταλάβουν την άδεια ο-
δήγησης στο δρόμο. Ο δικαστής θα πρέπει 
να διατάξει την αναστολή του μόνο αφού ο 
οδηγός κριθεί ένοχος. «Δεν θα είναι μια α-
ναστολή του δρόμου από έναν αστυνομικό, 
θα είναι πεποίθηση στο δικαστήριο για ένα 
αδίκημα της απόσυρσης οδήγησης. Μόλις 
καταδικαστείτε, εάν πρόκειται για ενοχοποι-
ημένη ένσταση ή δίκη, θα χάσετε την άδειά 
σας για τρεις, επτά ή 30 ημέρες «, δήλωσε ο 
αστυνομικός Κλίντ Στίμπε.

Έ
νας άντρας 50 ετών είναι νεκρός 
μετά από μια «σφοδρή σύγκρου-
ση» μεταξύ ενός αυτοκινήτου και 
μιας μοτοσικλέτας στο ανατολικό 

άκρο του Τορόντο. Συνέβη περίπου στις 
6 το πρωί στη διασταύρωση Danforth 
και St. Clair. Η μοτοσικλέτα πήγαινε δυ-
τικά στο St. Clair όταν συ-
γκρούστηκε με ένα αυ-
τοκίνητο που έστριβε α-
ριστερά στο Danforth. Ο 
μοτοσικλετιστής είχε κρί-
σιμα τραύματα και απεβί-
ωσε στο σημείο. Η αστυ-
νομία είπε ότι ο οδηγός 
του αυτοκινήτου έφυγε α-
νατολικά από το Danforth 
λίγο πριν φτάσουν. Ψά-
χνουν για ένα μπλε, τε-
τράθυρο αυτοκίνητο, το 
οποίο θα έχει ζημιά στη 
δεξιά μπροστινή πλευρά. 
Οι μάρτυρες δήλωσαν ό-
τι ένα μέρος του οχήμα-
τος ήταν κρεμασμένο. Ο 
αστυνόμος Clint Stibbe 

δήλωσε ότι οι αξιωματικοί αναθεωρούν 
το βίντεο και ζητούν από τα συνεργεία αυ-
τοκινήτων να συνεργαστούν για την σύλ-
ληψη του δράστη. Η αστυνομία έχει ειδο-
ποιήσει τους συγγενείς του θύματος αλλά 
δεν έχει δώσει το όνομά του στην δημο-
σιότητα.

Οι νέοι πιο σκληροί νόμοι περί 
παραβιάσεων οδήγησης στο Οντάριο 
θα τεθούν σε ισχύ στις 1 Ιανουαρίου

Οδηγός ενεπλάκη σε δυστύχημα στη Danforth 
και St. Clair αφήνοντας πίσω το θύμα

O Καναδάς μέσα στις τρεις χώρες που θα 
φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2026

Τ
ο τρίο του Καναδά, του Μεξικού και των 
Ηνωμένων Πολιτειών κέρδισε το Μαρόκο 
στην ψηφοφορία για να φιλοξενήσει το 
Παγκόσμιο Κύπελλο, σηματοδοτώντας 

την πρώτη φορά που η διοργάνωση θα φιλοξενη-
θεί σε καναδικό έδαφος. Η ψηφοφορία διεξήχθη 
στη Μόσχα το πρωί της Τετάρτης. Το Μεξικό φιλο-
ξένησε προηγουμένως το Παγκόσμιο Κύπελλο το 
1970 και το 1986. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διορ-
γάνωσαν το τουρνουά το 1994. Ο Καναδάς δεν 
διεξήγαγε ποτέ τον διαγωνισμό, αλλά φιλοξέ-
νησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2015. 
Η μόνη εμφάνιση του Καναδά στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο ήρθε το 1986 όταν έχασε και τα τρία παι-
χνίδια όπου κι αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο. 
Ιστορικά, το έθνος υποδοχής έχει πάντα αυτό-
ματα συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο - δεν 
αναγκάστηκε να παίξει στα προκριματικά ώστε 
να συμμετέχει τελικά στο τουρνουά. Ωστόσο, η 
FIFA έκρινε προηγουμένως εάν οι ΗΠΑ, Καναδάς 
και Μεξικό κερδίσουν το Μαρόκο, ο αριθμός των 
χωρών υποδοχής για αυτόματη συμμετοχή στο 
Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα αποφασιστεί 
με άλλη ψήφο από το συμβούλιο της FIFA κάποια 
στιγμή στο μέλλον. Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 
θα επεκταθεί σε 48 ομάδες από τις 32. Με το νέο 

σύστημα το τουρνουά θα διαρκεί 32 ημέρες. Οι 
Η.Π.Α. θα φιλοξενήσουν 60 αγώνες, συμπεριλαμ-
βανομένων όλων των παιχνιδιών από τα προημι-
τελικά μέχρι τον τελικό. Ο Καναδάς και το Μεξικό 
θα φιλοξενούσαν 10 παιχνίδια. Τρεις καναδικές 
πόλεις - το Έντμοντον, το Μόντρεαλ και το Τορό-
ντο - θα μπορούσαν ενδεχομένως να φιλοξενή-
σουν αγώνες.

Κλάπηκε έργο από έκθεση αξίας $35 
εκατομμυρίων στην καρδιά του Τορόντο
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ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ 
KOSTAS BAKERY

ΖΗΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΓΙΑ ΤΟ 
COUNTER

AMEΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ

416.602.2739
ή 647.748.9229

(κ. Κώστας)

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ

‘Η ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΩΙΝΗ
 Ή ΒΡΑΔΙΝΗ 
ΒΑΡΔΙΑ ΣTO 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ CAFÉ
777 DANFORTH RD

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΤΥΧΕΡΑ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
416 – 854 – 1606
647 – 428 -7113
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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

Ελληνίδα ζητά
απογευματινή εργασία

από 4μμ έως 10μμ
Για καθαρισμό σπιτιού/γραφείου,

ή να προσέχει ηλικιωμένους
ή άλλη απογευματινή απασχόληση

Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο
647-764-4702
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Αυτή η στήλη είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε επιστολή, γράμμα ή απάντηση. Τα κείμενά σας θα πρέπει να είναι ενυπόγραφα, σε κόσμιο ύφος και ευανάγωστα. Η εφημερίδα HELLAS NEWS διατηρεί 
το αποκλειστικό δικαίωμα της δημοσίευσης ή όχι των κειμένων αυτών. Αυτή η σελίδα φιλοξενεί αποκλειστικά τις προσωπικές απόψεις των αναγνωστών, οι οποίες δεν ταυτίζονται με την άποψη της εφημερίδας.

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

ΚΑΝΕ ΚΑΤΙ
Του Χρήστου Μπουσιούτα

Θέλεις κάτι διαφορετικό από αυτό που ζεις;

Από αυτό που βλέπεις;

Άλλαξε το

Σε φοβίζει το σκοτάδι;

Άναψε το φως

Αναζητάς κάτι καλύτερο για σένα 

και τα παιδιά σου;

Ψάξε μήπως κάπου κάνεις λάθος και εσύ

Θέλεις τα παιδιά σου να μεγαλώνουν 

με αρχές και αξίες;

Γίνε εσύ το δικό τους πρότυπο

Κάνε κάτι…..

Έχεις προβλήματα στις σχέσεις σου;

Ψάξτo
Δεν φταίνε πάντα οι άλλοι

Δεν έχεις πάντα εσύ το δίκιο

Πιστεύεις ότι κατέχεις την μόνη αλήθεια;

Δεν ξέρεις τι σου γίνεται

Βγες από τον μίζερο μικρόκοσμό σου

Γίνε μάρτυρας των δικών σου ελαττωμάτων 

και όχι των άλλων

Κάνε κάτι……

Δεν σου αρέσει η τηλεόραση;

Κλείστην
Πάτα το κόκκινο κουμπάκι

Μην την βρίζεις ενώ εξακολουθείς να την βλέπεις

Ένα βιβλίο, μια κουβέντα με φίλους 

είναι καλύτερη παρέα

Άνοιξε το μυαλό σου, τους ορίζοντες σου

Όσο δεν αντιδράς γίνεσαι συνεργός 

σε αυτό που σε εξοργίζει

Κάνε κάτι……

Θέλεις να πηγαίνουν μπροστά οι ικανοί 

και οι άξιοι;
Μην ξεφτιλίζεσαι μπροστά στις πόρτες

 των πολιτικών γραφείων

Πάρε την ζωή σου στα χέρια σου, 

δεν θα το κάνει κανείς άλλος για χάρη σου.

Και αν το κάνει δεν θα το κάνει με το γάντι

Δική σου ή ζωή, δική σου και η ευθύνη

Εσύ θα καθορίσεις την μοίρα σου

Μην πιστεύεις ότι ο χρόνος αλλάζει τα πράγματα

Η αλήθεια είναι πως τα πράγματα αλλάζουν 

όταν τα αλλάξεις εσύ

Μην ψάχνεις την ιδανική στιγμή 

δεν θα έρθει ποτέ

Ξεκίνα τώρα...

Κάνε κάτι……

Δεν θέλεις να σε κυβερνούν ψεύτες, 

απατεώνες και άχρηστοι;

Μην τους ψηφίζεις

Γύρνα τους την πλάτη

Αυτό φοβούνται

Θέλεις μια κοινωνία με ιδανικά και αξίες;

Αγωνίσου πρώτα εσύ  γι αυτό

Μην απλώνεις την αρίδα σου στον καναπέ

«Οι ευτυχισμένοι σκλάβοι είναι οι πιο μεγάλοι 

εχθροί της ελευθερίας» (Μαρί φον Έμπνερ – Έσεν-

μπαχ)
Στάσου ενάντια σε όλους εκείνους 

που θέλουν την παρακμή και την χυδαιότητα 

να τις κάνουν πρότυπο

Κάνε κάτι……

Μην κάθεσαι κοιτώντας το κενό 

περιμένοντας το τίποτα

Μην πιστεύεις στα θαύματα, 

αλλά στα δικά σου χέρια

Ποτέ ο κόσμος δεν σώθηκε με προσευχές

Μην ξεχνάς ότι ο κόσμος δεν αλλάζει 

όχι από τους κακούς, αλλά από τους καλούς 

που δεν κάνουν τίποτα γι αυτό

Πάψε να ζεις μέσα από τις ζωές των άλλων, 

ζήσε την δική σου ζωή

Πάρε τα ρίσκα σου, 

βγες έξω από το σύνορο που σε φυλάκισαν

"Μένουν λίγες καραμέλες ακόμα στο σακούλι σου"

Κάνε κάτι……

Μην κρίνεις με ευκολία τους άλλους

Δεν ξέρεις τι κρύβει το δικό τους ταξίδι

Πάψε να γκρινιάζεις συνέχεια

Μπορεί η ζωή να είναι δύσκολη, 

η μιζέρια δεν την κάνει ευκολότερη

Μην τα βάζεις συνέχεια με την τύχη

Κανείς δεν σου χρωστά τίποτα

Μην περιμένεις τα χρωστούμενα

Αγωνίσου

Από κομπάρσος γίνε πρωταγωνιστής

Μην μένεις αδρανής, αδιάφορος

Κάνε κάτι……

Γιατί όπως έλεγε και ο Αντόνιο Γκράμσι

H αδιαφορία είναι το νεκρό βάρος της ιστορίας.

Μισώ τους αδιάφορους και γι’ αυτό:

Γιατί με ενοχλεί το κλαψούρισμά τους, 

κλαψούρισμα αιωνίων αθώων

Κάνε κάτι……
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LIFE

Jessica Weaver:
Κερδίζει τις εντυπώσεις

Πλούσιες 
καμπύλες, μακριά 
ξανθά μαλλιά και 
προκλητικό στήθος 
είναι τα όπλα της 
Jessica Weaver για 
να τρελαίνει τους 
άνδρες.

 

Το 29χρονο μοντέλο 
από την Καλιφόρνια 
έχει σπουδάσει 
σχέδιο μόδας ενώ 
είναι αισθητικός και 
σύμβουλος ζωής. 
Μάλιστα μοιράζει 
συμβουλές και 
σέξι φωτογραφίες 
της στους 2,8 
εκατομμύρια 
followers της στο 
instagram.
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K
αι επειδή το 
έχουμε ξανα-
πεί,όταν κά-
ποιος Έλλη-

νας προβάλλεται με ο-
ποιοδήποτε τρόπο στο 
εξωτερικό εμάς μας α-
ρέσει,μας ικανοποι-
εί και φυσικά θέλουμε 
να το μοιραστούμε και 
μαζί σας.Για ακόμη μία 
φορά ο Κύπριος φωτο-
γράφος Σταύρος Χρι-
στοδούλου ανακάλυψε 
το μοντέλο του και το 
αποτέλεσμα ακόμη μία 
φορά μοναδικό.

Η «Ξανθίππη» τou 

«50- 50» έβαλε και 

πάλι το σέξι μαγιό της

Είναι γνωστό πως η Μαρία 
Ανδρούτσου εδώ και αρκετά 
χρόνια έχει αδυνατίσει και έχει 
αποκτήσει ένα καλλίγραμμο 
κορμί. Η ηθοποιός, όταν υπο-
δύθηκε την Ξανθίππη, τον 
ρόλο που την έκανε ευρέως 
γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό, 
στη σειρά «50 -50» είχε μερικά 
παραπανίσια κιλά, όμως κατά-
φερε να αποκτήσει ένα σέξι 
κορμί και να το διατηρήσει.  
Η ηθοποιός, σήμερα, πόζαρε 
φορώντας ένα ροζ μικροσκο-
πικό μπικίνι.

Νέο πρόσωπο 

«έρχεται» να 

συζητηθεί!!

Αρκετά κοινωνικός,αρκετά 
πρόσχαρος στην κουβέντα 
και άλλα πολλά καλά που θα 
σας τα αποκαλύψουμε στην 
πορεία. Και κάτι τελευταίο,να 
ξέρετε ότι τον Γιώργο Τσα-
βλίδη,θέλεις σίγουρα να τον 
έχεις φίλο, τώρα το γιαtί…

Είναι γνωστή στους fans με το 
όνομα Delta White το οποίο 
χρησιμοποιεί για να προωθή-
σει την καριέρα της στη βιο-
μηχανία του πορνό..

Σήμα κατατεθέν της τα πολλά 
τατουάζ  και τα piercings  που 
έχει σε κάθε σημείο του καυ-
τού κορμιού της. Σίγουρα 
αρκετά πληθωρική παρουσία 
η Κύπρια.

Nikos Giannis by Stauros 
Christodoulou

Η Χριστίνα Μπόμπα ποζάρει 
με το πιο... σέξι μπικίνι της 

Η Κύπρια πορνοστάρ 

που κάνει... θραύση!

