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Eurogroup: Συμφωνία μεγάλων συμβιβασμών με 
περιορισμένη παρέμβαση στο χρέος

Ε
πετεύχθη συμφωνία για ελάφρυνση του ελληνικού 
χρέους στο Eurogroup που ολοκληρώθηκε πριν από 
λίγο, μετά από ολονύχτια συνεδρίαση-θρίλερ εννιά 
ωρών στο Λουξεμβούργο.

Όπως αναφέρουν πηγές, πρόκειται για συμφωνία μεγάλων 
συμβιβασμών, με μια περιορισμένη παρέμβαση στο χρέος 
για την ολοκλήρωση του τρίτου μνημονίου και τη σκληρή 
εποπτεία μετά τις 20 Αυγούστου.
Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για επιμήκυνση των 
δανείων του EFSF η οποία θα είναι δέκα έτη και η δόση που 
θα λάβει η Ελλάδα θα είναι 15 δις. Ευρώ. Από αυτό το ποσό 
τα 3.3 δις θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά 
προηγούμενων δανείων όπως αυτών του ΔΝΤ.
Αναμένονται οι σχετικές ανακοινώσεις.
Νωρίτερα, το βασικό θέμα διαφωνίας ήταν η επιμήκυνση των 
δανείων του EFSF και αυτό φαίνεται ότι είναι και το κύριο δια-
κύβευμα της αποψινής νύχτας.
«Το πράγμα κόλλησε το απόγευμα όταν οι Γερμανοί άρχισαν 
τα δικά τους» αναφέρει αρμόδια πηγή περιγράφοντας την 
διαφωνία ανάμεσα στο Βερολίνο και στο μπλοκ των χωρών 
που υποστηρίζουν την Ελλάδα, όπως Ισπανία και η Ιταλία.
Ακολούθησε τριμερής συνάντηση ανάμεσα στον υπουργό 
Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, τον υπουργό οικονομι-
κών της Γερμανίας Όλαφ Σόλτς και της Γαλλίας Μπρουνό Λε 
Μερ.
Η απόφαση του Eurogroup του Ιουνίου του 2017 ανέφερε ότι 
τα δάνεια του EFSF θα επιμηκυνθούν από 0 έως 15 έτη. Η Γερ-
μανία τις τελευταίες εβδομάδες επέμενε στην πολύ σκληρή 
γραμμή που έδινε επιμήκυνση 3-5 χρόνια μάξιμουμ. Για μία 
ακόμη φορά η Γαλλία προσπαθεί να διαδραματίσει τον ρόλο 
του μεσολαβητή, με τον Μπρούνο Λεμέρ, τον υπουργό Οικο-
νομικών να γίνεται ο ενδιάμεσος.
Από την άλλη πλευρά, η Ιταλία και η Ισπανία είχαν συνταχθεί 
με την Ελλάδα και ζητούσαν επιμήκυνση για τουλάχιστον 10 
έτη. Στην πλευρά αυτή βρίσκονταν επίσης το ΔΝΤ και η ΕΚΤ.
Στη συνέχεια η γενική διευθύντρια του Δ.Ν.Τ. Κριστίν 
Λαγκάρντ ανέφερε ενώπιον των δημοσιογράφων ότι οι συζη-
τήσεις για το ελληνικό χρέος είναι πιθανό να συνεχιστούν στο 
υπόλοιπο της βραδιάς.
Η συζήτηση πέρασε στη συνέχεια σε θέματα εμβάθυνσης 
της ευρωζώνης και ενίσχυση του ρόλου του ΕSM και για να 
υπάρξει ξανά κινητικότητα για το θέμα της Ελλάδας θα πρέπει 
να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος, που θεωρείται δύσκο-
λος.
Όπως μετέδωσε νωρίτερα το newmoney.gr η ελληνική 
κυβέρνηση δέχεται απόψε ένα σκληρό πλαίσιο εποπτείας ως 

το 2022 με αντάλλαγμα μια περιορισμένη ελάφρυνση χρέ-
ους που έχει ως πιο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό τη επιμή-
κυνση δανείων του EFSF κατά 10 έτη, αντί για 15 που είχε ως 
περιθώριο η απόφαση του Eurogroup του Ιουνίου 2017.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το απόσπασμα του ενημερω-
τικού σημειώματος της Επιτροπής, «η Επιτροπή μπορεί να 
προτείνει στο Συμβούλιο Υπουργών να συστήσει στο σχε-
τικό κράτος μέλος τη θέσπιση διορθωτικών μέτρων ή την 
εκπόνηση ενός σχεδίου προγράμματος μακροοικονομικής 
προσαρμογής». Μπορείτε εδώ να διαβάσετε (http://europa.
eu/rapid/press-release_MEMO-13-457_el.htm) ολόκληρο το 
σημείωμα.
Ωστόσο αυτό είναι μόνο η βάση. Διότι το συγκεκριμένο πλαί-
σιο που ισχύει για όλες τις χώρες είναι ο καμβάς πάνω στην 
οποίο θα σχεδιαστεί ένα ειδικό «εργαλείο», όπως το έχει 
χαρακτηρίσει ο Πρόεδρος της Ευρωομάδας Μάριο Σεντένο, 
το οποίο ενεργοποιείται ειδικά για την Ελλάδα εφόσον δεν 

υπάρχει προηγούμενο ενισχυμένης εποπτείας στην ιστορία 
της Ευρωζώνης.
Ουσιαστικά τα ισχυρά κράτη-μέλη της Ευρωζώνης ανασύ-
ρουν απο το «σεντούκι» των μέτρων της κορύφωσης της 
κρίσης το πιο στενό κορσέ επιτήρησης που έχει σχεδιαστεί 
για τις χώρες της Ευρωομάδας. Στη περίπτωση της Ελλάδας 
βέβαια η ολοκλήρωση των 400 προαπαιτούμενων του τρίτου 
μνημονίου έχει ως αποτέλεσμα η αυστηρή αυτή επιτήρηση 
να συνοδεύεται από πανηγυρικούς τόνους από τη πλευρά των 
Ευρωπαίων για την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Βήμα-βήμα η νομική βάση της ενισχυμένης ε-
ποπτείας
Η διαδικασία ενισχυμένης εποπτείας, νομικά βασίζεται στη 
«Δέσμη Δύο Μέτρων», γνωστή και ως «Two-Pack», που 
θεσμοθετήθηκε το Μάιο του 2013.
Προβλέπει ένα αυστηρό πλαίσιο επιτήρησης και χρονοδιά-
γραμμα για τα κράτη που υπόκεινται σε διαδικασία υπερβο-
λικού ελλείμματος. Κοινοτικές πηγές αναφέρουν πως το σκέ-
λος του που αφορά στην επιτήρηση των κρατών μελών θα 
χρησιμοποιηθεί ως ένας «σκελετός» στον οποίο σχεδιαστεί 
η μεταπρογραμματική επιτήρηση της Ελλάδας από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και το Eurogroup. Απόψε τη νύχτα θα δούμε 
τα χαρακτηριστικά του.
Σύμφωνα τις πληροφορίες που υπάρχουν ως τώρα, η τρόικα 
συμπεριλαμβανομένου του ΔΝΤ θα ελέγχει την τήρηση των 
δεσμεύσεων ανά τρίμηνο (όπως συμβαίνει και με τα μνημό-
νια) και θα μπορεί να ζητάει νέα μέτρα αν υπάρχουν αποκλί-
σεις.
Στα κείμενα που αποτελούν τη βάση του εργαλείου αναφέ-
ρεται ότι «με βάση αυτήν την εποπτεία, η Επιτροπή μπορεί 
να συναγάγει ότι ένα κράτος μέλος πρέπει να λάβει περαι-
τέρω μέτρα διότι η χρηματοπιστωτική κατάστασή του θα 
μπορούσε να έχει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στη χρη-
ματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει στο Συμβούλιο 
Υπουργών να συστήσει στο σχετικό κράτος μέλος τη θέσπιση 
διορθωτικών μέτρων ή την εκπόνηση ενός σχεδίου προγράμ-
ματος μακροοικονομικής προσαρμογής».
Να σημειωθεί πως η «Δέσμη Δύο Μέτρων» είχε αρχικά σχε-
διαστεί για την αυστηρότερη εποπτεία των κρατών που υπό-
κεινται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Το σκέλος 
ωστόσο που αφορά τους κανόνες για ενισχυμένη εποπτεία 
σε κράτη-μέλη που βγαίνουν από ένα πρόγραμμα θα χρη-
σιμοποιηθεί για πρώτη φορά ως νομικό πλαίσιο στην περί-
πτωση της Ελλάδας.

Έπειτα από σχεδόν εννέα ώρες, 
οι  ΥΠΟΙΚ της ευρωζώνης 
κατέληξαν σε συμφωνία για την 
ολοκλήρωση του 3ου Μνημονίου 
και την σκληρή εποπτεία μετά 
τις 20 Αυγούστου - Στα δέκα έτη 
η επιμήκυνση των δανείων του 
EFSF, σε συνδυασμό με επέκταση 
της περιόδου χάριτος
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Δ
εν πίστευε στα μάτια του ένα ζευ-
γάρι Ελλήνων, όταν ζήτησε το λο-
γαριασμό για το λιτό γεύμα που 
μόλις είχε απολαύσει σε ρεστοράν 

στη Μύκονο.
Μπορεί να χρειάστηκε να πληρώσει 48 
ευρώ για ένα μπουκάλι λευκό κρασί γνω-
στής μάρκας, το οποίο στα περισσότερα 
σημεία στην υπόλοιπη χώρα στοιχίζει περί-
που τα μισά, να έδωσε 16 ευρώ για μια πρά-
σινη σαλάτα και 14 ευρώ για μια μερίδα 
μύδια αχνιστά, όμως πραγματικά δυσα-
νασχέτησε πραγματικά όταν είδε την τιμή 
για το ψωμί: 28 ευρώ για τέσσερις φέτες, 
δηλαδή 7 ευρώ η κάθε φέτα ψωμί!
Οι πελάτες δεν περίμεναν ότι θα καλούνταν 

να βάλουν τόσο βαθιά το χέρι στην τσέπη, 
όταν απάντησαν καταφατικά στην ερώτηση 
της σερβιτόρας “ψωμί θα θέλατε;”. Άρχι-
σαν να αναρωτιούνται αν η ζύμη ήταν από 
χρυσάφι ή αν ο φούρναρης της επιχείρησης 
είχε τρία αστέρια Michelin. Παρόμοια σκέψη 
έκαναν, όταν είδαν την τιμή του νερού: 16 
ευρώ για δύο μπουκάλια μεταλλικό νερό. 
“Νερό της βρύσης την επόμενη φορά”, ίσως 
να σκέφτηκαν.
Το ζευγάρι Ελλήνων αποχώρησε από το 
ρεστοράν σχεδόν νηστικό, αν και ο τελικός 
λογαριασμός έφτασε τα 122 ευρώ, μόλις για 
μια μερίδα μύδια, μια σαλάτα και ένα μπου-
κάλι κρασί. Και μάλλον ανακουφισμένο, 
που δεν παρήγγειλε και κυρίως πιάτο.

Μύκονος: Πλήρωσαν 28 ευρώ για 
τέσσερις φέτες ψωμί!New York Times: «Οι Ευρωπαίοι 

θέλουν να προβάλλουν ότι η 
Ελλάδα επέστρεψε» 

Η αμερικανική εφημερίδα επισημαίνει ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να βγει 
από την «καταστροφική κρίση», ενώ υπογραμμίζει τα προβλήματα που 
ανακύπτουν σε άλλες χώρες

Η 
Ελλάδα προετοιμάζεται να εξέλ-
θει από μια από τις πιο δύσκολες 
οικονομικές περιόδους της και οι 
πιστωτές της καταρτίζουν σχέδια 

για να διασφαλίσουν ότι δεν θα αποτελέσει 
ποτέ πρόβλημα για την υπόλοιπη Ευρώπη», 
γράφουν οι New York Times.
«Οι αξιωματούχοι της ΕΈ αναμένεται να 
παρουσιάσουν ένα σχέδιο στις Βρυξέλ-
λες την Πέμπτη για να βοηθήσουν τη χρε-
ωμένη χώρα να σταθεί στα πόδια της μόλις 
βγει από το τρίτο πρόγραμμα διάσωσης τον 
Αύγουστο. Εξασφάλισαν την αναβίωση της 
Ελλάδας και προχωρούν στον τερματισμό 
του ελληνικού προγράμματος διάσωσης 
ως συμβολικό τέλος μιας καταστροφικής 
οικονομικής κρίσης», τονίζει η αμερικανική 
εφημερίδα.
Οι New York Times σημειώνουν πάντως 
ότι αν και οι Ευρωπαίοι 
ηγέτες σηματοδοτούν 
την φαινομενική επιτυχία 
της χώρας, υπάρχουν νέα 
προβλήματα που παρα-
τηρούνται σε άλλα μέρη 
της Ευρώπης, γεγονός 
που αυξάνει τις πιέσεις.
«Η Βρετανία προχω-
ράει στην αποχώρησή της από την ΕΕ, οι 
ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει εμπορικό πόλεμο, 
η εκλογή κυβέρνησης κατά της λιτότητας 
στην Ιταλία έχει αναβιώσει τους φόβους για 
το ευρώ και οι αγχωμένες χρηματοπιστωτι-
κές αγορές αρχίζουν και πάλι να στοχεύουν 
στις πιο αδύναμες χώρες της νομισματικής 
ένωσης», προσθέτει η εφημερίδα.
«Η ευρωζώνη σίγουρα δεν έχει ξεπεράσει 
τον κίνδυνο», δήλωσε ο Σάιμον Τίλφορντ, 
επικεφαλής οικονομολόγος του Tony Blair 
Tony Blair Institute for Global Change στο 
Λονδίνο. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν 
έχουν ακόμα συμφωνήσει για μεταρρυθ-
μίσεις που θα μπορούσαν να περιχαρα-
κώσουν την οικονομία της ευρωζώνης σε 
περίπτωση νέας κρίσης, είτε στην Ιταλία, 
είτε στην Ελλάδα, είτε σε άλλα ζητήματα, 
όπως το εμπόριο. «Αν η ανάκαμψη σταμα-
τήσει ή υπάρχει κάποιο σοκ, οι προοπτικές 
θα είναι πολύ πιο δυσμενείς», δήλωσε ο 
Τίλφορντ.

«Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θέλουν τώρα 
να προβάλουν ότι η Ελλάδα επέστρεψε. Η 
οικονομία αναπτύσσεται και πάλι, αν και 
αργά. Η ανεργία μειώθηκε από τα υψηλά 
επίπεδα ρεκόρ και οι επενδυτές εξετάζουν 
προσεκτικά την επιστροφή τους. Ο πρω-
θυπουργός Αλέξης Τσίπρας έχει εκπονή-
σει ένα σχέδιο ανάπτυξης και αρνείται την 
προσφορά προληπτικής πίστωσης, ενός 
δικτύου χρηματοοικονομικής ασφάλειας 
που θα επέβαλε νέους αυστηρούς όρους 
μετά από χρόνια λιτότητας. Οι πιστωτές 
θα προσπαθήσουν να επωφεληθούν από 
αυτή τη δυναμική και αναμένεται να ανα-
κοινώσουν συμφωνία την Πέμπτη για να 
διευκολύνουν τους όρους αποπληρωμής 
του ελληνικού χρέους», γράφουν οι NYT 
και προσθέτουν: «Ο κ. Τσίπρας, ο οποίος 
ανέβηκε στην εξουσία, για να αναστρέ-

ψει την λιτότητα, αγωνίζεται 
να είναι ο ηγέτης που τελικά 
θα βγάλει την Ελλάδα από το 
τελευταίο πακέτο διάσωσης, 
το οποίο είχε συμφωνήσει το 
2015».
Η εφημερίδα τονίζει ότι «αν 
και η Αθήνα δεν θα εξαρτά-
ται πλέον επίσημα από τα 

χρήματα τρίτων, αντιμετωπίζει μια ανη-
συχητική μάχη για την ανάκτηση της αξι-
οπιστίας στις χρηματοπιστωτικές αγορές 
και την αποκατάσταση της ανάπτυξης. Το 
χρέος της Ελλάδας ανέρχεται στο 180% του 
ΑΕΠ - το μεγαλύτερο στην ευρωζώνη. Αν 
και η οικονομία αναπτύσσεται, έχει απολέ-
σει το 1/4 του μεγέθους που είχε πριν από 
την κρίση. Παράλληλα, οι κυβερνήσεις, οι 
τράπεζες και τα θεσμικά όργανα στα οποία 
η Ελλάδα εξακολουθεί να χρωστάει υπέ-
ρογκα ποσά, προσπαθούν να πάρουν τα 
χρήματά τους πίσω. Τα μέτρα ανακούφισης 
για τη χώρα έχουν επίσης αποδειχθεί αμφι-
σβητήσιμα. Η Γερμανία, ο επιτηρητής λιτό-
τητας της Ευρώπης, συγκρούστηκε με το 
ΔΝΤ για το αν θα διευκολύνει την Ελλάδα. 
Το Ταμείο, ως προϋπόθεση για τη στήριξή 
του στη συνεχιζόμενη διαδικασία, θέλει να 
διασφαλίσει ότι το χρέος της Ελλάδας είναι 
βιώσιμο. Αλλά η προσέγγισή της διαφέρει 
από τη Γερμανία».
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Ο Ζάεφ αναφέρθηκε πέντε φορές στην ομιλία του στον λαό του ως Μακεδόνες - Τσίπρας: 
Πατριωτική συμφωνία - Στο Οτέσεβο γευμάτισαν οι δύο αντιπροσωπείες

Υ
πογράφηκε στη Μεγάλη Πρέ-
σπα, η συμφωνία για το ο-
νοματολογικό της πΓΔΜ από 
τους υπουργούς Εξωτερικών 

Ελλάδας και Σκοπίων αλλά και τον Μά-
θιου Νίμτς με την παρουσία Τσίπρα 
και Ζάεφ, ενώ τώρα οι δύο αντιπρο-
σωπείες βρίσκονται στο Οτέσεβο των 
Σκοπίων για το γεύμα.
Στην ομιλία του πάντως που προηγή-
θηκε ο Ζόραν Ζάεφ αναφερόταν συνε-
χώς στον λαό του ως Μακεδόνες. Ο 
Ζόραν Ζάεφ ξεκίνησε την ομιλία του 
με ρήση του Αριστοτέλη: «Δεν μπο-
ρείς να πετύχεις τίποτε χωρίς θάρρος».  
Σήμερα θέτουμε τέλος σε ένα μακρο-
χρόνιο πρόβλημα, σημείωσε. «Η 
μακεδονική και η ελληνική κοινωνία 
είναι υπέρ, θέλουν την ειρήνη» πρό-
σθεσε. Είχαμε την τόλμη και κάναμε 
ένα βήμα μπροστά, συνέχισε. «Τις 
ευχαριστίες μου Αλέξη Τσίπρα για την 
ανδρεία που δείξατε, ξέρω πολύ καλά 
ότι δεν ήταν εύκολο» πρόσθεσε. «Οι 
πολίτες μας επιθυμούν τη δημοκρα-
τία» είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας 
του ο κ. Ζάεφ, «η ευρωπαϊκή αντίληψη 
αποτελεί δημοκρατική έκφραση, οι 
Έλληνες, οι Μακεδόνες, οι Ευρωπαίοι 
είναι πιο ισχυροί απέναντι στην ξενο-
φοβία» είπε και συνεχίζοντας ανα-
φερόμενος σε όσους αντιδρούν στη 
συμφωνία επανέλαβε πως έχουν κάθε 
δικαίωμα εντός δημοκρατικού πλαι-
σίου να εκφράσουν την αντίθεση τους. 
«Εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε ένα 
βήμα μπροστά και να κοιτάξουμε το 
μέλλον, είμαστε περήφανοι για αυτή 
τη συμφωνία που θα μας ενώνει και 
σήμερα και πάντα» είναι το μήνυμα 
που έστειλε ο πρωθυπουργός της 
πΓΔΜ.
Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλεσε φίλο 
και γείτονα τον Ζόραν Ζάεφ και είπε: 
«Βρισκόμαστε στο δικό μας ραντε-
βού με την ιστορία, βρισκόμαστε σε 
ένα σημείο που το έχουν διαβεί νικητές 
και ηττημένοι. Βρισκόμαστε εδώ για να 
αναμετρηθούμε με το βάρος της δικής 

μας ιστορίας. Βρισκόμαστε και οι δυο 
εδώ για να πράξουμε το πατριωτικό 
μας καθήκον, δεν ανταμώνουμε για 
να θρηνήσουμε τις ήττες του παρελθό-
ντος. Οπως είπε στόχος είναι «να βαδί-
σουμε μαζί σε μια νέα εποχή ασφά-
λειας. Η σημερινή μας υπογραφή βάζει 
τα θεμέλια για αυτή τη νέα εποχή. Οταν 
είχαμε συναντηθεί με τον Ζόραν στο 
Νταβός έκανε πολύ κρύο. Για 25 χρό-
νια το κρύο ήταν και στις σχέσεις των 
χωρών μας. Πολύ λίγοι πίστευαν ότι θα 
τα καταφέρναμε». Καταλήξαμε σε μια 
αμοιβαία επωφελή συμφωνία, σημεί-
ωσε ο πρωθυπουργός λέγοντας πως η 
συμφωνία αυτή επιτρέπει στους δύο 
πρωθυπουργούς να απευθυνθούν 
στους λαούς τους και να την στηρίξουν, 
και χαρακτήρισε πατριωτική τη συμ-
φωνία.

Κατακραυγή και αποδοκιμα-
σίες
Απότομη προσγείωση σε μία εφιαλ-
τική κοινωνική πραγματικότητα επιφύ-
λασσε η επόμενη ημέρα της αμφιλεγό-
μενης συμφωνίας για το Σκοπιανή για 
την κυβέρνηση, η οποία πέρασε από 
τις θριαμβολογίες στη γενικευμένη 
αποδοκιμασία.
Υπουργοί και στελέχη του κυβερνητι-
κού συνασπισμού βιώνουν τώρα από 
την αντίθετη, τα όσα έζησαν οι προ-
ηγούμενες κυβερνήσεις με την ωμή 
κατακραυγή από ένα οργισμένο μέρος 
της κοινωνίας. Ο μεγάλος φόβος για 
τους κυβερνώντες είναι πλέον, μήπως 
η συμφωνία των Πρεσπών λειτουργή-
σει ως αφορμή για το ξέσπασμα της 

γενικότερης δυσφορίας για την κυβερ-
νητική πολιτική της λιτότητας και των 
συνεχών δεσμεύσεων για σκληρά 
μέτρα, που ουσιαστικά έχουν οδηγή-
σει τη χώρα σε ένα τέταρτο μνημόνιο. 
Στην περίπτωση που τα δύο αυτά ρεύ-
ματα της κοινωνικής δυσαρέσκειας 
συναντώνται και αλληλοτροφοδο-
τούνται, θα πρόκειται πιθανόν για την 
έναρξη μίας ταχύτατης διαδικασίας 
φθοράς και τελικά αποδρομής για 
την κυβέρνηση των Αλέξη Τσίπρα και 
Πάνου Καμμένου. Καθίσταται δε σαφές 
ότι το πολιτικό κεφάλαιο και οι αντοχές 
του κυβερνώντος σχήματος εξαντλού-
νται, με το ερώτημα «πόσο θα αντέξει» 
να πλανάται ήδη στο πολιτικό σκηνικό 
και αν τροφοδοτεί σενάρια.
Ωστόσο, η έκταση και η ένταση των 
αποδοκιμασιών, που δέχονται υπουρ-
γοί και στελέχη του κυβερνητικού 
συνασπισμού δεν αφήνουν περιθώ-
ρια για τις κοινωνικές διαθέσεις, του-
λάχιστον μίας μεγάλης μάζας κόσμου.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης ήταν θύμα 
της κοινωνικής δυσαρέσκειας, μαζί 
με την Θεοδώρα Τζάκρη. Το παρατε-
ταμένο «ουουου» και ο χαρακτηρι-
σμός «προδότες», που τους απέδωσε 
ο κόσμος, κατά την επίσκεψή τους στην 
εισαγγελία Γιαννιτσιών, αντηχεί ακόμα 
στα αυτιά τους.
Μάλιστα, πηγαίνοντας αμέσως μετά 
στην Έδεσσα, παραλίγο να βρεθούν 
κατάφατσα με πολίτες, που ήθελαν να 
τους επιδώσουν επιστολή διαμαρτυ-
ρίας για τη συμφωνία με τα Σκόπια και 
οι οποίοι εμποδίστηκαν από την αστυ-
νομία. Τελικά άκουσαν το πλήθος να 
τραγουδά το «Μακεδονία ξακουστή».
Νωρίτερα στη Λάρισα, πολίτες απο-
δοκίμασαν τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ 
Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος μιλούσε 
σε εκδήλωση.
Έντονα ήταν και τα επεισόδια και στα 
Χανιά, όταν η υπουργός Τουρισμού 
Έλενα Κουντουρά αποδοκιμάστηκε 
κατά τα εγκαίνια των νέων γραφείων 
των ΑΝΕΛ.

Υπεγράφη η συμφωνία στις Πρέσπες 
εν μέσω λαϊκής οργής - Μακεδόνες 
αποκάλεσε τον λαό του ο Ζάεφ

Bloomberg: Οι 
δανειστές ετοιμάζουν 
«ζουρλομανδύα» 

Τ
ο αφήγημα περί καθαρής εξόδου από τα Μνημό-
νια καταρρίπτει το Bloomberg σε άρθρο του σχε-
τικά με ό,τι συζητούν οι δανειστές για την Ελλάδα. 
«Το μέλλον της χώρας μετά το πρόγραμμα διάσω-

σης δεν θα έχει και πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με το 
παρόν καθώς θα περιλαμβάνει δεσμευτικούς στόχους, 
εκθέσεις αξιολόγησης, ακόμα και καταβολή δόσεων» α-
ναφέρεται σε άρθρο με τίτλο «οι δανειστές της Ελλάδας 
ετοιμάζουν σχέδιο-ζουρλομανδύα».
Επικαλούμενο εσωτερικό κείμενο που κυκλοφορεί ανά-
μεσα στους δανειστές το Bloomberg επαναλαμβάνει την 
πρόβλεψη για ελέγχους ανά τετράμηνο από τον ESM, 
την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το 
ΔΝΤ. «Κάθε χώρος για την Ελλάδα προκειμένου να σχε-
διάσει τις δικές της πολιτικές» θα έχει τον περιορισμό 
«της συνεχιζόμενης δέσμευσης με τους ευρωπαϊκούς 
θεσμούς» προκειμένου να διασφαλιστούν οι δομικές 
μεταρρυθμίσεις της εποχής των Μνημονίων.
Μετά από οκτώ χρόνια και τρία προγράμματα διάσω-
σης, η Ελλάδα επιθυμεί να ανακτήσει την οικονομική 
της κυριαρχία τον Αύγουστο, χάρη στην αναζωογόνηση 
της οικονομίας και τους ευκολότερους όρους αποπλη-
ρωμής για ορισμένα δάνεια διάσωσης η αποπληρωμή 
των οποίων επεκτάθηκε από τη ζώνη του ευρώ. Με τους 
δανειστές αυτής της μεσογειακής χώρας να είναι επιφυ-
λακτικοί, καθώς βλέπουν ότι υπάρχει κίνδυνος οι πολίτες 
της να επιστρέψουν στις παλιές τους συνήθειες που προ-
κάλεσαν την οικονομική τους κατάρρευση, τουλάχιστον 
ορισμένες από αυτές τις παραχωρήσεις θα εξαρτηθούν 
από την αποφυγή της απόκλισης από τη δημοσιονομική 
σύνεση.
Σύμφωνα με το Bloomberg το «καρότο» για αυτή την 
«ενισχυμένη εποπτεία» θα είναι η ετήσια εκταμί-
ευση δόσεων από τα κέρδη που έβγαλαν οι ευρωπαϊ-
κές κεντρικές τράπεζες από τα ελληνικά ομόλογα. «Οι 
εκταμιεύσεις θα μπορούσαν να γίνονται σε ετήσια βάση 
ύψους 1,2 δισ. ευρώ κάθε Ιούνιο ή θα μπορούσε να 
μοιράζεται σε δύο ισόποσες δόσεις τον Ιούνιο και τον 
Δεκέμβριο» αναφέρεται στο εσωτερικό υπόμνημα.
Το δεύτερο «χαρτί» των δανειστών θα είναι, κατά το 
Bloomberg, αυτό των αυξανόμενων επιτοκίων για τα 
ομόλογα που θα μπορούσαν να βάλουν σε κίνδυνο την 
πρόσβαση του κράτους αλλά και των ιδιωτών στις αγο-
ρές αν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί με τις δεσμεύσεις 
της. Αντίθετα στο έγγραφο αναφέρεται ότι η ενισχυμένη 
παρακολούθηση θα μπορούσε να διασφαλίζει την αξιο-
πιστία απέναντι στους εταίρους και τις αγορές.
Την ίδια ώρα αντί για το πολυσέλιδο ολιστικό πλάνο Τσα-
καλώτου ετοιμάζεται ένα κείμενο 5-6 σελίδων που θα 
περιέχει τη «ρήτρα μη αντιστρεψιμότητας των μεταρρυθ-
μίσεων» των προηγούμενων μνημονίων σε συνδυασμό 
με κωδικοποιημένες δεσμεύσεις στο πλαίσιο της ενισχυ-
μένης επιτήρησης μετά τις 20 Αυγούστου.
Οι δεσμεύσεις αυτές για τα επόμενα 2-3 χρόνια θα ελέγ-
χονται με τριμηνιαίες έκθεσεις της τρόικας η οποία θα 
μπορεί να ζητάει και νέα μέτρα όπως διευκρίνισε χθες 
Ευρωπαίος αξιωματούχος τις Βρυξέλλες.
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Μιάμιση ώρα 
διήρκησε η απολογία 
του αποπεμφθέντα 
βουλευτή της Χρυσής 
Αυγής – Ανακριτής και 
εισαγγελέας αποφάσισαν 
να αφεθεί ελεύθερος με 
όρους για το αδίκημα των 
προπαρασκευαστικών 
πράξεων εσχάτης 
προδοσίας

Μ
ε περιοριστικούς 
όρους, ε λεύθε-
ρος έφυγε από τα 
δικασ τήρια της 

πρώην σχολής Ευελπίδων ο 
πρώην βουλευτής της Χρυσής 
Αυγής Κων. Μπαρμπαρούσης. 
Ανακριτής και εισαγγελέας α-
μέσως μετά την απολογία του 
πρώην βουλευτή για το αδίκη-
μα των προπαρασκευαστικών 
πράξεων εσχάτης προδοσίας, 
αποφάσισαν να μην τον προ-
φυλακίσουν, αλλά να τον αφή-
σουν ελεύθερο με τους περιο-
ριστικούς όρους:
- Καταβολή εγγύησης 30.000 
ευρώ
- Απαγόρευση εξόδου από τη 
χώρα
-Εμφάνιση σ το ασ τυνομικό 
τμήμα της περιοχής του 3 

φορές το μήνα. 
Η απολογ ία του ανεξάρτη-
του, πλέον, βουλευτή κράτησε 
περίπου μιάμιση ώρα.  
Ο Κ. Μπαρμπαρούσης βγαί-
νον τας από τα δικασ τήρια 
δήλωσε: «Θα σεβόμουν οποία 
απόφαση κ ι αν έπαιρνε η 
ελληνική δικαιοσύνη. Ευχαρι-
στώ τους δικηγόρους μου. Η 
Μακεδονία είναι Ελληνική κι 
αυτό δεν αλλάζει».
Η δίωξη κατά του πρώην 
βουλευτή της Χρυσής Αυγής 
οφείλεται στα όσα είπε από 
το βήμα της Βουλής, κατά 
τη συζήτηση της πρότασης 
δυσπιστίας κατά της κυβέρνη-
σης, όταν κάλεσε το στρατό να 
προχωρήσει σε πραξικόπημα.

«Λεκτικές υπερβολές 
και άκομψη φρασεολο-
γία»
Πάντως, ο κ. Μπαρμπαρούσης 
δεν δέχεται τις κατηγορίες που 
του αποδίδονται. Σε γραπτή 
του ανακοίνωση έκανε λόγο 
για λεκτικές υπερβολές του 
και άκομψη φρασεολογία, ενώ 
δήλωσε τον απόλυτο σεβασμό 
του - όπως χαρακτηριστικά 
ανέφερε - στο Σύνταγμα, το 
Δημοκρατικό πολίτευμα και 
τους θεμελιώδεις θεσμούς. 
Θέση που αναμένεται να απο-

τελέσει και τον «πυρήνα» της 
υπερασπισ τ ικής του γραμ-
μής σήμερα ενώπιον του ανα-
κριτή.
«Σε μικρό μέρος της ομιλίας 
μου κατά τη διάρκεια ασκή-
σεως των καθηκόντων μου 
στην Ολομέλεια της Βουλής 
την 16η.06.2018 ενσωματώ-
θηκαν ατάκτως και αυθορ-
μήτως ατελείς λεκτικές υπερ-
βολές και άτυχες εκφράσεις, 
που οφείλονται στη θυμική 
έξαρση που μου είχε προ-
καλέσει το ουσιαστικό δια-

κύβευμα της συζήτησης» 
ανέφερε μεταξύ άλλων στη 
δήλωσή του ο Κ. Μπαρμπα-
ρούσης.
«Η πρόθεσή μου ήταν στην 
ολιγόλεπτη τοποθέτησή μου 
να θέσω κατά τρόπο εμφατικό 
το ζήτημα της ευθύνης συγκε-
κριμένων κρατικών οργάνων 
από τη λήψη αποφάσεων, που 
κατά την πολιτική μου άποψη, 
θα ήταν αφ΄ ενός ζημιογόνα 
γ ια τα εθν ικά συμφέρον τα 
και αφ΄ ετέρου προϊόν επιβο-
λής των εντολών του διεθνούς 

παράγοντα επί μιας ενδοτικής 
και αντιπατριωτικής κυβερνη-
τικής στάσης», πρόσθεσε.
Μάλιστα, με τη δήλωσή του 
ο πρώην βουλευτής της ΧΑ 
δήλωνε αφενός πως η ανά-
κληση της φρασεολογίας απο-
τελεί ενσυνείδητη επιλογή του 
και όχι φοβική αντίδραση και 
πως είναι πρόθυμος να την 
επαναλάβει και από το βήμα 
της Βουλής, «ώστε να συντε-
λεσθε ί ποιοτ ικά ισοβαρής 
αποκατάσταση της τάξεως των 
πραγμάτων».

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Μπαρμπαρούσης
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Φούρνος στη Μύκονο πουλάει ... 
gay cookies! 

Η 
συνταγή για να φτιάξουμε τα λα-
χταριστά μπισκότα κούκις απαι-
τεί 180 γραμμάρια βούτυρο μα-
λακό, 150 γραμμάρια ζάχαρη, 

ένα αυγό, 225 γραμμάρια αλεύρι για όλες 
τις χρήσεις κοσκινισμένο, 30 γραμμάρια 
κακάο, αλάτι, μπέικιν πάουντερ και 150 
γραμμάρια κουβερτούρα. Άλλοι προσθέ-
τουν σταφίδες, καρύδια ακόμη και κομ-
μάτια μπανάνας για να δώσουν άλλη γεύ-
ση.
Η παραπάνω είναι η γνωστή συνταγή. 
Υπάρχουν όμως και τα μυστικά της κουζί-
νας. Αρτοζαχαροπλαστείο στον Ορνό της 
Μύκονου διαφημίζει ότι πουλά τα καλύ-
τερα μπισκότα, που δεν είναι άλλα από τα 

“gay κουκις”, όπως γράφει το ταμπελάκι 
στον πάγκο με τα προϊόντα.
Ο φούρνος απάντησε στο τι περιέχουν τα 
συγκεκριμένα μπισκότα που έχουν ξετρε-
λάνει τους πελάτες του. “Βρώμη, σοκο-
λάτα, καρύδια και ξηρούς καρπούς” απά-
ντησε η υπάλληλος. Γιατί όμως τα ονόμα-
σαν gay κούκις; “Διότι είναι χαρούμενα 
και χαμογελαστά” ήταν η αφοπλιστική 
απάντηση της υπαλλήλου.
Η τιμή των gay κούκις ανέρχεται σε 15 
ευρώ το κιλό, τιμή απολύτως λογική 
ειδικά για τα δεδομένα της Μυκόνου, ενώ 
όσοι τα έχουν δοκιμάσει υποστηρίζουν, 
ότι η γεύση τους είναι μοναδική και μένει 
αξέχαστη...

επικαιρότητα

Οι υπουργοί Οικονομικών της 
Ευρωζώνης «πρέπει να εφεύρουν κάτι 
καινούργιο» για να διασφαλίσουν 
ότι η Ελλάδα θα τηρήσει τις 
δεσμεύσεις της για την εφαρμογή 
μεταρρυθμίσεων μόλις βγει τον 
Αύγουστο από το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα διάσωσης ύψους 86 δισ. 
ευρώ, όπως δήλωσε ο Ευρωπαίος 
Επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί.