Η 
Κατερίνα Καινούργιου θα μπει σε νέα μο-
νοπάτια τη νέα σεζόν στο Epsilon. Η πα-
ρουσιάστρια η οποία έχει ανανεώσει τη 
συνεργασία της με το κανάλι των Μελισσί-

ων, για τη νέα σεζόν, εκτός από την εκπομπή που θα 
παρουσιάζει – που δεν είναι ακόμα γνωστό το περι-
εχόμενο και η ώρα μετάδοσής της – θα γίνει για λίγο 
και… ηθοποιός.
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η ίδια στην εκπο-
μπή της θα κάνει γυρίσματα σε μια νέα σειρά του 

Epsilon, χωρίς όμως να προχωρήσει σε περαιτέρω 
λεπτομέρειες.
«Θα παίξω κι εγώ σε μια σειρά. Με πήρανε χθες. 
Δεν θα πω που και γιατί. Δεν θα σας πω τίποτα. Του 
χρόνου θα με δείτε σε μια σειρά του Epsilon, με 
πολύ ωραία αγόρια και πολύ ωραίους πρωταγωνι-
στές…», είπε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του 
Peoplegreece.com, η παρουσιάστρια θα κάνει guest 
στη νέα σειρά του Epsilon, «Για πάντα παιδιά».

Η Κατερίνα Καινούργιου... ηθοποιός

Η 
Χριστίνα Μπό-
μπα είναι γνω-
σ τή σ το ευ-
ρύ κοινό ως 

η μέλλουσα σύζυγος 
του παρουσιαστή του 
Survivor, Σάκη Τανιμα-
νίδη, αλλά και ως μια 
όμορφη παρουσία με 
γκελ στα social media.
Τα χαρακτηριστικά του 
προσώπου της σε συν-
δυασμό με την καλλί-
γραμμη σιλουέτα της, 
την κάνουν ιδιαίτερα 
ποθητή στο φακό.
Αυτό το έχει αντιλη-
φθεί και η ίδια και φρο-
ντίζει να «εκμεταλλευ-
τεί» τη φωτογένεια της, 
δημοσιεύοντας φωτο-
γραφίες στον προσω-
πικό της λογαριασμό στο 
instagram.
Η ίδια δημοσίευσε ένα 
σέξι στιγμιότυπο που 
ποζάρει με το μπικίνι 
μαγιό της προκαλώντας 
ευχάριστα το κοινό.
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Η 
ξανθιά καλλονή κατάγεται από την 
Ελβετία και στα 26 της χρόνια έχει 
καταφέρει να πρωταγωνιστεί σε 
πολλές διαφημιστικές καμπάνιες 

του εξωτερικού, μια και πρόκειται για μία α-
πό τις πιο καυτές παρουσίες στον πλανήτη.

Ο λόγος γίνεται για την Κάρμεν Μπράντλερ, 
η οποία το τελευταίο διάστημα βρίσκεται 
στο πλευρό του Παϊτίμ Κασάμι. Ο Ελβετός 
διεθνής μέσος είναι γνωστός από την θητεία 
του στον Ολυμπιακό, ενώ τη φετινή σεζόν 
αγωνίστηκε στην Σιόν της πατρίδας του.

Έ
να απίστευτο μυ-
στήριο επικρατεί 
γύρω από το διά-
σημο ζεύγος και 

την τύχη του γάμου του. 
Διότι τον τελευταίο και-
ρό, δεν είναι λίγες οι φή-
μες που τους θέλουν, να 
βρίσκονται ένα βήμα πριν 
το χωρισμό, χωρίς ωστό-
σο, να υπάρχει κάποια ε-
πίσημη ανακοίνωση. Ανα-
φερόμαστε φυσικά στους 
Beckhams, οι οποίοι προ-
τιμούν να κρατούν σιγήν ι-
χθύος σε ό, τι έχει να κάνει 
με την μεταξύ τους σχέση. 
Μέχρι σήμερα, όταν και ά-
τομο από το στενό τους πε-
ριβάλλον περιέγραψε την 
αντίδραση της Victoria, ό-
ταν διάβασε τα δημοσιεύ-
ματα αυτά. «Πήρε λοιπόν 
το David τηλέφωνο-βρί-
σκεται στην Αμερική-και 
τον ρώτησε γελώντας αν 
την χωρίζει», αποκάλυψε 
φίλος της διάσημης σχεδι-
άστριας.

Μήπως οι φήμες για το χωρισμό των 
Beckham δεν είναι τελικά τόσο υπερβολικές;

Η 
p l a y m a t e 
K y l i e 
Johnson, ε-
π έ σ τ ρ ε ψ ε 

πιο καυτή από ποτέ με 
μια φωτογράφιση για το 
Playboy που αναστατώ-
νει τις αισθήσεις…

Απολαύστε την 22χρονη 
καλλονή καθώς βγάζει τα 
λευκά της εσώρουχα και 
ετοιμάζεται για ένα δρο-
σερό ντους!

Αυτή είναι η καυτή σύντροφος 
πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Η Βραζιλιάνα Ana Braga εύχεται 

«καλό καλοκαίρι» με τις πόζες της 

H 
Ana Braga, κατάγεται από τη 
Βραζιλία και έγινε ευρέως γνω-
στή όταν το Playboy τη φιλοξέ-
νησε στις σελίδες του ως το πιο 

σέξι κουνελάκι της χρονιάς.  Η 37χρονη 
καλλονή, απο τότε μέχρι σήμερα συνεχί-
ζει να πρωταγωνιστεί στις αντρικές φα-
ντασιώσεις με τις πόζες της και το αισθη-

σιακό παρουσιαστικό της.
Το μοντέλο του Playboy, φόρεσε και πάλι 
το σέξι μαγιό του και πετάχτηκε σε παρα-
λία του Malibu για να... καλωσορίσει το 
καλοκαίρι. Εκεί  πόζαρε στο φακό  απο-
δεικνύοντας στο κοινό πως το... έχει 
ακόμα! 

Η Kylie Johnson βγάζει τα άσπρα 
εσώρουχα
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Η περιήγηση ανάμεσα στα 
απομεινάρια των αρχαίων ναών 
του Δίου, τα θέατρα, τις θέρμες 
και τις μυρωδιές της φύσης, 
αποτελεί έναν μοναδικό σταθμό 
στο παρελθόν και στο θαυμαστό 
πολιτισμό μας.

«
Τραγουδώντας ο Ησίοδος (700 
π.Χ.) τον θεϊκό έρωτα του Δία για 
τη Θυία, την κόρη του προπάτο-
ρα των Ελλήνων Δευκαλίωνα, λέ-

ει ότι αυτή έμεινε έγκυος και γέννησε δύο 
παιδιά, τον Μάγνητα και τον Μακεδόνα, 
που έζησαν στην Πιερία γύρω από τον 
Ολυμπο. Ο ιερός τόπος του Δία στην πε-
ριοχή αυτή ήταν το Δίον, στις υπώρειες 
του Ολύμπου», γράφει ο καθηγητής Δη-
μήτρης Παντερμαλής στην εισαγωγή του 
βιβλίου του «Δίον, η ανακάλυψη» (εκδ. Α-
δάμ) για τον αρχαιολογικό χώρο του Δί-
ου, τη σημαντικότερη ιερή πόλη των Μα-
κεδόνων. Ο ίδιος, άλλωστε, προτού ανα-
λάβει τη διεύθυνση του Μουσείου της 
Ακρόπολης, εργάστηκε επί 45 χρόνια ως 
αρχαιολόγος στο Δίον και είναι εμφανής 
η αγάπη του για την αρχαία πόλη, τα τεί-
χη, τα ιερά, τα αγάλματα, το τοπίο που 
πλαισιώνει όλα αυτά.

Από τον αρχαίο ποταμό Ελικώνα 
στον νεότερο Βαφύρα
Με θέμα τη φύση ξεκίνησε και η «ξενά-
γησή» μας στο Δίον, στη συζήτηση που 
είχαμε στο γραφείο του. Ολη αυτήν τη 
φυσική ομορφιά που ενέπνευσε τον 
άνθρωπο να φανταστεί με συγκεκριμένο 
τρόπο τους θεούς του και τις λατρευτι-
κές συνήθειές τους. «Σε περιβάλλοντα 
ήπια εμφανίζονται ανάλογα ήπιες θεότη-
τες, σε άλλα, όπως αυτό του Ολύμπου με 
έντονες κλιματικές συνθήκες, έχουμε τον 
Δία να κρατάει στο χέρι του τον κεραυνό, 
διοικώντας θεούς και ανθρώπους», εξη-
γεί ο καθηγητής. Εντονες μυθολογικές 
περιγραφές έχουμε και από τους πρόπο-
δες του Ολύμπου, με τις Μαινάδες που 
κατασπάραξαν τον Ορφέα και θέλησαν 
να ξεπλύνουν το αίμα από τα χέρια τους 
στον αρχαίο ποταμό Ελικώνα, όπως ονο-
μαζόταν μέχρι τότε. Σύμφωνα με τον 
Παυσανία, ο ποταμός βυθίστηκε στη γη 
για να μη μιάνει τα νερά του προσφέ-
ροντάς τα για καθαρισμούς από φόνο. 
Εμφανίστηκε πάλι στην περιοχή του Δίου 
με το όνομα Βαφύρας και σε αυτόν λού-
ζονταν οι νύμφες. Εκτοτε το γεωλογικό 
φαινόμενο ερμηνεύεται με τη δική του 
μυθολογική επένδυση.
Μπορείς και σήμερα να παρατηρήσεις 
μικρές πηγές που αναβλύζουν δίπλα στις 
αρχαιότητες. Στις εκβολές του ποταμού 
Βαφύρα τον Μάρτιο του 1999 ανακαλύ-
φθηκε το ακέφαλο άγαλμα της Αρτέμιδος 
Βαφυρίας. Φυσικά φαινόμενα, μύθοι, γλυ-
πτά, ερείπια κτισμάτων, δολίνες με βατρα-
χάκια, πανύψηλες ιτ ιές και πανάρχαιοι 
θάμνοι συνθέτουν τον καθηλωτικό κόσμο 
του Δίου. Το υγρό στοιχείο είναι κυρί-
αρχο, βασικό συστατικό της γοητείας του!

Το θέατρο και το Φεστιβάλ Ολύ-
μπου
Δεξιά της εισόδου του αρχαιολογικού 
χώρου βρίσκεται το μεγάλο θέατρο του 
Δίου, που τους καλοκαιρινούς μήνες 
ζωντανεύει φιλοξενώντας το Φεστιβάλ 
Ολύμπου (www.festivalolympou.gr). 
Δεξιά, εντός της εισόδου, μας υποδέχε-
ται μια λίμνη, η οποία αποτελεί ένδειξη 
για τη λατρεία των μουσών στην περι-
οχή. Ο περίπατος στο Δίον σε κάνει να 
ξεχνάς τον έξω κόσμο. Ο αρχαιολογικός 
χώρος είναι «σαν μια μεγάλη αγκαλιά», 
όπως λέει η συνοδοιπόρος Κλαίρη Μου-
σταφέλλου, μια επίπεδη έκταση περί-
που 1.500 στρεμμάτων στην οποία νιώ-
θεις απομονωμένος από τον σύγχρονο 
κόσμο. Σημείο αναφοράς και προσανα-
τολισμού ο Θρόνος του Δία (η κορυφή 
του Ολύμπου).  
Προφανώς έχουμε την εύνοια του θεού 
και το ξένιο πνεύμα ενσωματώνει στην 
περιήγησή μας η καθηγήτρια Αρχαιολο-
γίας Σεμέλη Πινγιάτογλου, η οποία έχει 
συμμετάσχει για 40 χρόνια σε ανασκα-
φές στο Δίον, γνωρίζει πολύ καλά το 
χώρο και διαθέτει ιδιαίτερο χάρισμα 
ρητορικής. Θα ’θελες να μην τελείωνε 
η ξενάγησή της ποτέ ή να ήσουν φοιτη-
τής Αρχαιολογίας, να αποτραβιέσαι για 
μελέτη και να επιστρέφεις κάθε εποχή 
του χρόνου με ανανεωμένες γνώσεις και 
βαθύτερη κατανόηση του πολιτισμού 
που κάποτε ήκμασε σε αυτόν το χώρο.  

Τα Ιερά της Δήμητρας, του Διός 
και της Ισιδας
Πρώτος σημαντικός σταθμός της περιή-
γησής μας είναι το Ιερό της Δήμητρας, με 
τους παλαιότερους ναούς του Δίου χτι-
σμένους με καλο-λαξευμένους λίθους. 
Ανήκουν στα τέλη του 6ου αι. π.Χ. και η 
διάρκεια ζωής του ιερού φτάνει έως τον 
4ο αι. μ.Χ. Οι αφιερωμένοι στη Δήμη-

τρα δίδυμοι ναοί αποτελούν τον πυρήνα 
αυτού του συγκροτήματος, ενώ στον 
έναν από αυτούς βρέθηκε το μαρμάρινο 
κεφάλι του λατρευτικού αγάλματος της 
θεάς Δήμητρας. Αδελφή του Δία, θεά της 
γονιμότητας και της βλάστησης, έχει ανά-
μεσα σε άλλα για σύμβολά της τα στάχυα 
και τις παπαρούνες που συναντάμε αυτή 
την εποχή άφθονες στο Δίον.  
Συνεχίζοντας ανατολικά, υπό το ασίγα-
στο κελάηδισμα των πουλιών, φτάνουμε 
στο Ιερό του Διός Υψίστου, το πρώτο 
που εντοπίστηκε στην Ελλάδα αφιερω-
μένο στη λατρεία του «Υψίστου Διός» ή 
«Ουράνιου Διός» και ανήκει κυρίως στη 
ρωμαϊκή περίοδο. Οι ανασκαφές έφεραν 
στο φως το βωμό του ιερού και το ναό 
με ένα άγαλμα του Δία στο εσωτερικό 
του, μαρμάρινους αετούς και πολλά άλλα 
αναθήματα.
Πλάι ακριβώς σε αυτό το ιερό, με ένα 
γεφυράκι να τα συνδέει, βρίσκεται το 
Ιερό της Ισιδας. Οι αρχαίοι τοίχοι είναι 
βυθισμένοι στο νερό και αγάλματα στέ-
κουν πάνω σε καταπράσινα εδάφη και 
ανάμεσα σε λιμνάζοντα νερά. «Η λατρεία 
του νερού του Ολύμπου έπαιξε, φαίνε-
ται, αποφασιστικό ρόλο στην ίδρυση 
ενός ιερού σ τη θέση αυτή, ήδη σ τα 
κλασ ικά χρόν ια, αφιερωμένου σ την 
Αρτεμη, ως θεά του τοκετού», γράφει ο 
κ. Παντερμαλής. «Μια ιερή πηγή στεγά-
στηκε σε μεταγενέστερα χρόνια μέσα σε 
ένα ναό, ενώ το νερό μιας άλλης οδηγή-
θηκε στη δεξαμενή του ναού της Αφρο-
δίτης Υπολυμπιδίας (Αφροδίτης των 
υπωρειών του Ολύμπου) περνώντας 
κάτω από το άγαλμά της». Σήμερα, στην 
κόγχη του αγάλματος της Υπολυμπιδίας 
Αφροδίτης υπάρχει αντίγραφό του, ενώ 
το πρωτότυπο εκτίθεται στο Αρχαιολο-
γικό Μουσείο του Δίου. Αλλα, μικρό-
τερα, αγάλματα κλέβουν την προσοχή, 
όπως αυτό του Ερωτα των ελληνιστι-

κών χρόνων. Μία ακόμα πηγή αναβλύζει 
παραδίπλα και ένα βατραχάκι κάνει την 
εμφάνισή του.

Οι μεγάλες θέρμες
Το Δίον διαθέτει επίσης ένα ρωμαϊκό 
θέατρο και ένα ωδείο δίπλα στο συγκρό-
τημα των μεγάλων θερμών, οι οποίες 
ξεπερνούν σε μέγεθος και πολυτέλεια 
όλες τις άλλες που έχουν ανακαλυφθεί 
στην πόλη. Μαρτυρούν συνήθειες του 
2ου και του 3ου αι. μ.Χ., εποχές κατά τις 
οποίες οι πολίτες αφιέρωναν καθημερινά 
κάποιες ώρες για την υγιεινή και περι-
ποίηση του σώματός τους και τη λατρεία 
των θεών, ιδιαίτερα του Ασκληπιού.
Οσοι γνωρίζουν καλά το Δίον από φέτος 
θα ν ιώσουν μια σημαντ ική απουσία 
σ τον αρχαιολογικό χώρο. Το εξαιρε-
τικό ψηφιδωτό της θριαμβικής Επιφά-
νειας του Διονύσου από την αίθουσα 
των συμποσίων της έπαυλης του Διο-
νύσου μεταφέρθηκε με ιδιαίτερα δεξι-
οτεχνικό τρόπο στο Μουσείο του Δίου, 
όπου θα εκτίθεται πλέον σε προστατευ-
μένο χώρο.
Αναχωρώντας, αξίζει κανείς να συνεχίσει 
την περιπλάνηση στους πρόποδες του 
Ολύμπου, να επισκεφτεί περιοχές όπως 
τα Λείβηθρα (πατρίδα του Ορφέα), με τα 
τεράστια αιωνόβια πλατάνια σε οργασμό 
βλάστησης αυτή την εποχή. Ή να κατευ-
θυνθεί προς τους καταρράκτες της Αγίας 
Κόρης, για να απολαύσει την αμεσότητα 
με το υγρό στοιχείο. Ενα μονοπάτι οδη-
γεί σε ένα μαγικό σημείο όπου τρέχει ο 
καταρράκτης του Ορλιά, όπως επικρα-
τεί σήμερα να ονομάζεται (του Βαφύρα 
ή του Ελικώνα της αρχαιότητας). Μια 
βουτιά στα κρύα καταπράσινα νερά της 
βάθρας που σχηματίζεται μπροστά του 
είναι (πιστοποιημένα) μία από τις πιο 
αναζωογονητικές εμπειρίες στις πλαγιές 
του ιερού βουνού των 12 θεών.

Δίον: Στη σκιά του Ολύμπου



LIFE 59ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

15 Ιουνίου 2018
www.hellasnews-radio.com



LIFE60 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

15 Ιουνίου 2018
www.hellasnews-radio.comFUN

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 4 ΜΕΡΙΔΕΣ)
 ª 250 γρ. ρεβίθια (μουλιασμένα αποβραδίς)
 ª 4 ξερά κρεμμύδια, ψιλοκομμένα
 ª 2 μέτρια καρότα, σε κυβάκια 1 εκ.
 ª 300 γρ. ώριμες ντομάτες, ξεφλουδισμένες και ψιλοκομμένες
 ª 1 κουτ. σούπας χυμός λεμονιού
 ª 1 κουτ. σούπας πάπρικα γλυκιά
 ª 1/3 κουτ. γλυκού πάπρικα καυτερή
 ª 1 κουτ. δεντρολίβανο ξερό, καλά κοπανισμένο
 ª 70 ml ελαιόλαδο
 ª  αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ª Στραγγίζουμε τα ρεβίθια, τα βάζουμε σε μια κατσαρόλα μαζί με 1 λίτρο νερό και βρά-

ζουμε σε μέτρια φωτιά για περίπου 1 ώρα, μέχρι να μαλακώσουν (δεν τα σουρώνουμε).
 ª Παράλληλα, σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε το μισό λάδι σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε 

τα κρεμμύδια και τα καρότα για περίπου 3-4 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν ελαφρώς. Προ-
σθέτουμε την ντομάτα, αλατοπιπερώνουμε και μαγειρεύουμε για άλλο 1 λεπτό, ανακατεύ-
οντας. Ρίχνουμε το μείγμα λαχανικών στα ρεβίθια (μόλις περάσει η 1 ώρα μαγειρέματός 
τους), προσθέτουμε τις πάπρικες, δυναμώνουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε για άλλα 10 
λεπτά, ώστε να αναμειχθούν οι γεύσεις και να εξατμιστούν τα περισσότερα υγρά. Απο-
σύρουμε από τη φωτιά. Χτυπάμε στον πολυκόφτη 1/2 κουτάλα ζουμί από το φαγητό μαζί 
με λίγα ρεβίθια, το υπόλοιπο ελαιόλαδο και τον χυμό λεμονιού μέχρι να σχηματιστεί μια 
λεία σάλτσα. Περιχύνουμε με τη σάλτσα τα ρεβίθια με τα λαχανικά, πασπαλίζουμε με το 
δεντρολίβανο, ανακατεύουμε και σερβίρουμε.

Άρωμα Κουζίνας

Kρεμμυδάτη ρεβιθάδα 
στην κατσαρόλα



LIFE 61ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

15 Ιουνίου 2018
www.hellasnews-radio.com

Αυτή η βλακεία στους γάμους που το ζευγάρι 
πρέπει να αργήσει να έρθει στο τραπέζι πρέ-
πει να την σταματήσετε.
ΠΕΙΝΑΜΕ!

Ένας άντρας πάει με τον 13χρονο γιο του σε 
ένα φαρμακείο. Καθώς περνάνε δίπλα από μια 
προθήκη (ελληνιστί stand) με προφυλακτικά, 
τα βλέπει ο μικρός και ρωτά τον μπαμπά του:
-Μπαμπά τι είναι αυτά;
Ο μπαμπάς βρίζει την τύχη του και λέει στον 
γιο του:
-Αυτά αγόρι μου λέγονται προφυλακτικά και 
οι άντρες τα χρησιμοποιούνε για να κάνουν 
ασφαλές σεξ»
Ο μικρός όλο σοβαρότητα απαντά:
-Α, ναι κάτι μας είπανε στο σχολείο.
Ο μικρός πάει στην προθήκη και παίρνει ένα 
κουτί που είχε 3 προφυλακτικά μέσα και ρωτά 
τον πατέρα του γιατί έχει 3 μέσα. Ο πατέρας 
του απαντά:
-Αυτά παιδί μου είναι για τους νέους του 
λυκείου, ένα την Παρασκευή, ένα το Σάββατο 
και ένα την Κυριακή.
Μετά ο μικρός δείχνει ένα κουτί των 6 και 
ρωτά γιατί έχει 6 μέσα. Ο πατέρας του απαντά:
-Αυτά παιδί μου είναι για τους φοιτητές, ΔΥΟ 
την Παρασκευή, ΔΥΟ το Σάββατο και ΔΥΟ την 
Κυριακή.
Ο μικρός ακάθεκτος παίρνει ένα κουτί των 12 
και ρωτά τον πατέρα του την ίδια ερώτηση. 

Τότε ο πατέρας του, με περίλυπο ύφος του 
λέει:
-Αυτά παιδί μου είναι για τους παντρεμένους. 
Ένα τον Ιανουάριο, ένα τον Φεβρουάριο

Κάποτε δυο φίλοι είχαν ανοίξει απέναντι ο 
ένας απ τον άλλο σουβλατζίδικα. Ο ένας είχε 
πάρα πολύ δουλειά. Ο άλλος σχεδόν τίποτα 
και αυτό συνεχιζόταν για πολύ.
Ένας κοινός τους φίλος, θέλοντας να βοηθή-
σει αυτόν που δεν είχε δουλειά, ρώτησε τον 
άλλον με την πολύ δουλειά, τι υλικά χρησιμο-
ποιεί και το σουβλάκι του είναι τόσο νόστιμο 
και το προτιμάει ο κόσμος.
Του λέει λοιπόν τη συνταγή:
- «Βάζω μέσα στο κιμά και μια ποσότητα 
με σκατά και γὶ  αυτό το σουβλάκι μου είναι 
πεντανόστιμο.»
- «Τι λες βρε παιδί μου;», λέει ο φίλος τους 
απορώντας.
- «Ναι! σου λέω», του λέει ο σουβλατζής.
Τρέχει λοιπόν με ανυπομονησία στον άλλο 
σουβλατζή για να του μαρτυρήσει το μυστικό 
και του λέει:
- «Ρε `συ ξέρεις τι βάζει ο άλλος απέναντι και 
το σουβλάκι του είναι τόσο νόστιμο;»
- «Τιιι;», ρωτάει ο άλλος.
- «Βάζει μέσα και λίγα σκατά μαζί με το 
κρέας.»
- «Σώπα ρε, τι μου λες; Σοβαρά; Βάζει και 
κρέας μέσα;»

FUN

ΚΡΙΟΣ
Στην δουλειά σου παρόλο που έχεις αρκετό 
φόρτο εργασίας τα καταφέρνεις όλα πολύ 
καλά. Αυτή την περίοδο μπορείς να ξεκαθα-
ρίσεις πολλά θέματα που μπορεί να σε φέρ-
νουν πίσω στην πορεία των σχεδίων σου. 
Στα οικονομικά σου οι υποχρεώσεις που 
έχεις είναι πάρα πολλές. Φρόντισε να κάνεις 
πολύ καλό προγραμματισμό για να μπορέ-
σεις να ανταπεξέλθεις και μην κάνεις καθό-
λου έξοδα και περιττές αγορές.

ΤΑΥΡΟΣ
Πάρα πολλές υποχρεώσεις στην δουλειά 
σου που δεν θα ξέρεις πως να τις προγραμ-
ματίσεις. Φρόντισε πάνω από όλα να ηρε-
μήσεις και να βάλεις σε μια τάξη τα θέματα 
που έχουν προτεραιότητα. Με τον Άρη από 
τον Σκορπιό να σε ευνοεί με ότι ασχοληθείς 
θα έχεις την επιτυχία που θέλεις. Οι υποχρε-
ώσεις και τα έξοδα που έχεις την τελευταία 
περίοδο σε βγάζουν έξω από τα ρούχα σου. 
Το ευχάριστο είναι ότι τα οικονομικά σου θα 
αρχίσουν να ισορροπούν.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Η δουλειά σου αυτή την εβδομάδα θα πάει 
πολύ καλά αρκεί μερικές φορές να συγκρα-
τείς τα νεύρα σου για κάποια λάθη που μπορεί 
να κάνουν οι άλλοι. Σχέδια που έχεις μπορείς 
να αρχίσεις να τα υλοποιείς. Προσπάθησε στα 
οικονομικά σου αυτή την εβδομάδα να 
μην ανοίξεις καινούργιες υποχρε-
ώσεις αν δεν έχεις τακτοποιή-
σει κάποιες άλλες που έχεις. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Στην δουλειά σου, η 
εβδομάδα θα κυλή-
σει χωρίς πολλές 
εναλλαγές. Θα κινη-
θε ίς ψύχραιμα σε 
κάποιες προβληματικές 
καταστάσεις που μπορεί 
να προκύψουν στα μέσα της 
εβδομάδας και θα μπορείς να 
τις λύσεις όλες με τον καλύτερο τρόπο 
που εσύ ξέρεις. 

ΛΕΩΝ
Έχεις πάρα πολλά σχέδια για τα επαγγελμα-
τικά σου για το μέλλον. Το πλανητικό σκη-
νικό θα σου δώσει τις καλύτερες επιρροές 
του ώστε να κάνεις τα σχέδια σου πραγμα-
τικότητα. Θα έχεις πολύ καλή επικοινωνία 
με τους συνεργάτες σου. Θα δεχτείς προτά-
σεις που θα είναι πολύ καλές για εσένα. Τα 
οικονομικά σου αυτή την εβδομάδα δεν θα 
έρθουν όπως ακριβώς τα θέλεις.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Στην δουλειά σου αυτή την εβδομάδα μπο-
ρείς να αλλάξεις πολλά πράγματα που θέλεις 
εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οι συνεργάτες 
σου είναι πρόθυμοι να σε βοηθήσουν. Από-
φυγε να δίνεις αναβολές σε θέματα που πρέ-
πει να τακτοποιηθούν άμεσα. Τα οικονομικά 
σου δεν είναι σε καλή κατάσταση. Μπορείς 
να διεκδικήσεις πράγματα και αυτά που σου 
ανήκουν και θα πάρεις ότι θέλεις. Γραφειο-
κρατικά νομικά θέματα μπορείς να τα κάνεις 
αυτή την περίοδο. 

ΖΥΓΟΣ
Πολλές καταστάσεις που δεν έχουν πάρει 
οριστική μορφή σε εκνευρίζουν ενώ εσύ 
έχεις φτάσει στο επόμενο στάδιο αγα-
πητέ Ζυγέ και θέλεις να τα υλοποιήσεις. 
Με τον Ερμή που την Τετάρτη θα μπει στον 
Καρκίνο θα πρέπει να σου πω ότι μπορεί 
μερικά θέματα να καθυστερούν αλλά θα 
γίνουν έτσι όπως τα θέλεις εσύ. Ηρέμησε 
λοιπόν και όλα θα γίνουν στην ώρα τους.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αυτή την εβδομάδα αγαπητέ Σκορπιέ θα 
αρχίσεις να νιώθεις καλύτερα ψυχικά. Με 
τον Άρη που είναι στο ζώδιο σου δίνει 
τις καλύτερες επιρροές του. Θα θέλεις να 
μιλήσεις με δικά σου και φιλικά πρόσωπα 
να τους πεις τι είναι αυτό που σε απασχο-
λεί για να νιώσεις πιο ανάλαφρα. Μπορείς 
να αρχίσεις να υλοποιείς τα σχέδια που 
έχεις στο μυαλό σου. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Με την Νέα Σελήνη που γίνεται την Τετάρτη 
στους Διδύμους θα δεις αγαπητέ Τοξότη 
πολλές προβληματικές καταστάσεις που 
δεν προχωρούσαν να βρίσκουν τις καλύ-
τερες λύσεις και θα έχεις καταπληκτικές 
ιδέες ώστε να υλοποιήσεις τους στόχους 
σου. Οι πλανήτες θα σου δώσουν τις καλύ-
τερες επιρροές τους και θα έρθουν ευκαι-

ρίες που δεν περίμενες. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Από την Τετάρτη που 

ο Ερμής θα μπει στον 
Καρκίνο η δημιουργία 
που θα έχεις αυτή την 
εβδομάδα αγαπητέ 
Αιγόκερε θα είναι 
πολύ εμφανής. Και 

αυτή την περίοδο θα 
προσπαθήσεις να κατα-

φέρεις πάρα πολλά στους 
τομείς που σε απασχολούν 

αυτό το διάστημα. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Με τον Άρη που είναι στον Σκορπιό θα 
έχεις πολλές επαγγελματικές υποχρεώ-
σεις. Συζητήσεις για πράγματα καινούργια 
αλλά και ξεκαθαρίσματα για παλιά θέματα 
θα κυριαρχούν αυτή την εβδομάδα. Στα 
οικονομικά σου υπάρχουν υποχρεώσεις 
που πρέπει να καλύψεις και να τακτοποι-
ήσεις θέματα που πρέπει να γίνουν τώρα. 
Μην αμελήσεις τίποτε και προπάντων μην 
αφήνεις τίποτε για αργότερα

ΙΧΘΕΙΣ
Από την Τετάρτη αγαπητέ Ιχθύ που 
γίνεται η Νέα Σελήνη στους Διδύμους 
αλλά την ίδια μέρα που μπαίνει και ο 
Ερμής στον Καρκίνο θα δεις πολλές 
καταστάσεις που μέχρι τώρα τις αντιμε-
τώπιζες με χαλαρότητα με περισσότερη 
σοβαρότητα και θα θέλεις να κάνεις 
ριζικές αλλαγές σε πολλά πράγματα 
που μέχρι τώρα σε κούραζαν. Θα έχεις 
σύμμαχους τους πλανήτες που αυτή την 
περίοδο σε ευνοούν να πετύχεις τα σχέ-
δια σου. 