Α
υτό δεν είναι συνηθισμένο. Θα ή-
ταν λάθος να προσποιούμαστε ότι 
η περίπτωση της Ελλάδας είναι α-
κριβώς η ίδια με την Ιρλανδία, την 

Πορτογαλία και την Κύπρο», δήλωσε ο Μο-
σκοβισί ο οποίος, ως γνωστόν, επιβλέπει το 
χαρτοφυλάκιο οικονομικών και χρηματοοι-
κονομικών υποθέσεων της Επιτροπής, στο 
POLITICO.
«Δεν πρέπει να πάμε προς την αντίθετη 
κατεύθυνση και να δημιουργήσουμε ένα 
τέταρτο πρόγραμμα σε μεταμφίεση. Δεν 
θέλω η τρόικα ή τα θεσμικά όργανα να πάνε 
τώρα στην Αθήνα με διαφορετικά κοστού-
μια», δήλωσε ο Επίτροπος. «Αλλά προφανώς 
πρέπει να ακολουθήσουμε αποφασιστικά 
στρατηγικά θέματα με αρκετά λεπτομερείς 
δεσμεύσεις. Αυτό έχει ένα όνομα: ενισχυ-
μένη επιτήρηση».
Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο θα λειτουργήσει η παρακολούθηση 

είναι μεταξύ των βασικών θεμάτων για την 
Ελλάδα και πρέπει ακόμη να επιλυθούν στη 
συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της 
Ευρωζώνης την Πέμπτη.
«Ο Μοσκοβισί δεν θέλησε να υποτιμή-
σει τη σημασία της συνάντησης» αναφέρει 
το POLITICO. «Όλοι ενεργούν σαν να ήταν 
φυσιολογικό», είπε. «Δεν είναι φυσιολογικό. 
Είναι φανταστικό. Φανταστείτε αν δεν ήμα-
σταν ικανοί να βρούμε μια λύση την Πέμπτη. 
Ποιο θα ήταν το μήνυμα που θα στέλναμε για 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 28 Ιουνίου;»
«Τα πράγματα δεν έχουν ακόμη διευθετη-
θεί. Δεν είναι καν δεδομένα, αλλά είμαστε 
στο σωστό δρόμο», πρόσθεσε ο Μοσκοβισί. 
«Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι έχουμε τα δομικά 
στοιχεία για να βρούμε μια λύση. Όχι, είμαι 
πραγματικά σίγουρος»
«Άλλα θέματα που οι υπουργοί πρέπει ακόμη 
να συζητήσυν περιλαμβάνουν το μέγεθος 
μιας τελικής πληρωμής για την Ελλάδα - που 
κυμαίνεται μεταξύ 10 και 15 δισ. Ευρώ - και 
την αγορά ακριβότερων δανείων, όπως από 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ώστε να μει-
ωθεί το κόστος χρηματοδότησης» αναφέρει 
χαρακτηριστικά η ιστοσελίδα.
«Τα 15 δισ. ευρώ πείθουν περισσότερο από 
τα 10 και είναι πιο εύκολο να εξοφλήσει 
κάποιος με περισσότερα χρήματα από ό, τι 
με λιγότερα», δήλωσε ο Μοσκοβίτσι. «Αλλά 
αυτό είναι πιθανώς ένα από τα νούμερα που 
θα πρέπει να προσαρμοστούν την τελευταία 
στιγμή».

Μοσκοβισί: Θα ελέγχουμε την 
Ελλάδα και μεταμνημονιακά

Απορρίφθηκε το τέταρτο 
αίτημα αποφυλάκισης των δύο 
Ελλήνων στρατιωτικών

Ν
έες φωτογραφίες από τους δύο 
Έλληνες στρατιωτικούς, που 
συνεχίζουν να κρατούνται στην 
Αδριανούπολη, έδωσαν στην 

δημοσιότητα τα τουρκικά ΜΜΕ.
Οι δυο Έλληνες στρατιωτικοί, που κρα-
τούνται εδώ και 111 ημέρες στις φυλακές 
της Αδριανούπολης, προσπάθησαν για 
ακόμα μια φορά μέσω των συνηγόρων 
τους, να πετύχουν την αποφυλάκισή τους, 
αλλά οι δικαστικές αρχές αρνήθηκαν. Επό-
μενο αίτημα θα μπορούν να το υποβά-
λουν σε περίπου ένα μήνα.
Όλοι θεωρούσαν ότι το αίτημα θα απορ-
ριφθεί, αφού είμαστε λίγα 24ωρα πριν τις 
εκλογές στην Τουρκία. Να σημειωθεί ότι 
ακόμα δεν έχει συνταχθεί επίσημο κατη-
γορητήριο.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον 
υπουργό Άμυνας Πάνο Καμμένο, ήδη 
έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτησή τους 
στην ελληνική διπλωματική αντιπροσω-
πεία στην Άγκυρα και έτσι οι δύο Έλληνες 
στρατιωτικοί διαθέτουν διεύθυνση μόνι-
μης κατοικίας στην Τουρκία.
Έτσι καταρρίπτεται ένα από τα βασικά 
επιχειρήματα των τουρκικών αρχών, οι 
οποίες ισχυρίζονται ότι δεν μπορεί να 
προχωρήσει το αίτημα αποφυλάκισης, 
γιατί θεωρούνται ύποπτοι φυγής.
Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδουν τουρ-
κικά μέσα ενημέρωσης, στις καταθέσεις 
τους οι Άγγελος Μητρετώδης και Δημή-
τρης Κούκλατζης είπαν ότι επαναλαμβά-
νουν τις προηγούμενες δηλώσεις τους και 
τις παλιές καταθέσεις τους. «Δεν είχαμε 
σκοπό να διαπράξουμε κανένα έγκλημα», 
ανέφεραν. Ο Δημήτρης Κούκλατζης είπε 
χαρακτηριστικά: «Επαναλαμβάνω την ίδια 
κατάθεσή μου. Δεν έχω να πω κάτι διαφο-
ρετικό γι’ αυτό το θέμα. Δεν είχαμε σκοπό 
να διαπράξουμε κανένα έγκλημα». 
Ο δικηγόρος των Ελλήνων στρατιωτικών, 
Χακάν Γιαλτσιντούγ, δήλωσε ότι οι πελά-
τες του στόχο είχαν να διασφαλίσουν την 
ασφάλεια των συνόρων της χώρας τους. 
«Έχοντας αυτό το σκοπό, ενώ βρίσκο-
νταν εν υπηρεσία, πέρασαν κατά λάθος τα 
σύνορα και στη συνέχεια οι πελάτες μου 
παρέδωσαν τα όπλα τους στους Τούρ-
κους στρατιώτες. Υπό αυτές τις συνθή-
κες δεν υπάρχει καμία υποψία ότι ήθε-
λαν να διαφύγουν. Λαμβάνοντας υπόψη 

το αδίκημα που διέπραξαν, η απόφαση 
για συνέχιση της κράτησής τους από αυτή 
τη φάση και μετά, σημαίνει ότι η κράτησή 
τους μετατρέπεται σε ένα είδος τιμωρίας. 
Δεν υπάρχει υποψία διαφυγής ή παραποί-
ησης στοιχείων. Λαμβάνοντας υπόψη την 
εγγύηση που έδωσε το ελληνικό κράτος, 
αιτούμαστε την αποφυλάκιση των πελα-
τών», ανέφερε.
Την απόφασή του για συνέχιση της κρά-
τησής τους, το δικαστήριο τη δικαιολό-
γησε αναφέροντας ότι «σύμφωνα με τα 
στοιχεία που περιέχονται στους φακέ-
λους, έπειτα και από την αξιολόγηση των 
σχετικών εγγράφων, υποδεικνύουν την 
παρουσία ισχυρής υποψίας εγκλήμα-
τος με την είσοδό τους σε απαγορευμένη 
στρατιωτική ζώνη». Εδώ αξίζει να ανα-
φερθεί πως είναι η πρώτη φορά που τίθε-
ται στο τραπέζι αυτή η… παράμετρος. 
Κάτι που δείχνει πως οι Τούρκοι απλά 
προσπαθούν με κάθε τρόπο να εμποδί-
σουν την απελευθέρωση των Άγγελου 
Μητρετώδη και Δημήτρη Κούκλατζη.
Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενη-
μέρωσης, ο Άγγελος Μητρετώδης στην 
κατάθεσή του δήλωσε: «Επαναλαμβάνω 
τις προηγούμενες δηλώσεις μας. Επανα-
αλμβάνω την παλιά μας υπεράσπισης», 
ενώ ο Δημήτρης Κούκλατζης: «Επαναλαμ-
βάνω την ίδια κατάθεσή μου. Δεν έχω να 
πω κάτι διαφορετικό. Δεν είχαμε σκοπό 
να διαπράξουμε έγκλημα».
Ο δικηγόρος του ενός εκ των στρατιωτι-
κών, Χακάν Γιαλτσιντουγ ανέφερε ότι οι 
δύο στρατιωτικοί ήθελαν απλώς να δια-
σφαλίσουν την ασφάλεια των συνόρων. 
«Έχοντας αυτό το σκοπό, ενώ βρίσκο-
νταν εν υπηρεσία, πέρασαν κατά λάθος τα 
σύνορα και στη συνέχεια οι πελάτες μου 
παρέδωσαν τα όπλα τους στους Τούρ-
κους στρατιώτες. Υπό αυτές τις συνθή-
κες δεν υπάρχει καμία υποψία ότι ήθε-
λαν να διαφύγουν. Λαμβάνοντας υπόψη 
το αδίκημα που διέπραξαν, η απόφαση 
για συνέχιση της κράτησής τους από αυτή 
τη φάση και μετά, σημαίνει ότι η κράτησή 
τους μετατρέπεται σε ένα είδος τιμωρίας. 
Δεν υπάρχει υποψία διαφυγής ή παραποί-
ησης στοιχείων. Λαμβάνοντας υπόψη την 
εγγύηση που έδωσε το ελληνικό κράτος, 
αιτούμαστε την αποφυλάκιση των πελα-
τών».
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Thomas Cook: Ισχυρή η δέσμευσή 
μας στην Ελλάδα, επενδύσεις 150 
εκατ. το 2018

Τ
η διαβεβαίωση ότι η Thomas Cook 
Group θα συνεχίσει να στηρίζει την 
ελληνική τουριστική βιομηχανία, α-
νακοινώνοντας παράλληλα επενδύ-

σεις της τάξης των 150 εκατ. ευρώ το 2018 
στην Ελλάδα, διατύπωσε ο Διευθύνων Σύμ-
βουλος του ομίλου, Peter Fankhauser, σε ει-
δική εκδήλωση στην Κρήτη, παρουσία της 
υπουργού Τουρισμού, Έλενας Κουντουρά, 
με αφορμή τα επίσημα εγκαίνια της νέας, 
καινοτόμου αλυσίδας ξενοδοχείων της ε-
ταιρείας με την επωνυμία Cook’s Club.
Ο κ. Fankhauser τόνισε ότι η εταιρεία έχει 
επεκταθεί σε τέσσερις νέους προορισμούς 
στη χώρα, ενώ πρόσθεσε περισσότερα 
από 34 νέα αεροπορικά δρομολόγια μόνο 
τα τελευταία δύο χρόνια, καθιστώντας την 
Thomas Cook τον μεγαλύτερο οργανισμό 
διακοπών, που δραστηριοποιείται στην 
Ελλάδα σήμερα.
Στο πλαίσιο αυτό, γνωστοποιήθηκε ότι η 
Thomas Cook αναμένεται να φέρει στη 
χώρα μας 3 εκατομμύρια επισκέπτες το 
2018, καταγράφοντας διψήφια αύξηση σε 
σχέση με το 2017 και πάνω από 30% ένα-
ντι του 2016.
Η τελευταία επένδυση του ομίλου στην 
Ελλάδα αφορά το νέο Cook’s Club στη 
Χερσόνησο της Κρήτης, που αποτελεί ένα 
από τα 47 ξενοδοχεία που της ανήκουν και 
φέρουν το σήμα της στην Ελλάδα.
Με τα εγκαίνια του πρώτου ξενοδοχείου 
Cook’s Club στην Ελλάδα, η Thomas Cook 
επιδιώκει να επεκταθεί, προσθέτοντας επι-
πλέον 10 έως και 15 ξενοδοχεία, η πλειο-

νότητα των οποίων αφορά στην Ελλάδα, 
μέχρι το καλοκαίρι του 2019. Το νέο 
concept που απευθύνεται σε μια νέα γενιά 
ταξιδιωτών, ξεκινά από την Ελλάδα και θα 
δοκιμαστεί εδώ προτού επεκταθεί και σε 
άλλες αγορές.
Η «άφιξη» των ξενοδοχείων Cook’s Club 
ακολουθεί την επιτυχία της boutique 
lifestyle αλυσίδας ξενοδοχείων της εται-
ρείας, Casa Cook, η οποία, επίσης, παρου-
σιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 
καλοκαίρι του 2016, στη Ρόδο, με τη δεύ-
τερη ξενοδοχειακή μονάδα της αλυσίδας 
να προστίθεται το καλοκαίρι του 2017, στην 
Κω, και την τρίτη να είναι προγραμματι-
σμένη να ανοίξει το Σεπτέμβριο στα Χανιά.
Στο πλαίσιο της κοινής συνέντευξης τύπου 
που πραγματοποιήθηκε, ο κος Peter 
Fankhauser σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει 
αναπτυχθεί γρήγορα στη διάρκεια των δύο 
τελευταίων χρόνων, ώστε πλέον να είναι ο 
δεύτερος ισχυρότερος προορισμός για την 
Thomas Cook.
«Από το 2016, έχουμε διευρύνει τις επι-
λογές των προορισμών και των περιοχών 
που προσφέρουμε στους πελάτες μας, 
συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Ελλά-
δας, έχουμε προσθέσει πτήσεις σε νέους 
προορισμούς συνολικά στην ηπειρωτική 
Ελλάδα, αλλά και σε πολλά από τα νησιά 
της χώρας, ενώ έχουμε φέρει καινοτόμες 
ιδέες και υπηρεσίες, εγκαινιάζοντας δύο 
νέες αλυσίδες ξενοδοχείων υπό την επω-
νυμία μας, τα Casa Cook και Cook’s Club», 
σημείωσε.
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Σ
την Ολομέλεια της Βουλής οδηγούνται οι δύο νο-
μοθεσίες που αφορούν τον «Ο περί Ιδιωτικών 
Σχολείων Νόμος του 2017», καθώς και τον «Ο πε-
ρί Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Νόμος του 2012», 

των οποίων η συζήτηση ολοκληρώθηκε σήμερα στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού .
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής Κυριά-
κος Χατζηγιάννης, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της 
συνεδρίας είπε ότι μετά από μακράν συζήτηση και προ-
βληματισμό τα δύο νομοσχέδια θα καταλήξουν στην 
Ολομέλεια.
«Έχουν ενσωματωθεί εισηγήσεις σε σχέση με την επι-
βολή διδάκτρων των ιδιωτικών σχολείων, καθώς επί-
σης και για τα ιδιωτικά φροντιστήρια, τα οποία δεν είναι 
έτοιμα ή δεν έχουν εκείνες τις αναγκαίες άδειες που 
σχετίζονται με τα κτηριακά, εισήχθηκε φόρμουλα μετα-
βατικής περιόδου όπου διασφαλίζοντας πρόσβαση, 
καθώς επίσης πιστοποιητικά πυρασφάλειας και στην 
περίπτωση που έχουν υποβάλει αιτήσεις για πολεοδο-
μικές άδειες στις αρμόδιες αρχές, μπορούν να συνεχί-
σουν την λειτουργία. Η συζήτηση εκτιμώ ότι θα συνε-
χιστεί και στο πλαίσιο της συζήτησης στην Ολομέλεια», 
πρόσθεσε.
Αναφορικά με τα δίδακτρα, ο κ. Χατζηγιάννης είπε ότι 
έχουν «κλειδώσει» την υποχρέωση του ιδιωτικού σχο-
λείου να συμφωνεί για τη συνολική περίοδο φοίτησης 

του μαθητή, δηλαδή για εφτά χρόνια φοίτησης θα συμ-
φωνεί μαθητής ή γονείς μαζί με το σχολείο τη συνολική 
πορεία των διδάκτρων και αυτό είναι μια καινοτομία.
Όσον αφορά τα φροντιστήρια, ο κ. Χατζηγιάννης είπε 
ότι θα δημιουργηθεί ένα μητρώο φροντιστηρίων.
«Όλη η νομοθεσία ισχύει για όλους και επιτέλους να 
μπει μια τάξη σε αυτή την άναρχη κατάσταση, η οποία 
επικρατεί. Παράλληλα, όμως, υπάρχει μια σειρά από 
φροντιστήρια, τα οποία πληρούν ή θα πληρούν όλες 
τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας, ωστόσο, όμως, 
μια κατηγορία η οποία πήρε άδεια με άλλα κριτήρια, 
με άλλες πολεοδομικές απαιτήσεις στο παρελθόν και 
πήραν άδεια, και άρα χρειάζεται η άδεια να ταυτιστεί με 
τις νέες απαιτήσεις της πολεοδομίας, παίρνει μια μετα-
βατική περίοδο και αυτή», σημείωσε.
Όπως είπε, υπάρχουν και άλλα υποστατικά ή φροντι-
στήρια τα οποία έχουν πρόβλημα με τις πολεοδομικές 
τους προϋποθέσεις, ωστόσο αυτά για να μπορέσουν να 
λειτουργήσουν πρέπει να ικανοποιούν όλες τις προϋ-
ποθέσεις της νομοθεσίας συν, προκειμένου να πάρουν 
μια μεταβατική περίοδο μέχρι να βγάλουν τις απαιτού-
μενες άδειες, θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικά πυρα-
σφάλειας, πρέπει να εξασφαλίσουν δικαίωμα πρόσβα-
σης του ελέγχου της εποπτικής αρχής στην εγκατάσταση 
που θα παρέχετε το φροντιστηριακό μάθημα, καθώς 
επίσης να υποβάλει αίτηση για πολεοδομία.

Στην Ολομέλεια οι νομοθεσίες για τα 
ιδιωτικά 

Χάρης: Έρευνα για όλα και για πολιτικά 
πρόσωπα 

Ε
νώ ο Γενικός Εισαγγελέας εξήγγειλε τον διορι-
σμό Ερευνητικής Επιτροπής για τον Συνεργα-
τισμό, ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωρ-
γιάδης δηλώνε ότι «η κυβέρνηση αποδέχεται 

πλήρη έρευνα για τον Συνεργατισμό, επειδή δεν έχει 
τίποτε να φοβηθεί και να αποκρύψει». Την διεξαγω-
γή έρευνας ζήτησαν από τον Γενικό Ελεγκτή τόσο ο 
Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού ό-
σο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστα-
σιάδης ενώ εκκρεμεί το ίδιο αίτημα και από τον Γενι-
κό Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη. 
Μιλώντας στην εκπομπή του ΡΙΚ «Από Μέρα σε 
Μέρα», ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι η έρευνα θα 
πρέπει να αγγίξει τις αποφάσεις της κυβέρνησης, 
αλλά και της διοίκησης του Συνεργατισμού όσον 
αφορά τον τρόπο λειτουργίας της Τράπεζας.
Αναμένουμε και απαιτούμε, τόνισε, ότι θα ελεγ-
χθούν πλήρως και με κάθε λεπτομέρεια όλα τα μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν δοθεί, ποια πολι-
τικά πρόσωπα, στελέχη της διοίκησης ή του προσω-
πικού του Συνεργατισμού έπαιρναν δάνεια και με 
ποιους όρους και αν αυτοί οι όροι εκπληρώνονταν.
Λέγοντας ότι μέχρι και σήμερα προκύπτουν τρύπες 
και κόστος στον Συνεργατισμό, που προέρχονται 
από αποφάσεις του παρελθόντος, ο κύριος Γεωρ-
γιάδης εξέφρασε βεβαιότητα ότι το αποτέλεσμα της 
έρευνας θα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που 
παρουσιάζουν όσοι φωνάζουν σήμερα.
Χαρακτήρισε παράλληλα δύσκολη αλλά αναγκαία 
την απόφαση για τον Συνεργατισμό, η οποία, όπως 
είπε, δημιουργεί κόστος στο δημόσιο χρέος, αλλά 
και ευρύτερο όφελος.
Πρόσθεσε ότι το κόστος που προέκυψε από την συμ-
φωνία με την Ελληνική Τράπεζα δεν θα το πληρώσει 
ο φορολογούμενος πολίτης, γι αυτό και δεν θα επι-
βληθούν νέοι φόροι, μέτρα ή περικοπές.

Τ
η θέση ότι όσα ανέφερε ο Γενικός Ελεγκτής για την ανάθεση στη δι-
κηγόρο Νικολέττα Χαραλαμπίδου 13 συμβάσεων σχετικά με την 
ετοιμασία νομοθετημάτων μέσα στα πλαίσια των συνομιλιών για 
επίλυση του Κυπριακού «παραπλανούν και στόχο έχουν να δικαιώ-

σουν τις θέσεις του περί διασπάθισης δημοσίου χρήματος, χωρίς αυτές να 
είναι τεκμηριωμένες με οποιοδήποτε τρόπο», εξέφρασε σήμερα η Επίτρο-
πος Νομοθεσίας και Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού Λή-
δα Κουρσουμπά
Από την πλευρά του, ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης επανάλαβε 
όλα όσα ανέφερε στη συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου στις 31.5.2018 περί 
διασπάθισης ενός ποσού της τάξης των €300.000 και ευνοϊκής μεταχείρισης 
μιας δικηγόρου που επιλέχθηκε με αδιαφανείς διαδικασίες, σημειώνοντας 
ότι μόλις ολοκληρωθεί η εξέταση του θέματος θα διαβιβάσει στον Γενικό 
Εισαγγελέα επιστολή με όλα τα εγειρόμενα θέματα.
Σε σημείωμα που κατέθεσε κατά τη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Ελέγ-
χου η οποία συνέχισε τη συζήτηση του θέματος, η κα. Κουρσουμπά σημειώ-
νει, μεταξύ άλλων, ότι η ουσία είναι ότι όλες οι συμβάσεις που καταρτίστηκαν 
αφορούν νομικούς (είτε ιδιώτες, είτε της Νομικής Υπηρεσίας), τα ονόματα των 
οποίων αναγράφονται στην Πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών η οποία 
εγκρίθηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2015 και οι αμοι-
βές που δόθηκαν είναι σύμφωνες με την Πρόταση που εγκρίθηκε με τις Απο-
φάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου του 2015 και 2016.
«Το ύψος των αμοιβών, όλων των δικηγόρων κι όχι μόνο των ιδιωτών, από 
μόνο του δεν συνεπάγεται και συμπέρασμα για διασπάθιση δημοσίου χρή-
ματος, αφού το ύψος της αμοιβής συνδέεται πάντοτε με τη δυσκολία, τον 
όγκο, τον χρόνο και την εξειδίκευση που απαιτείται για τη συγκεκριμένη 
εργασία, τα οποία ο Γενικός Ελεγκτής δεν είναι ως εκ της θέσης του ικανός να 
κρίνει», όπως αναφέρει.
Σημειώνει επίσης το ότι, «ο Γενικός Ελεγκτής ασχολείται αποκλειστικά με τις 
συμβάσεις Συντονισμού και κατάρτισης κάποιων νομοθεσιών που αφορούν 
στην κα Χαραλαμπίδου. Δεν ασχολήθηκε με κανένα άλλο δικηγόρο, ούτε 
του ιδιωτικού τομέα ούτε της Νομικής Υπηρεσίας, ούτε και έκρινε σε σχέση 
με αυτούς κατά πόσο η αμοιβή τους ήταν υπέρογκη ή μη».
«Αυτό προφανώς, γίνεται στην προσπάθεια του να αποδείξει, ότι οι αναθέ-
σεις στην κα Χαραλαμπίδου, δεν έγιναν στη βάση των γνώσεων, ικανοτήτων 
και πείρας της αλλά στη βάση διαπροσωπικών φιλικών μας σχέσεων, που 
καμία σχέση δεν έχει με την πραγματικότητα, αποδίδοντας μου ευνοιοκρα-
τική μεταχείριση της κας Χαραλαμπίδου», προσθέτει.
Η κα. Κουρσουμπά αναφέρει ότι «στην Πρόταση δεν αναφέρεται οποιο-
δήποτε χρονοδιάγραμμα, ακριβώς, διότι σύμφωνα με την ίδια την Πρό-
ταση ολόκληρη η εργασία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρόοδο των 
διαπραγματεύσεων και όλα τα παραδοτέα υπόκεινται σε αρκετές αναθεω-
ρήσεις, ανάλογα με τις συγκλίσεις που προκύπτουν από τις διαπραγματεύ-
σεις».
Απορρίπτει τη θέση του Γ. Ελεγκτή ότι η αμοιβή της κα. Χαραλαμπίδου των 
300,000 για τον συντονισμό και έλεγχο όλης της εργασίας για την κατάρτιση 
των νόμων τόσο σε επίπεδο Ε/Κ πλευράς όσο και σε δικοινοτικό επίπεδο για 
περίοδο δύο χρόνων ως υπέρογκη
Περαιτέρω, συνεχίζει, «ψευδής είναι και η αναφορά του Γενικού Ελεγκτή 
ότι, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η αμοιβή της 
συντονίστριας ήταν 75,000 ευρώ για έξι μήνες για ολόκληρη την εργασία 
που απαιτείτο, με την εξαγωγή του αυθαίρετου συμπεράσματος, αφού ολό-
κληρη η εργασία έπρεπε να ολοκληρωθεί σε έξι μήνες για 75,000 ευρώ, οι 
περαιτέρω ανανεώσεις του συμβολαίου λόγω του ότι δεν ολοκληρώθηκε η 
διαδικασία συνιστά διασπάθιση δημοσίου χρήματος».

Κουρσουμπά – Μιχαηλίδης ξανά 
στη Βουλή 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Τ
ο Τμήμα Φορολογίας, με 
σημερινή ανακοίνωσή 
του, αναφέρει ότι πολύ 
σύντομα θα αρχίσει η 

εφαρμογή της ηλεκτρονικής 
πληρωμής επιστροφών Φ.Π.Α., 
μέσω τραπεζικού εμβάσματος, 
τερματίζοντας έτσι την έκδοση 
τραπεζικών επιταγών προς τα 
υποκείμενα στον φόρο πρό-
σωπα.

Το Τμήμα καλεί όλα τα υποκεί-
μενα στον φόρο πρόσωπα τα 
οποία, είτε έχουν ήδη υποβάλει 
αίτημα για επιστροφή Φ.Π.Α. 
και αυτό δεν έχει ακόμη εξε-
ταστεί από το Τμήμα Φορολο-
γίας, ή είτε για οποιοδήποτε 
λόγο προτίθενται να υποβά-
λουν αίτημα επιστροφής Φ.Π.Α. 
στο μέλλον, όπως συμπληρώ-
σουν το έντυπο (Τ.Φ. 1900)2017 
με τις λεπτομέρειες του τραπεζι-
κού λογαριασμού τους εξουσι-
οδοτώντας σχετικά τον Έφορο 
Φορολογίας.

Η υποβολή του εντύπου και 
οιωνδήποτε επισυνημμένων 
μπορεί να γίνει στα κατά τόπους 
Επαρχιακά Γραφεία του Τμή-
ματος Φορολογίας ή ταχυδρο-
μικώς στη διεύθυνση: Τμήμα 
Φορολογίας, 1471 Λευκωσία.

Σε σχέση με τη συμπλήρωση 
του εντύπου, το Τμήμα τονίζει 
ότι ο διεθνής αριθμός τραπε-
ζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) θα 
πρέπει να ανήκει στο όνομα 
του δικαιούχου της επιστροφής 
και πως εάν ο δικαιούχος είναι 
νομικό πρόσωπο, η εξουσιοδό-
τηση να σφραγιστεί στο μέρος 
δίπλα από το όνομα του εξουσι-
οδοτούντος με τη σφραγίδα του 
νομικού προσώπου.

Σημειώνεται ότι όσοι έχουν ήδη 
υποβάλει το πιο πάνω έντυπο, 
ανταποκρινόμενοι σε προηγού-
μενη ανακοίνωση του Τμήματος 
Φορολογίας, δεν χρειάζεται να 
το υποβάλουν εκ νέου.

Σύντομα η 
εφαρμογή της 
ηλεκτρονικής 
πληρωμής 
επιστροφών Φ.Π.Α.

Στις 28 Ιουνίου στην 
Επιτροπή Ελέγχου και στις 
29 Ιουνίου στην Ολομέλεια

Τ
ο ζήτημα της πώλησης 
του Συνεργατισμού θα 
τεθεί ενώπιον της Ολο-
μέλειας της Βουλής στη 

συνεδρία της 29ης Ιουνίου, α-
φού προηγηθεί συζήτηση στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ε-
λέγχου την Πέμπτη 28 Ιουνίου 
στην οποία αναμένεται να πα-
ραστεί ο Υπουργός Οικονομι-
κών Χάρης Γεωργιάδης για να 
ενημερώσει το σώμα για την ε-
πιτευχθείσα συμφωνία.
Η συζήτηση των εξελίξεων στο 
Συνεργατισμό από την Ολομέ-
λεια της Βουλής και την Επιτροπή 
Ελέγχου τέθηκε σ τη Σύσκεψη 
Αρχηγών ή Εκπροσώπων των 
κομμάτων, η οποία και όρισε τις 
ημερομηνίες συζήτησης.
Ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου 
το θέμα είναι από τον Αύγουστο 
που ενεγράφη από τον Πρόε-
δρο του Κινήματος Οικολόγων 
– Συνεργασία Πολιτών Γιώργο 
Περδίκη.
Στ η  Σύσκεψη Α ρχηγών το 
ζήτημα ηγέρθη από το ΑΚΕΛ 
και «πέρασε» από την Ολομέ-
λεια με πλειοψηφία των κομμά-
των.
Η Σύσκεψη Αρχηγών δεν υιοθέ-
τησε εισήγηση του Προέδρου 
της Συμμαχίας Πολιτών Γιώρ-
γου Λιλλήκα να ανατεθεί σε 
ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα η 
αξιολόγηση της συμφωνίας για 
πώληση του Συνεργατισμού.
Σε δηλώσεις μετά τη Σύσκεψη 
Αρχηγών, ο Πρόεδρος της Συμ-
μαχίας Πολιτών είπε ότι ζήτησε 
να διενεργηθεί με λέ τη από 
τεχνοκράτες, επί της συμφω-
νίας πώλησης του Συνεργατι-
σμού.
«Αντ΄ αυτού θα αρκεστούμε σε 
πολιτικές και κομματικές κριτι-

κές», πρόσθεσε.
Ο κ. Λιλλήκας είπε ακόμα ότι 
ζήτησε με επιστολή του από τον 
Πρόεδρο της Βουλής, όπως στα 
πλαίσια του Κοινοβουλευτικού 
ελέγχου η Βουλή αναθέσει σε 
διμελή ή τριμελή ομάδα εμπει-
ρογνωμόνων και ε ιδικών να 
αξιολογήσει τους οικονομικούς 
όρους της συμφωνίας πώλησης 
του Συνεργατισμού στην Ελλη-
νική Τράπεζα.
«Να μελετήσει δηλαδή κατά 
πόσο οι οικονομικοί όροι είναι 
δίκαιοι κατά πόσο κερδίζει ή 
ζημιώνει το δημόσιο και κατά 
πόσο αυτή η συμφωνία είναι 
μεροληπτική προς όφελος της 
εμπορικής τράπεζας», διευκρί-
νισε.
Ο Πρόεδρος της Συμμαχίας εξέ-
φρασε λύπη επειδή τελικά δεν 
υιοθετήθηκε η εισήγηση του, 
παρατηρώντας ότι επίσημα δεν 
έχει απορριφθεί, με την πλειο-
ψηφία των κομμάτων να κατα-
λήγει για εγγραφή του θέματος 
στο κεφάλαιο Δ.
«Αυτό που εγώ ζητώ είναι εξέ-
ταση της συμφωνίας’», συνέ-
χισε προσθέτοντας ότι πωλή-
θ η κ ε  κ ρ α τ ι κ ή 
π ε ρ ι ο υ σ ί α  κα ι 
πρέπει να διερευ-
νηθεί αν είναι ετε-
ροβαρής ή δίκαια.
Ο Πρόεδρος του 
Κινήματος Οικο-
λόγων – Συνερ-
γα σ ία  Π ολ ι τ ώ ν 
Γιώργος  Περδί -
κης δήλωσε ότι στο πλαίσιο του 
θέματος που προωθείται από 
τα κόμματα της αντιπολίτευσης 
στην Ολομέλεια της Βουλής, θα 
συζητηθεί η συμφωνία πώλη-
σης της ΣΚΤ στην Ελληνική Τρά-
πεζα, οι επιπτώσεις της συμφω-
νίας στην οικονομία και στους 
δανειολήπτες, καθώς και ότι 
προηγήθηκε σε σχέση με τον 
Συνεργατισμό πριν φτάσουμε 

στην σημερινή κατάσταση.
Είπε ακόμα πως θέση των Οικο-
λόγων είναι ότι η όποια έρευνα 
πραγματοποιηθεί, πρέπει να 
είναι διεισδυτική και να αποδί-
δει ευθύνες.
Ο κ. Περδίκης διατύπωσε τη 
θέση [ότι τις μεγαλύτερες ευθύ-
νες φέρει η Κυβέρνηση που 
διαχειρίστηκε τον Συνεργατι-
σμό από το 2015.
«Θα ζητήσουμε να αναδε ι-
χθούν και οι ευθύνες των κομ-
μάτων, των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων, των δανείων στα 
πολιτικά πρόσωπα αλλά και οι 
ευθύνες της παρούσας κυβέρ-
νησης και διοίκησης του Συνερ-
γατισμού, συμπλήρωσε.

ΕΤΥΚ: Όλοι να συμβά-
λουν στην επιτυχή κατά-
ληξη των διαδικασιών 
Στην διαπίστωση ότι θα πρέ-
πει όλοι να συμβάλουν για την 
επιτυχή κατάληξη των διαδικα-
σιών για εφαρμογή της συμ-
φωνίας αυτής, αποφεύγοντας 
λανθασμένες πρακτικές, νοο-
τροπίες και γενικά τις στρεβλώ-
σεις που ίσχυαν στο Συνεργα-

τισμό, κατέληξε η 
χθεσινή σύσκεψη 
σ τ ε λ ε χ ώ ν  τ η ς 
ΕΤΥΚ στην Ελλη-
νική Τράπεζα.
«Είμαστε βέβαιοι 
ότι μόνο με αυτό 
τον τρόπο το νέο 
σ χ ή μ α ,  η  ν έ α 
Ε λ λ η ν ι κ ή  Τρ ά -

πεζα θα λειτουργήσει εύρυθμα 
και αποτελεσματικά, συμβάλ-
λοντας στη διατήρηση της στα-
θερότητας στο τραπεζικό μας 
σύστημα», αναφέρει η ΕΤΥΚ σε 
ανακοίνωση της προς το προ-
σωπικό της Ελληνικής Τράπε-
ζας.
Επίσης, η ΕΤΥΚ αναφέρει ότι 
«είναι από όλους αποδεκτό, 
πως η συγκεκριμένη συμφω-

νία για να υλοποιηθεί, χρειά-
ζεται τη συνειδητή συμμετοχή 
του συνόλου των συναδέλφων 
τόσο αυτών που θα μεταφερ-
θούν από το Συνεργατισμό όσο 
και αυτών που είναι σήμερα 
στην Ελληνική Τράπεζα».
Αναφέρει πως «πρόκειται για 
μια γιγάντια προσπάθεια, και 
η ΕΤΥΚ, ως η συνδικαλιστική 
Οργάνωσή του Τραπεζ ικού 
χώρου, διαθέτει την εμπειρία 
και γνωρίζει τις προκλήσεις και 
τις ευκαιρίες που δημιουργεί 
μια τέτοια εξέλιξη».
«Είμαστε βέβαιοι πως τα μέλη 
μας, με τη δική μας συμπαρά-
σταση αλλά και καθοδήγηση, 
όπου αυτό χρειαστεί, θα κατα-
βάλουν κάθε προσπάθεια για 
απόλυτη επιτυχία του ‘εγχειρή-
ματος’», προσθέτει.
Τα στελέχη μας, σύμφωνα με 
την ΕΤΥΚ, «έ χον τας υπόψη 
όλα τα κακώς έχοντα αναφο-
ρικά με τη λειτουργία και δια-
κυβέρνηση του Συνεργατισμού, 
τα οποία τον οδήγησαν σ το 
σημείο που βρέθηκε σήμερα, 
εξέφρασαν την ανησυχία τους 
και τόνισαν ότι δεν πρέπει κατ΄ 
ουδένα λόγο να αφεθούν αυτές 
οι ‘παθογένειες’, να μεταφερ-
θούν στην Ελληνική Τράπεζα».
Σε ό,τ ι αφορά το προσωπικό 
που θα με ταφερθεί από το 
Συνεργατισμό, η ΕΤΥΚ αναφέ-
ρει ότι τα στελέχη της «τόνισαν 
ότι το σύνολο του προσωπικού 
της Ελληνικής, θα καλωσορίσει 
καλόπιστα τους συναδέλφους 
αυτούς ούτως ώστε να ν ιώ-
σουν γρήγορα ότι ανήκουν σε 
μια ενιαία οικογένεια εργαζο-
μένων με κοινή κουλτούρα, που 
ξέρουν να στηρίζουν ο ένας τον 
άλλο και όλα τα δικαιώματα 
που η ΕΤΥΚ, η Συνδικαλιστική 
Οργάνωση του χρηματοπιστω-
τικού χώρου, με αγώνες κατά-
φερε να κερδίσει για τα μέλη 
της θα ισχύουν για όλους».

Στη Βουλή η πώληση του Συνεργατισμού
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Ο 
πρωθυπουργός του Καναδά χα-
ρακτήρισε σήμερα «απαράδε-
κτο» τον χωρισμό των παιδιών 
από τους γονείς τους που εισήλ-

θαν παράνομα στις ΗΠΑ.
«Αυτό που συμβαίνει στις ΗΠΑ είναι απα-
ράδεκτο» δήλωσε ο Τζάστιν Τριντό στα 
γαλλικά, προσερχόμενος στο κοινοβού-
λιο, ενώ πρόσθεσε κατόπιν μιλώντας στα 
αγγλικά, ότι είναι «λάθος».
«Δεν μπορώ να φανταστώ τί βιώνουν 
αυτές οι οικογένειες αυτή τη στιγμή. Προ-
φανώς, δεν διευθετούμε με αυτόν τον 
τρόπο τα πράγματα στον Καναδά» υπο-
γράμμισε, προτού παραστεί σε μια συνε-

δρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
κόμματός του.
«Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε 
τους πιο ευάλωτους προσδιορίζει αυτό 
που είμαστε ως άνθρωποι, χώρες και διε-
θνής κοινότητα» σημείωσε, επίσης, σε ένα 
δελτίο τύπου που εκδόθηκε σήμερα με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύ-
γων.
Ο επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης 
απηύθυνε έκκληση στους Καναδούς και σε 
«ολόκληρο τον κόσμο» να «επιδεικνύουν 
αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, στους εκτο-
πισμένους και όλους όσοι αναγκάστηκαν 
να εγκαταλείψουν τις εστίες τους».