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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 Οι αυλές και τα σπίτια των 
Μικρασιατών προσφύγων 
της Ελευσίνας και οι ίδιοι 
οι κάτοικοι με τις ιστορίες 
τους γίνονται μέρος των 
παραστάσεων και των 
περφόρμανς του φεστιβάλ.

Τ
α σπίτια, οι αυλές και οι κή-
ποι στον προσφυγικό συ-
νοικισμό της Ελευσίνας α-
νοίγουν για τους επισκέπτες 

της ιστορικής γειτονιάς σε ένα ζω-
ντανό έργο συλλογικής μνήμης. Το 
Φεστιβάλ Συνοικισμός, που ξεκι-
νάει την ερχόμενη Παρασκευή, εί-
ναι η πρώτη μεγάλη δράση της Ε-
λευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύ-
ουσα της Ευρώπης, ένα προοίμιο 
με site specific παραστάσεις και κε-
ντρικό άξονα το προσφυγικό ζήτη-
μα. Το φεστιβάλ διοργανώνεται λί-
γες ημέρες πριν από την επίσκεψη 
των εμπειρογνωμόνων της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής που θα ελέγξουν 
την πρόοδο του φορέα σε σειρά 
ζητημάτων, όπως τα οργανωτικά 
και τη σύνθεση του διοικητικού 
συμβουλίου, στις αρχές Ιουλίου.
Ο Ευριπίδης Λασκαρίδης και ο 
Σύλλογος Μικρασιατών Ελευσίνας 
διοργανώνουν τις «Διαδρομές στις 
Ρίζες #2», στην περιοχή που εγκα-
ταστάθηκαν οι πρόσφυγες του 
1922. Στον πρώτο βιωματικό περί-
πατο του 2016, ο κ. Λασκαρίδης 
εστίασε στις αφηγήσεις των κατοί-
κων για το παρελθόν, την ιστο-
ρική μνήμη και τις σύγχρονες προ-
εκτάσεις της αναγκαστικής μετα-
κίνησης. Φέτος οι κάτοικοι γίνο-

νται συνδημιουργοί του έργου και 
πρωταγωνιστούν ανοίγοντας τα 
σπίτια τους και τις ζωές τους στους 
επισκέπτες του περιπάτου.
Η Γιολάντα Μαρκοπούλου και η 
ομάδα Station Athens δημιουρ-
γούν την παράσταση «Ε_ΦΥΓΑ - 
Ελευσίνα», με προσωπικές ιστο-
ρίες προσφύγων από το Μπαν-
γκλαντές, το Πακιστάν και το 
Αφγανιστάν να συναντούν εκείνες 
των Μικρασιατών.
Η Τάνια ελ Κουρί δημιουργεί τη 
βιωματική περφόρμανς «Ως εκεί 
που φτάνουν τα δακτυλικά μου 
αποτυπώματα». Με το σκεπτικό 
ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα 
είναι το πρώτο σημείο αφής του 
σώματος και ειδικά στους πρό-
σφυγες χρησιμοποιούνται για την 

ταυτοποίηση και την επαναπροώ-
θησή τους, η περφόρμανς καλεί 
έναν θεατή να αγγίξει τα χέρια ενός 
πρόσφυγα χωρίς να βλέπει ο ένας 
τον άλλο. Ο πρόσφυγας σημαδεύει 
τον θεατή ζωγραφίζοντας το χέρι 
του.
Στις «Ιστορίες καταφυγίου» το 
κοινό καλείται να βιώσει για λίγο 
την κατάσταση του πρόσφυγα και 
να δει, ξαπλωμένο σε μεταλλι-
κές κουκέτες, βίντεο που τράβη-
ξαν τρεις Σύροι αιτούντες άσυλο 
στο Μόναχο της Γερμανίας. Με 
μια κάμερα, ένας άνδρας 26 ετών, 
ένα ανήλικο αγόρι που προσπαθεί 
να φέρει την οικογένειά του στην 
Ευρώπη και μια νεαρή μητέρα 
κινηματογράφησαν την καθημερι-
νότητά τους και τα αγαπημένα τους 

μέρη στο Μόναχο μέχρι να τελε-
σφορήσει η διαδικασία ασύλου 
τους.
Ο Ιταλός καλλιτέχνης Αλφρέντο 
Ρομάνο δημιουργεί την εικαστική 
έκθεση «Σχισμές - Συρραφές» με 
έργα εμπνευσμένα από την παρα-
μονή του στην Ελευσίνα και από 
παλιότερες εκθέσεις του στην 
Ελλάδα εστιασμένες στη μετανά-
στευση.
Στη συμβολή των οδών Δαρδα-
νελλίων και Μαιάνδρου, η γνωστή 
ομάδα Beforlight θα δημιουργήσει 
τη «Φωτοσύναξη», μια φωτιστική 
εγκατάσταση, που θα συνοδεύ-
σει τις συζητήσεις του φεστιβάλ, 
το παράλληλο πρόγραμμα και τα 
εργαστήρια καθώς και τη συναυ-
λία της Λένας Κιτσοπούλου.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τ
ο Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηματογρά-
φου / Mediterranean Film Institute (MIK 
/ MFI) μετά από 20 χρόνια επιτυχημένης 
πορείας, διοργανώνει και φέτος το ευ-

ρωπαϊκό πρόγραμμα ανάπτυξης σεναρίων & 
κινηματογραφικών σχεδίων, MFI Script 2 Film 
Workshops, σημαντικά ανανεωμένο αυτή τη φο-
ρά. Έχοντας λάβει αιτήσεις από 101 projects και 
179 σεναριογράφους, σκηνοθέτες και παραγω-
γούς από 35 χώρες, επέλεξε 45 κινηματογραφι-
στές με 25 σενάρια ταινιών μεγάλου μήκους, 5 
σενάρια τηλεοπτικών σειρών καθώς και 5 εκπαι-
δευόμενους βοηθούς καθηγητές που θα αποκτή-
σουν πολύτιμη εμπειρία στην ανάπτυξη σεναρίου 
και στην καθοδήγηση ομάδας. Ανάμεσα τους θα 
συμμετάσχουν με υποτροφία περισσότεροι από 
20 Έλληνες και Κύπριοι κινηματογραφιστές με 9 
έργα υπό ανάπτυξη.
Φέτος, για πρώτη φορά, ξεκινάει ένα νέο πρό-
γραμμα που στοχεύει στην ανάπτυξη τηλεοπτι-
κών σειρών από την Ελλάδα και την Ε.Ε. Τα τηλε-

οπτικά projects θα αναπτυχθούν υπό την καθο-
δήγηση των Gabor Krigler (ΗΒΟ Europe, Script 
Development Executive) και Michel Sabbe (από τη 
βελγική τηλεόραση RTBF).
Η έναρξη του νέου προγράμματος συνοδεύεται 
από μια αξιοσημείωτη επιτυχία για την εγχώρια 
και ευρωπαϊκή αγορά: ο Αμερικανός πολυβρα-
βευμένος σκηνοθέτης τηλεοπτικών σειρών Dan 

Attias (www.danattias.com), γνωστός για τη δου-
λειά του στις σειρές THE WIRE, TRUE DETECTIVE, 
HOMELAND, SOPRANOS, LOST, SIX FEET UNDER, 
KILLING (και πολλές άλλες), θα ταξιδέψει στην 
Νίσυρο ως εκλεκτός προσκεκλημένος του προ-
γράμματος. Εκεί, από τις 19 έως τις 27 Ιουνίου θα 
συμβουλεύει τους συμμετέχοντες στο νέο τμήμα 
των τηλεοπτικών σειρών. 

Η Τήνος 
γιορτάζει το 
«έτος Χαλεπά» 

Α
ναντίρρητα, υπάρχει 
ένας ομφάλιος λώρος 
που συνδέε ι  την 
τρέλα, αυτό δηλαδή 

που οι αρχαίοι ονόμαζαν ιερά 
νόσο, ιερά μανία με την ιδιο-
φυΐα. Όπως επίσης υπάρχει και 
μια μυστική οδός – η βασιλική 
οδός!- που ενώνει κάποιες μορ-
φές τέχνης με κάποιες παρεκ-
κλίνουσες συμπεριφορές, αυτό 
δηλαδή που κάπως γενικά και 
απλουστευτικά ονομάζουμε 
παράνοια...” . Στις πρώτες γραμ-
μές της εισαγωγής του βιβλίου 
του “Ιδιοφυία και τρέλα. Βαν 
Γκογκ, Χαλεπάς”, στη θεωρία 
περί συνάφειας ιδιοφυΐας και 
τρέλας ο Μάνος Στεφανίδης 
δίνει το στίγμα της προσωπι-
κότητας του Γιαννούλη Χαλεπά. 
Του Τήνιου τραγικού καλλιτέχνη 
που αποτέλεσε για την νεοελλη-
νική γλυπτική τον πιο αλλόκοτο 
και δραματικό της μύθο.
Με αφορμή την επέτειο της 
συμπλήρωσης των 80 χρόνων 
από τον θάνατο του Χαλεπά 
(1851-1938), ο Δήμος Τήνου και 
το Πνευματικό Κέντρο Πανόρ-
μου Τήνου «Γιαννούλης Χαλε-
πάς», οργανώνουν σειρά εκδη-
λώσεων οι οποίες έχουν ως 
στόχο να υπενθυμίσουν το τερά-
στιο έργο και τη σημαντική καλ-
λιτεχνική προσφορά του τραγι-
κού καλλιτέχνη, αλλά και να τη 
συνδέσουν με το σύγχρονο καλ-
λιτεχνικό γίγνεσθαι. Συναυλίες, 
εκθέσεις μαρμαρογλυπτικής, 
ζωγραφικής άλλα και διαλέξεις 
για τον Τήνιο κορυφαίο δημι-
ουργός του 20ου αιώνα και έναν 
από τους σκαπανείς του ευρω-
παϊκού μοντερνισμού περιλαμ-
βάνονται στην ατζέντα του Πνευ-
ματικού Κέντρου Πανόρμου 
για το έτος 2018. “Εμείς, ομνύ-
ουμε για να ξορκίσουμε το κακό, 
όπως θα ήθελε ο Οδυσσέας Ελύ-
της, στον μπάρμπα Γιαννούλη 
και στο πολυσήμαντο – διαχρο-
νικά επίκαιρο έργο του.ς” ανα-
φέρει στο δελτίο τύπου ο πρόε-
δρος του Πνευματικού Κέντρου 
Πανόρμου και αντιδήμαρχος 
Τήνου κ. Εμμανουήλ Σώχος. 

Συνοικισμός προσφύγων δύο αιώνων

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηματογράφου στη 
Νίσυρο
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Σ
τη Μόσχα, όπου χτυπά η καρδιά των οπαδών 
του ποδοσφαίρου όλου του κόσμου καθώς 
πραγματοποιείται το Μουντιάλ του 2018, ο 
φακός απαθανάτισε πρόσωπα και στιγμιότυ-

πα από τη μεγάλη γιορτή λίγο πριν και λίγο μετά την 
τελετή έναρξης. 
Επισκέπτες από όλες τις γωνιές του κόσμου με 
φανταχτερές ενδυμασίες, χαμόγελα και βεβαίως 

ελπίδες για την εθνική τους ομάδα. 
Οι δρόμοι της πρωτεύουσας της Ρωσίας έχουν γεμί-
σει από ένα πλήθος που χορεύει και διασκεδάζει. 
Δείτε φωτογραφίες που κατέγραψε ο φακός στο στά-
διο «Luzhniki» πριν ξεκινήσει η φαντασμαγορική 
τελετή έναρξης του παγκόσμιου event και ο εναρκτή-
ριος αγώνας της διοργάνωσης, ανάμεσα στην «οικο-
δέσποινα» και τη Σαουδική Αραβία.

SPORTSNEWS

O φακός στο Μουντιάλ της 
Ρωσίας

Η Ρωσία σκόρπισε την απογοητευτική Σαουδική Αραβία με 
5-0 στην πρεμιέρα του Mundial στη Μόσχα και έκανε σημα-
ντικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Η Ρωσία ξεκίνησε το Mundial προερχόμενη από σερί 7 αγώ-
νων χωρίς νίκη, σερί που αποτελεί το χειρότερο για οποιονδή-
ποτε προπονητή στην ιστορία της. Ο Τσερτσέσοβ, όμως, έκανε τις 
κατάλληλες αλλαγές στην άμυνα, είδε την ομάδα του να μπαίνει 
δυνατά και απέναντι στην άκρως απογοητευτική Σαουδική Αρα-
βία δεν αντιμετώπισε κανένα μα κανένα πρόβλημα για να φτάσει 
στη μεγαλύτερη νίκη σε πρεμιέρα μετά το 7-1 της Ιταλίας επί των 
ΗΠΑ το 1934!
Τα πάντα τελείωσαν από νωρίς. Όχι μόνο επειδή ο Γκαζίνσκι με το 
πρώτο του γκολ με την εθνική έκανε το 1-0 στο 13’, αλλά κυρίως 
επειδή η εικόνα των φιλοξενούμενων ήταν πολλά επίπεδα πιο 
κάτω. Ειδικά, αμυντικά πιθανότατα να μιλάμε για την πιο αργή 
ομάδα του τουρνουά. Ουσιαστικά ο Ακινφέεβ δεν απειλήθηκε 
καθόλου, οι Ρώσοι πίεσαν πολύ στο πρώτο μέρος και παρότι έχα-
σαν από νωρίς με τραυματισμό του Τζαγκόεβ, είδαν τον Τσερί-
σεβ να μπαίνει και να κάνει τη διαφορά και τον Γκολοβίν να κάνει 
μεγάλο ματς.
Ο Τσερίσεβ ήταν εκείνος που έκανε το 2-0 σ το 43’, κάνοντας 
εκπληκτική ν τρίμπλα σε δύο Σαουδάραβες, ενώ στο δεύτερο 
μέρος οι παίκτες του Πίτσι μπορεί να είχαν την κατοχή, όμως 
δεν μπορούσαν να κάνουν επίθεση της προκοπής. Οι γηπεδού-
χοι κατέβασαν ταχύτητα, το παιχνίδι κυλούσε χωρίς τίποτα το ιδι-
αίτερο, όμως ο Τζιούμπα μπήκε ως αλλαγή και χρειάστηκε μόλις 
89 δευτερόλεπτα για να σκοράρει με κεφαλιά και να κάνει το 3-0 
στο 71’! Η εικόνα δεν άλλαξε στη συνέχεια και το σκορ πήρε δια-
στάσεις θριάμβου στο τέλος. Στο 1’ των καθυστερήσεων ο Τσερί-
σεβ με γκολάρα έκανε το 4-0, ενώ στο 94’ ο Γκολοβίν ολοκλήρωσε 
ιδανικά την εμφάνισή του για το 5-0, έχοντας ένα τέρμα και δύο 
ασίστ!
Ρωσία (Στανισλάβ Τσερτσέσοβ): Ακινφέεβ, Φερνάντες, Κουτσε-
πόβ, Ιγκνασέβιτς, Ζιρκόβ, Γκαζίνσκι, Ζόμπνιν, Σαμέντοβ (64’ Κου-
ζιάεβ), Γκολοβίν, Τζαγκόεβ (24’ Τσερίσεβ), Σμόλοβ (70’ Τζιούμπα)
Σαουδική Αραβία (Χουάν Αντόνιο Πίτσι): Αλ Μαγιούφ - Αλ Μπου-
ράικ, Οσ. Χαουσάουι, Ομ. Χαουσάουι, Αλ Σαχράνι, Οταΐφ (64’ Αλ 
Μουβαλάντ), Αλ Φαράζ, Αλ Τζάσαμ, Αλ Νταουσάρι, Αλ Σέχρι (74’ 
Μπαμπχίρ), Αλ Σαχλάουι (85’ Ασίρι)

Τσερίσεβ όπως... Σάμαρης!
Στα... χνάρια του Ανδρέα Σάμαρη ο Ντένις Τσερίσεβ, ο οποίος 
έγινε ο 5ος που μπαίνει αλλαγή σε αγώνα Μουντιάλ και σκοράρει 
στο α’ μέρος!
Ο Ντένις Τσερίσεβ μπήκε στο 25ο λεπτό στη θέση Τζαγκόεβ και 
στο 43ο πέτυχε γκολ! Ετσι, έγινε η πέμπτη πιο γρήγορη αλλαγή 
που σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο σε Μουντιάλ. Είχαν προηγη-
θεί οι: Ντουγκαρί, Καμπιάσο, Ματεράτσι, Σάμαρης! Θυμίζουμε, 
πως ο Ελληνας μέσος είχε αντικαταστήσει τον Κονέ στο 12ο λεπτό 
του ματς με την Ακτή Ελεφαντοστού και στο 42’ είχε βρει δίχτυα.

H καλύτερη αρχή για τη 
Ρωσία στη πρεμιέρα

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Ο πρόεδρος της Football League 
μίλησε για την αγωγή που άσκησε η 
δεύτερη τη τάξη κατηγορία εναντίον 
της Σούπερ Λιγκ 

Γ
ια την απόφαση της Football League 
να καταθέσει αγωγή κατά της Σούπερ 
Λιγκ από την οποία διεκδικεί 16,8 ε-
κατομμύρια ευρώ, μίλησε ο Λεω-

νίδας Λεουτσάκος στον σταθμό «Yellow 
Radio».
«Εμείς διεκδικούσαμε κάποια θέματα από 
το 2012 και μετά. Αυτό το ποσοστό που 
ζητάμε εμείς έχει βγει βάσει νόμου. Όταν 
διαχωρίστηκε η ΕΠΑΕ από τη Football 
League και έγινε Super League, είχε βγει 
βάσει νόμου ότι ήταν υποχρεωμένη η 
Super League να διαθέσει ένα ποσοστό στη 
διοργανώτρια αρχή της Football League. 
Το ποσοστό αυτό το έδινε μέχρι το 2012 
και από εκεί και πέρα σταμάτησε. Έχουμε 
σοβαρά οικονομικά προβλήματα, προσπα-
θήσαμε πρώτα με συναίνεση να βρούμε 
κάποια λύση και είπαν ότι κάποια στιγμή 
εφόσον δεν υπάρχει ανταπόκριση από που-
θενά μας ήρθε μία άλλη διεκδίκηση χρημά-
των από την Αγροτική Ασφαλιστική για ένα 
δάνειο που είχε πάρει η Football League και 
το είχε χωρίσει στη Super League και είχε 
δικαίωμα να το πληρώσει και δεν το πλή-
ρωσε.
Μας έχει έρθει ένα ποσό στα 2.000.000 
ευρώ για να το πληρώσουμε, το οποίο δεν 
είναι δικό μας, δεν μας αναλογεί. Προσπα-
θήσαμε μέσα στον επόμενο χρόνο να απο-
φύγουμε τα δικαστήρια γιατί στο πραγμα-
τικό ποδόσφαιρο πρέπει να υπάρχει συναί-
νεση, αλλά κάποια στιγμή αυτό δεν γινόταν 
να μην γίνει. Κινδυνεύουμε με μπλοκάρισμα 
λογαριασμών και κατάσχεση των γραφείων 
για ένα δάνειο που δεν μας αναλογεί».
 -Πότε θα εκδικαστεί η αγωγή;
«Θα δούμε τι νομικές κινήσεις μπορούμε να 
κάνουμε πιο γρήγορα». 
-Υπάρχει αντίδραση από τη Super League;
«Δεν έχουμε καμία επικοινωνία ακόμη. Δεν 
μας έχουν πάρει τηλέφωνο. Εγώ δεν θεωρώ 
ότι η υπόθεση πρέπει να λυθεί στα δικα-
στήρια, αλλά πρέπει και οι δύο πλευρές 
να κάτσουν στο τραπέζι και να βρουν μία 
λύση».
 -Ποια λύση θα σας ικανοποιούσε;
«Αυτό δεν το ξέρω γιατί θα πρέπει να 
γίνει ένα συμβούλιο με κάποιες ομάδες 
και θα πρέπει να έρθουν οι πρόεδροι για 
να πάρουμε κάποια απόφαση. Να δούμε 

τι θα μας προτείνουν – αν μας προτείνουν 
– και τι θα πρέπει να απαντήσουμε εμείς. 
Δεν μπορώ να απαντήσω μόνος μου. Μην 
ξεχνάτε ότι όλες οι ομάδες που είναι πάνω 
περάσαν από εδώ, το έζησαν από εδώ και 
το βίωσαν. Ο Άρης το βίωσε για δύο χρό-
νια για την οικονομική ταλαιπωρία που υπέ-
στη γιατί δεν είχε έσοδα. Για να σταματήσει 
αυτό το έργο, οι ομάδες το γνωρίζουν γιατί 
είναι πάνω, αλλά σε 2-3 χρόνια δεν ξέρουν 
που θα είναι. Πρέπει να βρεθεί μία λύση για 
να μην έρχονται ομάδες από πάνω και απο-
χωρούν, αλλά άμα θέλουν να μείνουν στο 
πρωτάθλημα πώς θα γίνει αυτό;Ο Άρης το 
πέρασε δύο χρόνια αυτό και κάποιες ομά-
δες έβαλαν και χρήματα για να συνεχιστεί το 
πρωτάθλημα και θεωρώ ότι το ένιωσε στο 
πετσί του ο Άρης».
 -Το σχέδιο Βασιλειάδη;
«Ακόμη δεν έχω κάτι επίσημο. Πιστεύω ότι 
αυτή η εβδομάδα θα είναι η πιο κομβική. 
Εάν δεν γίνει μέσα στην εβδομάδα αυτή, 
γιατί πιέζουν και οι ημερομηνίες επειδή η 
αγωνιστική τελειώνει 30/6, θα πρέπει να 
παρθεί μία παράταση στην αγωνιστική 
περίοδο. Τέλος του μήνα υπάρχει και η 
γενική συνέλευση. Εμείς αυτό που ήταν να 
κάνουμε ως επαγγελματικό ποδόσφαιρο, το 
κάναμε.Κάναμε τη συνέλευση μας μόνοι μας 
με 16 ομάδες, πέρυσι ήμασταν 18 και εφέ-
τος 16 και το προχωρήσαμε με οικονομικές 
δυσκολίες. Να γίνει η αναδιάρθρωση, αλλά 
να πάρουμε 2.000 πάλι; Θα πρέπει να υπάρ-
χει ισομέρεια και ισονομία και για εμάς. 
Έχουμε υποστεί πολλά τα τελευταία δύο 
χρόνια και μπει ασφάλεια για το ποιος έχει 
μετοχές, ποιος είναι στο ποδόσφαιρο, να 
αποφύγουμε στα στημένα, να μπει ασφά-
λεια για το στοίχημα και τα λεφτά που έρχο-
νται που πηγαίνουν.
Οι πρόεδροι λένε «ναι» αρκεί να πάρουν 
αυτό που τους αναλογεί, δεν μπορούμε να 
πληρώνουμε και να ματώνουμε κάθε χρόνο 
για να έχουμε έσοδα. Την πιο ουσιαστική 
λύση θα την δώσουν οι αρμόδιοι και αυτήν 
τη στιγμή είναι ο κ. Βασιλειάδης και η ΕΠΟ 
και τι θα πει η FIFA και η UEFA, τώρα από 
εκεί και πέρα τα σενάρια που ακούμε δεν 
ξέρω».
 -Η UEFA είναι θετική στην αναδιάρθρωση;
«Δεν γνωρίζω σε τι επίπεδο συζητήσεων 
είναι. Απλώς και η UEFA θα θέλει να μπουν 
κανόνες γιατί αυτή είναι η πρώτη που τους 
βάζει και για το στοίχημα, για χρήματα και 
για ομάδες. Ο πιο σημαντικός κανόνας είναι 
τα έσοδα, όταν προτείνεις σε κάποιες διορ-
γανώτριες Λίγκα ότι τα έσοδα είναι κατο-

χυρωμένα και θα ξέρουν οι πρόεδροι ότι 
θα έχουν ένα σοβαρό έσοδο θεωρώ ότι θα 
είναι διαφορετικά τα πράγματα».
 -Πλέον, η επιτήρηση θα γίνεται από τη 
Football League και όχι από τη Super 
League.
«Δεν θέλω να μπω σε αυτήν τη διαδικασία 
γιατί εγώ αποχώρησα και ξαναμπήκα μετά. 
Επειδή μας επηρεάζει και εμάς, εγώ ζήτησα 
παράκληση στην ΕΠΟ για οτιδήποτε γίνε-
ται από κάτω να έχει και μία αντανάκλαση 
και σε εμάς. Αυτά είναι θέματα της ΕΠΟ και 
εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε».
 -Ένα σχόλιο για τον Άρη;
«Να μείνει για πολλά χρόνια και μην μπει 
ξανά σε αυτή την ταλαιπωρία. Έχει ένα 
πολύ καλό σωματείο, έχει πολύ και φοβερό 
κόσμο. Ο κόσμος του Άρη φέτος έδειξε 
πολιτισμό διότι δεν είχαμε προβλήματα, 
αλλά συγκλονιστικές ατμόσφαιρες στα παι-
χνίδια που έπαιξε. Το έχει αποδείξει αυτό η 
ιστορία του Άρη, πρέπει να είναι στη Super 
League».

Μπουτσάκης… τριετίας στον Ερ-
γοτέλη!
Παίκτης του Εργοτέλη έως το 2021 παραμέ-
νει ο Γιάννης Μπουτσάκης, όπως γνωστο-
ποίησαν οι Ηρακλειώτες την Τετάρτη.
Ο 24χρονος μέσος ανανέωσε το συμβό-
λαιό του για τρία χρόνια και στις δηλώσεις 
του δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για 
τη νέα συμφωνία με την κρητική ομάδα.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση:
«Σε μια ακόμα ανανέωση συμβολαίου 

προχώρησε η ομάδα μας. Ο λόγος για τον 
Γιάννη Μπουτσάκη ο οποίος συμφώνησε 
με τους ανθρώπους της ομάδας μας και 
υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο το οποίο 
θα έχει διάρκεια τριών χρόνων.
Ο 24χρονος μέσος ιδιαίτερα ικανοποιημέ-
νος δήλωσε: “Είμαι ενθουσιασμένος που 
θα συνεχίσω στην οικογένεια του Εργο-
τέλη. Μετά τα όσα έζησα την περυσινή 
χρονιά δεν ήταν δύσκολο να πω αμέσως 
το «ναι» στην ανανέωση της συνεργασίας 
μου. Είναι μια ομάδα με ιδανικές συνθή-
κες για τον κάθε ποδοσφαιριστή. Υπάρ-
χει εξαιρετική οργάνωση και γενικότερα 
δουλεύει πάνω σε επαγγελματικά πλαί-
σια.
Ήδη γίνεται προσπάθεια να μείνει όλος ο 
βασικός κορμός γεγονός ιδιαίτερα σημα-
ντικό για το στόχο και το πλάνο του Εργο-
τέλη πάνω και στο οποίο χτίζετε το μέλ-
λον της ομάδας μας. Θέλω να συνδυάσω 
τους στόχους μου με αυτούς της ομάδος 
και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε 
πηγαίνοντας την ομάδα εκεί που πραγμα-
τικά αξίζει”».

Κράτησαν Γκόλια τα Τρίκαλα
Μετά τους Πάνο και Τσιάρα και ο Βασίλης 
Γκόλιας ο κορυφαίος σε ασίστ στην Football 
League θα παραμείνει στον ΑΟ Τρίκαλα.
Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:
«Στον ΑΟ Τρίκαλα θα συνεχίσει ο Βασίλης 
Γκόλιας και την επόμενη αγωνιστική σεζόν, 
ο οποίος υπέγραψε την ανανέωση του συμ-
βολαίου του με την ΠΑΕ».