διεθνή νέα

Q
VO VADIS AMERICA θα μπορούσε να 
ήταν ο τίτλος του περιοδικού ΤΙΜΕ τυ-
πωμένος πάνω σε αυτό το κατακόκκι-
νο εξώφυλλο-ντροπή για το αμερικα-

νικό σύστημα που έφτασε στο σημείο δια νόμου 
να χωρίζει τα παιδιά από τους μετανάστες γονείς 
τους στα σύνορα με το Μεξικό. 
Αντ’ αυτού η συντακτική ομάδα του αμερικανι-
κού περιοδικού προτίμησε το πιο σαρκαστικό 
«Καλωσορίσατε στην Αμερική». Μόνο που η 
ειρωνεία σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι πάντα 
αποτελεσματική. Ενδεχομένως να μην είναι και 
καθόλου αποτελεσματική όταν ένα τερατώδες 
κράτος όπως αυτό των ΗΠΑ φθάνει στο σημείο 
να νομιμοποιήσει τέτοιες βάρβαρες πρακτικές.
Μέχρι τώρα οι νέες γενιές μετά τον πόλεμο παρα-
κολουθούσαν τέτοιες σκηνές μόνο σε ταινίες που 
επανέφεραν στην μνήμη τον διαχωρισμό των παι-
διών από τους γονείς τους στα ξεχειλισμένα βαγό-
νια από ανθρώπους που έστελναν οι Ναζί στα 
κρεματόρια. 
Έπρεπε να το δουν με τα μάτια τους οι Αμερι-
κανοί πολίτες έτσι ώστε να αντιδράσουν. Και οι 
αντιδράσεις ήρθαν από παντού. Από τις ελίτ των 
πανεπιστημίων, από το Χόλιγουντ ακόμη και από 
την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ Ιβάνκα. Μα πάνω 
απ’ όλα οι αντιδράσεις στις υπόλοιπες χώρες του 
κόσμου ήταν αυτές που ώθησαν τον πρόεδρο 
των ΗΠΑ να υπογράψει μόλις χτες ένα διάταγμα 
με το οποίο απαγορεύει στους συνοριοφύλακες 
να απομακρύνουν τα παιδιά από τους γονείς τους 
μόλις αυτοί συλλαμβάνονται πάνω στη συνορι-
ακή γραμμή κατά μήκος του Ρίο Γκράντε.
Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ εξελέγη και 
γιατί υποσχέθηκε την οικοδόμηση ενός τοίχους 
που θα θύμιζε το Σινικό κατά μήκος των συνόρων 
των ΗΠΑ με το Μεξικό. Επισημαίνεται πως έλαβε 
τις ψήφους των Αμερικανών πολιτών δεσμευόμε-
νος πως τα κονδύλια που είναι αναγκαία για την 
οικοδόμηση αυτού του τοίχους θα τα έπαιρνε από 
το Μεξικό εξαναγκάζοντας την κυβέρνησή του να 
τα δώσει. Τελικά δεν έγινε τίποτα από τα δύο. Ένα 
μικρό κομμάτι του γιγαντιαίου αυτού οικοδομή-
ματος απλά άρχισε να χτίζεται για να κλείσουν τα 
στόματα, ενώ ο πρόεδρος του Μεξικό αρνήθηκε 
κάθε κουβέντα σαρκάζοντας και καταγγέλλοντας 
των Αμερικανό πρόεδρο. 
Το ζήτημα δεν είναι αν και κατά πόσο ο σημερινός 
Λευκός Οίκος παράγει τέτοιου είδους διατάγματα 
και νόμους. Το ζήτημα είναι πως οι ΗΠΑ, αυτή η 
χώρα της ελευθερίας και των ευκαιριών έφθασε 
στο σημείο να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες με 
το πρόσχημα της αυτοπροστασίας. 

Μπορεί το περιοδικό ΤΙΜΕ να ανοίγει τον φάκελο 
της ντροπής παρουσιάζοντας την ωμότητα με 
την οποία λειτουργεί το σημερινό αμερικανικό 
κράτος στα υψηλότερα κλιμάκια του. Ωστόσο 
η κουβέντα που υφέρπει στην Ευρώπη και η 
οποία παίρνει σάρκα και οστά με αφετηρία την 
μίνι Σύνοδο Κορυφής της ερχόμενης Κυριακής 
στις Βρυξέλλες για το προσφυγικό δείχνει πως 
το σύνολο σχεδόν του λεγόμενου πολιτισμένου 
κόσμου, επιχειρεί να αντιμετωπίσει με τρόπους 
παράταιρους και επικίνδυνους το φαινόμενο της 
μετανάστευσης που ο ίδιος αυτό κόσμος προ-
κάλεσε.
Άρχισε και η Ευρώπη να μιλάει για τη δημιουρ-
γία hot spots σε μη ευρωπαϊκά εδάφη που θα 
συγκεντρώνονται οι μετανάστες και οι πρόσφυ-
γες. Δηλαδή δημιουργία θυλάκων βαρβαρότητας 
και πόνου με βασικό μέλημα να μην  μπορούν οι 
άνθρωποι αυτοί να φθάσουν στις Γαίες της Επαγ-
γελίας. Κλείνουν τα μάτια σε ένα φαινόμενο που 
προκάλεσαν οι πόλεμοι, ο πόνος και η μιζέρια 
που αυτές οι πολιτισμένες χώρες προκάλεσαν με 
την χαώδη διαχείριση των συμφερόντων τους σε 
όλες αυτές τις περιοχές του πλανήτη όπου αυτή 
τη στιγμή συγκρούονται η λογική με την βαρβα-
ρότητα. 
Η Ευρώπη και ο δυτικός κόσμος κλείνουν τα 
μάτια και σε κάτι άλλο. Στο γεγονός πως αυτή η 
κατάσταση έχει προκαλέσει και ένα άλλο φαινό-
μενο που επίσης προσλαμβάνει διαστάσεις πλημ-
μυρίδας. Γιατί μαζί με τους  μετανάστες και τους 
πρόσφυγες ταξιδεύει σαν σκιά διαπερνώντας τα 
συρματοπλέγματα και τα τσιμεντένια τείχη των 
συνόρων και το μίσος με την μορφή της εκδίκη-
σης. Το φανατικό Ισλάμ, η Τζιχάντ δεν είναι τίποτα 
άλλο παρά τα ιδεολογικά προϊόντα αυτής της 
παρατεταμένης αδικίας. Κάποιοι το εκμεταλλεύ-
τηκαν και πολλοί περισσότεροι το έκαναν σημαία. 
Βεβαίως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν προκάλεσε αυτή 
τη λαίλαπα αντιδράσεων γιατί φοβήθηκε τη Τζι-
χάντ από το Μεξικό. Ούτε Τζιχάντ υπάρχει στη 
Λατινική Αμερική ούτε και κίνδυνος της ανατρο-
πής της εξουσίας του συστήματος WASP (Λευκός 
- Άρειος Σάξονας Προτεστάντης). Το αρκτικόλεξο 
πάνω στο οποίο είναι βασισμένο το σύστημα 
εξουσίας της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ. Η σημε-
ρινή διακυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών 
απλά προσπαθεί να αποφύγει την ανατροπή 
των δημογραφικών δεδομένων όπως παλαιό-
τερα προσπαθούσε να ελέγξει την δημογραφική 
άνοδο των Αφροαμερικανών. Τα ισπανικά είναι 
αυτή τη στιγμή η δεύτερη γλώσσα που μιλιέται 
στην βόρειο Αμερική.

Η βασανιστική αφύπνηση της 
Αμερικής
Το αμερικανικό περιοδικό ασκεί, για ακόμη μία φορά, δριμύτατη κριτική στην 
πολιτική του Αμερικανού προέδρου και πιο συγκεκριμένα στην πρακτική 
διαχωρισμού των παιδιών μεταναστών από τις οικογένειές τους

Τζαστιν Τριντό: Απαράδεκτο να 
χωρίζουν τα παιδιά από τους γονείς 
τους 
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Αν επιμέναμε σε εύρος χρήσης 
διαφορετικό από το erga omnes, δεν 
θα φτάναμε σε συμφωνία, τόνισε ο 
υπουργός Εξωτερικών της ΠΓΔΜ

Ε
ίμαστε Σλάβοι» δήλωσε ο υπουργός 
Εξωτερικών της πΓΔΜ, Νίκολα Ντιμι-
τρόφ, σε συνέντευξη που παραχώ-
ρησε χθες, στην ενημερωτική εκπο-

μπή «Top Tema» του τηλεοπτικού σταθμού 
TELMA».
Σε ερώτηση «πότε ξεκινά η «μακεδονική» 
ιστορία», ο Ντιμιτρόφ είπε ότι αυτό είναι 
θέμα των ιστορικών και ότι ο ίδιος είναι 
νομικός. «Όμως, ως πολίτης γνωρίζω ότι η 
γλώσσα μου είναι μία από τις νοτιο-σλαβι-
κές γλώσσες, όπως και και ο πολιτισμός μας, 
η παράδοσή μας… νομίζω ότι για μας είναι 
υγιές να είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό που 
είναι δικό μας και πιστεύω ότι αυτή η περιπέ-
τεια (του εξαρχαϊσμού) πρέπει να τελειώσει», 
πρόσθεσε.

«Θα βγαίνουμε κάθε μέρα για να 
στηρίξουμε στο δημοψήφισμα την 
συμφωνία»
Ο Νικολά Ντιμιτρόφ τόνισε ότι η κυβέρνηση 
θα πάρει θέση στο δημοψήφισμα και θα 
σεβαστεί το αποτέλεσμά του. «Θα βγαίνουμε 
αν χρειαστεί κάθε μέρα, και δέκα φορές, και 
εκατό φορές, για να εξηγήσουμε γιατί πιστεύ-
ουμε ότι αυτή η συμφωνία 
είναι καλή και γιατί πρέπει 
να προχωρήσει. Δεν ξέρω 
ποιες θα είναι οι απόψεις της 
αντιπολίτευσης. Όμως αυτή 
η κυβέρνηση και αυτή η κοι-
νοβουλευτική πλειοψηφία 
θα σεβαστούν την βούληση 
του λαού. Είμαι πεπεισμένος 
ότι οι πολίτες θα στηρίξουν 
αυτήν την προσπάθεια, ότι 
οι φόβοι θα πέσουν», επισήμανε ο ΥΠΕΞ της 
πΓΔΜ.
«Αν η έκβαση του δημοψηφίσματος είναι 
θετική, σε συνθήκες άμεσης έκφρασης της 
βούλησης των πολιτών, θα είναι πολύ δύσκολο 
για τον Πρόεδρο να μην υπογράψει τον νόμο 
κύρωσης της συμφωνίας, γιατί τότε θα πάει 
κόντρα στην βούληση των πολιτών. Ίσως εδώ 
βρίσκεται η ελπίδα ότι ο νόμος θα υπογρα-
φεί. Η πολιτική δυναμική είναι τέτοια που, αν 
δεν υπογράψει τον νόμο σε τέτοιες συνθήκες, 

θα έχει καταπατήσει τρία πράγματα: την βού-
ληση των πολιτών, την ένταξη στο ΝΑΤΟ και 
την ευρωπαϊκή προοπτική και αυτό είναι τρο-
μερή ευθύνη», είπε ο Ντιμιτρόφ.
Σε ερώτηση γιατί η πΓΔΜ αποδέχθηκε το 
νέο όνομα να είναι για όλες τις χρήσεις, erga 
omnes, ο Ντιμιτρόφ απάντησε: «Διότι δια-
φορετικά δεν θα υπήρχε συμφωνία. Αυτή 
ήταν η θέση της Αθήνας και για το θέμα 
αυτό δεν έχω αμφιβολίες. Αν επιμέναμε 
στη διπλή φόρμουλα, δεν θα υπήρχε συμ-
φωνία. Υπάρχει η άποψη ότι η διπλή φόρ-
μουλα θα κρατούσε το θέμα ανοιχτό. Αν επι-
μέναμε σε εύρος χρήσης διαφορετικό από 
το erga omnes, δεν θα φτάναμε σε συμφω-
νία. Επίσης, το εύρος συνδέεται στενά με το 
όνομα. Θα αποδεχόμασταν, για παράδειγμα, 
το όνομα Βαλκανική Δημοκρατία για διεθνή 
χρήση προκειμένου να διατηρήσουμε το 
«Δημοκρατία της Μακεδονίας» στο εσωτε-
ρικό; Η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις 
δύο χώρες δείχνει πόσο βαθύ είναι το πρό-
βλημα.

Ιβανόφι: Δεν αλλάζω θέση
Βαθαίνει η κόντρα Ιβανόφ-Ζάεφ στα Σκόπια 
λίγο πριν την κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή 
για την επικύρωση από τους βουλευτές της 
συμφωνίας για το Σκοπιανό καθώς ο πρόε-
δρος της πΓΔΜ απάντησε στην «πρόκληση» 
του πρωθυπουργού της χώρας που απείλησε 
με καθαίρεσή του αν δεν υπογράψει τη συμ-

φωνία στην περίπτωση που 
υπερψηφιστεί από το λαό.
«Καλώ τον Ζάεφ μαζί με τα 
2/3 των βουλευτών που 
απαιτούνται για την αλλαγή 
του Συντάγματος της πΓΔΜ, 
να προχωρήσει άμεσα στη 
διαδικασία καθαίρεσης του 
προέδρου της χώρας. Η 
θέση μου όσον αφορά την 
επιζήμια συμφωνία είναι 

οριστική και δεν αλλάζει παρά τις απειλές 
και τις πιέσεις» αναφέρεται σε δήλωση που 
εκδόθηκε από το προεδρικό μέγαρο.
Σύμφωνα με το Σύνταγμα της ΠΓΔΜ για να 
κινηθούν οι διαδικασίες κατά του προέδρου 
της χώρας απαιτείται η σύμφωνη γνώμη 
των δύο τρίτων των βουλευτών. Στη συνέ-
χεια αναλαμβάνει το Συνταγματικό Δικαστή-
ριο που θα είναι και αυτό που θα κρίνει αν 
συντρέχουν οι λόγοι παύσης του προέδρου 
της χώρας.

διεθνή νέα

Ομολογία Ντιμιτρόφ: Είμαστε 
Σλάβοι, έχουμε το δικό μας 
πολιτισμό

Α
πάνθρωπη» χαρακτήρισε την 
πρακτική διαχωρισμού των παι-
διών παράτυπων μεταναστών α-
πό τους γονείς τους, την οποία 

προβλέπει η νέα μεταναστευτική πολιτι-
κή του Ντόναλντ Τραμπ, ο ρόκερ Μπρους 
Σπρίνγκστιν.
Ο 68χρονος τραγουδιστής χρησιμοποίησε 
το «βήμα» του βιογραφικού σόου του στο 
Μπρόντγουεϊ, όπου παρουσιάζεται η ζωή 
του διανθισμένη με τα καλύτερα τραγούδια 
του, για να καταδικάσει τον Αμερικανό πρό-
εδρο για τον τρόπο που επιμένει να χειρίζε-
ται των θέμα των μεταναστών που εισέρχο-
νται παράνομα στη χώρα με τα παιδιά τους.
Μάλιστα, χαρακτήρισε βλασφημία την 
δικαιολογία που πρόβαλαν ορισμένα 
«υψηλόβαθμα στελέχη της Αμερικανικής 
Κυβέρνησης», ότι είναι δήθεν χρέος τους να 
χωρίζουν τα παιδιά από τους γονείς.

«Εδώ και 146 παραστάσεις, παίζουμε τα 
ίδια τραγούδια κάθε βράδυ. Απόψε όμως 
οι περιστάσεις απαιτούν κάτι διαφορε-
τικό» είπε ο ρόκερ, ερμηνεύοντας στη 
συνέχεια το The Ghost of Tom Joad, ένα 
τραγούδι διαμαρτυρίας που ηχογραφή-
θηκε το 1995 και είναι εμπνευσμένο από 
τον ομώνυμο χαρακτήρα του μυθιστορή-
ματος «Τα Σταφύλια της Οργής» του Τζον 
Στάινμπεκ. Στο τραγούδι του Σπρίνγκστιν, 
οι εικόνες φτώχειας και ανέχειας από τη 
δύσκολη δεκαετία του 1930 έχουν αντι-
κατασταθεί από σύγχρονες εικόνες ανι-
σότητας και εξαθλίωσης. «Όποτε κάποιος 
αγωνίζεται να βρει ένα μέρος να σταθεί 
στα πόδια του, μια δουλειά ή ένα χέρι βοή-
θειας/Όποτε κάποιος αγωνίζεται να είναι 
ελεύθερος/Κοίταξε στα μάτια του και θα 
δεις εμένα», αναφέρει το τραγούδι του 
Σπρίνγκστιν.

Σπρίνγκστιν κατά Τραμπ: Βλασφημία 
να λες ότι έχεις χρέος να χωρίζεις τα 
παιδιά από τους γονείς 

«Σύγκρουση» Ιταλίας-Γαλλίας για το 
μεταναστευτικό

Α
ντιπαράθεση σε επίπεδο κορυ-
φής μεταξύ Ιταλίας και Γαλλίας 
με αφορμή το μεταναστευτι-
κό, έχει ξεσπάσει τα τελευταία 

24ωρα, μετά τις δηλώσεις του Εμανουέλ 
Μακρόν, οι οποίες προκάλεσαν την απά-
ντηση της νέας κυβέρνησης στη Ρώμη.
Σύμφωνα με την γαλλική εφημερίδα 
Figaro, o Γάλλος πρόεδρος, με αναφορά 
στην Ιταλία τονισε: «Τους βλέπετε να ανα-
πτύσσονται συνεχώς στην Ευρώπη, σε 
χώρες που νομίζαμε ότι ήταν αδύνατον να 
επανεμφανιστούν. Οι φίλοι μας, οι διπλα-
νοί, λένε τα χειρότερα πράγματα, και εμείς 
συνηθίζουμε. Προχωρούν στις χειρότε-
ρες προκλήσεις και κανείς δεν ενοχλεί-
ται».
Ο Ιταλός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 
και αρχηγός των Πέντε Αστέρων, Λουίτζι 
Ντι Μάιο, απάντησε στον Γάλλο πρόεδρο 
ότι «τα λόγια του είναι προσβλητικά και οι 
δηλώσεις του εκτός τόπου και χρόνου», 
από την στιγμή που «η πραγματική υπο-
κρισία είναι εκείνη όσων απωθούν τους 
μετανάστες στα ιταλογαλλικά σύνορα και 
θέλουν να γίνουν και ηθικολόγοι».

Παράλληλα, ο Ιταλός υπουργός Εσωτε-
ρικών Ματτέο Σαλβίνι αναφέρθηκε στον 
διεθνούς φήμης δημοσιογράφο και συγ-
γραφέα Ρομπέρτο Σαβιάνο, τονίζοντας ότι 
η αρμόδια δημόσια υπηρεσία θα αποφα-
σίσει αν πρέπει να συνεχίσει να του παρέ-
χεται ένοπλη προστασία από το κράτος, 
δεδομένου ότι περνά και πολύ καιρό στο 
εξωτερικό.
Υπενθυμίζεται ότι ο Ρομπερτο Σαβιάνο 
έχει δεχθεί επανειλημμένα απειλές κατά 
της ζωής του από την μαφία της Νάπολης, 
ενώ έχει ασκήσει αυστηρή κριτική στην 
πολιτική του Ματτέο Σαλβίνι, ιδίως στο 
μεταναστευτικό.
«Νομίζεις ότι θα με απειλήσεις ή θα με 
εκφοβίσεις, νομίζεις ότι είμαι ευτυχής να 
ζω με ένοπλη προστασία από τότε που 
είμαι 26 ετών;», ρώτησε με νόημα τον 
γραμματέα της Λεγκα, ο γνωστός Ιταλός 
συγγραφέας, σε βίντεο που ανήρτησε στο 
διαδίκτυο.
«Νομίζεις ότι μπορώ να σε φοβηθώ, 
μασκαρά; Φοβάμαι περισσότερο να ζω 
με αυτό τον τρόπο, παρά να πεθάνω», 
πρόσθεσε ο Ρομπέρτο Σαβιάνο.
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διεθνή νέα

Η online διαδικασία και τα ερωτήματα 
που θα πρέπει να απαντήσουν οι 
ενδιαφερόμενοι - Απλή και γρήγορη 
η διαδικασία - Οι απαντήσεις θα 
δίνονται εντός δύο εβδομάδων - Πότε 
ξεκινά και ως πότε θα διαρκέσει - Οι 
προϋποθέσεις για τη μόνιμη άδεια 
παραμονής

B
rexit... Ένα δημοψήφισμα, ένα απο-
τέλεσμα, μία εφαρμογή. Το πρώτο 
και το δεύτερο είναι γνωστά. Η τε-
λευταία -και τελική- παράμετρος 

βρίσκεται ακόμη στο επίπεδο των «ζυμώσε-
ων», καθώς οι διαπραγματεύσεις για την έ-
ξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται δί-
χως οδικό χάρτη, καθώς είναι η πρώτη φορά 
που αποχωρεί κάποια χώρα -πολύ δε περισ-
σότερο του βεληνεκούς μίας Βρετανίας- από 
μία Ένωση κρατών. Σταδιακά, ωστόσο, γίνο-
νται γνωστές οι διαδικασίες που θα ακολου-
θήσουν, προκειμένου η μετάβαση στη νέα 
εποχή, να είναι όσο πιο ομαλή γίνεται τόσο 
για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, 
όσο και για εκείνους της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Ένα από τα στοιχεία που διέρρευσαν, 
είναι η online διαδικασία που θα κληθούν 
να ακολουθήσουν οι πολίτες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, προκειμένου να παραμείνουν 
στη Βρετανία.
Η διαδικασία για την αίτηση 
παραμονής θα λαμβάνει 
χώρα αποκλειστικά μέσω 
διαδικτύου και τα ερωτή-
ματα που θα καλούνται να 
απαντήσουν, ως... προαπαι-
τούμενα, είναι τρία και είναι 
πολύ απλά και... ανέξοδα.
Πρώτον, θα κληθούν να 
αποδείξουν την ταυτότητά 
τους. Δεύτερον, αν έχουν εμπλακεί σε εγκλη-
ματικές δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασί-
λειο, δηλαδή το ποινικό τους μητρώο και τρί-
τον, πότε έφτασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Οι απαντήσεις τους θα πρέπει να είναι ειλι-
κρινείς και απόλυτες, καθώς η εγκυρότητά 
τους θα διαπιστωθεί από τη σύγκρισή τους 
με τα στοιχεία που διαθέτει ήδη η βρετανική 
κυβέρνηση. Τουτέστιν, το ερωτηματολόγιο 
δεν αφορά τη συμπλήρωση των στοιχείων 
τους, αλλά τον έλεγχο για το αν η αίτηση προ-
έρχεται από το σωστό άτομο, ή αν πρόκειται 

για άτομο που θέλει να καλυφθεί πίσω από 
πλαστή ταυτότητα, προφανώς με σκοπό να 
διαπράξει κάποιο έγκλημα ή ακόμα και τρο-
μοκρατική πράξη.
«Η απάντηση θα εκδίδεται πολύ γρήγορα, 
καθώς τα στοιχεία υπάρχουν και μπορούμε 
εύκολα να τα επιβεβαιώσουμε», δήλωσε 
ο υπεύθυνος του προγράμματος που έχει 
εκπονήσει η βρετανική κυβέρνηση.
Η όλη διαδικασία θα είναι εξαιρετικά απλή 
και θα μπορεί να γίνει και μέσω spartphones, 
«κατεβάζοντας» τη σχετική «εφαρμογή» 
(app). Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων 
που αφορούν τις τρεις ερωτήσεις που ανα-
φέραμε παραπάνω, η απάντηση για την 
έγκριση παραμονής ή μη, θα δίνεται εντός 
δύο εβδομάδων ή και νωρίτερα.
Ο υπεύθυνος Sajid Javid μίλησε στη Βουλή 
των Λόρδων και εξήγησε αναλυτικά τον όλο 
σχεδιασμό, τονίζοντας πως «θα πρέπει να 
υπάρχει πολύ καλός λόγος για να αρνηθούμε 
μία αίτηση». Διευκρίνισε, δε, ότι ο έλεγχος 
του ποινικού μητρώου θα αφορά σοβαρά 
εγκλήματα και όχι απλήρωτες κλήσεις της 
τροχαίας ή άλλα παρόμοια αδικήματα.
Το πλάνο αναμένεται να κοστίσει περίπου 
170 εκατ. λίρες στη βρετανική κυβέρνηση 
και σύμφωνα με τον πρώτο υπολογισμό και 
με βάση τα στοιχεία που έχουν οι βρετανικές 
υπηρεσίες στη διάθεσή τους για τους Ευρω-
παίους πολίτες που διαβιώνουν στο Ηνω-

μένο Βασίλειο, αναμένονται 
σχεδόν 3,5 εκατ. αιτήσεις 
για παραμονή στη Βρετανία.
Όπως αντιλαμβάνεται ο 
καθένας, το ενδιαφέρον 
είναι μεγάλο και ιδιαίτερα 
για την Ελλάδα, καθώς πολ-
λοί Έλληνες έχουν επιλέ-
ξει να συνεχίσουν τη ζωή 
τους στη Βρετανία, κυρίως 

νέα παιδιά, με επιστημονική κατάρτιση και 
υψηλού επιπέδου σπουδές και διακρίσεις. 
Το ερώτημα που προκύπτει, λοιπόν, είναι το 
εξής. Πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία; Η βρε-
τανική κυβέρνηση θέλει να προχωρήσει σε 
όλες τις απαιτούμενες δοκιμές του συστή-
ματος, πριν το θέσει στη διάθεση των ενδι-
αφερομένων. Σύμφωνα με το χρονοδιά-
γραμμα που υπάρχει στην παρούσα φάση, 
το σύστημα θα «ανοίξει» πιλοτικά το Φθινό-
πωρο και θα δοθεί ολοκληρωτικά στο κοινό 
με το ξεκίνημα του 2019.

Βrexit: Οι τρεις απλές απαιτήσεις για 
να παραμείνουν στη Βρετανία οι 
πολίτες της ΕΕ

Τι ήθελε να πει η πρώτη κυρία 
των ΗΠΑ με τη φράση που ήταν 
γραμμένη στην πλάτη του: 
«Πραγματικά, δεν με νοιάζει, 
εσένα;»

Τ
ο μπουφάν που φορούσε η Μελά-
νια Τραμπ στην αιφνιδιαστική επί-
σκεψη που πραγματοποίησε στα 
σύνορα με το Μεξικό προκάλεσε 

κατάπληξη και πολλά ερωτηματικά για το 
τι ήθελε να πει η πρώτη κυρία των ΗΠΑ με 
τη φράση που ήταν γραμμένη στην πλάτη 
του: «Πραγματικά, δεν με νοιάζει, εσένα;»
Η Μελάνια Τραμπ πήρε το αεροπλάνο για 
το Μακάλεν του Τέξας ντυμένη με ένα χακί 
μπουφάν –μάρκας Zara σύμφωνα με την 
Daily Mail– στο πίσω μέρος του οποίου 
ήταν γραμμένο, με μεγάλα λευκά γράμ-
ματα, το επίμαχο σύνθημα.

Κατά την άφιξή της στο Τέξας, η πρώτη 
κυρία είχε πλέον βγάλει το ελαφρύ μπου-
φάν, αλλά οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύ-
ωσης είχαν ήδη πάρει φωτιά.
«Δεν πρόκειται για φάρσα. Η Μελάνια 
Τραμπ φορούσε ένα σακάκι με τη φράση 
«δεν με νοιάζει» για να πάει στα κέντρα 
κράτησης παιδιών. Είμαι άναυδος», σχο-
λίασε στο Twitter ο Ζακ Πετκάνας, που 
πρόσκειται στο Δημοκρατικό Κόμμα.
Στο Twitter, τα ερωτηματικά πλήθαιναν, 
όπως και οι κάθε λογής εξηγήσεις. Ορι-
σμένοι αναρωτιούνταν αν επρόκειτο για 
ένα μήνυμα προς τον... σύζυγό της.
Η εκπρόσωπος της πάντως, η Στέφανι 
Γκρίσαμ, διαβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει 
κανένα κρυφό μήνυμα». «Είναι απλώς ένα 
μπουφάν (...) Μετά τη σημερινή σημα-
ντική επίσκεψη στο Τέξας, ελπίζω ότι τα 
μέσα ενημέρωσης δεν θα επικεντρωθούν 
στην γκαρνταρόμπα της», είπε.

ΗΠΑ: Το... μπουφάν της Μελάνια 
Τραμπ προκαλεί ερωτήματα για το 
«κρυφό μήνυμα» 

Τουρκία: Παραμένει στη φυλακή ο 
επικεφαλής της Διεθνούς Αμνηστίας 
στη χώρα

Τ
ουρκικό δικαστήριο αποφάσισε σή-
μερα την παράταση της φυλάκισης 
του επικεφαλής της Διεθνούς Αμνη-
στίας στην Τουρκία, γνωστοποίησε 

η οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων με μήνυμά της στο Twitter.
Το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο Τανέρ Κιλίτς 
θα παραμείνει στη φυλακή κι η επόμενη 
ακροαματική διαδικασία θα διεξαχθεί τον 
Νοέμβριο.
Ο Κιλίτς παραμένει έγκλειστος στις τουρκι-
κές φυλακές εδώ και έναν χρόνο, κατηγο-
ρούμενος ότι παρείχε στήριξη στον ιερο-
κήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν, τον οποίο η 
Άγκυρα κατηγορεί για την απόπειρα πραξι-
κοπήματος του Ιουλίου του 2016.
Εντωμεταξύ, δύο Ευρωπαίοι βουλευτές, 
ένας Γερμανός και ένας Σουηδός, γνωστο-
ποίησαν σήμερα ότι η Άγκυρα τους αρνή-
θηκε την είσοδο στην Τουρκία, όπου επρό-
κειτο να παρακολουθήσουν, ως διεθνείς 

παρατηρητές, τις προεδρικές και βουλευτι-
κές εκλογές της προσεχούς Κυριακής.
Ο Γερμανός βουλευτής Αντρέι Χούνκο, του 
κόμματος Die Linke, επρόκειτο να συμ-
μετάσχει στην ομάδα παρατηρητών των 
βουλευτικών και προεδρικών εκλογών 
για λογαριασμό του Οργανισμού για την 
Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 
(ΟΑΣΕ-OSCE).
Όμως, ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε 
αεροπλάνο στη Βιέννη, ο Τούρκος αντιπρό-
σωπος του ΟΑΣΕ ενημέρωσε τον οργανι-
σμό ότι η είσοδος στην τουρκική επικρά-
τεια δεν του επιτρέπεται, είπε ο Γερμανός 
βουλευτής.
«Υπό την ιδιότητα του βουλευτή της γερμα-
νικής Μπούντεσταγκ και μέλους της κοινο-
βουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, συμμετείχα στην επιτήρηση 
σχεδόν όλων των εκλογικών αναμετρή-
σεων στην Τουρκία» επισήμανε ο Χούνκο.
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οικογένεια

Ο
ι έφηβοι σήμερα μεγαλώνουν 
μέσα σ’ .έναν κόσμο που λα-
τρεύει την ελευθερία, που α-
πορρίπτει την ευθύνη, και τους 

εξασφαλίζει πολλούς τρόπους για να κά-
νουν και τα δύο.  
Πρέπει να μάθει ο γονιός να δίνει στον /
στην έφηβό του περισσότερη ελευθερία 
και να του/της αναθέτει ευθύνες καθώς 
μεγαλώνουν. Να μένουν αργά έξω. Να 
βρουν μία δουλειά μερικής  απασχόλη-
σης. Να μείνουν στο σπίτι κάποιου φίλου/
φίλης το βράδυ. Η ταχύτητα που τα κάνεις 
αυτά θα ποικίλει ανάλογα με την ωριμό-
τητα του εφήβου.
Καθώς το παιδί σου σιγά σιγά ετοιμάζε-
ται να φύγει από το σπίτι για να μπει στον 
κόσμο, θα επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό 
από εκείνους με τους οποίους ξοδεύει τον 
περισσότερο χρόνο του. Γιαυτό, εσύ, ως 
γονιός, θα χρειαστεί να  γνωρίσεις καλύ-
τερα τους φίλους του. Παρακάτω προτεί-
νουμε 4 τρόπους. 

 ª Φρόντισε να τους γνωρίσεις. Ζήτησε 
από τον έφηβό σου να καλέσει τους 
φίλους του στο σπίτι. Παρακολούθησε τον 
τρόπο που συμπεριφέρονται. Δείχνουν 
σεβασμό στους ανθρώπους και στα πράγ-
ματα; Μιλάνε καλά για τους γονείς τους 
και την οικογένεια; Μπορείτε να μάθετε 
πολλά από μια φιλική συζήτηση. Πώς τα 
πάνε στο σχολείο; Ποιες είναι οι εξωσχο-
λικές τους δραστηριότητες;   Πώς σου 
φαίνεται το ντύσιμό τους; Αν ανήκουν σε 
κάποια ομάδα με το παιδί σου --είτε στην 
εκκλησία, είτε στο σχολείο-- ρώτησε τον 
υπεύθυνο γι αυτούς εμπιστευτικά. 

 ª Γνώρισε τους γονείς τους.  Αν το παιδί 
σου σφυρηλατεί μία ισχυρή σχέση με το 
φίλο του/τη φίλη της, πρέπει να μάθεις 
περισσότερα για τη ζωή στο άλλο σπίτι. 
Να τους καλέσεις για φαγητό ώστε να 
μάθουν κι εκείνοι περισσότερα για σας, 
αλλά κι εσείς να μάθετε ό,τι μπορείτε γι 
αυτούς. Αν διαπιστώσεις ότι έχετε τις ίδιες 
απόψεις στα θέματα ανατροφής, θα μπο-
ρέσετε να κάνετε μία καλή συμμαχία. Έτσι 
όταν το παιδί σου λέει, “Γιατί δε μ’ αφή-

νεις. Η μητέρα του Βασίλη τον αφήνει,” 
είτε θα ξέρεις αν είναι αλήθεια είτε θα 
μπορείς να τηλεφωνήσεις και να μάθεις. 
Και αν υπάρχουν σημαντικές διαφορές 
στις απόψεις σας, τουλάχιστο μπορείτε να 
είστε λιγάκι επιφυλακτικοί. 

 ª  Μάθε τους βασικούς κανόνες στο 
σπίτι τους. Αν σου πει η κόρη σου, “Θα 
βγω με τη Μαρία,”, δεν είναι αρκετό για να 
την αφήσεις. Πρέπει να ξέρεις τι θα κάνουν 
και πού θα πάνε. Ποιος άλλος θα είναι 
εκεί; Αν πρόκειται να κοιμηθεί στο σπίτι 
της, θα είναι και οι γονείς της στο σπίτι;  Τι 
ταινία μπορούν να δουν; Υπάρχουν οινο-
πνευματώδη ποτά στο σπίτι τους; Οι έφη-
βοι είναι γνωστό ότι αλλάζουν εύκολα τα 
σχέδιά τους. Σε μια τέτοια περίπτωση θα 
επικοινωνήσει μαζί σου το παιδί σου για 
να σε ενημερώσει και να σε ρωτήσει για 
το καινούργιο σχέδιό τους αν συμφωνείς;

 ª Φρόντισε να μάθεις τι κάνουν όταν 
είναι μαζί. Όταν γυρίσει το παιδί σου στο 
σπίτι, είναι  σημαντικό να είσαι εκεί και να 
μην κοιμάσαι. Βέβαια, μην περιμένεις να 
σου δώσει λεπτομερή αναφορά.  Μπο-
ρείς όμως να μάθεις πολλά από τυχαίες 
συζητήσεις.
Όταν τα παιδιά μας ήταν στην εφηβεία 
τους, διαπιστώσαμε ότι μερικές φορές 
όταν έμπαιναν στο σπίτι  είχαν διάθεση 
να μιλήσουν, κι άλλες όχι. Όταν δεν είχαν 
διάθεση, απλά το αφήναμε να περάσει 
απαρατήρητο και μιλούσαμε για κείνο 
κάποια άλλη φορά. Όταν θέλουν να μιλή-
σουν, μη ρωτάς απλά ποιο έργο είδαν, 
αλλά σχολίασέ το. Άσε να σου πει τη 
γνώμη του ώστε να νομίζει ότι έχεις όρεξη 
για συζήτηση, και όχι για εξομολόγηση. 
Επίσης, να προσέχεις γενικά τη συμπερι-
φορά του παιδιού σου , ακόμα και το λεξι-
λόγιό του, ύστερα από την έξοδό του με 
το φίλο του/τη φίλη της. Βλέπεις κάποια 
αλλαγή; Αν ναι, είναι προς το καλύτερο ή 
προς το χειρότερο; 
Αν μάθεις αυτά τα τέσσερα πράγματα, 
μπορεί να σε βοηθήσουν να δεις αν πρέ-
πει ν’ αφήσεις περισσότερο το σχοινί ή να 
το μαζέψεις λιγάκι.

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

Οι φίλοι των εφήβων:
4 Πράγματα που πρέπει 

να ξέρει κάθε γονιός

To παιδί μου και εγώ
Αυτοί είναι οι 12 λόγοι 

που το μωρό κλαίει

Ό
πως και να το κάνουμε, το μω-
ρό εκδηλώνει όλες τις ανάγκες 
του με το κλάμα. Θέλει να κοι-
μηθεί, πεινάει, πονάει, φοβά-

ται και μόνο έτσι μπορεί να εκφράσει αυ-
τό που χρειάζεται. Εσείς πανικοβάλλεστε 
γιατί ακόμα ανακαλύπτετε πώς να αποκω-
δικοποιείτε το κλάμα του και τι κρύβεται 
από πίσω κάθε φορά. Οι 12 πιο συνηθι-
σμένοι λόγοι είναι οι παρακάτω:

 ª Πεινάει. Είναι και το πρώτο πράγμα 
που σας έρχεται στο μυαλό όταν το 
ακούτε να παραπονιέται. Συνήθως όμως, 
υπάρχουν άλλα στάδια πριν το κλάμα 
όταν θέλει να φάει. Χτυπάει τα χείλη του, 
γυρνούν το κεφάλι τους προς το χέρι σας 
όταν του χαϊδεύετε το μάγουλο και αρχί-
ζει να βγάζει ήχους που συνήθως καταλή-
γουν σε κλάμα.

 ª Στομαχικά προβλήματα λόγω κολι-
κών και αερίων. Αν το παιδί υποφέρει από 
κολικούς, μπορεί να κλαίει έως και 3 ώρες 
κάθε μέρα χωρίς ακριβή λόγο. Και δυστυ-
χώς, δεν μπορείτε να κάνετε κάποια ριζική 
κίνηση που θα το κάνει να σταματήσει. 
Απλά περνάει από μόνο του. Αν όμως το 
μωρό κλαίει αμέσως μετά το τάισμα, μπο-
ρεί να πονάει η κοιλίτσα του. Συμβουλευ-
τείτε τον παιδίατρο και μην δοκιμάζετε 
φάρμακα ή γιατροσόφια χωρίς πρώτα να 
έχετε ενημερωθεί καταλλήλως. Αν έχει 
πολλά αέρια και πονάει λόγω αυτού, 
δοκιμάστε να το βάλετε να ξαπλώσει ανά-
σκελα, να το πιάσετε από τα πατουσάκια 
του και να κουνήσετε κυκλικά τα πόδια 
του σαν να κάνει ποδήλατο.

 ª Θέλει να ρευτεί. Το ρέψιμο δεν είναι 
υποχρεωτικό αλλά αν το παιδί κλαίει 
αφού φάει, μπορεί απλά να χρειάζεται 
ένα καλό ρέψιμο. Τα μωρά καταπίνουν 
αέρα όταν θηλάζουν ή πίνουν από το μπι-
μπερό, επομένως χρειάζεται να τον απε-
λευθερώσουν άμεσα.

 ª Λερωμένη πάνα. Μερικά μωρά σας 
ενημερώνουν αμέσως όταν χρειάζονται 
αλλαγή πάνας. Κάποια όμως μπορούν να 
ανεχτούν τη λερωμένη πάνα για ώρα και 
να σας ενημερώσουν ετεροχρονισμένα.

 ª Θέλει να κοιμηθεί. Μπορεί να νομί-
ζετε ότι τα κουρασμένα μωρά κοιμούνται 
εύκολα πάντα και παντού αλλά τους είναι 
δύσκολο και αντί να κοιμηθούν, κλαίνε 
και γκρινιάζουν.

 ª Θέλει την αγκαλιά σας. Τα μωρά χρει-
άζονται την αγάπη, τη μυρωδιά σας, να 
σας κοιτούν στο πρόσωπο και να ακούνε 
το χτύπο της καρδιάς σας. Για να το κάνετε 
πιο συχνά χωρίς να χάνετε την ελευθερία 
κινήσεων, βάλτε ένα μάρσιπο για να το 
έχετε συνέχεια πάνω σας.

 ª Κρυώνει ή ζεσταίνεται πολύ. Η ιδα-
νική θερμοκρασία του μωρού είναι ένα 
‘στρώμα’ ρουχισμού και όχι πολλά μαζί 
που ίσως το κάνουν να νιώθει άβολα. Σε 
κάθε περίπτωση, να θυμάστε ότι το μωρό 
κλαίει γοερά όταν κρυώνει και όχι τόσο 
όταν ζεσταίνεται.

 ª Πονάει και δεν έχετε εντοπίσει γιατί. 
Μπορεί να έχουν τυλιχτεί λίγα μαλλιά 
γύρω από το δάχτυλο και να κόβουν την 
κυκλοφορία του αίματος. Ή μπορεί να 
ενοχλείται από το ύφασμα του ρούχου.

 ª Βγάζει δοντάκια. Κάθε φορά που 
βγαίνει ένα δόντι και πιέζει τα ευαίσθητα 
βρεφικά ούλα, το μωρό πονάει αρκετά και 
κλαίει. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις 
μωρών που το περνούν πιο ανώδυνα.

 ª Το ενοχλεί η ένταση. Σε ο,τιδήποτε 
μπορεί να φανταστείτε. Το δυνατό φως, 
οι ήχοι, το να γνωρίζει ξαφνικά πολλούς 
ανθρώπους γίνεται μία τρομακτική εμπει-
ρία και ο τρόπος να το δηλώσει, είναι το 
κλάμα.

 ª Χρειάζεται περισσότερη ένταση. Κι 
όμως, υπάρχουν και τα εξωστρεφή μωρά 
που λαχταρούν να γνωρίσουν τον κόσμο 
και θέλουν να είναι μονίμως δραστήρια. 
Επιλέξτε μία κούνια με το μωρό να κοιτά 
προς τον έξω κόσμο, περάστε χρόνο με 
γονείς που έχουν μωρά και οργανώστε 
συχνές δραστηριότητες.

 ª Είναι άρρωστο. Εάν έχουν ικανοποι-
ηθεί οι περισσότερες ανάγκες του και 
συνεχίζει να κλαίει, μπορεί έχει κρυώσει. 
Ελέγξτε τη θερμοκρασία του μήπως έχει 
πυρετό ή δέκατα.



20 22 Ιουνίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ο
ι άνθρωποι που πά-
σχουν από διαταρα-
χές μετατραυματι-
κού στρες κι άλλες 

ψυχικές διαταραχές που σχε-
τίζονται με το στρες κινδυνεύ-
ουν περισσότερο να εκδηλώ-
σουν κάποιο αυτοάνοσο νόση-
μα, σύμφωνα με μια νέα σουη-
δική επιστημονική έρευνα.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής 
τη δρα Χουάν Σονγκ του ιατρι-
κού Ινστιτούτου Καρολίνσκα 
του Πανεπιστημίου της Στοκ-
χόλμης, που έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο αμερικανικό 
ιατρικό περιοδικό «JAMA» 
(Journal of American Medical 
Association), σύμφωνα με 
το πρακτορείο Reuters, 
ανέλυσαν στοιχεία για 
106.464 ανθρώπους με 
διαταραχές του σ τρες, 
126 .652  α δ έ λ φ ι α 
τους χωρίς τέτοια 
διαταραχή, καθώς 
και περισσότερα 
από ένα εκατομμύ-
ριο άλλα μη συγγε-
νικά άτομα χωρίς τέτοιο 
πρόβλημα. Οι μισοί περί-
που άνθρωποι παρα-
κολουθήθηκαν σε 
βάθος τουλάχιστον 
δεκαετίας.
Διαπισ τώθηκε ότ ι 
όσοι  ε ίχαν  διαγ νω -
σθεί με διαταραχή μετα-
τ ραυμα τ ικού  σ τ ρε ς 
ήταν 46% πιθανό -
τερο να εμφανίσουν 
επίσης κάποια αυτο-
άνοση νόσο, σε σχέση 
με  όσους  δε ν  ε ί χαν 
διαταραχή του σ τρες. 
Όταν πάν τως οι ασθε-
νε ίς  με  με τα τ ραυμα τ ικό 
στρες έπαιρναν αντικαταθλι-
πτικά φάρμακα (SSRIs) κατά το 
πρώτο έτος μετά τη διάγνωσή 
τους, ο κίνδυνος εκδήλωσης 
αυτοάνοσου νοσήματος ήταν 
μικρότερος.
Ο κίνδυνος γ ια αυτοάνοσο 

νόσημα ήταν κατά μέσο όρο 
κα τά 36% αυξημέ νος  γ ια 
όποιον ε ίχε διαγνωσθεί με 
οποιαδήποτε διαταραχή του 
στρες. Υπολογίσθηκε ότι περί-
που ένας άνθρωπος στους 100 
που έχει διαγνωσθεί με δια-
ταραχή του στρες αναπτύσσει 
κάθε χρόνο κάποιο αυτοάνοσο 
νόσημα, έ ναν τ ι  ποσοσ τού 
0,6% στον γενικό πληθυσμό.
«Το σοβαρό ή παρατεταμένο 
συναισθηματικό στρες προ-
καλεί μεταβολές σε πολλαπλές 
σωματικές λειτουργίες μέσω 
απορρύθμισης στην απελευ-
θέρωση των ορμονών του 
στρες» δήλωσε η δρ Σονγκ.
Σοβαρό στρες μπορεί να προ-

έ λθε ι από την απώλεια 
ενός συγγενικού ή αγα-
πημένου προσώπου, από 
τη βίωση μιας φυσικής 

κα τ α σ τ ρ ο φ ή ς ,  τ ην 
έκθεση σε προσωπική 
βία κ.ά. Ενώ αρκετοί 

άνθρωποι ανακάμπτουν 
σ ταδιακά έπειτα από 

τέ τοια περισ τατ ικά, 
άλ λοι εκδηλώνουν 
ψυχ ικέ ς  δ ια ταρα -

χές, οι οποίες αυξά-
νουν τον κίνδυνο γ ια 

κάποια αυτοάνοση νόσο. 
Στις νόσους αυτές το ανο-

σοποιητ ικό σύσ τημα 
επιτίθεται στο ίδιο το 
σώμα του ασθενούς, 

προκαλών τας  παθή-
σεις όπως ο ερυθηματώ-

δης λύκος, η ρευματοει-
δής αρθρίτιδα, η πολλα-
πλή σκλήρυνση, η ελκώ-
δης κολίτιδα, ο διαβήτης 

τύπου 1 κ.ά.
Η νέα μελέτη δείχνει ότι το 

σ τ ρε ς αυξάνε ι  αναλογ ικά 
περισσότερο τον κίνδυνο για 
ενδοκρινολογικά αυτοάνοσα 
προβλήματα όπως ο διαβή-
της, ενώ ο κίνδυνος είναι τόσο 
μεγαλύτερος σε όσο νεότερη 
ηλικία γίνεται η διάγνωση της 
διαταραχής του στρες.

Τ
η μικρότερη πιθανότητα καρκίνου και πρόωρης θνησιμότητας 
εξαιτίας του καρκίνου έχουν όσοι καταναλώνουν κατά μέσο ό-
ρο λιγότερο από ένα ποτό τη μέρα στη διάρκεια της ζωής τους. Ο 
κίνδυνος για μερικά είδη καρκίνου αυξάνεται με κάθε παραπάνω 

ποτήρι αλκοόλ την εβδομάδα.
Οι έως τώρα ιατρικές συστάσεις είναι ότι ένας άνδρας δεν πρέπει να πίνει 
πάνω από δύο ποτά τη μέρα και μια γυναίκα όχι πάνω από ένα. Προη-
γούμενες έρευνες έχουν συμπεράνει ότι σε χαμηλά επίπεδα η κατανά-
λωση αλκοόλ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο θανάτου, ιδίως καρδιαγ-
γειακής αιτιολογίας.
Η νέα μελέτη δείχνει ότι τα ελαφριά επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ 
(χαμηλότερα όμως σε σχέση με τις έως τώρα συστάσεις) συνδέονται 
όντως με μειωμένο κίνδυνο για ορισμένους καρκίνους. Από εκεί και 
πέρα όμως, κάθε παραπάνω ποτηράκι αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Άντριου Κούντσμαν του Πανεπι-
στημίου Κουίνς του Μπέλφαστ στη Β. Ιρλανδία, που έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «PLoS Medicine», ανέλυσαν στοι-
χεία για σχεδόν 100.000 ανθρώπους σε βάθος εννέα ετών περίπου, στη 
διάρκεια των οποίων συσχετίσθηκε η κατανάλωση αλκοόλ με την εμφά-
νιση καρκίνων. Κατά τη διάρκεια της μελέτης υπήρξαν 12.763 νέα περι-
στατικά καρκίνου και 9.559 θάνατοι.
Διαπιστώθηκε όσοι άνθρωποι έπιναν λίγο αλκοόλ στη ζωή τους (ένα έως 
τρία ποτά την εβδομάδα) είχαν τον μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης καρ-
κίνου και πρόωρου θανάτου εξαιτίας της νόσου. Ο κίνδυνός τους ήταν 
μικρότερος σε σχέση με όσους δεν είχαν πιει ποτέ και με όσους έπιναν 
πολύ αραιά (λιγότερο από ένα ποτό την εβδομάδα).

Ν
έες οδηγίες για την α-
ντιμετώπιση της αρτη-
ριακής υπέρτασης, α-
νακοινώθηκαν στο 28ο 

Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εται-
ρείας Υπέρτασης, που πραγματο-
ποιήθηκε στην Βαρκελώνη.
Οι οδηγίες εμφανίζουν σημα-
ντικές αλλαγές σε σχέση με τις 
προηγούμενες, τροποποιώντας 
τους στόχους θεραπείας και τη 
στρατηγική φαρμακευτικής αντι-
μετώπισης , τόνισε ο πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρ-
τασης Κωνσταντίνος Τσιούφης, 
αναπλ. καθηγητής Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, Α’ Καρδιολογική 
Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκο-
μείο.
Σχετ ικά με τη διάγνωση της 
υπέρτασης, αυτή θα στηρίζε-
ται, όπως μέχρι σήμερα, στη 
μέτρηση της αρτηριακής πίε-
σης στο ιατρείο και προτείνεται 
η επιβεβαίωση είτε με 24ωρη 
καταγραφή (holter)  ε ί τ ε με 
μετρήσεις στο σπίτι. Σύμφωνα με 
τις οδηγίες του 2018, συνιστά-
ται ο πρωταρχικός στόχος της 
αγωγής να είναι η πτώση της πίε-
σης κάτω από 140/90 mmHg σε 
όλους τους ασθενείς και με την 
προϋπόθεση ότι η αγωγή είναι 
καλά ανεκτή, στόχος της θερα-
πείας θα πρέπει να είναι επίπεδα 
αρτηριακής πίεσης κάτω από 
130/80 mmHg ή και χαμηλότερα, 
στους περισσότερους ασθενείς.
Μάλιστα το ιδανικό εύρος τιμών 
της συστολικής αρτηριακής πίε-
σης για τους ασθενείς κάτω των 
65 ετών είναι μεταξύ 120-130 
mmHg και για τις ηλικίες από 65 
ετών και άνω 130-140 mmHg.
Πέρα από τους νέους στόχους για 
τη θεραπεία οι οδηγίες αλλάζουν 
και τη στρατηγική φαρμακευ-
τικής θεραπείας. Δηλαδή συνι-
στάται η έναρξη αντιυπερτασι-
κής αγωγής με συνδυασμό δύο 
φαρμάκων σε ένα χάπι. Εξαίρεση 
στον κανόνα της συνδυασμένης 
θεραπείας ενός χαπιού αποτε-
λούν οι «εύθραυστοι» ηλικιωμέ-
νοι και οι ασθενείς χαμηλού καρ-
διαγγειακού κινδύνου με στάδιο 
1 υπέρτασης (ιδίως αν η συστο-
λική αρτηριακή πίεση είναι < 150 
mmHg).

Νέες οδηγίες 
για την 
αντιμετώπιση 
της υπέρτασης Η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ 

συνδέεται με κίνδυνο καρκίνου

Το στρες αυξάνει τον 
κίνδυνο για αυτοάνοσο 
νόσημα

υγεία

Θ
έλεις να ενυδατώ-
σεις, να αποτοξι-
νώσεις και τελικά 
να αναζωογονήσεις 

τον οργανισμό σου εύκολα και 
γρήγορα;
Οι ανάμεικτοι φυσικοί χυμοί 
φρούτων είναι ότι καλύτερο 
θα μπορούσες να κάνεις προ-
κειμένου να πετύχεις τον στόχο 
σου. 
Πρόκειται για ροφήματα που 
μας προσφέρουν πληθώρα 
βιταμινών, ενώ είναι πλούσια 
σε θρεπτικές ουσίες που όχι 
μόνο χορταίνουν, μα επιπλέον 
μας χαρίζουν ενέργεια και 
καλή διάθεση για ολόκληρη 
την ημέρα. Τι άλλο να ζητήσει 
κανείς από το πρωινό του; 
Ο χυμός που ετοιμάζουμε 
σήμερα μαζί ενδείκνυται για 

τις γυναίκες με έντονη καθημε-
ρινότητα και πολλές υποχρεώ-
σεις, καθώς αποτελεί μια πραγ-
ματική «βόμβα» ενέργειας που 
υπόσχεται να μας δελεάσει να 
τον αντικαταστήσουμε ακόμα 
και με τον πρωινό μας καφέ. 
Είσαι έτοιμη να μπεις στην κου-
ζίνα και να τον ετοιμάσεις; Τα 
μόνα που θα χρειαστείς είναι 
ένα ακτινίδιο, 5 ώριμες φράου-
λες, ένα ροδάκινο, μία κουτα-
λιά της σούπας άπαχο γιαούρτι 
και λίγο τζίντζερ (πιπερόριζα). 
Καθάρισε και κόψε τα φρούτα 
σου σε μικρά κομματάκια και 
στη συνέχεια ρίξ’ τα στο μπλέ-
ντερ μαζί με το γιαούρτι, το τζί-
ντζερ και λίγο πάγο. 
Ο χυμός που θα αγαπήσεις όσο 
κανέναν άλλο είναι έτοιμος να 
σερβιριστεί στο ποτήρι σου.

Ο αποτοξινωτικός χυμός 
που θα εκτοξεύσει την 
ενέργειά σου στα ύψη!
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Ε
ίναι πάντοτε προδοσία να μιλάμε για 
τον σύζυγό μας με κάποιον άγνωστο, 
με φίλες μας ή τον ...αστρολόγο μας; 
Είναι χαρακτηριστικό σημάδι συζυγι-

κής κρίσης ή το δεκανίκι για ανθρώπους που 
δεν μπορούν ν’αντέξουν την αλήθεια στον 
γάμο τους;
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων 
είναι θέμα εμπιστοσύνης, ζήτημα πίστης  ή 
μόνο ένα γεύμα με την καλύτερη φίλη σας 
δίνει την ευκαιρία για εισβολή στην ιδιω-
τική ζωή; Δεν είμαι το είδος της γυναίκας που 
μιλάει για οικογενειακά θέματα με κάποιον 
άγνωστο σε ένα αεροπλάνο οδηγούμενη 
από κάποια διαταραγμένη ανάγκη για προ-
σοχή, σε συνδυασμό με μια - επιεικώς – ηλί-
θια άγνοια για το πότε αποσύρομαι και αρχί-
ζει το άλλο πρόσωπο. Γνωρίζω τα ελαττώ-
ματα και τα όριά μου και ανησυχώ ότι ανά 
πάσα στιγμή θα μπορούσα να μετατραπώ σε 
διάβολο μέσα στον γάμο μου. Στο παρελθόν 
ήμουν συνήθως τόσο αδιαφανής ώστε να 
έχω κερδίσει το ψευδώνυμο Σφίγγα σε ορι-
σμένους κύκλους. Οι αποκαλύψεις δεν ήταν 
στοιχείο του χαρακτήρα μου και το αμυντικό 
μου σύστημα απέφευγε ν’ανοίγει πληγές. 
Οταν άρχισα να συγγράφω και έμαθα πως να 
κρύβομαι πίσω από πιο τολμηρή προσωπι-
κότητα, όταν η ζωή μου έγινε όπως ήθελα και 
μου άρεσε – όταν τελικά μεγάλωσα – απο-
δείχθηκε ότι είχα πολλά να πω και δε ντρε-

πόμουν πλέον να τα πω. Τώρα διακρίνεται 
καθαρά ό,τι αισθάνομαι και είμαι αρκετά 
βέβαιη ότι πολλοί από τους αναγνώστες μου 
και μερικοί από τους φίλους μου περιστα-
σιακά επιθυμούν να κλείσω επιτέλους το 
στόμα μου!
Οι γυναίκες μιλούν για τους άνδρες, περισ-
σότερο ή λιγότερο ελεύθερα, από την εφη-
βεία τους. Η ελευθερία ν’ανταλλάσσουν προ-
σωπικές πληροφορίες για τ’αγόρια είναι ένας 
από τους πρώτους τρόπους να δηλώνουν 
την ανεξαρτησία από τους γονείς. Μαθαί-
νουμε νωρίς ότι η συζήτηση για τ’αγόρια 
αποτελεί κοινωνική κάθαρση. Και όταν μια 
ρομαντική επιχείρηση δημιουργεί εσωτε-
ρική σύγκρουση και μας καίει, τότε ποιον 
άλλον θα συγκαλέσουμε, για να κρίνουμε 
τις ενδείξεις, από την κριτική επιτροπή των 
ομοτίμων μας; Αυτή η αθυρόστομη συζή-
τηση συνήθως σταματάει όταν ο μήνας του 
μέλιτος έχει τελειώσει. Οταν δεν υπάρχει 
πραγματική συζυγική κρίση – για να στρα-
φούμε σε έμπιστο φίλο, συγγενή ή επαγγελ-
ματία σύμβουλο γάμου – οι περισσότεροι 
από εμάς αναφερόμαστε σε αθώες και αβλα-
βείς ιστορίες του γάμου μας και όχι σε ό,τι 
αντιμετωπίζουμε στην πραγματικότητα. Μια 
γυναίκα εισέρχεται στον γάμο και σφραγίζει 
την πόρτα της.
Πριν τον δέκατο όγδοο αιώνα δεν υπήρχε 
καμμία προστασία της ιδιωτικής ζωής. 

Εκπληκτικό, έτσι δεν είναι; Και όμως μέχρι 
το τέλος του δέκατου έβδομου αιώνα κανείς 
δεν έμενε ποτέ μόνος του. Πω, πω! Ισως το 
μυαλό σας ήδη έτρεξε στο μεγάλο στόμα του 
κόσμου της σημερινής εποχής, στο διαδί-
κτυο. Μήπως η οικογενειακή κρίση (η φράση 
σίγουρα ακούγεται κομψή και επιθυμητή), 
έχει να κάνει περισσότερο με το ήθος και την 
προσωπική αξιοπρέπεια ή είναι απλώς συν-
θήκη; Τις παλιές μέρες η αξιοπρέπεια πρέπει 
να ήταν τόσο δύσκολο να διατηρηθεί όσο 
και το απόρρητο της προσωπικής ζωής με 
όλους εκείνους τους συγγενείς και συμπέθε-
ρους, τόσο κοντά ο ένας με τον άλλον, χωρίς 
ικανοποιητική καθαριότητα και με ενοχλη-
τικές προσωπικότητες – ή αντίθετα δελεα-
στικές και μοσχομυρωδάτες – συνωστισμέ-
νοι στους ίδιους τέσσερις τοίχους. Αυτή η 
έλλειψη ιδιωτικής ζωής είναι ως επί το πλεί-
στον αδιανόητη σήμερα αν και όλοι συμφω-
νούμε πως για την ανατροφή παιδιού ̈ χρειά-
ζεται ένα χωριό .̈ Και αναστενάζουμε νοσταλ-
γικά για εκείνες τις πολύτιμες χαμένες κοινό-
τητες όπου όλοι φρόντιζαν ο ένας τον άλλον. 
Γιατί όμως στον γάμο είναι προκαθορισμένο 
να κλείνει η πόρτα από μόνη της; Ντρεπόμα-
στε ή θέλουμε να προστατευθούμε;
Λοιπόν, κάθε στενή συνομιλία με κάποιον 
άνδρα (συνάδελφο, φίλο ή άγνωστο) που 
δεν είναι ο σύζυγος σας, αποτελεί παραβί-
αση της συζυγικής πίστης, εκτός αν του το 

πείτε, και δεν έχει σημασία αν το τετ-α-τετ 
λαμβάνει χώρα στο κρεββάτι ή είναι ένα 
μικρό παράπτωμα. Νιώθω απαίσια, όπως 
όλοι, όταν βλέπουμε να παραβιάζεται ό,τι 
ιερό και απαραβίαστο: η ιδιαίτερη οικειό-
τητα του γάμου. Αν έχουμε πρόβλημα με τη 
διατύπωση ότι η λεκτική οικειότητα είναι 
τόσο αποτρόπαιη όσο και η σεξουαλική απι-
στία τότε ας κλείσουμε το μεγάλο στόμα μας 
αφού όλοι είμαστε ικανοί να γίνουμε αναξι-
όπιστοι όπως και να ξεγελαστούμε ότι υπάρ-
χει εμπιστοσύνη ενώ στην πραγματικότητα 
δεν υφίσταται.
Ο γάμος δεν είναι απλά ένας θεσμός. Είναι 
ζευγάρια με σάρκα και αίμα και το καθένα 
είναι τόσο ευρύ και πολύπλοκο, όπως και το 
σύμπαν με τον κάθε μικροσκοπικό κόσμο 
εντελώς μοναδικό. Ακόμη  και οι καλύτεροι 
φίλοι μας, που είναι σε θέση ν’ακούσουν 
προσεκτικά, ποτέ δεν μπορούν να ξέρουν την 
πραγματική ιστορία για τον γάμο μας με όσες 
λεπτομέρειες και αν την εξιστορήσουμε.
Η αφήγησή σας ξεσκεπάζει το πέπλο μόνο 
μπροστά στα δικά σας μάτια και πιθανόν αν 
καταφέρετε να εισχωρήσετε στο οικογενει-
ακό πρόβλημα με επιδεξιότητα τότε όταν 
επιστρέψετε στη συζυγική εστία μπορεί 
και δείτε τον σύζυγο πάλι όπως την πρώτη 
φορά...

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

ΜΕΓΑΛΟ  ΣΤΟΜΑ ! ΤΗΣ ΡΑΝΙΑΣ ΜΕΣΙΣΚΛΗ
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Α
ς μετρηθούμε λοιπόν!
Πόσοι είμαστε «εμείς» και πόσοι οι «άλλοι»; Τι 
κοινά έχουμε; Πόσα πράγματα -πέραν του μπου-
ζουκιού, του Αιγαίου και του Γκάλη- μας συνδέ-

ουν; Πόσο άνετα θα νιώθαμε αν τα παιδιά μας περνούσαν 
χρόνο στο σπίτι των «απέναντι». Γιατί δυστυχώς, σε αυτό 
το σημείο βρισκόμαστε. Οι μεν και οι δε με μοναδικό κοινό 
χαρακτηριστικό την κοινή γλώσσα.
Η Ελλάδα εδώ και χρόνια έχει πάρει έναν δρόμο χωρίς επι-
στροφή και -κατά τη γνώμη μου- χωρίς σωτηρία. Τα social 
media πήραν μια κοινωνία με χαμηλό επίπεδο μόρφωσης και 
παιδείας και την «ανατίναξαν». Της έδωσαν τη χαριστική βολή 
ημιμάθειας, που χρειαζόταν για να κυλήσει στο βούρκο. 
Και τώρα; Τώρα, πρέπει να πούμε αλήθειες, να ξεχάσουμε 
τα «παραμύθια» για εθνική ομόνοια και συνεννόηση και 
κυρίως να διαχωρίσουμε την κοινή γνώμη από την κοινή 
λογική.
Όχι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν έχουμε κοινά συμφέροντα, 
κοινές αγωνίες και κοινά όνειρα για το μέλλον, πέραν του 
αυτονόητου, της υγείας για εμάς και για τα αγαπημένα μας 
πρόσωπα.
Σε όλους τους υπόλοιπους τομείς, η ελληνική είναι μια 
βαθιά διχασμένη κοινωνία, γεμάτη μίσος, συμπλέγματα 
κατωτερότητας και ψωροπερηφάνιας, που μέρα με τη μέρα 
γίνεται όλο και πιο αποκρουστική. Μια χώρα, που μοιά-
ζει να έχει αφήσει τις τύχες της στον... θεό ήλιο, το μονα-
δικό «εθνικό προϊόν» που δεν έχει χάσει τη λάμψη του από 
την παρατεταμένη οικονομική και κοινωνική κρίση. Κατά 
τα λοιπά, με απαρχή την παιδεία, βρισκόμαστε σε απελπι-
στική κατάσταση και δυστυχώς χωρίς ελπίδα «επιστροφής» 
στην... κοινή λογική.
Ποιος είναι αυτός ο περιβόητος «λεβέντης μέσος Έλληνας»;

 ª Είναι αυτός που θεωρεί την ομάδα του «τρόπο ζωής» 
και τη φανέλα της «ιερό σύμβολο».

 ª Είναι αυτός που θεωρεί ότι έχει δικαίωμα να κλείνει 
τους δρόμους, γιατί... έχει δίκιο.

 ª Είναι αυτός που παρκάρει όπου θέλει, οδηγεί όπως 
θέλει και καπνίζει όταν θέλει.

 ª Είναι αυτός που ποστάρει στα social media ό,τι οι κακοί 
ξένοι απεργάζονται σκοτεινά σχέδια κατά της αδάμαστης 
πατρίδας.

 ª Είναι αυτός που προσπαθεί απεγνωσμένα να «ρίξει» 
μια ωραία γκόμενα, αλλά θεωρεί όλες τις ωραίες γκόμενες 
«βίζιτες».

 ª Είναι αυτός που θεωρεί τους gay «ανώμαλους» και 
τους Αμβρόσιους «φυσιολογικούς».

 ª Είναι αυτός που βρίζει το κατεστημένο και κάθε βράδυ 
ονειρεύεται να γίνει ο ίδιος κατεστημένο.

 ª Είναι αυτός που πιστεύει ότι είναι «παιδί» ενός ανώτε-
ρου θεού.

 ª Είναι αυτός που τραγουδούσε «δεν θα γίνεις Έλληνας 
ποτέ Αλβανέ», πιστεύοντας ότι κάθε λαός της οικουμένης 
έχει όνειρο να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο.

 ª Είναι αυτός που θεωρεί «αναφαίρετο» το δικαίωμα του 
να «βολευτεί».

 ª Είναι αυτός που «καταδικάζει μεν, αλλά...»
 ª Είναι αυτός που θέλει οι νόμοι να εφαρμόζονται μόνο 

για τους άλλους, αλλά όταν έρχεται η σειρά του, φωνάζει 
έξαλλος «έμενα βρήκατε ρε;»

 ª Είναι αυτός που αντιμετωπίζει τον αθλητισμό ως εκτό-
νωση και όχι ως ψυχαγωγία.

 ª Είναι αυτός που θεωρεί ότι «η θέση της γυναίκας είναι 
στην κουζίνα» και «αν πέσει και καμιά φάπα, δεν έγινε 

τίποτα...»
 ª Είναι αυτός που λατρεύει τον «ηγέτη» (και τις «μεθό-

δους του) της δική του ομάδας και μισεί τον «δίδυμο 
αδελφό» του που ηγείται (με τον ίδιο τρόπο) στην αντίπαλη 
ομάδα.

 ª Είναι αυτός που φώναζε οργισμένος «να καεί το 
μπουρδέλο η Βουλή».

 ª Είναι αυτός που θεωρεί τις δικές του θρησκευτικές ανά-
γκες σημαντικότερες από τις ανάγκες -ή της μη ανάγκες- των 
συμπολιτών του.

 ª Είναι αυτός που θεωρεί περίπου ντροπή να μαζέψει τα 
περιττώματα του σκύλου του.

 ª Είναι αυτός που πιστεύει ότι όποτε χάνει, τον έχει «στή-
σει» η διαιτησία, η μαφία, η λέσχη Μπίλντερμπεργκ, αλλά 
όταν κερδίζει, το έχει κάνει με την αξία του και κόντρα σε 
όλους και σε όλα.

 ª Είναι αυτός που θεωρεί «μαγκιά» του να κερατώνει και 
«προδοσία» αν τον κερατώσουν.

 ª Είναι αυτός που φοβάται το ξένο, το διαφορετικό, το 
περίεργο.

 ª Είναι αυτός που έχει αναγάγει την κουτοπονηριά σε 
«εθνικό ιδεώδες».

 ª Είναι αυτός που ποινικοποιεί την επιτυχία, τον πλούτο, 
τη χαρά κάθε είδους.

 ª Είναι αυτός που θεωρεί μια ήττα «καταστροφή».
 ª Είναι αυτός που νιώθει περηφάνια για την Ακρόπολη 

και τον αρχαίο ελληνικό 
πολιτισμό, αλλά η τελευταία 
του επίσκεψη σε μουσείου 
χρονολογείται στο δημοτικό 
σχολείο.

 ª Είναι αυτός που θεω-
ρεί δικαίωμά του να δέρνει, 
να προπηλακίζει, να πετάει 
γιαούρτια σε όποιον διαφω-
νεί μαζί του.

 ª Είναι αυτός που επιμέ-
νει ότι η «Χούντα έκανε δρό-
μους», αλλά κι αυτός που 
πιστεύει ότι τα «γκούλαγκ» 
ήταν λιγότερο φρικαλέα από 
τα «στρατόπεδα συγκέντρω-

σης».
 ª Είναι αυτός που δεν εμβολιάζει τα παιδιά του, γιατί... 

Ειλικρινά, αυτό δεν μπορώ να μπω καν στη διαδικασία να 
το αναλύσω.

 ª Είναι αυτός που ανέχεται τους νεοναζί, γιατί «θα ρίξουν 
φάπες στα λαμόγια».

 ª Είναι αυτός επιμένει να πιστεύει ότι οι «κακοί ξένοι 
έφεραν την Ελλάδα μας στο σημείο που είναι σήμερα».

 ª Είναι αυτός που μοιράζει καρκίνους και κατάρες, 
επειδή κάποιος προτιμάει τον Διαμαντίδη από τον Σπα-
νούλη και τούμπαλιν.

 ª Είναι αυτός που έχει κάνει ως αξίωμα στη ζωή του ότι 
«ο σκοπός αγιάζει τα μέσα».

 ª Είναι αυτός που «φιλάει ευλαβικά το χέρι του προύχο-
ντα», ελπίζοντας σε ένα ξεροκόμματο.

 ª Είναι αυτός που θεωρεί υποχρέωσή του να δικαιολο-
γεί τις καφρίλες, όταν αυτές προέρχονται από τους «δικούς 
του».

 ª Είναι αυτός που θεωρεί μεγαλύτερη επιτυχία στη ζωή 
του την κομπίνα.

 ª Μέσος Έλληνας δεν είναι αυτός που προπηλάκισε τον 
Μπουτάρη. Είναι αυτός που τον «δικαιολόγησε» στα social 
media...

 ª Ο μέσος Έλληνας είμαι εγώ, εσύ, οι φίλοι μας, οι συγγε-
νείς μας, οι γνωστοί μας.
Είναι «χρέος» στα παιδιά και κυρίως στα εγγόνια μας να 
«νικήσουμε» τον μέσο Έλληνα μέσα μας.
Πριν λίγα χρόνια, στα social media. γράφτηκε ότι αν μια 
μέρα ο «θεός» αποφασίσει να πραγματοποιήσει όλες τις 
ευχές των κατοίκων της Ελλάδας, το επόμενο πρωί, θα 
ξυπνήσουμε και θα λείπουν... 11,000,000 κατσίκες.
Αυτός είναι ο «μέσος Έλληνας» του 2018 και είναι ανυπόφο-
ρος. Απομόνωσέ τον, αρχικά από τον καθρέφτη σου και στη 
συνέχεια από τον περίγυρό σου. 
Υγ: Όχι, όσοι ψηφίζουν τους νεοναζί δεν ανήκουν στην 
κατηγορία του μέσου Έλληνα. Κατακάθια της κοινωνίας 
είναι, που θα αναγκάσουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους να 
ψάχνουν τρόπο να σβήσουν τα ηλεκτρονικά «ίχνη» τους, για 
να γλιτώσουν από την κατακραυγή.
Υγ2: Είχα γράψει ένα «παρόμοιο» κείμενο, τον Σεπτέμβριο 
του 2013, την επομένη της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα. 
Τότε, έγραφα μέσα στο γήπεδο, την ώρα του ημιτελικού του 
Eurobasket της Σλοβενίας. Το σημερινό, του οποίου αφορμή 
ήταν τα αίσχη κατά του Μπουτάρη, τα γράφω την ώρα του 
τελικού της Euroleague, στο Βελιγράδι. Πέρασαν σχεδόν 5 
χρόνια. Τίποτα δεν άλλαξε. Χειρότεροι γίναμε!
Δώσαμε τον «πόλεμο» κατά της καφρίλας και ηττηθή-
καμε κατά κράτος...

Πόσα κοινά έχεις με τον «μέσο Έλληνα»;
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
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απόψεις

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΕΣΑΝ ΤΩΡΑ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ?