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Λεουτσάκος: «Κινδυνεύουμε με κατάσχεση»
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Τ
ο φετινό του ρεκόρ βελτίωσε ο Λυ-
κούργος Τσάκωνας στα 200 μ. στο μί-
τινγκ που έγινε στην Οστράβα. Ο πρω-
ταθλητής μας τερμάτισε σε 20.48 (-0,9) 

και άφησε καλές εντυπώσεις για τη συνέχεια.
Ο έμπειρος σπρίντερ, ο οποίος ταξίδεψε στην 
Οστράβα με φετινό 20.62, τερμάτισε έβδο-
μος σε μια κούρσα όπου νικητής ήταν ο Άρον 
Μπράνουν με 20.05 και δεύτερος ο Τζέρεμ 
Ρίτζαρντς με 20.09, όσο και  ο τρίτος Ραμίλ 
Γκουλίεβ.
Με στόχο να ξεπεράσει το φετινό του ρεκόρ 
μπήκε στον αγώνα ο Κώστας Φιλιππίδης, που 
ολοκλήρωσε τον αγώνα του στα 5,40 μέτρα 
και την έκτη θέση. Ο πρωταθλητής του Δημή-
τρη Κυτέα ξεκίνησε τον αγώνα του στα 5,20 μ. 
και μετά το 5,40 μ. επέλεξε να αφήσει το 5,55 

μ., προκειμένου να δει τον πήχη στα 5,60 μ. 
και να βελτιώσει το φετινό του ρεκόρ. Νικητής 
του αγώνα ήταν ο Πάβελ Βογιεκόβσκι με 5,75 
μ. και ακολούθησαν με 5,60 μ. και Αμερικανοί 
Κέντρις και Χιούστον. 
Ο Μίλτος Τεντόγλου, αυτή τη φορά δεν βρήκε 
άλμα πάνω από τα 8,00 μ. και ήταν πέμπτος 
στο μήκος, σε έναν από τους καλύτερους αγώ-
νες στην ιστορία του αγωνίσματος. Ο νεαρός 
είχε καλύτερη προσπάθεια στα 7,88 μ. στο 
πέμπτο του άλμα, ενώ είχε δύο ακόμη έγκυ-
ρες προσπάθειες στα 7,86 μ. και 7,73 μέτρα. 
Νικητής του αγώνα ήταν ο μοναδικός Γιαν 
Ετσεβαρία, ο οποίος λίγες ημέρες από το 8,83 
μ. (2,1) στη Στοκχόλμη «προσγειώθηκε» στα 
8,66 μ. με κανονικές συνθήκες και σημείωσε 
την κορυφαία επίδοση στον κόσμο.

Καλύτερη φετινή επίδοση για 
Τσάκωνα

Μ
ε 40 αθλητές και αθλήτριες 
θα συμμετάσχει η χώρα μας 
στους 18ους Μεσογειακούς 
Αγώνες, που θα γίνουν στην 

Ταραγόνα της Ισπανίας 27-30 Ιουνίου.
Η ελληνική αποστολή θα πάρει μέρος 
με δυνατή ομάδα, ικανή να διεκδικήσει 
εξαιρετικές επιδόσεις, αλλά και μετάλ-
λια σε πολλά αγωνίσματα. Στην αποστολή 
μετέχουν πέντε αθλητές και αθλήτριες, 
που το 2013 κατέκτησαν μετάλλιο στην 
Μερσίνη και θα κληθούν να το υπερα-
σπιστούν στη διοργάνωση , που θα γίνει 
στην Ισπανία.
Πρόκειται για τους Κώστα Μπανιώτη και 
Κώστα Δουβαλίδη, που είχαν κατακτή-
σει τα χρυσά μετάλλια σε ύψος και 110 μ. 
εμπ., αντίστοιχα, αλλά και για την Χρυ-
σούλα Αναγνωστοπούλου, που ήταν 

τρίτη στην δισκοβολία, αλλά και τους 
Μάκη Στεργιούλη και Γρηγορία Κερα-
μιδά, που είχαν κατακτήσει μετάλλια με 
τις ομάδες 4Χ100 μ. ανδρών και γυναι-
κών, αντίστοιχα. Με υψηλές προσδο-
κίες θα συμμετάσχουν στους αγώνες η 
Νικόλ Κυριακοπούλου στο επί κοντώ, η 
Ελισάβετ Πεσιρίδου στα 100 μ. εμπ. και 
η Ραφαέλα Σπανουδάκη στα 100 μέτρα, 
αθλήτριες που έχουν ήδη το όριο για το 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βερολίνου. 
Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν και 
νεαρότεροι αθλητές και αθλήτριες, που θα 
έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύ-
τιμες εμπειρίες για τη συνέχεια.
Τα μέλη της αποστολής θα αναχωρήσουν 
σε τρεις πτήσεις ενώ θα παραλάβουν τον 
εξοπλισμό τους από τα γραφεία της ομο-
σπονδία, την Πέμπτη 21/6, 14.00- 18.00 .

H ομάδα στίβου για τους 
Μεσογειακούς Αγώνες
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αθλητικά

Μία ντουζίνα ποδοσφαιριστές 
αποδέσμευσε το Αιγάλεω με 
ανακοίνωση που εξέδωσε!

Α
ναλυτικά το κείμενο της ανακοίνω-
σης: “Ο ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ανακοινώνει 
τη λύση της συνεργασίας με τους 
ποδοσφαιριστές ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙ-

ΟΣ, ΦΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΡΟΠΠΑΣ ΑΝΑΡΓΥ-
ΡΟΣ, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΑΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 
ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΜΠΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ, ΠΑΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ & 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
Θα θέλαμε να ευχαριστούμε τους προανα-
φερθέντες ποδοσφαιριστές για την συνερ-
γασία που είχαμε αυτό τον χρόνο παραμονής 
στο Αιγάλεω και τους ευχόμαστε κάθε επιτυ-
χία στην συνέχεια της καριέρας τους.

Κιοσσές: Έζησα πράγματα που δεν 
θα ξεχάσω στην Ερμιονίδα!
Ο 33χρονος πρώην αμυντικός της Ερμιονί-
δας, με μία λακωνική δήλωση του, μέσω της 
mikriliga.com θέλησε να ευχαριστήσει την 
ομάδα για την οποία φόρεσε τη φανέλα της 
για έξι συναπτά έτη!
Η δήλωση του Γιώργου Κιοσσέ στη mikriliga.
com λίγα 24ωρα μετά τη λήξη της συνερ-
γασία του, με τον σύλλογο της Αργολίδας: 
“Μετά από έξι χρόνια ο κύκλος μου με την 
Ένωση Ερμιονίδας έκλεισε…
Οι στιγμές τα συναισθήματα και όσα κατα-
κτήσαμε μαζί, ήταν εμπειρίες τις οποίες δε θα 
ξεχάσω ποτέ! Ευχαριστώ άπαντες εντός και 
εκτός γηπέδου, για όλα όσα περάσαμε μαζί, 
εύχομαι καλή συνέχεια στην ομάδα”.

Ανανέωσε ο Έσλερ με Κηφισιά
Η Κηφισιά με ανακοίνωση της, γνωστοποίησε 
την συνεργασία του συλλόγου των Βορείων 
Προαστίων με τον Λόρι Έσλερ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: “Ο Έσλερ θα αποτελεί 
στέλεχος της ομαδάς μας για ακόμη μια ποδο-
σφαιρική περίοδο. Η Κηφισιά είναι για τον Λέρι 
το ποδοσφαιρικό σπίτι του και αυτό διαπιστώ-
νεται από την 12ετή συνεχή παρουσία του. Γνώ-
ρισε όλες τις μεγάλες στιγμές της πορείας της 
ομάδας μας και αυτό το γεγονός θα είναι η βάση 
για την πρωταγωνιστική πορεία και για την νέα 
ποδοσφαιρική χρόνια. Του ευχόμαστε καλή 
τύχη και υγεία ώστε να είναι ικανός να προσφέ-
ρει τις μεγάλες του ικανότητες”.

Τριάδα ανανέωσεων για τον Ρήγα!
Σε διάλειμμα θέλει να μετατρέψει την παρου-
σία του στην Α’ τοπική κατηγορία ο Ρήγας 
Φεραίος και σε αυτό το πλαίσιο η πρώτη ανα-
κοίνωση για το επερχόμενο ρόστερ περιλαμ-
βάνει τρεις βασικές μονάδες των προηγούμε-
νων χρόνων στην Γ΄Εθνική.
Σε διάλειμμα θέλει να μετατρέψει την παρου-
σία του στην Α’ τοπική κατηγορία ο Ρήγας 
Φεραίος και σε αυτό το πλαίσιο η πρώτη ανα-
κοίνωση για το επερχόμενο ρόστερ περιλαμ-
βάνει τρεις βασικές μονάδες των προηγούμε-
νων χρόνων στην Γ΄Εθνική. Ο λόγος για τους 
Σπύρο Γκάγκα, Τάσο Παπαγιάννη και Γιώργο 
Αλεξίου που θα φορούν και τη νέα χρονιά τα 
κυανόλευκα.
Σημαντικό κομμάτι του περσινού ρόστερ 
εξήγγειλε πως θέλει να διατηρήσει η διοίκηση 
των Κυανόλυκων προκειμένου να επιστρέψει 
άμεσα στα υψηλότερα στρώματα του ελληνι-
κού ποδοσφαίρου και η αρχή έγινε με τρεις 
ποδοσφαριστές που έχουν σημαντικές παρα-
στάσεις από ανώτερες κατηγορίες.
Όσον αφορά τον πληθωρικό κεντρικό αμυ-
ντικό Σπύργο Γκάγκα, ύστερα από δέκα σερί 
σεζόν στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής 
κατηγορίας, θα συνεχίσει στο τοπικό με τον 
Ρήγα, τα χρώματα του οποίου θα υπηρετήσει 
για τέταρτη διαχοχική χρονιά. Δεν είναι υπερ-
βολή να πούμε πως από Σεσκλιώτης, ο 28χρο-
νος αμυντικός τείνει να εξελιχθεί σε Βελεστι-
νιώτης!
Η περσινή χρονιά ήταν ιδιαίτερη για το Γιώργο 
Αλεξίου που είχε επιφορτιστεί και με τον προ-
πονητικό ρόλο, μαζί με το Χρήστο Σπαθή και 
το Γιώργο Γάτο. Ο 27χρονος αμυντικός χαφ και 
γυμναστής, γέννημα-θρέμμα του ιστορικού 
συλλόγου, καλείται να προσφέρει με τη σειρά 
του πολύτιμες βοήθειες για να οδηγήσει τον 
Ρήγα εκεί που φυσικά ανήκει.
Τέλος, ο 24χρονος φύλακας-άγγελος των Κυα-
νόλευκων, γκολκίπερ Τάσος Παπαγιάννης, 
ήρθε από τη Λάρισα στο Βελεστίνο τη σεζόν 
2016-2017 κι έχει δεθεί τόσο με την ομάδα 
που συνεχίζει μαζί της στην Α’ ΕΠΣΘ για να 
την επαναφέρει εκεί όπου μέχρι πέρυσι αγω-
νιζότανε.
Να σημειωθεί πως η διοίκηση του συλλόγου 
συνεχίζει την έρευνα για τον προπονητή που 
θα αναλάβει το τιμόνι του Ρήγα την ερχόμενη 
περίοδο.

Θέμα με τις εγκαταστάσεις στην Α-
χαϊκή…
Κι ενώ η Γενική Συνέλευση δεν έβγαλε που-

θενά, υπάρχει στην Αχαϊκή πρόβλημα και 
όσον αφορά τις εγκαταστάσεις.
Αρχικά, δεν έχει ακόμη χτιστεί το βοηθητικό 
γήπεδο, με αποτέλεσμα να υπάρχει επί του 
πρακτέου πρόβλημα για τις ακαδημίες της 
«Μεγάλης Κυρίας» οι οποίες δεν μπορούν να 
προπονηθούν όπως πρέπει.
Εκτόςαυτού βέβαια, ενόψει της νέας σεζόν, 
υπάρχει ο «βραχνάς» του γηπέδου της Κάτω 
Αχαγιάς το οποίο θα χρησιμοποιείται και 
από τον Πανμοβριακό Ριόλου ως έδρα.
Επομένως θα πρέπει να προχωρήσουν οι 
«κιτρινόμαυροι» σε συντονισμό με τη Δημο-
τική Αρχή, στις επαφές με την οποία υπήρχαν 
αρκετά προβλήματα την περσινή σεζόν.

Παραιτήθηκε ο Μπουντρούδης και 
παραδίδει τα δελτία στον Δήμαρ-
χο!
Δυσάρεστες είναι οι εξελίξεις στο Νέστο 
Χρυσούπολης αφού και το βράδυ της Δευτέ-
ρας δε βρέθηκε λύση στο διοικητικό…
Κατόπιν τούτου ο Νίκος Μπουντρούδης 
πήρε την απόφαση να παραιτηθεί από το αξί-
ωμα του προέδρου δηλώνοντας χαρακτηρι-
στικά: «Έκανα πολλές προσπάθειες το τελευ-
ταίο χρονικό διάστημα να βρεθούν λύσεις. 
Δυστυχώς δε βρέθηκαν παραπάνω άτομα 
να στελεχώσουν το Δ. Σ. Με 4 και 5 άτομα δε 
μπορούμε να πάμε στη Γ` Εθνική.
Παραιτούμε και θα παραδώσω τα δελτία 
της ομάδας στο Δήμαρχο. Αν βρεθούν 10 
άτομα για τη διοίκηση του Νέστου, ο 11ος θα 

είμαι εγώ.  Είναι κρίμα γιατί εμείς ζητήσαμε 
βοήθεια για το ηθικό μέρος. Δε ζητήσαμε 
κάποιοι να ματώσουν οικονομικά. Ευχαρι-
στώ όλους όσους μας βοηθήσανε στο έργο 
μας».

Συνεχίζει στον ΟΦΙ ο Μούτσα
Η ομάδα της Ιεράπετρας ανακοίνωσε την 
ανανέωση της συνεργασίας της με τον Μπλέ-
ντι Μούτσα για ακόμη μία χρονιά.
Η ανακοίνωση αναφέρει: «Παίκτης του ΟΦΙ 
θα είναι και τη νέα σεζόν 2018-19 ο Μπλέ-
ντι Μούτσα. Αυτός ο υπερπολύτιμος μπαλα-
δόρος , που έχει όλη την αριστερή πτέρυγα 
δική του , θα συνεχίσει να φοράει τα ασπρό-
μαυρα , θα συνεχίζει να παίζει μπάλα στο 
Βουζουνεράκειο. Πριν λίγο συναντήθηκε με 
τον πρόεδρο του ΟΦΙ κ. Χηνόπουλο και συμ-
φώνησαν με συνοπτικές διαδικασίες».

Παίκτης του Γ.Σ. Αλμυρού ο Απο-
στόλης Τσιώλης
Τον 22χρονο Τρικαλινό επιθετικό χαφ Απο-
στόλη Τσιώλη, που έπαιξε τη σεζόν που 
πέρασε στον Ρήγα Φεραίο, απέκτησε ο Γ.Σ. 
Αλμυρού.
Ο παίκτης είχε 23 συμμετοχές και τρία γκολ 
πέρσι με τη βελεστινιώτικη ομάδα, ενώ 
συνολικά στη Γ’ Εθνική έχει 74 ματς και 7 
γκολ. Μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις 
πίσω από τον φορ και αποτελεί μία πολύ 
καλή επιλογή για το σύνολο που θέλει να 
φτιάξει ο Στέλιος Αρσένος.