Η 
«πρώτη φορά αριστερά»  κυβέρνηση που κατέ-
ληξε στη συμφωνία, μπορεί να καταπάτησε όλες 
τις υποσχέσεις της περί κατάργησης των μνημονί-
ων και να έκανε τα αντίθετά των εξαγγελιών που 

την έφερε στην εξουσία, αλλά έφτασε σε μια συμφωνία με 
τα  Σκόπια.
Σύμφωνα με το κείμενο που υπέγραψαν οι δυο κυβερνή-
σεις, τα Σκόπια θα πρέπει να έχουν κάνει το δημοψήφισμα 
και τη συνταγματική τους αναθεώρηση μέχρι το τέλος του 
2018, και όλες οι διαδικασίες που προβλέπει η συμφωνία  
θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την άνοιξη του επό-
μενου χρόνου, 2019. Μετά, θα ακολουθήσει η κύρωση-ψη-
φοφορία της συμφωνίας από την ελληνική Βουλή. 
Φυσικά μια παράταση είναι πάντα πιθανή, και η διαδρομή 
μέχρι την εφαρμογή των συμφωνηθέντων προβλέπεται 
μακρύς και δύσβατος. Υστέρα από τόσα χρόνια εθνικισμού 
και λαϊκισμού, δεν αποκλείονται δυσάρεστες εκπλήξεις 
στα προαπαιτούμε να της συμφωνίας και να σκοντάψουμε. 
Το θέμα λοιπόν σήμερα είναι: η συμφωνία «αξίζει τον 
κόπο»?
Τα ανταλλάγματα για την Ελλάδα είναι πιο σημαντικά από 
τη κατάσταση στο Σκοπιανό τα τελευταία 25 χρόνια?
Πρώτα απ όλα να πούμε ότι η επώδυνη πραγματικότητα 
είναι ότι για 70 χρονιά το ονομα Μακεδονία υπήρχε στην 
ονομασία της γειτονικής χωράς που μόνο εμείς επιμένομε 
να την αποκαλούμε «Σκόπια». Τι άλλαξε λοιπόν με την 
ύπαρξη της λέξης Μακεδονίας στο σύνθετο ονομα?  
Δεύτερον, θα βγουν από το  Σύνταγμα των Σκοπίων ανα-
φορές σε “προστασία μακεδονικών μειονοτήτων” εκτός 
συνόρων (αλυτρωτισμός). Καλό η όχι?
Τρίτον, αναγνωρίζεται  πως η Μακεδονική γλώσσα είναι 
σλαβικής  όχι Ελληνικής προέλευσης, και ότι ο λαός  της 
χώρας δεν σχετίζεται με τον αρχαίο ελληνικό Πολιτισμό. 
Λίγο είναι αυτό?
Κρατήσαμε μεν την αξιοπρέπεια της ιστορίας μας που ο 
Μέγας Αλέξανδρος ήταν Έλληνας αλλά δώσαμε την Μακε-
δονική εθνικότητα, με  αστερίσκους και υποσημειώσεις, 
και τη Μακεδονική γλώσσα.
Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρξε ποτέ Μακεδονική γλώσσα 
μόνο Ελληνιστική, οπότε  αν τη γλώσσα τους τη λένε Μακε-
δονική με σλάβικες και όχι Ελληνικές ρίζες πόσο μεγάλη 
μπορεί να είναι «η ζημιά»?
Η συμφωνία δεν απαιτεί  χορούς και διθυράμβους (όπως 
αλώστε δεν κάνουν και οι Σκοπιανοί), απαιτεί όμως λογική 
ανάλυση της συμφωνίας και όχι αποκλειστικά συναισθη-
ματική φόρτωση.
Οι εκστρατεία για την καταψήφιση της συμφωνίας είναι  
κατανοητή σε ένα βαθμό αλλά και πρέπουσα στρατηγική!  
Θυμάμαι μια φορά σαν πρόεδρος του Union εγώ και το 
συμβούλιο μου ψήφισα ενάντια στη συμφωνία που δια-
πραγματεύτηκε η ομάδα μας και συνέστησα στα μελη να 
υπερψηφίσουν! Γιατί? Διότι δεν ήθελα να είναι πολύ υψηλά 
τα ποσοστά αποδοχής της συμφωνίας, και να φανεί ότι 
αυτά που κερδίσαμε στις διαπραγματεύσεις απ τον εργο-
δότη ήταν υπερβολικά ευνοϊκά για μας, η ότι ο εργοδότης 
«τα έδωσε όλα»! Συντρέχουν λοιπόν λόγοι να υπάρξουν 
διαμαρτυρίες, έστω και εάν υπογράφτηκε η συμφωνία!
Τη στιγμή που στο διαδίκτυο πρωταγωνιστούν οι «πατριώ-
τες» και οι «προδότες», οι «Ελληναραδες» και οι «πουλη-
μένοι», και όλοι οι «πατριώτες» είναι πια ικανότεροι διπλω-
μάτες των πραγματικών διπλωματών, αυτό το άρθρο είναι 

παρακινδυνευμένο και θα τα «ακούσω» σίγουρα αλλά μια 
λογική ανάλυση χρειάζεται όχι μονοί συναισθηματισμοί 
και  πατριωτικές κορώνες.
Ο  υπέρ εθνικισμός είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ο βου-
λευτής Μπραρμπαρουσης φυλακίστηκε για τα ίδια περί-
που λόγια που πολλοί εκφράζουν στο ΦΒ και Ιντερνέτ και 
κορδώνονται!
Ας μη παρασυρθούμε απ τα αρνητικά συναισθήματα μας 
ενάντια στη «πρώτη φορά αριστερά»  κυβέρνηση. Η συμ-
φωνία με τα Σκόπια είναι ξεχωριστό θέμα.  Η  κινητο-
ποίηση, των υπερ.-πατριωτών και τα συλλαλητήρια δεν 
διαπραγματεύονται ούτε φτιάχνουν συμφωνίες.   Όμως 
η πληγή του σφετερισμού το ονόματος και ιστορίας της 

Μακεδονίας όλα αυτά τα χρόνια δεν επουλώθηκε, και πολ-
λοί  ειδικά από τη Μακεδονία αισθάνονται προδομένοι από 
τη κυβέρνηση και εθνικά ηττημένοι.
Λογικά όμως πως είναι δυνατόν ο Σκοπιανός πρόεδρος και 
η Σκοπιανή αντιπολίτευση να απορρίπτουν τη συμφωνία 
σαν ήττα για τα Σκόπια με τα ιδιά ακριβώς επιχειρήματα 
που χρησιμοποίει η Ελληνική αντιπολίτευση σαν ήττα για 
την Ελλάδα? 
Αφού οι αντιπολιτεύσεις και των δυο χωρών υποστηρί-
ζουν το κακό της συμφωνίας, ποιος πραγματικά πιστεύει 
ότι οι δυο αντιπολιτεύσεις σαν κυβερνήσεις  θα μπορού-
σαν να κάνουν μια  «καλλίτερη» συμφωνία και για τους μεν 
και τους δε? 
Μήπως και στις δυο χώρες υπάρχει αμοιβαίος εθνικισμός, 
αμοιβαία  αδιαλλαξία, αμοιβαία αδυναμία διαπραγμάτευ-
σης, αμοιβαία επιθυμία «αφήστε τα όλα ως ειναι»  ώστε 
κάθε χωρά να ζει στο όνειρο της ότι η άλλη δεν υφίσταται?   
Το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού δεν είναι κάτι που δίνε-
ται η επιτρέπεται από ένα άλλο λαό. Καίτοι οι Σκοπιανοί 
είναι τελείως  άσχετοι με τον Ελληνιστικό πολιτισμό και 
τον Μέγα Αλέξανδρο μπορούν να αυτό- προσδιορίζονται 
και να ονομάζονται Μακεδόνες! Στην Ελλάδα δεν είσαι ότι 
δηλώσεις?
Επειδή η κυβέρνηση των Σκοπίων υπό την πίεση της 
πληθώρας των εσωτερικών και εξωτερικών προβλημά-
των δείχνει προθυμία για την εξεύρεση συμβιβαστικής 
λύσης τώρα, μήπως η συμφωνία είναι  μια ευκαιρία για την 
Ελλάδα που ίσως να μη έχει πάλι  στο εγγύς μέλλον?
Tα πήραμε όλα; Φυσικά, όχι. 
Στα θετικά περιλαμβάνονται  η αλλαγή του συντάγματος η 

αφαίρεση συμβόλων με χαρακτηριστικά αλυτρωτισμού (Αν 
τελικα πραγματοποιηθουν) και παραδοχή ότι δεν υπάρχει 
σχέση μεταξυ  της Αρχαίας Ελληνικής Μακεδονίας και της 
νεας βόρειας Μακεδονίας. Στα αρνητικά έχουμε την ανα-
γνώριση της μακεδονικής εθνικότητας και δευτερεύοντος 
γλώσσας. Βέβαια υπάρχουν οι σχετικές επισημάνσεις ότι 
και οι δυο  έχουν σλαβική προέλευση και δεν έχουν σχέση 
με την Αρχαία ελληνική Μακεδονία. 
Η βόρειος Μακεδονία δεν είναι το ίδιο όπως η Βόρεια και 
Νότια Κορέα, το Βόρειο και Νότιο Βιετνάμ, η  Δυτική και 
Ανατολική Γερμανία. Οι χώρες αυτές μοιράζονται την ίδια 
γλώσσα και πολιτιστική κληρονομιά. Στη περίπτωση της 
Ελλάδος δεν υπάρχει χώρα  «Νότια Μακεδονία» αλλά μια 
περιφέρεια της Ελλάδος που λέγεται Μακεδονία οπότε 
έχομε Βόρεια Μακεδονία και Ελλάδα.
Πολλοί συμπατριωτες μας διαφωνούνε τη συμφωνία.  
όμως όταν διαφωνείς θα πρέπει συ ο ίδιος που διαφωνείς 
να βρεις μια λύση που να γίνεται αποδεκτή από όλους.... 
Ποια είναι η λύση λοιπόν που προτεινουν οι διαφωνουντες 
και που αποδέχονται οι Σκοπιανοι?
Μα θα πρέπει  ένα τόσο ζωτικό εθνικό θέμα να μείνει για 
πάντα άλυτο επειδή δεν θα θέλαμε να κάνουμε καμία παρα-
χώρηση?   
Τα περί πατριδοκαπηλίας και λοιπά είναι υπερβολικά.  Η  
συμφωνία δεν πρέπει να γίνει πεδίο ενός ακόμη ΕΘΝΙ-
ΚΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ. Ο Διχασμός και οι εκτός ορίων πολιτικές 
αντιπαραθέσεις, οι απόβλητες συμπεριφορές, προσωπι-
κές  προσβολές, και η χυδαιότητα λόγων και έργων το πάνε 
πολύ μακριά.
Για πολλούς απ αυτούς  οι γείτονες θέλουν να επεκτείνουν 
τη χώρα τους ώστε να καταλάβουν τη δική μας Μακεδονία 
.Ποσό λογική είναι αυτή η αντίληψη?
Όσοι πραγματικά ανησυχούν, και διαπερνούν αυτή την 
ανησυχία και αποτρέπουν κάποια συμβιβαστική λύση του 
προβλήματος.  Όμως ειρηνική λύση δεν μπορεί να υπάρξει 
χωρίς συμβιβασμούς. Από την άλλη, όσοι υποστηρίζουν 
την ανάγκη για συμβιβαστική λύση κατηγορούνται σαν 
εθνικοί μειοδότες.
ΟΙ λιανεμπόροι του πατριωτισμού στα μεσα κοινωνικής 
δικτύωσης   λένε πολλά και αφήνουν δηλητηριώδη υπο-
λείμματα.  Μερικές  πομπώδεις ανοησίες που γράφονται 
ανταγωνίζονται τις μεγαλύτερές βλακείες σε κάποιο ελλη-
νικό καφενείο.  Δυστυχώς, οι ανοησίες, οι μύθοι,  έστω και 
οι ημι αληθείς ιστορίες  επιβιώνουν και  γίνονται σκληρά 
δόγματα που φουντώνουν τον εθνικολαϊκισμό, τον οποίο 
μετά δεν μπορούμε να συμμαζέψουμε.
Ερωτήματα εξακολουθούν να υπάρχουν  πώς για παρά-
δειγμα θα διασφαλισθεί ότι η επόμενη κυβέρνηση των 
Σκοπίων δεν θα ανατρέψει τη συμφωνία και θα επανέλθομε 
στο προηγούμενο καθεστώς. 
Η ελληνική Μακεδονία καταλαμβάνει το 68% του εδάφους, 
που ιστορικά προσδιορίζεται ως Μακεδονία,  Με την εκχώ-
ρηση της συνθέτης ονομασίας θα παραμείνει η Μακεδο-
νία μας στην  ελληνικής επικράτεια λάλα με περιορισμένη 
προβολή, σε επίπεδο ονόματος, σε συγκρίσιμε τη Βορειά 
Μακεδονία σαν κράτος πως αντιμετωπίζεται το θεάσαι τα 
Ελληνικά Μακεδονικά προϊόντα?
Ας συγκεντρωθούμε σ αυτά και στο ότι η ιστορική ονο-
μασία της Μακεδονίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το 
ελληνικό έθνος και τον ελληνικό πολιτισμό με η χωρίς τη 
συμφωνία.
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Εύχομαι να σας βρίσκω όλους καλά και να απολαμβάνετε 
έστω κι εδώ στον Καναδά την καλοκαιρία που μας δίνει ο 
Θεός. Φυσικά, πάντα δίνω τις ευχές μου για αυτούς που 

φεύγουν για διακοπές στην Ελλάδα μας να περάσουν όμορφα με 
τα αγαπημένα τους πρόσωπα και να γυρίσουν ασφαλείς πίσω να 
συνεχίσουν την καθημερινότητα τους.
Εδώ στην παροικία μας όλες αυτές τις εβδομάδες γίνεται οργα-
σμός από πικ-νικ, μαραθώνιους, τουρνουά γκολφ κι άλλες διάφο-
ρες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που μαζεύεται ο ελληνισμός μαζί 
(στην πλειονότητα οι ίδιοι και οι ίδιοι) και περνούν λίγες ξέγνοια-
στες ώρες, αλλά κυρίως τα παιδιά όλων των ηλικιών, τα «ελληνά-
κια» όπως αποκαλούμε τα «ελληνοκαναδεζάκια» και γνωρίζονται 
και μεταξύ τους και δημιουργούν νέους φίλους.
Φυσικά, έμεινα έκπληκτος από την μεγάλη επιτυχία του πικ-νικ της 
Παμμακεδονικής, που για πρώτη φορά και σε σύντομο χρονικό 
διάστημα, περίπου ενός μηνός, ο καινούριος πρόεδρος, κ. Γιώρ-
γος Παπαδάκης, με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και των συλλόγων 
της Παμμακεδονικής διοργάνωσαν με επιτυχία, συγκεντρώνοντας 
περίπου 400 ανθρώπους που πραγματικά πέρασαν υπέροχα.

Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε το φεστιβάλ της Κυπριακής 
Κοινότητας του Τορόντο κι έρχονται τα δύο μεγάλα φεστιβάλ 
του Αγ. Παντελεήμονα Άννης και Παρασκευής και του Προφήτη 
Ηλία, που συγκεντρώνουν χιλιάδες, από τον ελληνισμό αλλά και 
ξένους.Δίνουν μια ξεχωριστή νότα στα ομογενειακά τεκταινό-
μενα. 
Αδέλφια, Έλληνες κι Ελληνίδες, υποστηρίξτε αυτές τις εκδη-
λώσεις και μην αδιαφορείτε. Ας προσπαθήσουμε να κρατάμε 
ζωντανή την παροικία μας, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες στιγμές 
που περνά η πατρίδα μας και να δείχνουμε ένα πρόσωπο ενω-
τικό στις ξένες παροικίες. Επίσης, σας παρακαλώ υποστηρίξτε τις 
ελληνικές επιχειρήσεις που κρατούν ακόμα ζωντανές τις εκδηλώ-
σεις, εκκλησίες, οργανισμούς και κυρίων τις εφημερίδες. Υπο-
στηρίξτε το φιλότιμο Έλληνα επιχειρηματία που προσφέρει δου-
λειά και μας φέρνουν την Ελλάδα στο Τορόντο. Σας παρακαλώ 
μην τα διαβάζετε και τα αγνοείτε μετά από δύο λεπτά. Εάν μαρα-
ζώσουν αυτά τότε θα καταλάβετε την έλλειψη τους, γιατί στην 
ζωή μας πολλές φορές δεν εκτιμούμε αυτό που έχουμε και μόνον 
όταν το χάσουμε καταλαβαίνουμε την αξία του!
Πάμε τώρα στην όμορφη κοινωνική μας ιστορία.

Μ
έχρι την τουρκική εισβολή ο Ελληνοκύπρι-
ος, Ντίνος Κοιλανιώτης, και ο Τουρκοκύ-
πριος, Mehmet Civa (Μεχμέτ Σίβα) ζούσαν 
φιλικά στη Λεμεσό. 

Τις μέρες της εισβολής ο Μεχμέτ παρέμεινε για 
κάποιο χρονικό διάστημα κρατούμενος.
Ο Ελληνοκύπριος φίλος του τον επισκεπτόταν στο 
χώρο κράτησης και του έδινε ψωμί, μπισκότα και 
γάλα. Επίσης βοήθησε την οικογένεια του Μεχμέτ 
να πωλήσει, πριν εγκαταλείψει τη Λεμεσό, αντικεί-
μενα, που δεν μπορούσε να μεταφέρει μαζί της.
Επίσης, ο Ντίνος Κοιλανιώτης διαφύλαξε ως 
«κόρη οφθαλμού» οικογενειακά κειμήλια του 
Μεχμέτ. 
Η πρώτη επαφή μεταξύ των δύο φίλων ήταν μέσω 
facebook.
Η συνάντησή τους, μέσα σε ατμόσφαιρα συγκι-
νησιακά φορτισμένη, έγινε στο σπίτι του Ντίνου Κοιλα-
νιώτη, όπου τον επισκέφθηκε ο Μεχμέτ με τη σύζυγο του, 
τον καθηγητή Νιαζί Κιζίλγιουρεκ και τον αρχισυντάκτη της 
τουρκοκυπριακής εφημερίδας «Yeni Düzen».

Οι δύο φίλοι αγκαλιάστηκαν θερμά και αμέσως ξύπνησαν 
οι θύμησες της ζωής τους πριν από την τουρκική εισβολή.
Ο Ντίνος Κοιλανιώτης παρέδωσε στον Μεχμέτ τα οικο-
γενειακά του κειμήλια, που παρέμεναν ξεχασμένα στο 

πατάρι του της ανώγειου κατοικίας του, στη Λεμεσό.
Τα οικογενειακά κειμήλια του Μεχμέτ εντοπίστηκαν, πριν 
λίγο καιρό, από τον γιο του Ντίνου, όταν ήρθε από την 
Αυστραλία για διακοπές στην Κύπρο. 

Η ανώγειος κατοικία ήταν άδεια, αφού είχε αποχωρήσει 
ο τελευταίος ενοικιαστής της, και ο γιος του Ντίνου Κοι-
λανιώτη, ψάχνοντας στο πατάρι για κάποια προσωπικά 
του αντικείμενα, βρήκε το μεγάλο κασόνι που έκρυβε το 

μυστικό 42 χρόνων.
«Τότε ο Ντίνος μου είπε, αν ήθελα κάτι άλλο, κι 
εγώ του ζήτησα να μου φυλάξει κάποια βιβλία, 
κάποια πράγματά μου, μέχρι να περάσει το κακό 
και να επιστρέψουμε», ανέφερε στους δημοσιο-
γράφους ο Μεχμέτ.
«Νομίζω ζω ένα όνειρο», είπε ο Μεχμέτ, φυλ-
λομετρώντας το άλμπουμ με φωτογραφίες του 
ίδιου και της οικογένειάς του, ενώ την ίδια ώρα η 
σύζυγός του εντοπίζει με χαρά το απολυτήριο του 
σχολείου της.
«Πράγματι είμαι πολύ συγκινημένος, γιατί βρήκα 
ένα φίλο που τον είχα χαμένο. Δυστυχώς ο πόλε-

μος φέρνει πολλά κακά αποτελέσματα», ανέφερε ο κ. Κοι-
λανιώτης, εκφράζοντας την ελπίδα για επίλυση του Κυπρι-
ακού «για να σμίξουμε ξανά Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύ-
πριοι, Μαρωνίτες, Αρμένιοι και Λατίνοι».

Ξανάσμιξαν έπειτα από 42 χρόνια
Ελληνοκύπριος με Τουρκοκύπριο μέσω Facebook
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Ε
ντυπωσίασε το πρώτο πικ-νικ της Παμμακεδονικής Ο-
μοσπονδίας Καναδά. Εντυπωσιακό δεν ήταν μόνο η 
προσέλευση περίπου 400 Ελλήνων, από τη Μακεδο-
νία και μη, αλλά και ο αριθμός των νέων όλων των η-

λικιών που όλη την ημέρα έπαιζαν και χόρευαν κι έδωσαν αυ-
τό το ΧΡΩΜΑ ΖΩΗΣ που πρέπει να έχουν όλοι οι οργανισμοί. 
Από την προηγούμενη ημέρα, όπως πληροφορηθήκαμε, το 
τρέξιμο για όλα τα αγαθά και τα εφόδια για ένα επιτυχημένο 
πικ-νικ ήταν ασταμάτητο κι από τις 8 το πρωί την Κυριακή ή-

ταν στο πάρκο ο νέος πρόεδρος της Παμμακεδονική, κ. Γιώρ-
γος Παπαδάκης, καθώς και αρκετά από τα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου. Όσο πέρναγε η ώρα κι ερχόντουσαν οι φίλοι 
της Παμμακεδονικής, η κούραση όλων εξαφανίστηκε και στα 
πρόσωπα τους βλέπαμε μια απέραντη χαρά που οι κόποι τους 
έπιασαν τόπο.
Προσωπικά, με την πείρα μου 45 χρόνια σε Αμερική και 
Καναδά, όταν βλέπω -ειδικά τώρα που η Ελλάδα μας περνάει 
τα δικά της προβλήματα- και ο ελληνισμός ενώνεται κάτω από 

υγιείς οργανώσεις και φέρνει παιδιά κι εγγόνια, είναι πραγμα-
τικά ότι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για την διαιώνιση της 
ελληνικής φυλής. Δεν παίζει κανένα ρόλο εάν είναι μεγάλος ή 
μικρός ο σύλλογος, αυτούς τους «πονηρούς καιρούς» η συγκέ-
ντρωση Ελλήνων σε ομαδικές προσπάθειες είναι ότι καλύτερο 
για εμάς και για την πατρίδα μας. Ας προσπαθούμε, λοιπόν, να 
αφήνουμε τους αναπαυτικούς μας καναπέδες και να αγωνιζό-
μαστε για τα ιδεώδη μας και την ιστορία μας. Μπράβο σ’ όλους 
κι ευχαριστούμε για την αξέχαστη ημέρα. ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!!!

O Σύλλογος Θεσσαλονικέων που βοήθησε στο ψήσιμο  των αρνιών

Η κα Πένυ Κόντος, η κα Άντζελα και η κα 
Αγάπη Αβραάμ

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονική, κ. Παππαδάκης ανάμεσα από την πρόεδρο του 
Συλλόγου Αικατερίνης, κα Δέσποινα Κωστίδη, τον πρόεδρο του Ελληνοκαναδικού 

Κογκρέσου στο Τορόντο, κ. Βαξεβανίδη, τον κ. Μιλτιάδη Τσαβδαρίδη, τον πρόεδρο του 
Συλλόγου ΚΑστοριάς και Περιχώρων, κ. Δημήτρη Νάσκο και τον κ. Τρύφωνα Τσάτσο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά. 
Εύγε!

Ο αγαπητός κι από του καλύτερους 
κάμεραμαν, κ. Τρύφωνας, με τον πρόεδρος 

της Παμμακεδονικής, κ. Παππαδάκη

Το τάβλι δεν θα μπορούσε να λείψει από μία τέτοια μέραΟ Σύλλογος Καστοριάς και Περιχώρων

Η ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΔΩΣΕ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟ 
ΠΑΡΩΝ ΣΤΟ Α’ ΥΠΕΡΟΧΟ ΠΙΚ-ΝΙΚ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
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Πάνω από 400 άτομα πέρασαν αλησμόνητες στιγμές 
από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, με αρνιά στη σούβλα, 
πάνω από 1.200 σουβλάκια, λουκάνικα και άλλες λιχουδιές 
με προσφορές από πολλούς φίλους της Παμμακεδονικής

Γευστικότατο το αρνί
Ο πρόεδρος του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, κ. Βαξεβανίδης, διακρίνεται δίπλα 

στον γνωστό κι αγαπητό επιχειρηματία, κ. Νίκο Χρηστίδη

Η οικογένεια του Γιώργου Καλομοίρη

Πολύ κέφι και ενέργεια παρά την αφόρητη ζέστη της ημέρας

Η κα Μίρκα Λυχνάκη, Συντονίστρια Εκπαίδευσης, 
έδωσε το «παρών»

Ο κ. Τρύφωνας Τσάτσος βοήθησε κι 
αυτός σημαντικά στην εξυπηρέτηση 

του κόσμου

Η οικογένεια του Στάθη Μιχαϊλίδη

Η παρέα της κα Ροδής Ηλιάδου

Η κα Ρούλα Μιχαϊλίδη με την όμορφη κόρη κι εγγονή της Το παρών έδωσε κι ο κ. Χάιτας

Ο κ. Κουρτέσης ανάμεσα από τους κ. Μιχαϊλίδη, κ. Αθανασόπουλο και 
κ. Καλομοίρη

Η φιλόξενη παρέα του Συλλόγου Κιλκίς

Ο Σύλλογος Κιλκίς και Περιχώρων
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Ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Παπαδάκης αεικίνητος έδωσε τον 
καλύτερο εαυτό του με το Διοικητικό του Συμβούλιο

Η κα Πένυ Κόντος με τον σύζυγο της κ. Μάικ και τον 
κ. Γιώργο Μάνιο απόλαυσαν κι αυτοί το πικ-νικ της 

Παμμακεδονικής

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά μέσα σε 
όλα έσυρε κι ένα χορό. Το κέφι αμείωτο....

Η κα Ερασμία Πουρσανίδου σέρνει πρώτη το χορό. Μπράβο στις όμορφες κυρίες 
που κράτησαν το κέφι ζεστό

Η κα Ειρήνη Καλομοίρη με την 
πανέμορφη εγγονή της

Η κα Ροδή Ηλιάδου με την όμορφη παρέα της στην 
οποία διακρίνεται και η πρόεδρος του συλλόγου 

Αικατερίνης, κα Δέσποινα Κωστίδη

Παιδιά όλων των ηλικιών απόλαυσαν μια ηλιόλουστη 
και γεμάτη κέφι ημέρα χάρη στη Παμμακεδονική 

Ομοσπονδία Καναδά

Η παρέα του κ. Μανιάτη

Διαβάζοντας την HELLAS NEWS κα 
Μελίνα Σταματόπουλος και ο κ. Νίκος 

Χριστοφορίδης

Η κα Ελένη και η κα Ειρήνη από το Συμβούλιο της 
Παμμακεδονικής εξυπηρετώντας τον κόσμο πάντα 
με χαμόγελο. Μπράβο και στις δύο κυρίες για την 

σκληρή δουλειά τους

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής 
Ομοσπονδίας Καναδά, κ. Γιώργος Παπαδάκης 

με την κα Ροδή Ηλίαδου και τους κ. Χρήστο 
και κα Νάνσυ Αθανασοπούλου

Έριξε το τρέξιμο του αιώνα... 
του αξίζει ένα πούρο...
«he is the President»
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Το υπέροχο ψήσιμο στις ψησταριές και στα σουβλάκια 
ο ακούραστος Σύλλογος Θεσσαλονικέων

Η οικογένεια του Στάθη Μιχαϊλίδη

Διακρίνονται ο Αντιπρόεδρος της Παμμακεδονικής, κ.  Σταύρος Τσιρλής, ο κ. Θανάσης Κουρτέσης, ο 
πρόεδρος του Συλλόγου Καστοριάς και Περιχώρων, κ. Δημήτρης Νάσκος, από τον Σύλλογο 

Θεσσαλονικέων ο κ. Νίκος Χρηστίδης με την σύζυγο του, ο κ. Μιλτιάδης Τσαβδαρίδης, ο πρόεδρος 
του συλλόγου Κιλκίς κ. Αλέξανδρος Τσικουρλής και η κα Παναγιώτα Αμανατίδου

Διακρίνονται από τον Σύλλογο Θεσσαλονικέων ο κ. Νίκος 
Χρηστίδης με την σύζυγο του, ο κ. Μιλτιάδης Τσαβδαρίδης, ο 
πρόεδρος του συλλόγου Κιλκίς κ. Αλέξανδρος Τσικουρλής και 

η κα Παναγιώτα Αμανατίδου

Μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν την ζεστή 
ημέρα σε ένα υπέροχο και γεμάτο κέφι πικ-νικ
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Ο 
Άντριου Μουσαλιμάς (Andrew 
Mousalimas) έλαβε την Τετάρ-
τη το “Χρυσό Μετάλλιο του Κο-
γκρέσου” (Congressional Gold 

Medal), το υψηλότερο βραβείο με το οποίο 
μπορεί να τιμηθεί πολίτης από το Κογκρέσο 
των ΗΠΑ, για τη συμμετοχή του σε κάποιες 
από τις πιο μυστικές μάχες του Β’ Παγκοσμί-
ου Πολέμου.
Χαρακτηριστικό της αξίας του μεταλλείου 
είναι πως μόλις 175 άντρες και γυναίκες 
είχαν την τιμή να το λάβουν.
Ο 93χρονος ομογενής εστιάτορας από το 
Οκλαντ διετέλεσε τότε μέλος μιας άκρως 
μυστικής ομάδας στρατιωτών που πολέ-
μησαν πίσω από τις γραμμές του εχθρού 
ανατινάζοντας γέφυρες, συλλέγοντας πλη-
ροφορίες, παρεμποδίζοντας τον ανεφοδι-
ασμό του αντίπαλου στρατού και σκοτώ-
νοντας εχθρούς, αναφέρει η “San Fransisco 
Chronicle“.
Ο κ. Μουσαλιμάς δεν είχε ακόμα κλείσει τα 
18 του χρόνια όταν και στρατολογήθηκε για 
να αποτελέσει μέρος ενός ειδικού τάγμα-
τος Ελληνοαμερικανών που προωθήθηκαν 
πίσω από τις γραμμές των Γερμανών στην 
κατειλημμένη Ελλάδα και τη Γιουγκοσλα-
βία. Η αποστολή τους μέσα από το Γραφείο 
Στρατηγικών Υπηρεσιών (Office of Strategic 
Services) είχε “ως αποτέλεσμα κάποιες από 
τις πιο γενναίες πράξεις του πολέμου αλλά-

ζοντας για πάνα την τροπή της ιστορίας” ,́ 
όπως αναφέρθηκε κατά την απονομή του 
μεταλλίου.
Η μονάδα του πολέμησε στο πλάι με Βρε-
τανούς κομάντο και Έλληνες παρτιζάνους 
και οι ηρωικές πράξεις της δεν αποκαλύ-
φθηκαν παρά 45 χρόνια μετά την τελευταία 
της μάχη. “Ηταν ένα από τα καλύτερα κρα-
τημένα μυστικά του πολέμου”, δήλωσε ο κ. 
Μουσαλιμάς.
Ο Μουσαλιμάς βρίσκονταν ως στρατιώτης 
στο Fort Bliss του Τέξας όταν και στρατολο-
γήθηκε στην μονάδα των Ελληνοαμερικα-
νών. Ηταν γιος Ελλήνων μεταναστών και ο 

ίδιος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Δυτικό 
Οκλαντ. Η οικογένειά του μιλούσε ελλη-
νικά στο σπίτι και ο Αντριου δεν μιλούσε 
καθόλου αγγλικά μέχρι να πάει στο σχολείο 
Prescott του Οκλαντ.
Το γεγονός πως μιλούσε άπταιστα ελλη-
νικά ήταν το προτέρημά του, καθώς ήταν 
αυτό ακριβώς που αναζητούσε ο στρατός. 
Η αποστολή προέβλεπε να πέσει η μονάδα 
των περίπου 160 ομογενών με αλεξίπτωτο 
στην Ελλάδα και να συνεργαστεί με Έλλη-
νες αντάρτες.
Σε μία συγκεκριμένη μάχη στα βουνά 
της Μακεδονίας, η ομάδα ανατίναξε μία 

γέφυρα η οποία χρησιμοποιείτο από τα 
τρένα του Αξονα, κι όπως είπε αργότερα, 
«αυτό ήταν μία τέλεια έκπληξη». Ο κ. Μου-
σαλιμάς ήταν τόσο κοντά στις βόμβες, στους 
όλμους και στις εκκωφαντικές εκρήξεις 
που έχασε τη μεγαλύτερη δυνατότητα της 
ακοής του. Ολα αυτά τα χρόνια δεν μπο-
ρούσε να μιλήσει για τις δράσεις του στον 
πόλεμο διότι τα έγγραφα είχαν χαρακτηρι-
στεί απόρρητα. Επειτα από τον πόλεμο οι 
αναμνήσεις για τα όσα έκανε του δημιουρ-
γούσαν εφιάλτες επί πολλά χρόνια. Ανησυ-
χούσε πως οι διηγήσεις γι’ αυτές τις μυστι-
κές δραστηριότητες ίσως να ακουγόταν σαν 
περιπέτειες ή ως κινηματογραφική ταινία. 
«Σε ενοχλεί έπειτα από χρόνια», είπε, και 
συμπλήρωσες πως «ο πόλεμος δεν είναι 
αίγλη».
Ο κ. Μουσαλιμάς ήταν περήφανος που κατά 
τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα 
ούτε ένας Έλληνας δεν πρόδωσε τις συμμα-
χικές δυνάμεις.
Έχει λάβει και άλλα βραβεία, όπως από την 
ελληνική κυβέρνηση μερικά χρόνια πριν.
Η τελετή έλαβε χώρα στην Ουάσιγκτον με 
την παρουσία της επικεφαλής της μειοψη-
φίας της Βουλής Νάνσι Πελόσι από το Σαν 
Φρανσίσκο, του προέδρου της Βουλής Πολ 
Ράιαν από το Ουισκόνσιν, καθώς και επικε-
φαλής της πλειοψηφίας της Γερουσίας Μιτς 
Μακόνελ.

Ομογενής βετεράνος του Β’ ΠΠ έλαβε
το «Χρυσό Μετάλλιο του Κογκρέσου»
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$33.500 ΓΙΑ ΤΟ 4ο ΕΤΗΣΙΟ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΚΟΛΦ ΤΟΥ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΟΥ

Γ
ια 4η συνεχόμενη χρονιά 100 περίπου γκόλφερς και μη ήλθαν να ενισχύσουν την φι-
λανθρωπική προσπάθεια που γίνεται με τεράστια επιτυχία κάθε χρόνο και δίνοντας τα 
χρήματα σε μην κερδοσκοπικούς οργανισμούς που τα έχουν ανάγκη για να υπάρχουν. 
Γνωστοί, φίλοι επιχειρηματίες κάθε χρόνο συνεισφέρουν στην μνήμη του αξέχαστου 

φίλου, Τομ Ανδρικόπουλου, που τόσο απρόσμενα και πρόωρα χάσαμε από κοντά μας.
Με μία πραγματικά ηλιόλουστη μέρα και με άψογη οργάνωση στην οποία κεφαλή είναι 
ο πολύ αγαπητός επιχειρηματίας, κ. Τζιμ Αναστασιάδης, από την γνωστή εταιρεία Magic 
White που μαζί με όλο το επιτελείο των γραφείων του τρέχει μαζί με τους συνεργάτες και 
εθελοντές και φέρνουν  τέσσερα χρόνια τώρα εις πέρας το τουρνουά γκολφ.
Πολλές γνωστές παρουσίες όπως θα δείτε και στο φωτορεπορτάζ της HELLAS NEWS κι 
οπωσδήποτε  σύσσωμη όλη η οικογένεια του κ. Ανδρέα Ανδρικόπουλου απόλαυσαν την 
αγάπη φίλων και γνωστών για το πρόσωπο του αγαπημένου τους υιού, Τομ.
Συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετέχουν κι υποστηρίζουν τέτοιες διοργανώσεις ξέρο-
ντας ότι και η οικονομική τους βοήθεια πάει σε σωστούς οργανισμούς και πιάνουν τόπο. 
Μέχρι τον άλλον χρόνο σας γράφουμε τους οργανισμούς που παραλαμβάνουν αυτήν την 
οικονομική υποστήριξη:
$10,000 Michael Garron Hospital (Toronto East General)
$7,500 Elpida Autism Foundation
$5,000 Hellenic Heritage Foundation
$3,000 Homes First (organization that builds housing for homeless)
$2,000 Brock Hirshe Scholarship Fund 
$2,500 Princess Margaret Hospital 

Ο κ. Αναστασιάδης ετοιμάζεται για την έναρξη του 
τουρνουά

Ο κ. Ζαραφωνείτης ετοιμάζεται να μεταφερθεί 
στην πρώτη τρύπα

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τους καλούς του φίλους, κ. 
Τζιμ Αναστασιάδη και κ. Γιώργο Κερογλίδη

Οι κύριοι Τζιμ Αναστασιάδης, Νίκος Ζαραφωνείτης και Γιάννης Πετρής

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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ΤΟΜ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 
TOM ANDRIKOPOULOS MEMORIAL FOUNDATION

Ο κ. Ανδρικόπουλος χτυπά την πρώτη 
μπαλιά ώστε να ξεκινήσει το τουρνουά

Ο κ. Τζιμ Αναστασιάδης με τον κ. Τζιμ 
Κρεμύδα

Ο κ. Βασίλης Σταματόπουλος με τον κ. 
Στηβ Μαστοράκο

Στην προετοιμασία του ο κ. Πολ 
Μανιάτης

Ο γνωστός δικηγόρος της παροικίας 
μας, κ. Δημήτρης Κουμαρέλας, 

προθερμαίνεται
Ο κ. Χρήστος Αθανασόπουλος με την  κα Νάνσυ Αθανασοπούλου 

Μυλωνά και τον κ. Γιώργο Κερογλίδη

Ο κ. Βασίλης Σταματόπουλος από το 
Cosmos Agora έδωσε το παρών στο 

τουρνουά
Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον κ. Δημήτρη 

Κουμαρέλα

Ο κ. Ανδρέας Ανδρικόπουλος με την κα Νάνσυ Αθανασοπούλου - Μυλωνά, τον κ. 
Χρήστο Αθανασόπουλο, τον κ. Τζιμ Αναστασιάδη και τον κ. Στηβ Μαστοράκο

Η κα Στέλλα Αναστασιάδη βοηθώντας τους παίκτες να εγγραφούν με το 
πάντα χαμογελαστό προσωπικό του Magic White

Ο γνωστός κι αγαπητός δικηγόρος, 
κ. Δημήτρης Κουμαρέλας με τον κ. 

Ανδρέα Ανδρικόπουλο

O Τζιμ Αναστασιάδης με τους Πήτερ Δελιγιωρίδη και 
Γιάννη Πετρή
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Μ
ία εκτενής χαρτογράφηση 
της σύγχρονης ελληνικής 
με τανάσ τευσης προκύ-
πτει από την έρευνα της 

ICAP People Solutions, που γ ια 4η 
συναπτή χρονιά διενεργεί ηλεκτρο-
νικά, αυτή τη φορά σε δείγμα 1.068 
Ελλήνων εργαζομένων σε συνολικά 
61 χώρες.
Μία σειρά από δυσάρεστες αλήθειες 
αναδεικνύονται από τ ις απαντήσεις 
των συμμετεχόν των, όπως το πολύ 
υψηλό μορφωτικό τους επίπεδο (53% 

κάτοχοι μεταπτυχιακού, 20% πτυχι-
ούχοι, 8% διδάκτορες) και η αποδοχή 
ότ ι η έ λλειψη αξιοκρατ ίας και δια-
φάνειας τους «έδιωξε» από τη χώρα. 
Στην εύλογη, δε, ερώτηση, αν σχεδιά-
ζουν κάποτε να γυρίσουν, το ένα τρίτο 
(36%) απαντά κατηγορηματικά ότι δεν 
σκοπεύει να παλιννοστήσει ποτέ. Εξ 
ου, άλλωστε, και μόλις το 36% συμ-
μετέχει σε δράσεις για την ανάκτηση 
της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας.
«Πρωτιά» σ τη μετανάστευση έχουν 
οι  άνδρε ς,  που εκπροσωπούν το 
64%. Μπορε ί η με τανάσ τευση να 
έχει φύλο, αλλά δεν έχει πια ηλικία, 
καθώς 31% των ερωτηθέν των είναι 
άνω των 41 ετών, 25% είναι από 31 
έως 35 ε τών, 19% είναι 36 έως 40 
ετών, 19% είναι 26 έως 30 ετών και 
ένα 6% είναι 18 έως 25 ετών. Οι μισοί 
εξ αυτών (50%) ε ίναι ανύπαν τροι, 
όμως ένα 16% είναι παντρεμένοι και 
ένα 29% είναι παντρεμένοι με παιδιά, 
αποδεικνύοντας ότι η μετανάστευση 
πλέον παίρνει οικογενειακό και άρα 
πιο μόν ιμο χαρακτήρα. To 35% εξ 
αυτών έχει σπουδάσει οικονομικά, 
διοίκηση, μάρκετινγκ, 19% μηχανική, 
12% πληροφορική, 9% φιλολογ ία, 
ισ τορία και γλώσσες, ενώ το πρώτο 
πτυχίο κατά 80% το έχουν πάρει σε 
ελληνικό ΑΕΙ.
Εξ όσων έλαβαν μέρος σ την έρευνα 

του 2017, ένα 13% επέσ τρεψε σ την 
Ελλάδα, κυρίως γ ια οικογενειακούς 
λόγους, που αφορούν τη φρον τ ίδα 
των ηλικιωμένων γονέων τους (24%) 
ή τη δημιουργία οικογένειας και ανα-
τροφή των παιδιών σε ελληνικό περι-
βάλλον (19%). Λιγότεροι ανέφεραν ως 
αιτ ία την ύπαρξη κατάλληλου περι-
βάλλοντος για την ανάπτυξη επιχειρη-
ματικότητας (11%) ή την αξιοποίηση 
της οικογενειακής περιουσίας (10%).
Στο θεωρητικό ερώτημα γ ια πιθανά 
κ ίνητρα που θα τους προσείλκυαν 

πίσω σ την πατρίδα, οι μισοί (50%) 
δηλώνουν ότι ένα αντίστοιχο ή καλύ-
τερο πακέ το αποδοχών (βάσει του 
κόσ τους ζωής) θα τους με τέπε ιθε. 
Ακολουθούν το εύκρατο ε λ λην ικό 
κλίμα και ο τρόπος ζωής (38%), η βελ-
τ ίωση της οικονομίας (34%), η ανα-
γνώριση της εργασ ιακής εμπειρίας 
του εξωτερικού (21%). Αξιοσημείωτο, 
πάν τως, είναι ότ ι 18% απαντά ρητά 
ότι τίποτα δεν θα το έκανε να γυρίσει. 
Σε ερώτημα σχε τ ικά με τον αρχικό 
προγραμματισμό, 20% διευκριν ίζει 
ότ ι αποφάσισε να φύγει χωρίς επι-
στροφή, ενώ και τώρα, έχοντας πλέον 
εγκατασταθεί στη νέα «πατρίδα» για 
το 36% η Ελλάδα δεν βρίσκεται ούτε 
καν στα μακροπρόθεσμα πλάνα του. 
Αλλωστε, το 88% ζει γ ια πάνω από 
έναν χρόνο σ το εξωτερικό, έχον τας 
ήδη εργασιακή εμπειρία στην Ελλάδα 
(59%). Μπορεί οι περισσότεροι να 
εργάζονται ως υπάλληλοι (43%), συν 
τω χρόνω, όμως, ανεβαίνουν σ την 
ιεραρχία με 23% να είναι πλέον προ-
ϊστάμενοι, 10% ανώτατα στελέχη και 
10% διευθυν τές. Αυτό αποτυπώνε-
ται και στις αποδοχές, με το 13% να 
κερδίζει πάνω από 100.000 ευρώ τον 
χρόνο. Ωστόσο, παρά το φιλικότερο 
στην επιχειρηματικότητα οικονομικό 
περιβάλλον, στο εξωτερικό μόνο 3% 
έχουν γίνει επιχειρηματίες.

Εφυγαν και έριξαν 
μαύρη πέτρα

Η χαρτογράφηση του 
ελληνικού brain drain
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Κ
άθε χρόνο ο Κώστας Μαργαρώ-
νης από το Kostas Bakery και το 
Kostas Meat Market οργανώνει 
δύο με τρεις εκδηλώσεις μπροστά 

στο μεγάλο πάρκινγκ στα καταστήματα του 
στο Ellesmere στο Scarborough και δεκά-
δες Έλληνες και ξένοι προσέρχονται, ΤΡΩ-
ΝΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ από το ατελείωτο φαγητό 
με τα γλυκά που προσέφερε μέχρι να χορ-
τάσει κι ο τελευταίος με τα σουβλάκια, τα 
χάμπουργκερς, τις σαλάτες,  αλλά και τις 
μπουγάτσες και τα πεϊνερλί που φέρνει α-

πό τη Θεσσαλονίκη κι αντιπροσωπεύει και 
ο Κώστας, η γευστική «Αρετούλα».
Πράγματι, σε δύσκολες εποχές που πρέ-
πει όλοι να παραδεχτούμε ότι περνούν 
πολλοί συμπολίτες μας είτε από ασθένειες 
είτε από οικονομικές δυσκολίες, είναι μία 
όαση όταν πετυχημένοι Έλληνες επιχειρη-
ματίες προσπαθούν με όποιες δυνάμεις 
διαθέτουν να συνεισφέρουν στο κοινω-
νικό σύνολο. Συγχαρητήρια στον Κώστα κι 
είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν και μιμή-
σεις.

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΕΚΑΝΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ
ΚΙ ΕΔΕΙΞΕ ΤΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO 

PRINCESS MARGARET CANCER FOUNDATION - $3.500 Η ΔΩΡΕΑ
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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

Παιδιά παίζουν στην Μύκονο το 1935

Γάμος στον Άγιο Στέφανο Αττικής το 1950
Μικρό αγόρι, υπαίθριος πωλητής, παίρνει ένα σύντομο 

μεσημεριανό υπνάκο, έξω από το Ζάππειο Μέγαρο της Αθήνας Το επάγγελμα του τσαγκάρη που χάνεται…

Η Σταρ Ελλάς το 1953 ποζάρει κάτω από την Ακρόπολη

Βενέδικτος Πετράτος, 1906, Αθήνα, αθηναίοι αστοί σε 
αναψυχή στα καφενεία του Ζαππείου κατά την περίοδο της 

Μεσολυμπιάδος

Πριν από μισό αιώνα, στα μέσα της δεκαετίας του ΄60, το χονδρεμπόριο δεν 
έχει ακόμη αντικαταστήσει τα γαϊδουράκια με φορτηγά και κάθε μέρα, οι 

πραματευτές γέμιζαν το προαύλιο της αγοράς στην καρδιά της Αθήνας

Οδηγός τραμ

1930 αγορά στην ύπαιθρο της Τρίπολης

Θεσσαλονίκη, Λ.Νίκης, δεκαετία 1880
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Ο 
«Λεβέντης» στην έρημο ανάμε-
σα στο Λος Άντζελες και το Λας 
Βέγκας ακούει στο όνομα Mad 
Greek Cafe. Είναι το αποκορύ-

φωμα του ελληνοαμερικάνικου κιτς αλλά 
και μία μηχανή κοπής ζεστού χρήματος.
Η απόσταση μεταξύ Λος Άντζελες και 
Λας Βέγκας είναι κατά τι μικρότερη από 
ότι αυτή της Αθήνας με την Θεσσαλονίκη, 
περίπου 435 χιλιόμετρα. Καθώς τα καύ-
σιμα είναι πάμφθηνα στην Αμερική δεν 
είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι επιλέγουν να 
ταξιδέψουν οικογενειακώς οι μόνοι δια-
σχίζοντας την έρημο της Νεβάδα και της 
Καλιφόρνια που χωρίζει τις δύο εμβλημα-

τικές πόλεις.
Οι επιλογές για την απαραίτητη στάση 
των οδηγών ελάχιστες. Στο πλέον κομβικό 
σημείο και συγκεκριμένα στο Μπέικερ 
που βρίσκεται στην πολιτεία της Καλιφόρ-
νια, κοντά στα σύνορα με την Νεβάδα δύο 
πράγματα μπορούν να σου τραβήξουν την 
προσοχή. Το ψηλότερο θερμόμετρο στον 
κόσμο που φθάνει τα 41 μέτρα και το εκτυ-
φλωτικής κακογουστιάς Mad Greek Cafe.
To τελευταίο που θα μπορούσε κάλλι-
στα να το έχει διακοσμήσει ο Γκας Πορτο-
κάλος του Γάμος αλά ελληνικά, αποτελεί 
μακράν την πιο σταθερή αξία στην περι-
οχή για περισσότερα από 28 χρόνια. Όπως 

προδίδει το όνομα του είναι δημιούργημα 
ενός Έλληνα ομογενή του Michael Dabour 
(σ.σ. το οικογενειακό του όνομα φέρεται 
να είναι Κιούσης) από το Λος Άντζελες. 
Σήμερα το συνεχίζει η δεύτερη γενιά ο 
Larry Dabour ενώ τα πρώτα βήματα κάνει 
και η επόμενη γενιά.
Το Mad Greek Cafe τράβηξε το ενδιαφέ-
ρον του εξειδικευμένου la.eater.com το 
οποίο κάνει αναφορά για μία ιδιαίτερα 

κερδοφόρα επιχείρηση – συγκεκριμένα 
την πλέον επιτυχημένη στην περιοχή – που 
πραγματοποιεί τζίρο της τάξης των 4 εκατ. 
δολαρίων τον χρόνο.
Όπως αναφέρει ο Larry Dabour η ημέρα 
με την μεγαλύτερη κίνηση είναι η Κυριακή 

όπου εξυπηρετούν κατά μέσο όρο 1600 
άτομα ενώ τις υπόλοιπες ημέρες της εβδο-
μάδας η κίνηση κυμαίνεται ανάμεσα σε 
800 και 1000 επισκέπτες.
Στον «Λεβέντη» της Death Valey κανείς 
μπορεί να βρει μεταξύ των άλλων πιάτα με 
γύρο και κεφτέδες, μπουρίτος, burger με 
πιο διάσημο το Onassis με παστράμι, «τα 
πλέον διάσημα μιλκσέικ του κόσμου» και 
μπακλαβοειδή.

Εκείνο όμως που σου μένει χαραγμένο 
στο μυαλό είναι το μείγμα αρχαιοελληνι-
κού και ρετρό – κιτς διακόσμου του Mad 
Greek Cafe. Για αρκετούς και μόνο αυτό 
είναι ένας ικανοποιητικός λόγος για να το 
επισκεφθείς.

Έλληνας ομογενής βγάζει εκατομμύρια στην 
έρημο του Λας Βέγκας πουλώντας γύρο
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MENALON BAKERY
ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΜΠΑΚΑΛΙΚΑ ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ

Κ
υρία Φιλιώ, κόψε μου λίγη φέτα, λί-
γο κασεράκι… όχι μεγάλο κομμάτι 
και δώσε μου ένα μπουκάλι βυσσι-
νάδα, λίγο λιβάνι για το καντήλι…»

Κάπως έτσι κοντά τρεις δεκαετίες πλέον η κα 
Φιλιώ Αλλαγά στην δική της παραδοσιακή 
γωνία που την ονομάζει ΜΕΝΑΛΟΝ και δου-
λεύει μέρα νύχτα μόνη της και καμιά φορά 
με βοηθό. Έχει τα πάντα το μπακάλικο της. 
Όλα τα ελληνικά προϊόντα, από όλα τα μέρη 
της Ελλάδος για να τρώμε ελληνικό παραδο-
σιακό φαγητό, με λάδι και βούτυρο από τις 
καλύτερες εταιρείες της πατρίδας μας.
Πόσες ιστορίες μπορεί να μας διηγηθεί σε 
αυτές τις τρεις δεκαετίες που «ταΐζει» ελλη-
νικά την παροικίας στα δυτικά του Τορό-
ντο. Κι όπως μου λέει βλέπει νοικοκυρές 
που ερχόντουσαν πιτσιρίκες με την μητέρα 
τους και τώρα παντρεύτηκα κι έρχονται και 
ψωνίζουν για την δική τους οικογένεια. Κι 
όπως μου εξομολογείται υπήρξαν και στιγ-
μές που είχε και τεφτέρι. «Γράψε κα Φιλιώ 
και την Παρασκευή που θα πληρωθώ θα 
στα φέρω». Ακριβώς όπως στην Ελλάδα 
μας, που ο περιπτεράς, ο μπακάλης, ο μανά-
βης κλπ όλοι είχαν ένα βιβλίο με τα βερε-
σέδια και καμιά φορά εάν έφευγαν από τον 
τούτο μάταιο κόσμο έπαιρναν μαζί τους τον 
βερεσέ…
Πράγματι, μου κάνει εντύπωση που θυμάται 

που έχει βάλει τα πάντα, ειδικά τα ψιλοπράγ-
ματα, από καντήλια που τα έχει φέρει από 
μοναστήρια στην Ελλάδα, χαϊμαλιά, κομπο-
σκήνια, δαχτυλιδάκια κι ένα σωρό άλλα 
πράγματα που βρίσκαμε στο ψιλικατζίδικο 
της γειτονιάς μας, στο νησί μας ή στην πόλη 
μας.  Αγαπητοί μου αναγνώστες, εξαφανίζο-
νται όλα αυτά σιγά σιγά. Όλα αυτά τα παλιά 
παραδοσιακά επαγγέλματα, όπως ο μπαλω-
ματής που βάζει σόλες και τακούνια, αλλά 
και άλλες χειρωνακτικές εργασίες.
Όταν ρωτά την κα Φιλιώ γιατί δεν διαφημί-
ζει το ταψί με το διαφορετικό φαγητό που 
μαγειρεύει κάθε μέρα σπιτικιά, μου απα-
ντά «Τρελάθηκα Κουρτέση, από μεράκι το 
κάνω και σε μια ώρα εξαφανίζεται». Θα 
μπορούσα να γράψω κι άλλα πολλά για 
την παράδοση μας και πόσο μάλλον για 
μια κυρία που δουλεύει ακατάπαυστα και 
συνεισφέρει σε πολλούς οργανισμούς από 
το υστέρημα της.
Να ‘σαι καλά κα Φιλιώ μας και να σου δίνει 
ο Θεός δύναμη να συνεχίσεις να μας δίνεις 
ελληνικό χρώμα και παράδοση. Ως γνω-
στόν, το ΜΕΝΑΛΟΝ βρίσκεται στο 811 St 
Clair West μεταξύ Bathrust και Keele. Είναι 
πολύ κοντά στο Ελληνικό Γηροκομείο στο 
Wynona. Μια επίσκεψη στην κα Φιλιώ θα 
σας ενθουσιάσει! Τηλέφωνο για πληροφο-
ρίες και συζήτηση στο 416-654-2932.

Η ιδιοκτήτρια του «ΜΕΝΑΛΟΝ» κα Φιλιώ Αλλαγά



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 49TOΡΟΝΤΟ
22 Ιουνίου 2018

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ο 
Νικόλαος Αλλαγάς είναι ο αεί-
μνηστος σύζυγος της κας Εριφύ-
λης από το επιτυχημένο ελληνι-
κό μπακάλικο στο St. Clair και 

Wynona, το ΜΕΝΑΛΟΝ. Το μήνα αυτό συ-
μπληρώνονται 22 χρόνια από τον θάνατο 
του και η HELLAS NEWS ετοίμασε ένα μικρό 
αφιέρωμα για τον οικογενειάρχη με το χα-
μόγελο στα χείλη που έφυγε από τη ζωή τό-
σο νωρίς και τόσο άδικα.
Η ιστορία του ξεκίνησε από τις 29 Μαΐου 
1946 στην Καλαμάτα. Σε ηλικία 26 ετών, 
το 1972 αφήνει την αγαπημένη του γενέ-
τειρα και ταξιδεύει για το Τορόντο, το οποίο 
λάτρεψε ως δεύτερη πατρίδα του. Για ένα 
χρόνο έκανε διάφορες δουλειές και το 
Δεκέμβριο του 1973 ταξίδεψε πίσω στην 
Ελλάδα για διακοπές. Διακοπές οι οποίες θα 
του βγαίναν σε καλό, όχι μόνο από άποψη 
επιστροφής στα πάτρια εδάφη, αλλά και 
γιατί θα γνώριζε θα παντρευόταν και τελικά 
θα έφευγε μαζί με την γυναίκα της ζωής του.
Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος ταξίδεψε στην 
Καλαμάτα και στις 27 Δεκεμβρίου του 
1973 γνωρίστηκε με την κα Εριφύλη. Η κα 
Εριφύλη επισκεπτόταν συχνά το σπίτι της 
θείας της, ενώ δίπλα έμενε η οικογένεια 
του Νίκου. Ο χαρακτήρας και το λέγειν του 
σαγήνεψε αμέσως την Εριφύλη για να τον 
ερωτευτεί. Χωρίς να το σκεφτούν πολύ 
θέλησαν να παντρευτούν αμέσως. Πριν 
γίνει ο γάμος στις 13 Ιανουαρίου του 1974, 
η οικογένεια της Εριφύλης ήταν πρόθυμη 

να δώσει προίκα. Ο Νίκος, όμως, είχε άλλη 
άποψη, είπε συγκεκριμένα «Εγώ ήρθα για 
το κορίτσι, όχι για αυτό». Γυρνώντας προς 
την αγαπημένη του είπε «Αν σου αρέσω και 
με θες, τελείωσε. Παντρευόμαστε».
Λίγες μέρες μετά το γάμο και συγκεκριμένα 
στις 29 Ιανουαρίου του 1974 οι δύο τους 
ταξίδεψαν πίσω στο Τορόντο, όπου και απέ-
κτησαν δύο κορίτσια, την Τριαντάφυλλη και 
την Κατερίνα. Ο Νίκος μάλιστα έλεγε πάντα 
πως ο Θεός τον αγαπάει δύο φορές περισ-
σότερο, αφού του χάρισε δύο υπέροχες 
κόρες. Τα δύο κορίτσια χάρισαν στην κα Ερι-
φύλη τέσσερα εγγονάκια, τον Νικόλαο, τον 
Λουκά, τον Ματέο και τον Michael.
Το επιτυχημένο ελληνικό μπακάλικο, το 
MENALON, ήταν εγχείρημα του ζευγαριού. 
Το άνοιξαν μαζί στις 6 Αυγούστου του 1986, 
όμως ο Νίκος 10 χρόνια αργότερα θα έχανε 
την μάχη  από την απέραντη νόσο. Το ζευ-
γάρι ήταν ευτυχισμένο, πρωί και βράδυ 
μαζί. Ο κόσμος τους λάτρευε. Ο Νίκος σε 
ότι έκανε είχε πάντα μαζί του την οικογένεια 
του. Δεν τους άφησε ποτέ μόνους, ούτε και 
μετά τον θάνατο. Είναι ακόμη εκεί μαζί τους.
Ο Νίκος λάτρευε το ποδόσφαιρο, το χόκεΪ, 
λάτρευε να χορεύει ζεϊμπέκικο. Ήταν ένας 
άνθρωπος χαμηλών τόνων, που δεν τον 
έβλεπες ποτέ μέσα σε φασαρίες, που αγά-
πησε και αγαπήθηκε πολύ. Το Τορόντο το 
αγάπησε σαν δεύτερη πατρίδα του. Βοη-
θούσε Έλληνες και ξένους αφιλοκερδώς, 
είχε μεγάλη ευαισθησία για τους συναν-

θρώπους του. Ένας άνθρωπος δυνατός, που 
παρά το γεγονός ότι ήξερε ότι το τέλος πλη-
σιάζει δεν έδωσε ποτέ την εικόνα κι ειδικά 
στην οικογένεια του ότι ο καρκίνος τον 
λύγισε. Όταν πλέον ήξερε ότι δεν θα αντέ-
ξει για πολύ ακόμη, ζήτησε να θαφτεί στο 
Τορόντο για να παραμείνει κοντά στην οικο-
γένεια του. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέ-
ψει πόσο γρήγορα έφυγε από κοντά τους. 

Ακόμη και τώρα όσοι βλέπουν τη φωτο-
γραφία του στο ΜΕΝΑΛΟΝ, τον θυμούνται 
με χαμόγελο και παραπονιούνται που τους 
άφησε τόσο νωρίς.
Αιωνία σου η μνήμη Νίκο. Η αγαπημένη 
σου Εριφύλη και τα υπέροχα παιδιά και 
εγγόνια λένε: «22 χρόνια μακριά, αλλά δεν 
έφυγε στιγμή από κοντά μας». Να ‘σαι καλά 
όπου κι αν είσαι.

22 χρόνια χωρίς τον Νικόλαο Αλλαγά

Η κα Εριφύλη Αλλαγά με τον αείμνηστο Νικόλαο Αλλαγά

Η κα Εριφύλη με τις κόρες, το γαμπρό και τα εγγόνια της



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ50 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

22 Ιουνίου 2018
www.hellasnews-radio.com

Η 
Περιφερειακή Αστυνομία του York νακοίνωσε ότι βρέθηκε το σώμα μιας γυναίκας 
στην περιοχή του Νιαγάρα και αναγνωρίστηκε ως η Zabia Afzal, 30 ετών διδάκτο-
ρας του Πανεπιστημίου York, που είχε χαθεί από την περιοχή του Highway 400 
και Major Mackenzie Drive West περίπου στις 9:40 π.μ. στις 10 Μαΐου. Η αστυ-

νομία έλαβε αργότερα πληροφορίες ότι είχε εντοπιστεί κοντά στην Ashbridges Bay στο Το-
ρόντο εκείνο το πρωί. Πολλές έρευνες διεξήχθησαν από την αστυνομία, την οικογένεια και 
τους φίλους, αλλά η Afzal δεν βρισκόταν. Στις 15 Ιουνίου γύρω στις 2 μ.μ., η περιφερειακή 
αστυνομία του Νιαγάρα ειδοποίησε τους ανακριτές στην περιοχή της Υόρκης ότι ένα σώμα 
είχε εντοπιστεί στα «θαλάσσια σύνορά της» και μια μεταθανάτια εξέταση επιβεβαίωσε ότι 
τα λείψανα ανήκαν στην Afzal. Οι ερευνητές λένε ότι ο θάνατος της δεν θεωρείται ύποπτος.

Η 
Manulife Financial Corp. δηλώνει 
ότι θα μειώσει το εργατικό δυνα-
μικό της με περίπου 700 θέσεις 
εργασίας, στο πλαίσιο μιας ευρύ-

τερης αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων 
της, καθώς προσπαθεί να συμβαδίσει στην 
ψηφιακή ζωή. Η εταιρεία αναφέρει ότι οι πε-
ρικοπές θέσεων εργασίας θα χρησιμοποιή-
σει προγράμματα παραιτήσεων μέσα στους 
επόμενους 18 μήνες. Η Manulife αναφέρει 
ότι θα απαιτήσει λιγότερους υπαλλήλους 
καθώς αυτοματοποιεί και ψηφιοποιεί τις υ-
πάρχουσες συναλλαγές με πελάτες και ενο-

ποιεί άλλες διοικητικές και λειτουργικές λει-
τουργίες. Η εταιρεία λέει ότι θα αναζητήσει 
να στρατολογήσει και να εκπαιδεύσει κορυ-
φαία ψηφιακά ταλέντα, καθώς θέλει να ανα-
προσανατολίσει το μοντέλο εξυπηρέτησης 
πελατών της. Η Manulife αναφέρει επίσης 
ότι θα ενοποιήσει τις δύο επιχειρήσεις στο 
Kitchener-Waterloo σε ένα κεντρικό τμήμα 
στον Καναδά. Η εταιρεία, τέλος, υποστηρί-
ζει ότι έχει περισσότερους από 13.000 υ-
παλλήλους στον Καναδά, ενώ παγκοσμίως 
το εργατικό δυναμικό της φτάνει περίπου 
35.000 άτομα.

Ο 
οινοποιό ς  τ ου  Ο ν τάριο 
Norman Hardie ζήτησε συγ-
γνώμη για τη συμπεριφορά 
του, καθώς αρκετές γυναίκες 

τον κατηγόρησαν για σεξουαλική παρε-
νόχληση. Σε μια έρευνα που δημοσιεύ-
θηκε στη Globe and Mail την Τρίτη, τρεις 
γυναίκες δήλωσαν ότι είχαν ανεπιθύμη-
τη σεξουαλική επαφή με τον Hardie – φι-
λώντας τες ή χαϊδεύοντας τες - ενώ δού-
λευαν στο οινοποιείο του ή σε εκδηλώ-
σεις της βιομηχανίας. Δεκαοκτώ άλλες 
χαρακτήρισαν την συμπεριφορά του ως 
σεξουαλική παρενόχληση, στις οποίες 
ζητούσε σεξ, έκανε ερωτικά σχόλια και 
σχόλια για το σώμα και τα ρούχα τους. Ω-
στόσο, δεν ήταν πολλές οι γυναίκες που 
εγκατέλειψαν το οινοποιείο λόγω της συ-
μπεριφοράς του. Ο Hardie ανέβασε μια 
δήλωση στην ιστοσελίδα του την Τετάρτη 
υποστηρίζοντας ότι ορισμένοι από τους 
ισχυρισμούς εναντίον του είναι ψευδείς, 
αλλά παραδέχθηκε ότι πολλοί δεν είναι. 
Το εστιατόριο Joe Beef στο Μόντρεαλ και 
το Chantecler και το Boralia στο Τορό-
ντο έχουν αφαιρέσει όλα τα κρασιά του 

Hardie από τα μενού τους. Ωστόσο, η 
LCBO δήλωσε ότι θα συνεχίσει να διαθέ-
τει τα κρασιά.

Περικοπές 700 θέσεων εργασίας 
ετοιμάζει η Manulife στον Καναδά

Ο οινοποιός Norman Hardie απολογήθηκε μετά 
από ισχυρισμούς για σεξουαλική παρενόχληση

Πλήρης νομιμοποίηση κάνναβης στον Καναδά

Τ
η νομιμοποίηση της χρήσης ινδι-
κής κάνναβης για ψυχαγωγικούς 
σκοπούς ενέκρινε χθες η Γερουσία 
του Καναδά, ανοίγοντας τον δρόμο 

για τη νομιμοποίηση του ελαφρού παραι-
σθησιογόνου. Ο Καναδάς θα γίνει έτσι η 
πρώτη χώρα της ομάδας του G7 που θα 
νομιμοποιήσει τη μαριχουάνα. Η Γερου-
σία της χώρας ψήφισε την Τρίτη με ψήφους 
52 υπέρ και 29 κατά, εγκρίνοντας το ανα-
θεωρημένο από την εκλεγμένη Βουλή των 
Κοινοτήτων νομοσχέδιο, που ανοίγει τον 
δρόμο για την πλήρη αποποινικοποίηση 
της χρήσης, καλλιέργειας και πώλησης 
κάνναβης σε διάστημα οκτώ έως δώδεκα 
εβδομάδων. Οι Φιλελεύθεροι του Κανα-
δού πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό είχαν 
θέσει τη νομιμοποίηση της χρήσης κάννα-
βης για ψυχαγωγικούς λόγους στο επίκε-
ντρο της επιτυχημένης τους προεκλογικής 
εκστρατείας το 2015, υποστηρίζοντας ότι 
ο νέος νόμος θα εξασφάλιζε ότι η μαρι-
χουάνα θα παρέμενε μη προσβάσιμη σε 
ανήλικους χρήστες και ότι η νομιμοποίησή 
της θα οδηγούσε σε δραστικό περιορισμό 
της μικροεγκληματικότητας. «Είναι υπερ-
βολικά εύκολο για τους ανήλικους συμπα-

τριώτες μας να βρουν και να αγοράσουν 
μαριχουάνα, ενώ εξίσου εύκολη είναι η 
αποκομιδή κερδών από το εμπόριο, για τα 
εγκληματικά στοιχεία. Σήμερα, όλα αυτά 
αλλάζουν. Το σχέδιό μας για νομιμοποί-
ηση και ρύθμιση της αγοράς μαριχουάνας 
μόλις ψηφίσθηκε από τη Γερουσία», ανέ-
φερε σε μήνυμά του στο Twitter ο Τζάστιν 
Τριντό.

Τραγικό τέλος για την αγνοούμενη από το 
Vaughan
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Ξ
εκάθαρη θέση στο Σκοπιανό έχει πάρει 
η ελληνική ομογένεια, η οποία «βρά-
ζει» με τη συμφωνία της Κυβέρνησης 
για τη Μακεδονία.

Οι Έλληνες του εξωτερικού δηλώνουν με κάθε 
ευκαιρία που τους δίνεται ότι καμία ονομασία 
που θα περιλαμβάνει τον όρο «Μακεδονία» 
δεν είναι αποδεκτή.
Επίθεση στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, 
έκανε και η Παμμακεδονική Ένωση Καναδά, η 
οποία με αφορμή selfie φωτογραφία του πρω-
θυπουργού μέσα στο ελικόπτερο έγραψε:
«Τα σέλφι τα βγάζουν καμαρωτά μπροστά στον 

λαό όχι στο ελικόπτερο.
Εκ μέρους όλων μας στην Παμμακεδονική 
Ένωση Καναδά, και ας έχουμε την συνείδηση 
μας καθαρή, όμως η καρδιά μας είναι βαριά και 
ζητούμε συγγνώμη από όλους και όλες σας».
Είναι κοινώς κατανοητό βέβαια ότι ούτε ο πρω-
θυπουργός, αλλά ούτε και τα μέλη της κυβέρ-
νησης μπορούν να κυκλοφορήσουν στους 
δρόμους, πολλώ δε μάλλον, να βγάλουν και 
φωτογραφίες με τους πολίτες, οι οποίοι όπου 
τους βρίσκουν δηλώνουν την αντίθεση τους 
στη συμφωνία με γιουχαρίσματα και όχι 
μόνο…

Ομογενείς Καναδά σε Τσίπρα: 
Καμαρωτές σέλφι βγάζουν 

με το λαό όχι στο ελικόπτερο 
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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 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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ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

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)

ΕΚΚΛΗΣΗ προς ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ

Η 
Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι Ελληνική. Ο 

Μέγας Αλέξανδρος σπούδασε σε ελληνικό σχο-

λείο και διδάχθηκε την ελληνική γλώσσα, από τον 

μέγιστο φιλόσοφο και δάσκαλο, Αριστοτέλη, μέ-

χρι την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών, είτε μεταβαίνων στην ι-

διαίτερη πατρίδα του Αριστοτέλη, τα Στάγειρα, είτε ερχόμενος 

ο ίδιος στην περιοχή καταγωγής του, Πέλλα. Σήμερα, στο μα-

κρινό Θιβέτ υπάρχει μια οικιστική περιοχή οποία κατοικείται 

από κατοίκους που ομιλούν την ελληνική γλώσσα. 

Ομοίως και στο σημερινό Αφγανιστάν υπάρχουν οικισμοί 

– κάτοικοι ομιλούντες την ελληνική γλώσσα. Πόθεν λοιπόν, 

πως και πότε προέκυψε η λεγόμενη μακεδονική γλώσσα, την 

οποία προωθούν οι Σκοπιανοί και αποδέχεται ανιστόρητα  η 

Ελλάδα! Μάλιστα ορισμένοι νεοέλληνες, ωραιοποιούν την 

όλη ξενοκινούμενη προσπάθεια των ξενοκίνητων διοικού-

ντων την Ελλάδα μας, ονομάζοντας την προσπάθεια τους 

“εντιμο συμβιβασμό…”. 

Όμως αυτό που επιχειρούν σήμερα οι διοικούντες την Ελλαδί-

τσα μας απέχει από συμβιβασμό, αφού για την ύπαρξη θέμα-

τος οποιουδήποτε συμβιβασμού απαιτούνται οπωσδήποτε 

αξιώσεις ή απαιτήσεις ή επιχειρήματα από δύο ή περισσότερες 

πλευρές. Από που λοιπόν οι Σκοπιανοί αντλούν και προβάλ-

λουν επιχειρήματα, περί Μακεδονικής χωροταξικής καταγω-

γής ή Μακεδονικής γλώσσας όταν το πρώτον άρχισαν να εγκα-

θίστανται στον σημερινό χώρο περί τον 6ο με 7ο μ.Χ. αιώνα; 

Τώρα αρχίζει νέος “Μακεδονικός αγώνας”. Ο “έντιμος συμ-

βιβασμός δεν είναι παρά παράδοση του ονόματος της Μακε-

δονίας. Και το όνομα της Μακεδονίας παραδίδεται όχι στους 

Σκοπιανούς, αυτοί είναι περισσότερο θύματα του «Μακεδονι-

σμού» από εμάς του Έλληνες. Παραδίδεται σε αυτές τις δυνά-

μεις οι οποίες πάντα είχαν και έχουν στόχο την από– Ελληνι-

κοποίηση της Μακεδονίας. Παραδίδεται στις δυνάμεις που 

είχαν, και έχουν, θέσει ως στόχο την αποσύνδεση της Μακε-

δονίας από τον κορμό του Ελληνισμού και της Ελληνικότητας. 

Παραδίδεται στις εν λόγω δυνάμεις που προσπαθούν να υλο-

ποιήσουν τον στόχο τους διαχρονικά με διάφορους τρόπους 

και δια διαφόρων «οχημάτων». 

Στην αρχή προσπάθησαν μέσω του (προωθούμενου δια της 

Βουλγαρίας) πανσλαβισμού και του βούλγαρο-μακεδονισμού 

των τσάρων της Ρωσίας. Απέτυχαν!!! Συνέχισαν μέσω του 

(προωθούμενου δια της ΤιτοϊκήςΓιουγκοσλαβίας) σλάβο-μα-

κεδονισμού των κομμουνιστών. Απέτυχαν!!! Σήμερα προσπα-

θούν μέσω του (προωθούμενου δια των Σκοπίων) «μη-Ελληνι-

κού-αρχαίο–μακεδονισμού» των δυτικό-καπιταλιστών.

Θα αποτύχουν! Το εφεύρημα του «εντίμου συμβιβασμού» 

συνεργεί στο να παραδοθεί το όνομα της Μακεδονίας μας σε 

αυτούς και όχι στους σκοπιανούς.

Και αποτέλεσμα της παράδοσης του ονόματος θα είναι το να 

από – Ελληνικοποιηθεί η Μακεδονία μας!

Απευθύνουμε έκκληση προς όλους τους διατελέσαντες, κατά 

καιρούς Πρώην  Π ρωθυπουργούς, Πρώην Προέδρους Δημο-

κρατίας, Πρώην Προέδρους Ανωτάτων Δικαστηρίων ,Πρώην 

Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ε.Δ και του 

ΓΕΕΘΑ, την Ακαδημία των Αθηνών, τα Πνευματικά Ιδρύματα 

της Θεσσαλονίκης , το Αφυπηρετήσαν Διπλωματικό Σώμα, την 

Σύνοδο της Ιεράς Εκκλησίας της Ελλάδος, και λοιπούς  Αρμό-

διους Φορείςόπως λάβουν υπεύθυνη θέση στην παρούσα κρί-

σιμη εθνική θέση της Πατρίδας μας. 

Επιπρόσθετα επειδή αυτή την περίοδο οι ψυχές των ηρώων 

του  Μακεδονικού Αγώνα και των Βαλκανικών πολέμων υπε-

ρίπτανται υπεράνω των κεφαλών και μας καλούν όλους μας 

,αλλά ιδιαίτερα  την μοναδική, αξιόπιστη και ενήμερη Εταιρεία 

Μακεδονικών Σπουδών Θεσσαλονίκης, της οποίας μοναδικός 

και κύριος σκοπός είναι η ιστορική έρευνα και μελέτη παντός 

θέματος αφορώντος τον Μακεδονικό Λαό και την Μακεδονική 

Χώρα (άρθρο 2 του Καταστατικού της) και μας προτρέπουν 

στηνάμεση σύνταξη σχεδίασης αντιμετώπισης του νέου αρξα-

μένου Μακεδονικού αγώνα, χωρίς χρονοτριβή  και την άμεση 

σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προς ενημέρωση-συ-

ζήτηση του φλέγοντος ζητήματος και λήψης αποφάσεως, για 

την προστασία της Μακεδονίας.