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Πήραν… σκούπα στο Αιγάλεω!
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ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2018
Όλες οι ώρες είναι ώρες Ελλάδος

αθλητικά

Πρώτος όμιλος
Ρωσία ◄►  Σαουδική ◄►  Αραβία ◄►  Αίγυπτος ◄►  Ουρουγουάη

1η αγωνιστική (14-15/06)
Ρωσία – Σαουδική Αραβία (18:00, Luzhniki Stadium, Μόσχα)

Αίγυπτος – Ουρουγουάη (15:00, Central Stadium, Εκατερίνμπουργκ)
2η αγωνιστική (19-20/06)

Ρωσία – Αίγυπτος (21:00, Krestovsky Stadium, Αγία Πετρούπολη)
Ουρουγουάη – Σαουδική Αραβία (18:00, Rostov Arena, Ροστόφ)

3η αγωνιστική (25/06)
Ουρουγουάη – Ρωσία (17:00, Cosmos Arena, Σαμάρα)

Σαουδική Αραβία – Αίγυπτος (17:00, Volgograd Arena, Βόλγκογκραντ)

Δεύτερος όμιλος
Πορτογαλία ◄►  Ισπανία  ◄►  Μαρόκο ◄►  Ιράν

1η αγωνιστική (15/06)
Μαρόκο – Ιράν (18:00, Krestovsky Stadium, Αγία Πετρούπολη)

Πορτογαλία – Ισπανία (21:00, Fisht Olympic Stadium, Σότσι)
2η αγωνιστική (20/06)

Πορτογαλία – Μαρόκο (15:00, Luzhniki Stadium, Μόσχα)
Ιράν – Ισπανία (21:00, Kazan Arena, Καζάν)

3η αγωνιστική (25/06)
Ιράν – Πορτογαλία (21:00, Mordovia Arena, Σάρανσκ)

Ισπανία – Μαρόκο (21:00, Kaliningrad Stadium, Καλίνινγκραντ)

Τρίτος όμιλος
Γαλλία ◄►  Αυστραλία ◄►  Περού ◄►  Δανία

1η αγωνιστική (16/06)
Γαλλία – Αυστραλία (13:00, Kazan Arena, Καζάν)

Περού – Δανία (19:00, Mordovia Arena, Σάρανσκ)
2η αγωνιστική (21/06)

Δανία – Αυστραλία (15:00, Cosmos Arena, Σαμάρα)
Γαλλία – Περού (18:00, Central Stadium, Εκατερίνμπουργκ)

3η αγωνιστική (26/06)
Δανία – Γαλλία (17:00, Luzhniki Stadium, Μόσχα)

Αυστραλία – Περού (17:00, Fisht Olympic Stadium, Σότσι)

Τέταρτος όμιλος
Αργεντινή ◄►  Κροατία ◄►  Ισλανδία ◄►  Νιγηρία

1η αγωνιστική (16/06)
Αργεντινή – Ισλανδία (16:00, Otkrytiye Arena, Μόσχα)

Κροατία – Νιγηρία (22:00, Kaliningrad Stadium, Καλίνινγκραντ)
2η αγωνιστική (21-22/06)

Αργεντινή – Κροατία (21:00, Nizhny Novgorod Stadium, Νίζνι)
Νιγηρία – Ισλανδία (18:00, Volgograd Arena, Βόλγκογκραντ)

3η αγωνιστική (26/06)
Νιγηρία – Αργεντινή (21:00, Krestovsky Stadium, Αγία Πετρούπολη)

Ισλανδία – Κροατία (21:00, Rostov Arena, Ροστόφ)

Πέμπτος όμιλος
Βραζιλία ◄►  Ελβετία ◄►  Κόστα Ρίκα ◄►  Σερβία

1η αγωνιστική (17/06)
Κόστα Ρίκα – Σερβία (15:00, Cosmos Arena, Σαμάρα)

Βραζιλία – Ελβετία (21:00, Rostov Arena, Ροστόφ) 
2η αγωνιστική (22/06)

Βραζιλία – Κόστα Ρίκα (15:00, Krestovsky Stadium, Αγία Πετρούπολη)
Σερβία – Ελβετία (21:00, Kaliningrad Stadium, Καλίνινγκραντ) 

3η αγωνιστική (27/06)
Σερβία – Βραζιλία (21:00, Otkrytiye Arena, Μόσχα)

Ελβετία – Κόστα Ρίκα (21:00, Nizhny Novgorod Stadium, Νίζνι) 

Έκτος όμιλος
Γερμανία ◄►  Μεξικό ◄►  Σουηδία ◄►  Ν. Κορέα

1η αγωνιστική (17-18/06)
Γερμανία – Μεξικό (18:00, Luzhniki Stadium, Μόσχα)

Σουηδία – Ν. Κορέα (15:00, Nizhny Novgorod Stadium, Νίζνι) 
2η αγωνιστική (23/06)

Ν. Κορέα – Μεξικό (18:00, Rostov Arena, Ροστόφ)
Γερμανία – Σουηδία (21:00, Fisht Olympic Stadium, Σότσι) 

3η αγωνιστική (27/06)
Ν. Κορέα – Γερμανία (17:00, Kazan Arena, Καζάν)

Μεξικό – Σουηδία (17:00, Central Stadium, Εκατερίνμπουργκ) 

Έβδομος όμιλος
Βέλγιο ◄►  Παναμάς ◄►  Τυνησία  ◄►  

1η αγωνιστική (18/06)
Βέλγιο – Παναμάς (18:00, Fisht Olympic Stadium, Σότσι)

Τυνησία – Αγγλία (21:00, Volgograd Arena, Βόλγκογκραντ) 
2η αγωνιστική (23-24/06)

Βέλγιο – Τυνησία (15:00, Otkrytiye Arena, Μόσχα)
Αγγλία – Παναμάς (15:00, Nizhny Novgorod Stadium, Νίζνι) 

3η αγωνιστική (28/06)
Αγγλία – Βέλγιο (21:00, Kaliningrad Stadium, Καλίνινγκραντ)

Παναμάς – Τυνησία (21:00, Mordovia Arena, Σάρανσκ) 

Όγδοος όμιλος
Πολωνία ◄►  Σενεγάλη ◄►  Κολομβία ◄►  Ιαπωνία

1η αγωνιστική (19/06)
Κολομβία – Ιαπωνία (15:00, Mordovia Arena, Σάρανσκ)
Πολωνία – Σενεγάλη (18:00, Otkrytiye Arena, Μόσχα) 

2η αγωνιστική (24/06)
Ιαπωνία – Σενεγάλη (18:00, Central Stadium, Εκατερίνμπουργκ)

Πολωνία – Κολομβία (21:00, Kazan Arena, Καζάν) 
3η αγωνιστική (28/06)

Ιαπωνία – Πολωνία (17:00, Volgograd Arena, Βόλγκογκραντ)
Σενεγάλη – Κολομβία (17:00, Cosmos Arena, Σαμάρα) 

Φάση των «16»
1) Νικητής 3ου ομίλου – Δεύτερος 4ου ομίλου (30/06, 17:00, Kazan Arena, Καζάν)

2) Νικητής 1ου ομίλου – Δεύτερος 2ου ομίλου (30/06, 21:00, Fisht Olympic Stadium, Σότσι)

3) Νικητής 2ου ομίλου – Δεύτερος 1ου ομίλου (01/07, 17:00, Luzhniki Stadium, Μόσχα)

4) Νικητής 4ου ομίλου – Δεύτερος 3ου ομίλου (01/07, 21:00, Nizhny Novgorod Stadium, Νίζνι)

5) Νικητής 5ου ομίλου – Δεύτερος 6ου ομίλου (02/07, 17:00, Cosmos Arena, Σαμάρα)

6) Νικητής 7ου ομίλου – Δεύτερος 8ου ομίλου (02/07, 21:00, Rostov Arena, Ροστόφ)

7) Νικητής 6ου ομίλου – Δεύτερος 5ου ομίλου (03/07, 17:00, Krestovsky Stadium, Αγία Πετρούπολη)

8) Νικητής 8ου ομίλου – Δεύτερος 7ου ομίλου (03/07, 21:00, Otkrytiye Arena, Μόσχα) 

Προημητελικοί
9) Νικητής 1 – Νικητής 2 (06/07, 17:00, Nizhny Novgorod Stadium, Νίζνι)

10) Νικητής 5 – Νικητής 6 (06/07, 21:00, Kazan Arena, Καζάν)
11) Νικητής 7 – Νικητής 8 (07/07, 17:00, Cosmos Arena, Σαμάρα)

12) Νικητής 3 – Νικητής 4 (07/07, 21:00, Fisht Olympic Stadium, Σότσι) 

Ημητελικοί
13) Νικητής 9 – Νικητής 10 (10/07, 21:00, Krestovsky Stadium, Αγία Πετρούπολη)

14) Νικητής 11 – Νικητής 12 (11/07, 21:00, Luzhniki Stadium, Μόσχα) 

Τελικός
Νικητής 13 – Νικητής 14 (18:00, Luzhniki Stadium, Μόσχα) 
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Ο Απόλλωνας έχασε μέχρι τώρα στην 
μεταγραφική περίοδο πρωτοκλασάτους 
ποδοσφαιριστές από το ρόστερ του οι 
οποίοι θεωρούνταν ενδεκαδάτοι.

Θ
υμίζουμε πως από τους γαλάζιους απο-
χώρησαν οι Ντα Σίλβα, Γιάκολις και Α-
λεφ, ενώ αν προσθέσουμε και τον φευ-
γάτο Ζάντερ τότε ο αριθμός από τους 

«βασικούς» πάει στους τέσσερις. Επίσης έφυ-
γαν οι Αγγελή, Σωφρονίου, Χατζηβασίλης, Άλαν, 
Μαρτίνες, Πιτσιάν, Μακρίδης.
Ήδη ο αντί – Άλεφ ανακοινώθηκε και αυτός δεν 
είναι άλλος από τον Κέβιν Μπρου ο οποίος καλεί-
ται να αναπληρώσει επάξια το κενό που άφησε 
ο Βραζιλιάνος. Ο Σωφρόνης Αυγουστή βλέπει 
στο πρόσωπο του Γάλλου τον ιδανικό παίκτη που 
μπορεί να «οργώσει» την μεσαία γραμμή και να 
είναι ο νέος ηγέτης της ομάδας. Καθρέφτης όμως 
για όλους είναι το γήπεδο και εκεί θα κριθεί.
Πλέον  ο Κύπριος τεχνικός καλείται να βρει τον 
αντικαταστάτη του Γιάκολις για να καλύψει το 
δεξί άκρο της επίθεσης παρά το γεγονός πως 
στο ρόστερ υπάρχουν οι Σκέμπρι, Σαρδινέρο και 
Παπουλής. Στην ουσία αυτός που αναμένεται να 
αποκτηθεί θα έχει παρόμοια χαρακτηρίστηκα 
με τον Γιάκολις, δηλαδή να είναι γρήγορος, ντρι-
μπλέρ, να σερβίρει αλλά και να σκοράρει.
Τώρα όσο αφορά τον Ζάντερ, η υπόθεση του δεν 
έχει ξεκαθάρισε οριστικά. Σίγουρα το καλύτερο 
σενάριο είναι ο Βραζιλιάνος να επιστρέψει και να 
τιμήσει το συμβόλαιο του, αλλά αν δεν γίνει αυτό 
θα πρέπει ο κόουτς του Απόλλωνα να βρει ένα 
παρόμοιο ποδοσφαιριστή με τα χαρακτηριστικά 
του Ζάντερ αφού κακά τα ψέματα την περσινή 
περίοδο ο ακραίος αμυντικός έκανε τα πάντα 
στην πτέρυγα του.
Επίσης οι γαλάζιοι αναμένεται να αποκτήσουν 
και τερματοφύλακα αφού ο Βάλε έχει μεγαλώσει.
Όπως καταλαβαίνετε το μεγάλο στοίχημα του 
Σωφρόνη Αυγουστή είναι να αποκτηθούν ποδο-
σφαιριστές που θα κάνουν την διαφορά στην 
ομάδα και θα αναπληρώσουν με το παραπάνω 
τους ποδοσφαιριστές που αποχώρησαν.

Ο Φελγκέιρας, ο Ντούρις, ο Σισέ και οι 
άλλοι
Στην Κύπρο αναμένε ται ο τερματοφύλακας 
Μάριο Φελγκέιρας για λογαριασμό της Ανόρθω-
σης.
Ο Πορτογάλος αναμένεται σ το νησί μας έτσι 
ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές 
εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά τότε θα υπο-
γράψει το νέο του συμβόλαιο με την ομάδα της 
Αμμοχώστου.

Από εκεί και πέρα τα τυπικά έμειναν όσο αφορά 
το θέμα του Σεκού Σισέ ο οποίος είναι σ την 
Κύπρο από χθες και ενσωματώθηκε στις προπο-
νήσεις μαζί με τους υπόλοιπους. Ανάμεσα στις 
δύο πλευρές υπάρχει συμφωνία και το μόνο που 
απέμεινε είναι ο ποδοσφαιριστής να υπογράψει 
το νέο του συμβόλαιο.
Τώρα για την υπόθεση Ντούρις η Κυρία αναμένει 
την απάντηση της Όρενμπουργκ, ευελπιστώντας 
πως θα είναι θετική και ο Σλοβάκος θα παραμεί-
νει στο ρόστερ της ομάδας. Όπως αναφέραμε 
χθες, η ομάδα της Ρωσίας έριξε τις απαιτήσεις της 
από τις 600.000 ευρώ στις 300.000 ευρώ
Επίσης ο Ρόνι Λέβι αξιολογεί καθημερινά ποδο-
σφαιριστές, κατά κύριο λόγο ακραίους επιθε-
τικούς, οι οποίοι θα είναι ικανοί για την αρχική 
ενδεκάδα.
Συνεχίζουν να προπονούνται οι νεαροί Μπέκα 
Μικελτάντζε και Χαράλαμπος Κυριακίδης, οι 
οποίοι περνούν από το μικροσκόπιο του Ρόνι 
Λέβι και αν ικανοποιήσουν θα αποκτηθούν.

«Χτυπάει» Λαβόρδε η Ομόνοια
Κίνηση απόκτησης του Ρικάρντο Λαβόρδε έκανε 
η Ομόνοια, με τον Κολομβιανό να δείχνει θετικός 
για να επιστρέψει στο νησί μας.
Στην παρούσα φάση υπάρχουν μόνο θετικές προ-
θέσεις καθώς το οικονομικό σκέλος θα καθορί-
σει την τελική έκβαση της υπόθεσης. Οι Πράσινοι 
βρήκαν… πρόσφορο έδαφος ωστόσο οι απαιτή-
σεις του ποδοσφαιριστή είναι ψηλότερες αν και 
έχει ήδη “πέσει” αρκετά.
Η νέα τάξη πραγμάτων στο ποδοσφαιρικό τμήμα 
της Ομόνοιας φαίνεται ότι αλλάζει και τους στό-
χους καθώς είναι δεδομένο ότι θα γίνουν όλες οι 
απαραίτητες κινήσεις για να ισχυροποιηθεί το 
Τριφύλλι βάζοντας… τελεία στην διετία που προ-
ηγήθηκε.
Ο γνώριμος για το κυπριακό κοινό Ρικάρντο 
Λαβόρδε είναι πλέον στο στόχαστρο και μετά την 
πρώτη κίνηση που έγινε πριν λίγες μέρες αναμέ-
νεται και νέα προσέγγιση.