 Χαράλαμπος Τσιτσιμπίκος

Αντιστράτηγος ε.α –Επίτιμος Β’Υ/ΓΕΣ

Πολιτικός Μηχανικός του ΑΠΘ

 Πρώην Μέλος του Δ.Σ της ΕΜΣ
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Hailey Clauson:
θα ξεχάσεις και…το όνομα σου!

Σαν οπτασία είναι σε 
όλες τις φωτογραφίες 
της…πραγματικά 
απίστευτη!

 
Το σούπερ μοντέλο 
Hailey Clauson του 
Sports Illustrated 
έχει την δύναμη να 
σε κάνει να ξεχνάς 
τα πάντα βλέποντας 
την…ακόμα και το 
όνομα σου!
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M
ετράει ή-
δη αρκε-
τά χρόνια 
στην Ελ-

ληνική δισκογραφία.
Έχει συνεργαστεί με 
μεγάλα ονόματα και έ-
χει εμφανιστεί σχεδόν 
σε όλη την Ελλάδα άλ-
λα και στο Εξωτερικό. 
Mπορεί τον τελευταίο 
καιρό να μην έχουμε α-
κούσει ολοκληρωμέ-
νη του δισκογραφική 
δουλειά άλλα παρόλο 
αυτά δεν αφήνει το κοι-
νό του παραπονεμένο. 
Ολοένα και κυκλοφο-
ρεί single άλλα και εί-
ναι ιδιαίτερα επικοι-
νωνιακός στα social 
media.  Eίναι ιδιαίτερα 
αγαπητός στο γυναι-
κείο κοινό και ίσως ό-
χι άδικα.

Γιόγκα στο κρεβάτι με 

τα εσώρουχα για τη 

Νάντια Μπουλέ 

Η Νάντια Μπουλέ εκτός από 
ηθοποιός, παρουσιάστρια, 
τραγουδίστρια φαίνεται να 
είναι και «γιόγκι» αν κρίνουμε 
τις τελευταίες της αναρτήσεις 
στο Instagram.

H Νάντια, βρέθηκε σε γνω-
στό ξενοδοχείο, προφανώς 
για ολιγοήμερες διακοπές και 
έκανε γιόγκα όσο περισσότερο 
μπορούσε.

Στο «Κόκκινο».......με 

τον Γιώργο Καββακάκη

Eίναι από τα μοντέλα εκεί-
να,που είναι σταθερά στην 
πορεία τους.Όλα αυτά τα 
χρόνια η πορεία του Γιώρ-
γου Καββακάκη τόσο στην 
Ελλάδα άλλα και στο Εξω-
τερικό έχει πορεία συνε-
χώς ανοδική. Tελευταία του 
συνεργασία,είναι αυτή με 
την Prince Oliver.Tο κομμάτι 
που ίσως δεν γνωρίζαμε είναι 
ότι ο Γιώργος είναι ιδιαίτερα 
καλός στις δημόσιες σχέ-
σεις,κομμάτι που κατα και-
ρούς το εκμεταλλεύεται.

Αφού πόζαρε ολόγυμνη για 
γνωστό αντρικό περιοδικό και 
ημερολόγιο, το μοντέλο συνε-
χίζει ακάθεκτο την καλλιτε-
χνική του παρουσία που περι-
λαμβάνει και αρκετές τηλεο-
πτικές εμφανίσεις. Η Ρία συμ-
μετείχε σε εκπομπή του κανα-
λιού Ιτάλια 1 που ήταν αφιε-
ρωμένη στο μουντιάλ. Η… 
καυτή Ελληνίδα εμφανίστηκε 
στην εκπομπή φορώντας μια 
κολλητή χρυσή τουαλέτα που 
έδειχνε σαν... ολόγυμνες τις 
πληθωρικές της καμπύλες.

Σάκης Αρσενίου... ένα όνομα 
που συνέχεια μεγαλώνει

Η Ευαγγελία Αραβανή έγινε 
κουμπάρα και νονά!

Η Ρία Αντωνίου 

«γυμνή» μέσα από  

ολόχρυσο φόρεμα

Η 
Αναστασία Τερζή φόρεσε το μαγιό της 
και έφερε... αναστάτωση στη Μύκονο! 
Η εντυπωσιακή ξανθιά που ασχολείται 
επαγγελματικά με το τραγούδι και το μό-

ντελινγκ, ενώ είναι και πτυχιούχος της Ιατρικής του 
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

χαλαρώνει αυτή την περίοδο στο νησί των Ανέμων.
Η κάμερα του Mykonos Live TV την απαθανάτισε 
στον Ορνό να χαίρεται τον ήλιο και τη θάλασσα. 
Με λευκό μπικίνι που αναδείκνυε τις πλούσιες 
καμπύλες της και ροζ καπελάκι για τον ήλιο, ήταν 
δύσκολο να περάσει απαρατήρητη.

Η τραγουδίστρια και πτυχιούχος 
Ιατρικής Αναστασία Τερζή με… 
φονικό μπικίνι στη Μύκονο 

Ε
υτυχισμένες στιγ-
μές έζησε πριν λί-
γε ημέρες η Ευ-
αγγελία Αραβα-

νή, καθώς πάντρεψε έ-
να φιλικό της ζευγάρι και 
στη συνέχεια βάφτισε 
την κορούλα τους.
Τα δύο μυστήρια έγι-
ναν την ίδια ημέρα και 
την αποκάλυψη έκανε η 
ίδια η παρουσιάστρια 
μέσω του προσωπικού 
της λογαριασμού στο 
Instagram.
Συγκεκριμένα, δημο-
σίευσε στο προφίλ της 
μια φωτογραφία, στην 
οποία ποζάρει με τους 
νεόνυμφους, ενώ μέσω 
της λεζάντας αποκάλυψε 
πως η βαφτιστήρα της 
πήρε το όνομα, Έλενα!
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Σ
τα 23 της χρόνια η Gigi Hadid δεν θε-
ωρείται τυχαία ένα από τα πιο περι-
ζήτητα και ταλαντούχα μοντέλα της 
γενιάς της.

Το διάσημο μοντέλο παραδέχθηκε πως στο 
ξεκίνημα της καριέρας της ένιωθε τύψεις 
καθώς προερχόταν από μία εύπορη οικο-
γένεια όντας κόρη του δισεκατομμυρίου 
Mohamed Hadid και της Yolanda Hadid.

«Γνωρίζω ότι προέρχομαι από μία οικογέ-
νεια με προνόμια οπότε στην αρχή ένιωθα 
μεγάλες ενοχές γι αυτό. Πάντα θεωρούσα 
πως έπρεπε να τιμήσω τους γονείς μου 
καθώς κατάφεραν πολλά (ξεκινώντας από 
το μηδέν)», ενώ συμπλήρωσε πως ένιωθε 
μεγάλη πίεση κατά το ξεκίνημά της καθώς 
αρκετά κορίτσια επέλεξαν αυτή την καριέρα 
για να βοηθήσουν τις οικογένειές τους.

Κ
αι πάνω που νο-
μίζαμε πως η 
Angelina Jolie 
και ο Brad Pitt τα 

έχουν βρει και οι τσακω-
μοί ανήκουν πια στο πα-
ρελθόν, μία νέα κόντρα έρ-
χεται στο προσκήνιο, που 
έχει ήδη κάνει έξαλλη την 
Angelina Jolie και δεν ξέ-
ρουμε με ποιον τρόπο θα 
τελειώσει. Όπως ήδη γνω-
ρίζεις εδώ και αρκετό και-
ρό, η 42χρονη ηθοποιός 
βρίσκεται στο Λονδίνο, 
προκειμένου να ολοκλη-
ρώσει τα γυρίσματα για το 
Maleficent 2, με την κηδε-
μονία των παιδιών να περ-
νάει προσωρινά στον Brad 
Pitt. Μόνο ο Maddox έχει 
παραμείνει με την μητέρα 
του, μιας και ως μεγαλύτε-
ρος μπορούσε να επιλέξει. 
Κι ενώ όλα κυλούσαν ομα-
λά, μία νέα κόντρα ξέσπα-
σε ανάμεσα τους, με την 
Angie να γίνεται έξαλλη. Η 
ηθοποιός θέλει τη Shiloh 
και τον Knox να συμμετέ-
χουν στο sequel της ταινί-
ας, όμως ο Brad αρνήθη-
κε να δώσει την άδεια του 
στα δύο παιδιά να πρωτα-
γωνιστήσουν.

Brangelina: Νέα κόντρα ξέσπασε ανάμεσά 
τους και η Angelina Jolie είναι έξαλλη

Σ
τα 43 τ ης 
χρόνια η Eva 
Longoria έ-
φερε σ τον 

κόσμο το πρώτο της 
παιδί ένα υγιέστα-
το αγοράκι, καρπό 
του έρωτά της με τον 
αγαπημένο της Jose 
Baston. Σύμφωνα με 
δημοσιεύματα του πε-
ριοδικού HOLA! η διά-
σημη ηθοποιός γέννη-
σε την Τρίτη 19 Ιουνί-
ου στο Ιατρικό Κέντρο 
Cedars-Sinaiστο Λος Ά-
ντζελες ενώ το μωρό ζυ-
γίζει 3,090 κιλά.
Μάλιστα, η ευτυχισμένη 
μητέρα δημοσίευσε στο 
περιοδικό και την πρώτη 
φωτογραφία του νεογέν-
νητου Santiago Enrique 
Baston κρατώντας τον 
σφιχτά στην αγκαλιά της.

Gigi Hadid: Η αποκάλυψη που 
έκανε για τη καριέρα της Jasmine Tookes: Η «μαύρη 

γαζέλα» στη... λίστα του Maxim 

O 
«άγγελος» της Victoria’s 
Secret Jasmine Tooks, δεν θα 
μπορούσε να λείπει από τη λί-
στα του περιοδικού με τις 100 

πιο σέξι γυναίκες για το 2018. Η καλλονή 
από τις Η.Π.Α, έχει μια σιλουέτα που κε-
ντρίζει τα αντρικά βλέματα και εξωτική 
ομορφιά που την κάνει να ξεχωρίζει από 
τα υπόλοιπα μοντέλα της γενιάς της.
Η 27χρονη Jasmine, πόζαρε για το 
Maxim Γαλλίας και έδειξε γ ιατί η 
Victoria’s Secret της έχει αδυναμία. Η 
φωτογράφιση έγινε πέρυσι, αλλά ξανα-
δόθηκε στη δημοσιότητα αυτό το καλο-

καίρι με αφορμή τη λίστα του περιοδικού 
για το 2018.  
Η Tookes γεννήθηκε στην Καλιφόρ-
νια και ξεκίνησε να φωτογραφίζεται ως 
μοντέλο στα 15 της χρόνια. Η μητέρα 
της είναι στυλίστρια επωνύμων και έτσι 
αυτή δεν θα μπορούσε παρά να εργαστεί 
στους ίδιους χώρους. Η πρώτη της δια-
φήμιση ήταν το 2010 όταν φωτογραφή-
θηκε για τγνωστές αυστραλέζικες μπό-
τες.
Η γαλλική Vogue την έχει χαρακτηρίσει 
στο παρελθόν ως ένα από τα 10 καλύ-
τερα νέα πρόσωπα. 

Η Eva Longoria έγινε για πρώτη 
φορά μανούλα!
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Τα κρυμμένα μυστικά της Κασσάνδρας, 
η ανέγγιχτη φύση της Σιθωνίας, 
η ανεξερεύνητη ομορφιά των 
προαθωνικών χωριών. Σαν εδώ δεν 
έχει

Σ
τα τέλη Μαΐου που επισκεπτόμαστε τη 
Χαλκιδική, η σεζόν είναι ακόμη στην 
αρχή της. Δεν είναι πολύς ο κόσμος, 
ούτε τα σκάφη ούτε οι λουόμενοι. Δεν 

υπάρχει φασαρία ούτε σκουπίδια. Μόνο με-
ρικά καγιάκ αρμενίζουν μπροστά από τις αμ-
μουδιές του Διαπόρου – τις παραλίες χωρίς 
όνομα που «βαφτίζονται» ανάλογα με την έ-
μπνευση του κάθε ντόπιου («πάμε Παστέλι», 
λέει ο Νίκος και εννοεί μια κοντινή ακτή όπου 
πηγαίνει με τα γκρουπ των καγιάκερ και τρώνε 
παστέλι για κολατσιό).
Αυτή την πλευρά της Χαλκιδικής –την ήρεμη, 
όμορφη και χωρίς σαρδελοποιημένους επι-
σκέπτες που στοιβάζονται σε beach bars– 
πρέπει να τη γνωρίσει κανείς. Όσο πιο χαμηλή 
η τουριστική περίοδος, τόσο περισσότερο 
αυξάνονται οι πιθανότητες. Μοναδική εξαί-
ρεση αποτελούν οι Καβουρότρυπες, που 
ακόμα και τώρα είναι γεμάτες κόσμο, πετσέ-
τες, ομπρέλες, μια καντίνα με μουσική και μια 
γεννήτρια που παράγει ένα μονότονο βουητό. 
Είναι πανέμορφη αυτή η παραλία, αλλά την 
επισκέπτεται υπερβολικά πολύς κόσμος.

ΣΙΘΩΝΙΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΣ
Η ανατολική πλευρά της Σιθωνίας –στην 
οποία βρίσκεται η Βουρβουρού με τον Διά-
πορο και οι Καβουρότρυπες– είναι μία 
από τις ωραιότερες περιοχές της Χαλκιδι-
κής. Κατάφυτη, με καλές ακτές και πάρα 
πολλά κάμπινγκ. Εδώ καταλαβαίνει κανείς τι 
σημαίνει οργανωμένη κατασκήνωση: μεγά-
λες εκτάσεις δίπλα στη θάλασσα με πλατά-
νια, πεύκα, λεύκες, λιόδεντρα, καλαμοκαλύ-
βες, τροχόσπιτα, κινητές κατοικίες, ακόμα και 
bungalows. Καμία σχέση με τη λιτή και απέρ-
ριτη φιλοσοφία των κυκλαδίτικων κάμπινγκ, 
όπου στήνεις τη σκηνή σου σε ένα άδειο οικό-
πεδο με χαμηλά δεντράκια που με το ζόρι 
κάνουν σκιά.
Το κάμπινγκ στη Χαλκιδική είναι πληθωρικό, 
υπακούει στη λογική «μεταφέρω τις ανέσεις 
ενός κανονικού σπιτιού στη φύση». Δύο πολύ 
όμορφα κάμπινγκ που επισκεφτήκαμε ήταν το 
Lacara και η Ακτή Ονείρου. Μεγάλο, άνετο και 
οικογενειακό το πρώτο, πολυτελέστατο και 
λίγο γκλαμ το δεύτερο, με ντιζάιν τροχοβίλες.
Συνεχίζοντας το οδοιπορικό στο δεύτερο 
πόδι της Χαλκιδικής, αφήνουμε την ανατολική 
πλευρά και προχωράμε στη δυτική. Περνάμε 
από το λιμανάκι του Πόρτο Κουφό για φρέσκο 
ψάρι και μετά ανηφορίζουμε προς το βουνό 
Ίταμος (ή Δραγουντέλης) για να δούμε τον 
Παρθενώνα, ένα ημιορεινό χωριό που θεω-
ρείται το καμάρι της Σιθωνίας.
Τη δεκαετία του 1970 ο οικισμός εγκαταλεί-
φθηκε. Οι Παρθενιώτες μετοίκησαν στον 
κοντινό Νέο Μαρμαρά, για να βρουν δουλειά 
σε ξενοδοχειακές μονάδες, όπως το Πόρτο 
Καρράς, που εκείνη την εποχή μεσουρα-
νούσε. Για καλή του τύχη, και μετά από προ-
σπάθειες ντόπιων και ξένων που εκτίμησαν 
την αξία του, ο Παρθενώνας αναπαλαιώθηκε 

και σήμερα είναι ένα από τα πιο προσεγμένα 
χωριά της Χαλκιδικής, με πέτρινα σπίτια και 
λουλουδιασμένες αυλές. Σήμα κατατεθέν 
είναι η ταβέρνα του Paul –κατά κόσμον Πολυ-
χρόνης Καράπαπας (1939-2013)–, του ανθρώ-
που που θεωρείται ότι συνέβαλε τα μέγιστα 
στην αναγέννηση του χωριού.
Υπάρχει μάλιστα κι ένας ανδριάντας που απο-
τίνει φόρο τιμής στον ιστορικό μαγαζάτορα: 
απεικονίζει έναν ευτραφή και χαρούμενο 
Paul, με κοιλίτσα, μουστάκι και τα χέρια σηκω-
μένα σαν να χορεύει συρτάκι.

Η «ΠΑΡΕΞΗΓΗΜΕΝΗ» ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
Για τους περισσότερους, το ωραιότερο πόδι 
της Χαλκιδικής είναι το δεύτερο. Η Σιθω-
νία έχει πιστούς οπαδούς, που εκτιμούν τη 
θάλασσα και την ανέγγιχτη φύση της. Αντί-
θετα, το πρώτο πόδι είναι αρκετά παρεξη-
γημένο. Η Κασσάνδρα, παραδομένη σε έναν 
άτσαλο και λίγο παιδαριώδη τουρισμό, που 
μεταφράζεται σε κλαμπάκια και σφηνάκια, 
αντιμετωπίζεται από πολλούς με καχυπο-
ψία. Τίποτε απ’ όσα της καταλογίζουν δεν 
είναι ψέματα: πολλοί οικισμοί της και ειδικά 
οι παραθαλάσσιοι, που είναι γεμάτοι ξενοδο-
χεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια, δεν έχουν 
ενδιαφέρον. Η αισθητική τους θυμίζει ’80s, 
κι αυτό δεν βοηθάει την περιοχή να εξελιχθεί 
τουριστικά.  
Και όμως, αν ως ταξιδιώτης ξεπεράσεις αυτή 
την πρώτη εικόνα, θα ανακαλύψεις μέρη που 
θα σε κερδίσουν. Την Άφυτο (ή Άθυτο), ένα 
γραφικό πετρόχιστο χωριό που είναι για την 
Κασσάνδρα ό,τι ο Παρθενώνας για τη Σιθω-
νία – το καμάρι της. Τη λιμνοθάλασσα του 
Γλαρόκαβου με τα ασάλευτα νερά, τα πεύκα 
και τα ψαροκάικα, δεμένα σε αποβάθρες από 
ξύλινες τάβλες. Το ακρωτήρι Ποσείδι, άγριο 
και απόμερο, με λίγα ζευγαράκια πιασμένα 
χέρι χέρι να προσπερνούν τον γαλλικό φάρο 
(κατασκευάστηκε το 1864 και εντάχθηκε στο 
εγχώριο φαρικό δίκτυο μετά τους Βαλκανι-
κούς Πολέμους) και να λοξοπατούν στη βρεγ-

μένη άμμο μέχρι να φτάσουν στη μύτη του. 
Εκεί όπου έχει εγκατασταθεί ένας ερασιτέ-
χνης ψαράς περιμένοντας μια τσιμπιά που 
μπορεί και να μην έρθει ποτέ.
Τον πύργο της Σάνης (ή Σταυρονικήτα), που 
υψώνεται γύρω από το κοντοκουρεμένο 
χλωρό γρασίδι του ξενοδοχειακού συγκρο-
τήματος Sani. Αυτή κι αν είναι έκπληξη, ένα 
ιστορικό μνημείο να βρίσκεται μέσα στην 
έκταση ενός resort. Eίναι μια αφορμή για να 
δει κανείς από κοντά το Sani, που η πολυτέ-
λειά του ξαφνιάζει. Πλησιάζοντας στην πύλη 
του, νιώθεις ότι έχεις μεταφερθεί σε πριβέ 
θέρετρο της Κυανής Ακτής. Το πιο ωραίο 
σημείο του συγκροτήματος, πάντως, είναι η –
βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία– μαρίνα του, 
όπου μπορεί κανείς, είτε είναι πελάτης είτε 
όχι, να καθίσει για καφέ.
Το δημοτικό υδροθεραπευτήριο της Αγίας 
Παρασκευής, που τα τελευταία χρόνια ανα-
καινίζεται με πολλή φροντίδα, επίσης έχει 
ενδιαφέρον. Είναι κατάλληλο για ΑμεΑ, δια-
θέτει ατμόλουτρο, σάουνα, εξωτερική και 
εσωτερική πισίνα με μια μεγάλη τζαμαρία 
με θέα. Οι πηγές της περιοχής είναι ισχυρά 
θειούχες και το νερό (με θερμοκρασία περί-
που 34° C) τσούζει λίγο στα μάτια, αφήνο-
ντας παράλληλα μια μυρωδιά στο δέρμα. Η 
δράση του όμως είναι θεραπευτική για πολ-
λές παθήσεις: τενοντίτιδα, αυχενικό σύν-
δρομο, μυαλγία, δισκοπάθεια, κ.λπ. Βγαίνο-
ντας από τα λουτρά και κατηφορίζοντας λίγο, 
ανακαλύπτουμε, εντελώς τυχαία, ένα εξαιρε-
τικό μπαρ, το Villa Stasa Sea Bar. Μας aρέσει 
λόγω της προνομιακής τοποθεσίας του (ένα 
ντεκ σε βραχώδες σημείο ακριβώς πάνω στη 
θάλασσα) και της απλότητάς του. Σε μια εποχή 
όπου ακόμη και το πλέον αδιάφορο μαγαζί 
διαθέτει 128 ευφάνταστα κοκτέιλ, παρασκευ-
ασμένα από 15 διαφορετικούς μπαρτέντερ, 
είναι ωραίο να βρίσκεις ένα στέκι που δεν 
προσπαθεί να σε κερδίσει υπακούοντας αυτι-
στικά τη μόδα, αλλά παραμένοντας ο εαυτός 
του.

ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 
ΣΤΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΤΟΥ ΑΘΩ
Η περιήγηση συνεχίζεται προς την ενδοχώρα 
της Χαλκιδικής και το εντυπωσιακό σπή-
λαιο Πετραλώνων (ή Κόκκινων Πετρών). Έχει 
έκταση περίπου 10 τ.χλμ., σχηματίστηκε πριν 
από ένα και πλέον εκατομμύριο χρόνια, αλλά 
ανακαλύφθηκε μόλις το 1959.
Πέρα από απολιθωμένα οστά ζώων, εδώ 
βρέθηκε ένα κρανίο που ανήκει στον επονο-
μαζόμενο «Άνθρωπο των Πετραλώνων», ο 
οποίος τοποθετείται μορφολογικά και χρο-
νικά ανάμεσα στον Homo erectus και τον 
Homo sapiens. Δίπλα στο σπήλαιο υπάρχει 
κι ένα μικρό μουσείο με ασυνήθιστα εκθέ-
ματα (κρανίο ρινόκερου, δόντια αρκούδας 
των σπηλαίων κ.ά.) από τα ζώα που ζούσαν 
κάποτε εδώ.  
Από τα Πετράλωνα παίρνουμε πορεία ανατο-
λική, προς τη χερσόνησο του Άθω.
Περνάμε από το καρνάγιο της Ιερισσού, όπου 
δύο άντρες επιδιορθώνουν ένα μεγάλο αλι-
ευτικό βαμμένο με εκτυφλωτικό πορτοκαλί 
χρώμα. Ο ένας είναι Έλληνας και λέγεται Νίτσε, 
ο άλλος Αιγύπτιος και λέγεται Μπάμπης...
Προχωράμε νότια προς Τρυπητή, για να 
πάρουμε το πλοιάριο για Αμμουλιανή. Μικρό 
μέρος, εύκολα το γυρίζεις. Κάνουμε ένα γρή-
γορο τουρ στις ακτές και καταλήγουμε στο ότι 
περισσότερο από τη Μεγάλη Άμμο, τις Αλυ-
κές και το Καλοπήγαδο μας αρέσει η παραλία 
Καραγάτσια.
Η τελευταία διαδρομή του ταξιδιού είναι 
στο κομμάτι πάνω από τη χερσόνησο του 
Άθω, μέσα στο πυκνό δάσος. Εδώ έχεις την 
αίσθηση ότι δεν βρίσκεσαι πια σε τουριστική 
ζώνη. Η ζωή είναι πιο «κανονική», οι ταβέρ-
νες και τα μαγαζιά απευθύνονται πρωτίστως 
στους κατοίκους και μετά στους ξένους. Μου 
κάνει εντύπωση η Βαρβάρα, ένα χωριό τέρμα 
Θεού, με μια πλατεία γεμάτη πιτσιρίκια που 
παίζουν. Δεν είναι ένα δύο, είναι δεκάδες. 
Σπάνια βλέπεις τόσο μεγάλο ποσοστό νεανι-
κού πληθυσμού σε ελληνικό οικισμό.

Xαλκιδική: Σαν εδώ δεν έχει...
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

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

ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 4 ΜΕΡΙΔΕΣ)
 ª 8 αυγά
 ª 1 κουτ. σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις
 ª 2 κουτ. σούπας φύλλα δυόσμου, ψιλοκομμένα
 ª 1 κουτ. σούπας φύλλα μαϊντανού, ψιλοκομμένα
 ª 2 πιπεριές Φλωρίνης+1 πράσινη κέρατο, σε μέτρια καρέ
 ª 3 κολοκυθάκια χοντροτριμμένα, ελαφρώς αλατισμένα και καλά στυμμένα
 ª 50 ml ελαιόλαδο
 ª αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
 ª 150 γρ. φέτα μαλακή, θρυμματισμένη

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ª Xτυπάμε καλά τα αυγά με το αλεύρι, τον μαϊντανό, τον δυόσμο, αλάτι και πιπέρι.
 ª Σε ένα μεγάλο τηγάνι (αν δεν έχουμε, ετοιμάζουμε 2 ομελέτες, μοιράζοντας αναλόγως 

τα υλικά), ζεσταίνουμε το λάδι σε μέτρια φωτιά. Ρίχνουμε τις πιπεριές και τα κολοκυθάκια 
και τα σοτάρουμε για περίπου 3-4 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν ελαφρώς. Ρίχνουμε το 
μείγμα των αυγών και τηγανίζουμε για περίπου 3 λεπτά, μέχρι να πήξει λίγο η ομελέτα και 
να ροδίσει από την κάτω πλευρά. 

 ª Προθερμαίνουμε τον φούρνο στη λειτουργία του γκριλ. Αν το τηγάνι μας δεν είναι 
κατάλληλο για φούρνο, τυλίγουμε τη λαβή του καλά με αλουμινόχαρτο, το βάζουμε στον 
φούρνο ακριβώς κάτω από το γκριλ και ψήνουμε για άλλα 2 λεπτά, μέχρι να στερεοποι-
ηθεί η επιφάνεια της ομελέτας και να φουσκώσει. Εναλλακτικά, γυρίζουμε την ομελέτα 
πολύ προσεκτικά, ως εξής: Σκεπάζουμε το τηγάνι με ένα μεγάλο πιάτο, αναποδογυρίζουμε 
και αφήνουμε την ομελέτα να «γλιστρήσει» στο τηγάνι και να ψηθεί για λίγο. Σκορπίζουμε 
τη φέτα και σερβίρουμε. 

Άρωμα Κουζίνας

Ομελέτα με κολοκυθάκια, 
πιπεριές και μυρωδικά
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-Κοίτα μαμά βρήκα 20 ευρώ !!
-Ωραία..Που τα βρήκες !!
-Στην τσάντα σου !!

– Μπαμπά, τι διαφορά έχει το τζάμπα από 
το δωρεάν;
– Βλέπεις το σχολείο απέναντι; εκείνο είναι 
δωρεάν, αλλά εσύ τζάμπα πήγαινες…

– Κοιμήσου παιδί μου…
– Θέλω παραμύθι…
– Τώρα που θα έρθει ο μπαμπάς θα μας 
πεί…
– Ποιό;
– Το πού ήταν μέχρι τέτοια ώρα…

Ξύπνα, αγόρι μου. Είναι ώρα να πας σχο-
λείο
-Ωχ… Δε θέλω να πάω.
-Πες μου δυο λόγους γιατί δε θέλεις να 
πας
-Τα παιδιά με κοροϊδεύουν και οι δάσκα-
λοι με μισούν. Να γιατί!
-Αυτός δεν είναι λόγος να μη θες να πας 
σχολείο. Έλα, σήκω να ετοιμαστείς
-Πες μου δυο λόγους γιατί πρέπει να πάω 
στο σχολείο
-Λοιπόν… Ένας λόγος: Είσαι 52 ετών. Κι 
ένας δεύτερος; Είσαι ο Διευθυντής!

Ένα αίσθημα ενοχής και τύψεων είχε καταλά-
βει τον γιατρό. Δεν μπορούσε να το ξεπερά-
σει με τίποτα. Τον έπνιγε, κόντεβε να σκάσει, 
όλη μέρα. Μια εσωτερική φωνή προσπα-
θούσε να τον καθησυχάσει:
- Γιάννη, δεν είσαι και ο πρώτος γιατρός που 
το έκανε με μια ασθενή του...
Αλλά μια άλλη εσωτερική φοβερή φωνή του 
είπε:
-Γιάννη, είσαι κτηνίατρος...

Σε ένα συνέδριο γιατρών ένας άντρας και μια 
γυναίκα κοιτάζονται επίμονα. Ο άντρας της 
προτείνει να πάνε για δείπνο και αυτή δέχε-
ται. Στο εστιατόριο αυτή ζητάει συγγνώμη 
και πηγαίνει να πλύνει τα χέρια της. Μετά το 
φαγητό, το ένα φέρνει το άλλο και το ζευγάρι 
βρίσκεται στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου.
Καθώς ζεσταίνονται τα πράγματα, αυτή δια-
κόπτει, ζητάει συγγνώμη και πηγαίνει να 
πλύνει τα χέρια της. Αφού έγινε ό,τι έγινε, 
η γιατρός σηκώνεται, ζητάει συγγνώμη και 
πηγαίνει να πλύνει τα χέρια της. Όταν γύρισε 
ο γιατρός της λέει:
- Βάζω στοίχημα ότι είσαι χειρουργός.
- Ναι, πώς το κατάλαβες;
- Εύκολο, επειδή πλένεις συνεχώς τα χέρια 
σου.
Μετά αυτή του λέει:
- Βάζω στοίχημα ότι είσαι αναισθησιολόγος.
- Ναι, πώς το κατάλαβες;
-Δεν αισθάνθηκα τίποτα!

FUN

ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, η εβδομάδα αυτή αναμένεται να 
διαταράξει τις ισορροπίες σου και θα δημι-
ουργήσει σύγχυση μεταξύ των αναγκών και 
των επιθυμιών σου. Είναι η αντίθεση της 
Αφροδίτης με τον Άρη στις 21 που θα γεμί-
σει σύννεφα τις σχέσεις σου με τους γύρω 
σου και κατ’ επέκταση το ίδιο σου το μυαλό. 
Τα ευαίσθητα νεύρα θα σε χαρακτηρίζουν, 
για αυτό φρόντισε να λύσεις τα προσωπικά 
σου θέματα με περισσότερο αυτοέλεγχο.

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, η εβδομάδα αυτή ευνοεί 
αρκετά τον οικονομικό τομέα, αλλά αυτό 
δεν σημαίνει ότι μπορείς να ξεκινήσεις να 
κάνεις σπατάλες! Ο Ήλιος εισέρχεται στον 
Καρκίνο στις 21, γεγονός που θα στρέψει 
την προσοχή σου στα αισθηματικά και 
γενικότερα στις προσωπικές σου υποθέ-
σεις. Είναι μια περίοδος που μπορείς να 
δεις με αυξημένη ευαισθησία τα πράγματα 
γύρω σου, να ασχοληθείς περισσότερο με 
την οικογένεια και να φροντίσεις τα πολύ 
κοντινά σου πρόσωπα.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Φίλε Δίδυμε, την εβδομάδα αυτή αξίζει να 
αξιοποιήσεις τις ημέρες που η Σελήνη κινεί-
ται στον Ζυγό. Είναι ημέρες που μπορείς 
να δείξεις το κοινωνικό σου πρόσωπο, να 
οργανωθείς προς χάριν της αρμονίας 
στη ζωή σου και να καταφέρεις 
να ομαλοποιήσεις τις σχέσεις 
σου με τους τρίτους. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, από την 
πρώτη κιόλας ημέρα 
τ ης  ε βδομάδας  η 
Σελήνη από την Παρ-
θένο σε βοηθάει να 
δώσεις λύσεις στον λαβύ-
ρινθο των προβλημάτων 
σου. Θα καταφέρεις να βγεις 
από την απομόνωση και να βρεις 
τα πατήματά σου. με τον Ερμή να κινείται 
στο ζώδιό σου και αυτή την εβδομάδα, 
επωφελείσαι επικοινωνιακά.

ΛΕΩΝ
Φίλε Λέων, μέχρι και τις 21 ο κυβερνήτης 
σου – Ήλιος- θα κινείται στο ζώδιο του 
Καρκίνου. Αυτό σημαίνει ότι το συναί-
σθημα, η οικογένεια και το υποσυνείδητο 
κυριαρχούν. Είναι ημέρες που εκφράζονται 
ευαισθησίες ή ακόμη και κάποια γκρίνια 
που δεν συνηθίζεις να εκδηλώνεις. Η τρυ-
φερότητα είναι διάχυτη στην συμπεριφορά 
σου, πράγμα που αξίζει να διοχετεύσεις 
προς τους οικείους σου!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε, η εβδομάδα ξεκινάει 
με την Σελήνη να κινείται στο ζώδιό σου, 
πράγμα που σε φέρνει σε επαφή με την 
θηλυκή σου πλευρά. Το υποσυνείδητο 
ξυπνάει και σε βοηθάει να αντιληφθείς 
κάποιες καταστάσεις που δεν «έβλεπες» 
μέχρι τώρα. Η ένταση καταλαγιάζει μέσα 
σου και καταφέρνεις να βρεις τις δικές σου 
ισορροπίες και τους δικούς σου ρυθμούς.  

ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, οι ημέρες που έρχονται θα 
είναι έντονες, αν και η εβδομάδα ξεκινάει 
αρκετά καλά. Το οργανωτικό σου πνεύμα 
θα σε βοηθήσει να τακτοποιήσεις το πρό-
γραμμά σου, έτσι ώστε η εβδομάδα να 
κυλήσει αρμονικά. Είναι η Σελήνη στην 
Παρθένο, που σε βάζει στη θέση σου! 
Με την Σελήνη να περνάει στο ζώδιό σου 
από τις 20 του μήνα, θα πρέπει να δείξεις 
περισσότερη πυγμή.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φίλε Σκορπιέ, με τον Ήλιο να κινείται 
στον Καρκίνο μέχρι και τις 21, διατηρείς 
μια τρυφερή στάση απέναντι στους πολύ 
κοντινούς σου ανθρώπους. Καταφέρνεις 
να δείξεις το πρόσωπο της συμπόνιας και 
της αγάπης με μεγαλύτερη ευαισθησία 
από ό,τι συνήθως.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, η εβδομάδα αυτή περιέ-
χει ποικιλία διαθέσεων και καταστάσεων. 
Μπορείς να αξιοποιήσεις το ξεκίνημά της 
για να βάλεις μια τάξη στις υποχρεώσεις 
σου, να οργανώσεις τα σχέδιά σου και να 
διασκεδάσεις με φίλους και αγαπημένα 
πρόσωπα, καθώς η Σελήνη θα κινείται 
στην Παρθένο και σε βοηθάει αντίστοιχα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, η εβδο-

μάδα αυτή ξεκινάει αρκετά 
δυναμικά. Βέβαια, με 

τον Ήλιο στον Καρκίνο 
μέχρι τις 21, διατη-
ρείς μια ήπια στάση, 
πιο συναισθηματική. 
Είσαι ανοιχ τός σε 
συζητήσεις και ειδικά 

σε εκείνες που γίνονται 
με οικογενειακά πρό-

σωπα. Είναι καλή στιγμή 
να επηρεάσεις τα αγαπημένα 

σου πρόσωπα και να τα βοηθή-
σεις μέσα από συμβουλές.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, οι ημέρες που έρχονται θα 
είναι γεμάτες με υποχρεώσεις και δυνατά 
συναισθήματα. Είναι η Σελήνη που περ-
νάει από το ζώδιο της Παρθένου και φτά-
νει μέχρι το ζώδιο του Σκορπιού στο τελεί-
ωμα της εβδομάδας. Όπως καταλαβαίνεις 
αυτό σημαίνει ότι θα θελήσεις να κάνεις 
πολλά πράγματα, να κλείσεις εκκρεμό-
τητες, να τακτοποιήσεις οφειλές, ενώ θα 
νιώθεις έντονη πίεση από τις εσωτερικές 
σου ανάγκες που πλέον δεν κρύβονται 
άλλο.