Πάει για deal με Ούγκο Βιέιρα
Οι τελευταίες πληροφορίες για τον Ούγκο Βιέιρα 
είναι θετικές για τους φίλους του ΑΠΟΕΛ, αφού 
φαίνεται πως βρέθηκε η “χρυσή” τομή.
Αναφέραμε σε προηγούμενο ρεπορτάζ πως ο 
Πορτογάλος επιθετικός αξιώνει υψηλό συμβό-
λαιο, μεγαλύτερο από το ούτως ή άλλως υψηλό 
που του προσέφερε ο ΑΠΟΕΛ.
Οι συνεχείς διαπραγματεύσεις της διοίκησης των 
“γαλαζοκίτρινων” με την πλευρά του Ούγκο Βιέ-
ιρα φαίνεται πως έχουν αποτέλεσμα, αφού σύμ-
φωνα με νεότερες πληροφορίες οι δύο πλευρές 
είναι κοντά σε συμφωνία.

αθλητικά

Το μεγάλο στοίχημα του Αυγουστή

Η ΕΑΚ με ανακοίνωσή της ενημερώνει για την πρώτη της συνεδρία 
επί εποχής Ηρόδοτου Μιλτιάδους.
Η ανακοίνωση:
Την Πέμπτη (07/06) συνεδρίασε για πρώτη φορά το νέο Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΕΑΚ, το οποίο προέκυψε μέσα από τις αρχαιρεσίες της 
περασμένης Παρασκευής (01/06). 
Κατά την πρώτη του Συνεδρία, που έγινε στο γραφείο της ΕΑΚ στη Δημο-
σιογραφική Εστία, το νέο ΔΣ καταρτίστηκε σε σώμα για την τριετία 2018-
21, ως ακολούθως:
Ηρόδοτος Μιλτιάδους – Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Σκαμπύλης – Αντιπρόεδρος
Μικαέλο Παπαδάκης – Γενικός Γραμματέας
Κώστας Καλλής – Βοηθός Γραμματέας
Μάριος Χατζηστυλλής – Ταμίας
Γρηγόρης Γεωργίου – Βοηθός Ταμία
Ανδρέας Μαύρος – Σύμβουλος
Γιώργος Τσαβέλλας – Σύμβουλος
Κυριάκος Κτωρίδης – Σύμβουλος
Ο Πρόεδρος ανέλυσε τους στόχους του νέου ΔΣ για την τριετία 2018-21, 
επί των οποίων ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο άνοιγμα της Οργάνωσης προς νέα μέλη, 
στην εκπαίδευση των μελών της ΕΑΚ, την ανάδειξη της δουλειάς τους, τις 
επαφές με υφιστάμενους αλλά και υποψήφιους χορηγούς αλλά και την 
υποβοήθηση της επιστροφής στην αγορά εργασίας των άνεργων αθλη-
τικογράφων.
Το ΔΣ ενέκρινε την εισήγηση του προέδρου για δημιουργία επιτροπών, 
οι οποίες θα έχουν την ευθύνη τομέων και θα αναλάβουν τη διεκπεραί-
ωση διάφορων εργασιών.

Καταρτίστηκε σε σώμα το νέο 
Δ.Σ της ΕΑΚ
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Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 92-76

«Μουντιαλικός» Ολυμπιακός...

Ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ, νίκησε εύκολα τον Παναθηναϊκό (92-76) και έστειλε 
τον τίτλο σε πέμπτο ματς (Ν. Γκάλης, 17/06)

Ο 
Ολυμπιακός βγάζοντας ενέργεια, παίζο-
ντας καλύτερο μπάσκετ κι έχοντας περισ-
σότερους παίκτες σε καλή βραδιά νίκησε 
τον Παναθηναϊκό με 92-76 και ισοφάρισε 

τη σειρά των τελικών σε 2-2.
Πλέον ο τίτλος θα κριθεί σε πέμπτο και τελευταίο παι-
χνίδι στο «Ν. Γκάλης» την Κυριακή (17/06).
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με μεγαλύτερο 
ενθουσιασμό και με τον Γιώργο Πρίντεζη 
να θυμίζει τον παλιό καλό εαυτό τους 
προηγήθηκαν με 8-3, (3’). Οι «πρά-
σινοι» αντέδρασαν πάντως γρήγορα 
και με τον Τζέιμς να σκοράρει ύστερα 
από επιθετικό ριμπάουντ μείωσαν σε 
10-7 (5’). Ο Κώστας Παπανικολάου 
εκτός από την σπουδαία άμυνα στον 
Νικ Καλάθη, πρόσθεσε 6 συνεχόμενους 
πόντους στην επίθεση (16-9, 7’). Ο Πανα-
θηναϊκός έχασε την ευκαιρία να μειώσει λόγω 
των άστοχων βολών του και ο Μπράιαν Ρόμπερτς με 
το δεύτερο τρίποντό του έστειλε τη διαφορά στο +11 
(27-16, 9’).
Οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν τον εκνευρισμό 
των παικτών του Γιάννη Σφαιρόπουλου και με το που 
ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος με μακρινό σουτ του 
Ιάν Βουγιούκα σε 28-24 (12΄). Σε εκείνο το σημείο ο 
Βασίλης Σπανούλης πήρε την κατάσταση στα χέρια 
του και η διαφορά άνοιξε εκ νέου (38-26, 15’). Ο 
Παναθηναϊκός επιστρέφοντας στο παιχνίδι στο low 
post (Γκιστ, Ρίβερς) δε βρήκε λύσεις κι έτσι ανέλαβε 
δράση ο Νικ Καλάθης ο οποίος με δύο προσωπικές 
φάσεις μείωσε σε 44-36 (19’).   
Ο Κώστας Παπανικολάου έχασε ευκαιρία σε ελεύ-
θερο σουτ τριών πόντων να στείλει τη διαφορά στους 
17 πόντους και στην άλλη πλευρά ο Ματ Λοτζέσκι δεν 
λάθεψε και με 2/2 πίσω από τα 6.75 μείωσε σε 50-42 
(23’). Ο Έλληνας φόργουορντ συνέχισε με δύο σερί 
λάθη (χαμένο lay up και κακή πάσα) τα οποία επί-
σης έφεραν δύο εύστοχα τρίποντα των «πράσινων» 
(53-50, 25’). Ο Παναθηναϊκός είχε μπει για τα καλά 
στη διεκδίκηση της νίκης με τον Μάικ Τζέιμς να παίρ-
νει πολλές επιθέσεις ύστερα από το 4ο φάουλ του 
Καλάθη (60-57, 27’). Στη συνέχεια οι ομάδες σκόρα-
ραν κυρίως με βολές εκατέρωθεν (ΜακΛιν, Μάντζα-
ρης, Τζέιμς) με αποτέλεσμα να παραμένει το ντέρμπι 
(65-62, 29’).
Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Ρόμπερτς ήταν πολύ επι-
θετικός και χωρίς να αντιμετωπίσει πρόβλημα από 
την άμυνα του Λούκας Λουκαβίτσιους έβαλε τον Ολυ-

μπιακό μπροστά στο σκορ με 76-67 (32’). Ο Κέι Σι 
Ριβερς με δύο πολύ δύσκολα σουτ κράτησε… όρθια 
την ομάδα του όμως ένα τρίποντο του Ρόμπερτς (ο 
Παναθηναϊκός φωνάζει για βήματα) και με τεχνική 
ποινή που χρεώθηκε ο πάγκος των φιλοξενούμενων η 
διαφορά πήγε στους 14 πόντους (86-71, 36’). Οι φιλο-
ξενούμενοι δεν βρήκαν ευκαιρία να επιστρέψουν στη 

διεκδίκηση της νίκης με αποτέλεσμα οι τελι-
κοί να οδηγηθούν σε πέμπτο τελικό.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Ολυμπιακός έπαιξε 
καλύτερο μπάσκετ στη μεγαλύτερη 
διάρκεια του ματς και αντέδρασε 
ψύχραιμα όταν ο αντίπαλός του 
μείωσε σε 58-56. Σε ό,τι αφορά τα 
στατιστικά είχαν βολές (69%-71%), 

δίποντα (59%-43%), τρίποντα (32%-
31%), ριμπάουντ (44-30), ασίστ (15-8), 

λάθη (12-12).
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Τζαμέλ ΜακΛιν 

σε 20:34 είχε 20 πόντους (6/7δ., 0/1τρ., 8/13β.), 5 
ριμπάουντ, 2 ασίστ κι ένα λάθος. Καταπληκτικός και 
ο Μπράιαν Ρόμπερτς (19:06) με 16 πόντους (2/2δ., 
3/4τρ., 3/3β.), 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Κρις Σϊνγκλετον σε 
31’ είχε 3 πόντους (1/1δ., 0/2τρ.), 1/3β.), 4 ριμπάουντ, 
2 λάθη και κακή άμυνα.
ΣΗΜΕΙΟ – ΚΛΕΙΔΙ: Με το σκορ στο 79-71 ο Τζέ-
ιμς έκανε ατομική ενέργεια, ακολούθησε φάουλ σε 
τρίποντο του Ρόμπερτς το οποίο αμφισβήτησε και 
δέχτηκε τεχνική ο πάγκος του Παναθηναϊκού κι έτσι 
μετά από όλα αυτά το σκορ έγινε 86-71 με σερί 7-0.
ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Ο Γιώργος Πρίντεζης έκανε 
ματσάρα με 12 πόντους (4/8δ., 0/3τρ., 4/6β.), 11 
ριμπάουντ, 3 ασίστ, ένα λάθος κι ένα κόψιμο.
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Ο τρόπος με τον οποίο ο Νικ 
Καλάθης μείωσε σε 42-33 ήταν απολαυστικός με τη 
φάση να καταλήξει με ένα εντυπωσιακό floater μπρο-
στά στον ΜακΛιν.
Στο ξεκίνημα του 4ου  δεκαλέπτου ο Ρόμπερτς έδωσε 
πάσα πίσω από την πλάτη και κάρφωσε ο Τζαμέλ 
ΜακΛιν.
TI ΠΕΤΑΝΕ: Αμφότερες οι ομάδες τις βολές. Ο Ολυ-
μπιακός είχε 13 χαμένες και ο Παναθηναϊκός 11.
Τα δεκάλεπτα: 28-19, 48-36, 71-64, 92-76.
Game 1: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 65-75
Game 2: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 66-71
Game 3: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 73-58
Game 4: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 92-76
Game 5: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (17/6)

Λαύριο: «Δεν τίθεται θέμα 
συμμετοχής στο EuroCup»

Τ
ο Λαύριο τοποθετή-
θηκε επίσημα επί του 
σέρβικου δημοσιεύμα-
τος που ήθελε την ομά-

δα στο EuroCup.
Η σέρβικη «zurnal.rs» ανέφερε 
σε σημερινό (11/06) της δημο-
σίευμα πως η ομάδα του Χρή-
στου Σερέλη θα βρεθεί σ το 
EuroCup της επόμενης σεζόν.
Οι «κουκουβάγιες», ωστόσο, 
διέψευσαν το εν λόγω άρθρο 
με επίσημη τοποθέτησή τους, 
αφού στόχος τους είναι μεν η 
Ευρώπη, αλλά όχι η συμμε-
τοχή τους στη δεύτερη τη τάξει 
κατηγορία της Euroleague.
Η ανακοίνωση του Λαυρίου:
«Η ΚΑΕ Λαύριο MEGABOLT 
ξεκαθαρίζ ε ι  ότ ι  δεν τ ίθε-
ται θέμα συμμετοχής της στο 
Eurocup.
KAE ΛΑΥΡΙΟ ΜΕGABOLT»

Τελειώνει του Πεδουλά-
κη στο Περιστέρι
Ο Αργύρης Πεδουλάκης θα 
είναι ο προπονητής που θα 
κοουτσάρει το Περιστέρι στην 
επισ τροφή του σ την Basket 
League με δεδομένο ότι απο-
μένουν λεπτομέρειες για την 
επισ τροφή του σ την ομάδα 
των δυτικών προαστίων.  
Το Περιστέρι επέστρεψε στην 
Basket League και ο Αργύρης 
Πεδουλάκης είναι εκείνος που 
θα κοουτσάρει τους «κυανο-
κίτρινους» αφού απομένουν 
λεπτομέρειες για να υπογρά-
ψει τριετές συμβόλαιο με την 
ομάδα των δυτ ικών προα-
στίων. Ο Έλληνας προπονη-
τής επιστρέφει στο Περιστέρι 
έπειτα από έξι χρόνια.

Θρήνος στην οικογέ-
νεια του Άρη: «Έφυγε» 
ο Βουρτζούμης!
Βαθιά θλίψη στον Άρη, καθώς 
ο επί σειρά ετών μάνατζερ της 
ομάδας, Βασίλης Βουρτζούμης, 
απεβίωσε σε ηλικία 51 ετών.
Ο επ ί  σ ε ιρά ε τών μάνα -
τζερ των «κίτρινων», Βασί-
λης Βουρτζούμης, άφησε την 
τελευταία του πνοή σε ηλικία 

51 ετών.
Ο αδερφός του βετεράνου 
παίκτη των Θεσσαλονικέων, 
Βαγγέλη, έδινε «μάχη» με τον 
καρκίνο αρκετό καιρό, αλλά 
δεν τα κατάφερε.
Η περιπέτειά του είχε συγκλο-
νίσει όσους το ήξεραν. Χαρα-
κτηριστική ήταν η αφιέρωση 
του Δημήτρη Πρίφτη, μετά 
από παιχνίδι με την ΑΕΚ τον 
Ιανουάριο του 2017, όπου είχε 
δηλώσει «Θέλω να αφιερώσω 
τη νίκη και στο Βασίλη Βουρ-
τζούμη που μας λείπει πάρα 
πολύ και θέλουμε να γυρί-
σει κοντά μας», ενώ πριν λίγο 
καιρό έγινε γνωστό πως είχε 
ζητήσει η πρώτη δόση από τα 
οφειλούμενα της ΚΑΕ να πάει 
σ το λογαριασμό του καλού 
του φίλου και συνεργάτη του.

Συνεχίζει στο Λαύριο ο 
Κακλαμανάκης
Το Λαύριο επέκτεινε τη συνερ-
γασ ία του με τον Δημήτρη 
Κακλαμανάκη για ακόμα έναν 
χρόνο.  
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Λαύριο 
«Η ΚΑΕ Λαύριο MEGABOLT 
ανακοινώνει την ανανέωση 
του συμβολαίου με τον Δημή-
τρη Κακλαμανάκη γ ια έναν 
ακόμη χρόνο. Ο υψηλόσω-
μος παίκτης συμφώνησε με τη 
διοίκηση της ομάδας και παρά 
το γεγονός ότι είχε στα χέρια 
του προτάσεις από αρκετές 
ομάδες της Α1, θα παραμείνει 
για μια ακόμη σεζόν στο Λαύ-
ριο. Ο Δημήτρης Κακλαμανά-
κης ήταν από τους θεμέλιους 
λίθους της εξαιρετικής χρο-
νιάς της ομάδας έχοντας κατά 
μέσο όρο 5.2 πόντους και 3.6 
ριμπάουντ».
«Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί 
κάποια από τα παιδιά του 
Λαυρίου παραμένουν παι-
διά του Λαυρίου! Ο Δημή-
τρης είναι σημαντικός για την 
ομάδα μας και έδειξε πως 
και για εκείνον η ομάδα είναι 
σημαντική», τόνισε ο Πρόε-
δρος της ΚΑΕ, Γιάννης Ψαρρά-
κης.
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