ΙΧΘΕΙΣ
Φίλε Ιχθύ, μια πολύ ισχυρή επιρροή 
για την εβδομάδα αυτή έρχεται από τον 
Ποσειδώνα που κινείται ανάδρομα στο 
ζώδιό σου. Γίνεσαι πιο ευαίσθητος και 
τείνεις να κατηγορείς τον εαυτό σου για 
πράγματα και καταστάσεις. Φρόντισε 
να διατηρήσεις την ψυχολογική σου 
κατάσταση υπό έλεγχο γιατί τα παιχνί-
δια του μυαλού θα είναι ισχυρά.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Ο
κτώ μέρες και νύχτες 
μουσικής, χορού, βί-
ντεο, αθλοπαιδιών και 
πολλών άλλων δραστη-

ριοτήτων στο πιο γυαλιστερό πάρ-
κο της πόλης. Και το καλύτερο, ό-
λα αυτά δωρεάν και ανοικτά για 
όλους, προσφορά του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος, το οποίο μία φο-
ρά τον χρόνο επιστρέφει στον χώ-
ρο του Κέντρου Πολιτισμού, που 
πλέον είναι κτήμα του Δημοσίου, 
προκειμένου να καλέσει τους Αθη-
ναίους –αλλά και τους επισκέπτες– 
να το γνωρίσουν με τον καλύτε-
ρο τρόπο. Αλλωστε το Summer 
Nostos Festival, που ξεκινά την 
προσεχή Κυριακή (17-24/6), διεκ-
δικεί ήδη, αν και νεαρό, επάξια τη 
θέση του ανάμεσα στις σημαντι-
κότερες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις 
του καλοκαιριού.
«Από το 2015 που ξεκινήσαμε 
το φεστιβάλ, οι μέρες του έχουν 
διπλασιαστεί, ενώ οι εκδηλώσεις 
είναι πια υπερτριπλάσιες. Εχουμε 
πλέον και άλλες σκηνές στη διά-
θεσή μας, με αυτή στο κανάλι να 
είναι φέτος επανασχεδιασμένη 
και επί της ουσίας εντελώς και-
νούργια. Πέρυσι ήρθαν συνολικά 
170.000 θεατές, αυτήν τη χρο-
νιά φιλοδοξούμε να τους αυξή-
σουμε», μας λέει κωδικοποιημένα 
αλλά και ενδεικτικά η καλλιτεχνική 
διευθύντρια της διοργάνωσης 
Μίλυ Πασχάλη. Ούτως ή άλλως, 
το φετινό πρόγραμμα είναι έτσι 
καταρτισμένο ώστε απευθύνε-
ται σε πλατύτερες κατηγορίες κοι-
νού· συνυπάρχουν εκεί, για παρά-
δειγμα, η σπουδαία μεσόφωνος 

Τζόις Ντιντονάτο (22/6) αλλά και η 
Αννα Βίσση, η οποία θα κλείσει το 
πρόγραμμα με ένα μεγάλο πάρτι 
στις 24/6.
«Σκοπός μας είναι ακριβώς να 
προσκαλέσουμε πολλά διαφορε-
τικά κοινά στο Κέντρο Πολιτισμού. 
Θα ήταν πιο εύκολο να φτιάξουμε 
ένα πρόγραμμα κομμένο και ραμ-
μένο π.χ. στα δικά μου μουσικά 
γούστα ή της υπόλοιπης ομάδας. 
Το σημαντικό όμως είναι να έρθει 
ο κόσμος και να περάσει όμορφα, 
βλέποντας αξιόλογους καλλιτέ-
χνες που αγαπά αλλά και να εκπαι-
δευτεί». Τη λέξη «εκπαίδευση» 
την επαναλαμβάνει συχνά η κ. 
Πασχάλη στην κουβέντα μας θέλο-
ντας να τονίσει τη συμβολή των 
παραστάσεων, τις οποίες διαφορε-

τικά μεγάλη μερίδα του κοινού δεν 
θα είχε τη δυνατότητα να παρακο-
λουθήσει. Πόσο θα κόστιζε άραγε 
το εισιτήριο για τη συναυλία του 
μεγάλου Τζον Κέιλ των Velvet 
Underground (19/6) ή του Kronos 
Quartet (19/6) που θα γίνουν σε 
Ξέφωτο και αίθουσα «Σταύρος 
Νιάρχος» αντίστοιχα;
Το φετινό Summer Nostos κάνει 
ακόμα μια βόλτα από την ελλη-
νική σκηνή με την πολυαναμενό-
μενη επιστροφή των Στέρεο Νόβα 
(18/6), λικνίζεται σε RnB ρυθ-
μούς με την ελληνικής καταγωγής 
Lianne La Havas (22/6) και «ξεβι-
δώνεται» στον χορό με dj από 
την Αφρική, πλάι στο κανάλι. Ολα 
αυτά τα ονόματα βέβαια ευχαρί-
στως θα τα ενέτασσαν στο πρό-

γραμμά τους και τα υπόλοιπα 
μουσικά φεστιβάλ. Στις αρχές του 
Summer Nostos, μάλιστα, δεν 
ήταν λίγοι οι διοργανωτές που 
αντέδρασαν, λόγω του δωρεάν 
χαρακτήρα του. «Εχουμε προ-
σπαθήσει να έρθουμε σε επαφή 
με άλλες διοργανώσεις και τοπο-
θετούμε όσο γίνεται το φεστιβάλ 
εκτός αυτών. Από την άλλη όμως, 
είναι και ηθική υποχρέωσή μας 
απέναντι σε μια μερίδα κόσμου 
να του προσφέρουμε μια διέξοδο 
καλής ψυχαγωγίας. Επιπλέον το 
“δωρεάν” προσελκύει και πολ-
λούς επισκέπτες από το εξωτε-
ρικό, οι οποίοι συνδυάζουν διακο-
πές στην Αθήνα με το να δουν τους 
αγαπημένους τους καλλιτέχνες», 
καταλήγει σχετικά η κ. Πασχάλη.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μ
ία σειρά εκδηλώσεων - διαλέξεις, συ-
ζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, εκθέ-
σεις, προβολή ντοκιμαντέρ και μου-
σικά προγράμματα, περιλαμβάνει το 

τριήμερο αφιέρωμα στον μεγάλο οραματιστή, δι-
αφωτιστή και πρόδρομο της Ελληνικής Επανάστα-
σης του 1821 Ρήγα Φεραίο -Βελεστινλή, το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί στη Βιέννη από την Παρασκευή 
22/6 έως την Κυριακή 24/6, με αφορμή τη συμπλή-
ρωση 220 χρόνων από τον τραγικό θάνατό του, στις 
24 Ιουνίου 1798.
Ο θεωρούμενος ως πρωτοπόρος μίας ένωσης δημο-
κρατικά συγκροτημένων κρατών Ρήγας Φεραίος 
Βελεστινλής (1757-1798) είχε αναπτύξει την κριτική 
του σκέψη με την μελέτη Ελλήνων συγγραφέων της 
αρχαιότητος και συγχρόνων στοχαστών και συγγρα-
φέων, έχοντας ο ίδιος διακριθεί ως ποιητής, συγγρα-
φέας, φιλόσοφος και πολιτικός οραματιστής.
Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Ρήγας τα πέρασε 
στη Βιέννη, όπου ανέπτυξε και δημοσίευσε τις ιδέες 
του, εκδίδοντας τα σπουδαιότερα έργα του, κυρίως 
τα επαναστατικά, με τα οποία άφησε ανεξίτηλο το 
σημάδι του στην ιστορία (Χαρτογραφικό έργο, «Θού-
ριος», «Επαναστατικό Μανιφέστο»), ευρισκόμενος 

και σε συνεχή επαφή με τους Έλληνες της Παροικίας.
Στη Βιέννη ετοίμαζε την κάθοδό του στην Ελλάδα 
για να αναπτύξει επαναστατική δράση, έχοντας ως 
όραμά του την κοινή επαναστατική απελευθερωτική 
δράση όλων των βαλκανικών λαών και την συγκρό-
τηση της Βαλκανικής Ομοσπονδίας, αλλά κατά την 
μετάβασή του στην Ελλάδα συνελήφθη στην Τεργέ-
στη στις 19 Δεκεμβρίου του 1797.

Οι αυστριακές αρχές τον παρέδωσαν τον Απρίλιο 
του 1798 με άλλους επτά Έλληνες, στις τουρκικές 
αρχές -- γιατί ήταν Τούρκοι υπήκοοι - οι οποίες τους 
μετέφεραν στο Βελιγράδι, για να φυλακιστούν στο 
κάστρο Νεμπόιζα, όπου στις 24 Ιουνίου του 1798 ο 
Ρήγας και οι επτά σύντροφοί του βρήκαν μαρτυρικό 
θάνατο στα κελιά τους με την μέθοδο του στραγγα-
λισμού.

Εγχάρακτη 
επιγραφή 
1.300 ετών στα 
Ελληνικά βρέθηκε 
στην Κορνουάλη 

Μ
ία μεγάλη αρχαι-
ολογική ανακά-
λυψη έγινε στην 
Κ ο ρ ν ο υ ά λ η , 

καθώς στο κάστρο Tintagel 
εντοπίστηκε εγχάρακτη επι-
γραφή 1.300 ετών στα Ελλη-
νικά.

Όπως αναφέρουν οι ερευνη-
τές, η πέτρα στην οποία βρέ-
θηκε η επιγραφή ανήκει σε 
περβάζι του κάστρου και περι-
λαμβάνει λέξεις και φράσεις 
στα Ελληνικά και τα Λατινικά.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι το 
συγκεκριμένο εύρημα δείχνει 
κατά πάσα πιθανότητα ότι κατά 
τον 7ο μ.Χ. αιώνα υπήρχαν 
αρκετοί πολιτισμοί στο συγκε-
κριμένο σημείο.

Η επιγραφή ανακαλύφθηκε 
στο πλαίσιο ενός πενταετούς 
έργου του ιδρύματος για την 
προστασία της Αγγλικής Κλη-
ρονομιάς, που εκτέλεσε η 
Αρχαιολογική Μονάδα της 
Κορνουάλης.

Πάντως, η πρώτη ανάλυση που 
έχει γίνει στην πέτρα οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι μάλλον 
επρόκειτο για κάποιου είδους 
άσκησης γραφής, αφού από το 
τελικό κείμενο δεν προκύπτει 
νόημα. Ο γραφέας δείχνει ότι 
ήταν εξοικειωμένος τόσο με το 
ανεπίσημο στυλ γραφής, που 
χρησιμοποιούταν σε έγγραφα 
όσο και με την επίσημη γραφή, 
που χρησιμοποιείται σε ευαγ-
γέλια της συγκεκριμένης χρονι-
κής περιόδου.

«Είναι απίστευτο να πιστεύ-
ουμε ότι εδώ και 1.300 χρόνια 
σε αυτό το λόφο της Κορνου-
άλης, κάποιος εξασκούσε τη 
γραφή του χρησιμοποιώντας 
λατινικές φράσεις και χριστια-
νικά σύμβολα», αναφέρουν οι 
ερευνητές.

Ολοι χωρούν στο Summer Nostos

Βιέννη: Τριήμερο αφιέρωμα στον Ρήγα Φεραίο
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αθλητικά

Ο 
Τζάλμα Κάμπος ετοιμάζει τις βαλίτσες 
του για την Τουρκία. Ο ερχομός του Λέο 
Ζαμπά άνοιξε το δρόμο για να προχω-
ρήσει η μεταγραφή του Ανγκολέζου με-

σοεπιθετικού στην Αλάνιασπορ.
Στα 31 του ο Κάμπος έχει δεχθεί μια πολύ καλή 
πρόταση για τριετές συμβόλαιο αντί 1.000.000 
ευρώ το χρόνο και πίεσε προς το να ολοκληρωθεί 
αυτή η μεταγραφή. 
Στον ΠΑΟΚ θεωρούν ότι με την απόκτηση του 
Λέο Ζαμπά και τις επιστροφές των Πέδρο Ενρίκε 
και Αμρ Ουάρντα στην ομάδα είναι απόλυτα πλή-
ρεις στις θέσεις των ακραίων μεσοεπιθετικών, 
έστω αν υφίσταται ένα θέμα με τους μη κοινοτι-
κούς και αυτό ισχύει για την περίπτωση των Ενρίκε 
και Ουάρντα, με τον τελευταίο να έχει ανεπίσημα 
κρούσεις από αρκετές ομάδες του εξωτερικού.
Ο 19χρονος Λέο Ζαμπά είναι ένα ποδοσφαιρικό 
«προϊόν» των ακαδημιών της Κορίνθιας. Σε ηλι-
κία 11 ετών, μετά από ένα σύντομο πέρασμα από 
τη Σάο Πάολο, εντάχθηκε στην ομάδα, που κατά 
τύχη έχει και τα ίδια (άσπρο-μαύρο) χρώματα με 
τον ΠΑΟΚ!
Η εξέλιξη του ήταν εντυπωσιακή, ειδικά από την 
στιγμή που είχε την ικανότητα να παίξει με την ίδια 
επιτυχία και στις δύο άκρες της επίθεσης, αλλά και 
στην κορυφή όποτε αυτό το απαιτούσαν οι συνθή-
κες του αγώνα. Έφτασε να είναι μέλος της U20 της 
εθνικής Βραζιλίας, αφού πρώτα κατάφερε να πρω-
ταγωνιστήσει στο Sαo Paulo Junior Soccer Cup και 
στο πρωτάθλημα U20 ολόκληρης της χώρας.  
Ο Ζαμπά έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με 
την πρώτη ομάδα της Κορίνθιανς στις 22 Ιουλίου 
2015, ενώ τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς έπαιξε 
ως αλλαγή σε επίσημο παιχνίδι κόντρα στην Ιντερ-
νασιονάλ.
Τον Ιούλιο του 2017 η Αχμάτ Γκρόζνι πλήρωσε 
περίπου 1.800.000 ευρώ (7,5 εκατ. βραζιλιάνικα 
ρεάλ) και απέκτησε τα δικαιώματά του. Μια μικρή 
λεπτομέρεια: τα χρήματα καταβλήθηκαν μετρητά 
από την ομάδα της Τσετσενίας.
Στα 18 του ο Ζαμπά βρεθηκε στο Γκρόζνι, στην ίδια 
ακριβώς θέση, που είχε βρεθεί πριν από χρόνια 
ο συμπατριώτης του Χοσέ Μαουρίσιο, τον οποίο 
δεν αποκλείεται να συναντήσει πλέον στη Θεσ-

σαλονίκη και στον ΠΑΟΚ. Μετακόμισε μόνος του, 
δίχως την οικογένεια του, σε πολύ μικρή ηλικία, 
αντιμετωπίζοντας στην αρχή πολλά προβλήματα 
προσαρμογής στις συνθήκες του ρωσικού καιρού.
Μετά από πολλές προσπάθειες ο Λέο προσαρμό-
στηκε και σε μια από τις πρώτες του συνεντεύξεις 
υποστήριξε ότι «είμαι πλέον στο σωστό δρόμο». 
Τελικά έκλεισε την πρώτη του χρονιά αγωνιζόμε-
νος σε 25 παιχνίδια και πετυχαίνοντας 3 γκολ, το 
ένα στο ντεμπούτο του, με τη φανέλα της ομάδας 
από το Γκρόζνι.

Στην Αυστρία με την Αχμάτ
Η Αχμάτ βρίσκεται αυτό το διάστημα στην Αυστρία 
για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, μαζί είναι 
και ο Λέο Ζαμπά, που δεν αποκλείεται μέσα στις 
επόμενες μέρες να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη και 
να κλείσει το θέμα της μεταγραφής του στο «Δικέ-
φαλο».
Επίσης, οι άνθρωποι της ομάδας από το Γκρόζνι 
είναι ενημερωμένοι για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, 
κάτι που δείχνει ότι η περίπτωση του Βραζιλιάνου 
είναι προχωρημένη.

Οι ξένοι του ΠΑΟΚ
Σύμφωνα με τον ΚΑΠ η κάθε ομάδα δικαιού-
ται να έχει 5+3 μη κοινοτικούς ποδοσφαιριστές 
στο ρόστερ της, με την προϋπόθεση οι 3 να είναι 
κάτω των 23 ετών, όπως συμβαίνει με τον Ζαμπά 
ο οποίος είναι γεννημένος στις 2 Αυγούστου του 
1998.

Στις 24/7 η πρώτη παρτίδα με τη Βασι-
λεία
Οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία του πρώτου 
αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στη Βασιλεία για 
τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς 
Λιγκ, που θα γίνει στο γήπεδο της Τούμπας.
Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τη δευτεραθλήτρια Ελβε-
τίας την Τρίτη 24 Ιουλίου στο γήπεδο της Τούμπας, 
όπως έγινε γνωστό σήμερα (20/6) το απόγευμα.
Απομένει να γίνει και επίσημα γνωστή η ημερο-
μηνία (31/7 ή 1/8) της ρεβάνς στο «Ζανκτ Γιάκομπ» 
της Βασιλείας, με πιθανότερη αυτή της 31ης Ιου-
λίου.

SPORTSNEWS

Η απόκτηση του Λέο Ζαμπά ανοίγει το δρόμο για να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η 
παραχώρηση του Τζάλμα Κάμπος στην Αλάνιασπορ

O Ζαμπά έρχεται, ο Κάμπος 
φεύγει…

Ισπανικές πηγές μεταφέρουν την πληροφόρηση πως έως την Παρα-
σκευή μπορεί να έχει κλείσει οριστικά η μεταγραφή του Πιέρ Κουντέ 
στην ομάδα του Ολυμπιακού με δανεισμό από την Ατλέτικο.

Ήδη έχετε δει και διαβάσει το σχετικό ρεπορτάζ της AS για τον χαρισματικό 
διεθνή Καμερουνέζο Πιέρ Κουντέ και τις θετικές ενδείξεις για τον Ολυμπι-
ακό.
 Νεότερες πηγές από την Ισπανία τονίζουν πως το deal για τον δανεισμό του 
Κουντέ για έναν χρόνο από την Ατλέτικο μπορεί να έχει γίνει οριστικά έως 
την Παρασκευή (σ.σ. σημειώνεται ξανά πως ο πειραϊκός σύλλογος προσπα-
θούσε να βάλει και κάποια οψιόν στην συμφωνία). Ο Πέδρο Μαρτίνς εξάλ-
λου θέλει να έχει στο Ζέεφελντ ορισμένες βασικές μεταγραφές του.

Το «ναι» του Κουεγιάρ στον Ολυμπιακό, η περίπτωση Σιώ-
πη & η ενσωμάτωση του Γκερέρο
Ο Ιβάν Κουεγιάρ έχει ήδη μεταφέρει στην Λεγανές πως θέλει να συνεχίσει 
την καριέρα του στον Ολυμπιακό ενώ οι τάσεις φυγής του Σιώπη οδηγούν 
στα άκρα τις σχέσεις του με τον Ολυμπιακό. Πότε θα είναι στις προπονήσεις 
ο Γκερέρο.
Για τον κίπερ Κουεγιάρ έχει διαβάσει πρώτοι στο Gazzetta.gr. Οι τελευταίες 
πληροφορίες από την Ισπανία διαρρέουν πως έχει ενημερώσει την Λεγανές 
πως θέλει να συνεχίσει την ποδοσφαιρική του πορεία στην ομάδα του Ολυ-
μπιακού, έχοντας δώσει ήδη θετική απάντηση στους Πειραιώτες. Πληρο-
φορίες από την Ισπανία αναφέρουν πως θα χρειαστεί ένα μικρό ποσό (σ.σ. 
ίσως 200.000 ευρώ), το οποίο και δίνει ο πειραϊκός σύλλογος.
Την ίδια στιγμή οι τάσεις φυγής που φέρεται να παρουσιάζει ο Μανώλης 
Σιώπης με την πλευρά του παίκτη να πιέζει να πάει στην Λεχ Πόζναν (σ.σ. 
και την σύνδεση της υπόθεσης με τον Τσιρίλο που ασχολείται με την μετα-
γραφή αυτή) δείχνουν να οδηγούν στα άκρα τις σχέσεις του με τον Ολυμπι-
ακό ενώ εκτιμάται πως το post του Κώστα Καραπαπά αφορούσε και αυτήν 
την περίπτωση. Διαρρέεται δε πως πίσω από αυτήν την κίνηση της μεριάς 
του ποδοσφαιριστή μπορεί να υπάρχει άλλη μεγάλη ελληνική ομάδα. Οι 
Πολωνοί γενικότερα πάντως θέλουν πολύ τον παίκτη και έχουν κάνει την 
προσπάθειά τους.
Επισήμως πάντως προς το παρόν (σ.σ. ή και ανεπίσημα) ο Ολυμπιακός δεν 
έχει πάρει θέση & ενώ δεν υπάρχει κάποια αντίδραση και από τον Έλληνα 
διεθνή μέσο ή τους εκπροσώπους του. Τέλος ο φορ Γκερέρο που έχει συμ-
βόλαιο με ισχύ 1η Ιουλίου είναι πολύ πιθανό να ενσωματωθεί στις προ-
πονήσεις των Πειραιωτών την Παρασκευή και αφού θα έχει συναινέσει σε 
αυτό η Λεγανές (σ.σ. κάτι που πρόκειται να το κάνει).

Ο Τζον Μπογιέ ένα ακόμα όνομα για την άμυνα
Ο Τζον Μπογιέ, στόπερ και ακραίος μπακ τον οποίο ξέρουν στον Ολυμπι-
ακό από την θητεία του στην Γαλλία σύμφωνα με τους Γκανέζους απασχολεί 
και τον πειραϊκό σύλλογο. Ο λόγος για τον 31 ετών στόπερ που αποχωρεί 
ως ελεύθερος από την Σίβασπορ.
Ο Μπογιέ είναι διεθνής με την Γκάνα αλλά ποδοσφαιρικά έχει αναδειχθεί 
στην Γαλλία προτού πάει στην Σίβασπορ. Πέρυσι δεν είχε τόσες πολλές 
συμμετοχές. Για τον ύψους 1.85 μέτρων στόπερ Μπογιέ - που παίζει και 
ακραίος μπακ - στην Γκάνα υποστηρίζουν πως απασχολεί τον Ολυμπιακό 
αισθητά και τουλάχιστον μία ακόμα ελληνική ομάδα.

«Μέχρι την Παρασκευή 
ολοκληρώνεται του Κουντέ»

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Ο Π. Μαρλαφέκας επικοινώνησε 
με τον Υφυπουργό Αθλητισμού 
για να ενημερωθεί σχετικά με την 
αναδιάρθρωση. Τι απάντησε ο 
Βασιλειάδης

Η 
Παναχαϊκή είναι δεδομένο ότι α-
πό την πρώτη στιγμή που τέθηκε 
το πλάνο της αναδιάρθρωσης των 
εθνικών κατηγοριών από τον Υφυ-

πουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλειάδη, πα-
ρακολουθεί από πολύ κοντά όλα τα τεκται-
νόμενα.
Από την αρχή άλλωστε η ΠΑΕ διατηρεί πολύ 
καλές σχέσεις με τον Βασιλειάδη, καθώς ο 
ίδιος ο Υφυπουργός αγκάλιασε από την 
πρώτη στιγμή το εγχείρημα των «Συμμάχων» 
που ανέλαβαν την Παναχαϊκή πριν από δυο 
χρόνια με μοναδικό στόχο να την επαναφέ-
ρουν στην μεγάλη κατηγορία, μέσα από ένα 
πλάνο που συνεχίζει να πατάει σε πολύ στέ-
ρεες βάσεις.
Έτσι λοιπόν και τώρα, που το ζήτημα αυτό 
είναι στην πιο κρίσιμη καμπή του, οι πληρο-
φορίες κάνουν λόγο για επικοινωνία του Πλά-
τωνα Μαρλαφέκα με τον Γ. Βασιλειάδη για να 
μάθει η ΠΑΕ από πρώτο χέρι τα διαδραματι-
ζόμενα και τα οποία όσο ακόμη δεν οριστικο-
ποιούνται, τόσο και κρατάνε σε στασιμότητα 
τον «κοκκινόμαυρο» προγραμματισμό για τη 
νέα χρονιά.
Μάλιστα, λέγεται ότι η απάντηση του κ. Βασι-
λειάδη ήταν ξεκάθαρη, αναφέροντας χαρα-
κτηριστικά στον εκ των κορυφαίων διοικη-
τικών παραγόντων της Παναχαϊκής μεταξύ 
άλλων και τα παρακάτω: «Από την δική μου 
πλευρά, αυτό που ήταν να κάνω, το έκανα 
με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο που αποτελεί 
άλλωστε και βούληση της Πολιτείας. Τους 
έχω καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση που 
αφορά το ελληνικό επαγγελματικό ποδό-
σφαιρο και το βιώσιμο μέλλον του, με πλάνο 
που οδηγεί σε μείωση των ομάδων, μια μεί-
ωση που είναι απόλυτη προτεραιότητα για 
εμάς και εγγυάται ένα μακροπρόθεσμο οικο-
νομικό μέλλον στο ποδόσφαιρο. Από κει 
και πέρα, οι ίδιες οι ομάδες είναι αυτές που 
θα κληθούν να πάρουν την τελική τους από-
φαση, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα παρα-
πάνω».
Σε ότι αφορά την επόμενη μέρα στην Πανα-
χαϊκή, ο Πλ. Μαρλαφέκας δεν είχε να «κατα-
θέσει» κάτι νεότερο, όσο αυτή η εκκρεμότητα 
δεν λύνεται οριστικά.
«Τι να κάνουμε, εμείς είμαστε κυριολεκτικά 
στον αέρα» διερωτήθηκε και άδικο δεν έχει. 

«Θα περιμένουμε αναγκαστικά μέχρι και τις 
25 του μήνα, όπου εκεί θα παρθεί η οριστική 
απόφαση και μετά, θα έχουμε πολλά να προ-
γραμματίσουμε για τη νέα χρονιά στην ομάδα 
μας», υπογράμμισε στα λεγόμενά του.

Πλατανιάς: Ο Κάμπος και οι… άλ-
λοι!
Στη διαδικασία να οργανωθεί για τη νέα χρο-
νιά βρίσκεται ο Πλατανιάς. Επιβεβαιώνεται 
μάλιστα από την ΠΑΕ ότι το κυνήγι για την 
πρόσληψη του νέου προπονητή έχει ξεκινή-
σει, αφού έχει καταρτιστεί λίστα με 6-7 ονό-
ματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα σε αυτά 
τα ονόματα είναι ο Κάμπος, αλλά δεν διαφαί-
νεται να είναι και ο μοναδικός που “παίζει” 
για την τεχνική ηγεσία της ομάδας.
Τώρα, στο ερώτημα για το ποια κατηγορία 
“προετοιμάζεται” ο Πλατανιάς, η απάντηση 
είναι πως αυτή είναι η Σούπερ Λιγκ, καθώς 
στην παρούσα φάση σε αυτή τη λογική γίνε-
ται προσπάθεια να “χτιστεί” η νέα ομάδα. 
Μάλιστα, ήδη στα γραφεία της ΠΑΕ κατα-
φθάνουν προτάσεις με παίκτες που αυτή τη 
στιγμή εξετάζονται.
Κατά τ’ άλλα, στον Πλατανιά επιθυμούν η 
ΠΑΕ να είναι παρούσα στο επερχόμενο και 
πολύ σημαντικό Δ.Σ. της Σούπερ Λιγκ όπου 
πρόκειται να συζητηθεί το θέμα της αναδι-
άρθρωσης, παρουσία και του ίδιου του Υφυ-
πουργού Αθλητισμού, Γ. Βασιλειάδη. Ο Πλα-
τανιάς θα ήθελε να συμμετάσχει στη συζή-
τηση και παρότι δεν έχει δικαίωμα ψήφου, θα 
ζητήσει να παρακολουθήσει τη διαδικασία εκ 
του σύνεγγυς.

Εργοτέλης: Προθεσμία μέχρι την 
Παρασκευή
Όλο και τρενάρουν να απαντήσουν στην πρό-
ταση ανανέωσης του Εργοτέλη οι Σταματάκος 
και Σταμόπουλος.
Αυτό έχει ενοχλήσει τους ανθρώπους της 
«κιτρινόμαυρης» ομάδας που τους διεμήνυ-
σαν οτι θα περιμένουν μέχρι την Παρασκευή 
αλλιώς θα κινηθούν για τους διαδόχους τους.
Ήδη έχουν εντοπιστεί εναλλακτικοί στό-
χοι αλλά δεν προχωράνε σε καμία ενέργεια, 
αν δεν ξεκαθαρίσει το τι θα γίνει οριστικά 
με τους δύο παίκτε, όπου επιθυμία είναι να 
παραμείνουν στο ρόστερ της ομάδας.

Άρης: Δεν προχωράει του Γιαννιώ-
τα
Η Βαγιαδολίδ θα κρατήσει τον Γιάννη Γιαν-
νιώτα.
Η ισπανική ομάδα, που από τη νέα σεζόν 

θ’ αγωνίζεται ξανά στην Πριμέρα Ντιβι-
ζιόν, είναι ευχαριστημένη με την αγωνιστική 
παρουσία του 25χρονου Έλληνα διεθνή επι-
θετικού, ο οποίος αγωνίστηκε δανεικός για 
ένα χρόνο από τον Ολυμπιακό.
Έτσι κορυφώνει τις συζητήσεις με την ομάδα 
του Πειραιά, όπως σχετικά αναφέρεται σε 
ισπανικά ΜΜΕ, ώστε ν’ αποκτήσει τα δικαι-
ώματα του. Πέρα από τη Βαγιαδολίδ, ενδια-
φέρον για την απόκτηση του παίκτη φέρονται 
να έχουν εκδηλώσει επίσης οι Λας Πάλμας 
και Αλαβές.
Ο Ελληνας άσος την περσινή σεζόν είχε 33 
συμμετοχές με 3 γκολ και 4 ασίστ.

Κι άλλη προσφυγή στη Σπάρτη!
Στις 19 έφτασαν οι προσφυγές στην ΠΑΕ 
Σπάρτη, αφού η τελευταία ήρθε από τον 
Κοσμά Μπακοδήμο.
Στις 19 έφτασαν οι προσφυγές στην ΠΑΕ 
Σπάρτη, αφού η τελευταία ήρθε από τον 
Κοσμά Μπακοδήμο.
Ο 20χρονος τερματοφύλακας αγωνίστηκε 
σε δύο ματς πρωταθλήματος φέτος με τους 
Λάκωνες και προστέθηκε στη μακρά λίστα 
των ποδοσφαιριστών της που διεκδικούν 
τα δεδουλευμένα τους μέσω της δικαστικής 
οδού.

Κλείνει σε Απόλλωνα Σμύρνης ο 
Γκίνο
Ο Δημήτρης Γκίνο τα έχει βρει με τον Απόλ-
λωνα Σμύρνης και μόλις μείνει και τυπικά 
ελεύθερος από την Παναχαϊκή θα ανακοινω-
θεί.

Ο Δημήτρης Γκίνο τα έχει βρει με τον Απόλ-
λωνα Σμύρνης και μόλις μείνει και τυπικά 
ελεύθερος από την Παναχαϊκή θα ανακοινω-
θεί.
Γκίνο και Παναχαϊκή χώρισαν τους δρόμους 
τους με την ομάδα της Πάτρας να ανακοινώ-
νει ότι οι δύο πλευρές δεν θα συνεχίσουν τη 
συνεργασία τους.
Ωστόσο, αυτό που απομένει είναι να φανεί 
πως ο παίκτης είναι ελεύθερος και από την 
ΕΠΟ για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του 
στην Ριζούπολη.

Συμφώνησε με Χαραλαμπίδη ο Αι-
γινιακός!
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αιγινιακός έχει 
ήδη προχωρήσει στο θέμα του προπονητή 
και έχει ήδη συμφωνήσει με τον τεχνικό της 
νέας αγωνιστικής περιόδου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αιγινιακός έχει 
ήδη προχωρήσει στο θέμα του προπονητή 
και έχει ήδη συμφωνήσει με τον τεχνικό της 
νέας αγωνιστικής περιόδου.
Μετά την αποχώρηση του Νικολαΐδη, οι Πιε-
ρείς κατέληξαν στην απόφασή τους.
Η ομάδα της Πιερίας δίνει τα… κλειδιά στον 
Απόστολο Χαραλαμπίδη, ο οποίος την περ-
σινή σεζόν βρέθηκε αρχικά στον πάγκο της 
Βέροιας και στη συνέχεια ανέλαβε τον Παν-
σερραϊκό.
Οι άνθρωποι του Αιγινιακού θεωρούν ότι 
είναι προπονητής, που ταιριάζει στη φιλοσο-
φία τους, αλλά και ποντάρουν και στο γεγονός 
ότι ο Χαραλαμπίδης είναι από τους τεχνικούς, 
οι οποίοι δουλεύουν με τα νέα παιδιά.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Βασιλειάδης σε Παναχαϊκή: Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο
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A
ναχωρεί για την Ταρραγόνα της 
Ισπανίας το πρώτο γκρουπ της 
ελληνικής αποστολής για τους 
Μεσογειακούς Αγώνες, που α-

ποτελείται κυρίως από τα μέλη του Αρ-
χηγείου, τους γιατρούς και τους συνο-
δούς.
Από το πρωί της Πέμπτης ακολουθούν 
οι αναχωρήσεις των αθλητών και των 
αθλητριών της ελληνικής ομάδας ενό-
ψει της Τελετής Έναρξης που θα γίνει το 
βράδυ της Παρασκευής και της έναρξης 
των αγωνιστικών υποχρεώσεων.
Η Ελ λάδα θα εκπροσωπηθε ί σ τους 
Μεσογειακούς Αγώνες από 299 αθλητές 
και αθλήτριες (171 άνδρες, 128 γυναίκες) 
στα εξής αθλήματα: κολύμβηση, επιτρα-

πέζια αντισφαίριση, κωπηλασία, πάλη, 
τοξοβολία, ποδόσφαιρο, πυγμαχ ία, 
ιππασία, γυμναστική, ποδηλασία, κανόε 
καγιάκ, τζούντο, ιστιοπλοΐα, ξιφασκία, 
καράτε, άρση βαρών, υδατοσφαίριση, 
στίβος, σκοποβολή, καλαθοσφαίριση, 
θαλάσσιο σκι, βόλεϊ, γκολφ, χάντμπολ, 
τεκβοντό, τένις και μπάντμιντον.
Αρχηγός της Αποστολής είναι ο Ταμίας 
της ΕΟΕ Αν τώνης Νικολόπουλος και 
Υπαρχηγοί η Ξένια Αργειτάκη, ο Γιώρ-
γος Αλικάκος και ο Αριστείδης Αδαμό-
πουλος. Στην ισπανική πόλη θα ταξιδέ-
ψουν επίσης ο Πρόεδρος της Ελληνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπρά-
λος και ο Γενικός Γραμματέας Μανώλης 
Κολυμπάδης.

Aρχίζει το ταξίδι για τους 
Μεσογειακούς Αγώνες 

Η 
ελληνική αποστολή αναχωρεί 
την Πέμπτη (21/6, 08.45) για Βαρ-
κελώνη και από εκεί (15.40) για 
Μπιλμπάο, πριν καταλήξει οδικώς 

στο Πορτουγκαλέτε.
Στο τουρνουά, μετέχουν επίσης οι Εθνικές 
ομάδες της Ισπανίας, της Ρωσίας και της 
Αυστραλίας.
Στην Ισπανία μεταβαίνουν οι εξής 13 πολί-
στριες: Χρυσούλα Διαμαντοπούλου, Ιωάννα 
Σταματοπούλου (τερματοφύλακες), Χριστίνα 
Τσουκαλά, Βασιλική Διαμαντοπούλου, Νικο-
λέτα Ελευθεριάδου, Μαργαρίτα Πλευρίτου, 
Άλκηστη Αβραμίδου, Αλεξάνδρα Ασημάκη, 
Μαρία Πάτρα, Ιωάννα Χυδηριώτη, Ελισάβετ 
Πρωτοπαπά, Ελευθερία Πλευρίτου, Ελένη 
Ξενάκη.
Μαζί τους, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γιώρ-
γος Μορφέσης, η συνεργάτιδα του Αγγε-

λική Γερόλυμου και το μέλος του Δ.Σ της ΚΟΕ 
και έφορος της ομάδας Βασιλική Αρβανιτο-
πούλου.
Το πρόγραμμα των αγώνων (τοπικές ώρες) 
στο Πορτουγκαλέτε:
22 Ιουνίου, Παρασκευή
18.00 ΕΛΛΑΔΑ - Αυστραλία
19.30 Ισπανία - Ρωσία
23 Ιουνίου, Σάββατο
10.45 Αυστραλία - Ρωσία
12.15 Ισπανία - ΕΛΛΑΔΑ
24 Ιουνίου, Κυριακή
10.30 Ρωσία - ΕΛΛΑΔΑ
12.00 Ισπανία - Αυστραλία
Η Εθνική μας ομάδα στη συνέχεια θα μετά-
σχει στους 1ους Μεσογειακούς Αγώνες για 
τη γυναικεία υδατοσφαίριση, στην Ταρα-
γόνα, με αντιπάλους στον Όμιλο της την 
Ισπανία και την Πορτογαλία.

Τεστ στο Πορτουγκαλέτε για την 
Εθνική πόλο γυναικών
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Σε κατάσταση πλήρους αβεβαιότητας 
και “στον …αέρα”, βρίσκεται πλέον 
ο Πανηλειακός αφού τα στελέχη της 
διοικητικής κίνησης «Πυρσός», που 
για δύο χρόνια λειτούργησαν την 
ομάδα, κατά την έκτακτη Συνέλευση 
που έγινε το απόγευμα της Δευτέρας 
(18/6) ανακοίνωσαν τη διάλυση του 
σχήματος και την αποχώρηση από τα 
διοικητικά της ομάδας! 

Μ
ε αιτία το οικονομικό θέμα, αυ-
τό που βέβαια που ταλανίζει 
ολόκληρο ουσιαστικά το ελ-
ληνικό ποδόσφαιρο, κι αφού 

αναφέρθηκαν ξανά, όπως ήδη είχαν κάνει 
και το προηγούμενο διάστημα, στην έλλειψη 
ευρύτερης στήριξης γύρω από την ομάδα. 
Με χαρακτηριστικά τα παραδείγματα των ε-
λάχιστων εισιτηρίων διαρκείας και της πο-
λύ μικρής προσέλευσης φιλάθλων στο γήπε-
δο σχεδόν σε όλους τους αγώνες (πλην μόνο 
δυο – τριών εξαιρέσεων) του περασμένου 
πρωταθλήματος.
* Μάλιστα η δυστοκία μεγάλωσε αλλά κι 
έγινε τόσο έντονη, αφού εξαιτίας των παρα-
πάνω, κάποιοι που μετείχαν στην κίνηση 
“Πυρσός” την τελευταία διετία, το τελευταίο 
διάστημα ή είχαν ήδη από πριν αποχωρήσει 
ή εξέφρασαν την πρόθεση να αποχωρήσουν 
τώρα. Κάτι που αναφέρθηκε κατά τις πληρο-
φορίες μας και στην τελευταία συνεδρίαση 
που έκαναν μεταξύ τους ως συμβούλιο, πριν 
τη Συνέλευση της Δευτέρας.
Με άλλα λόγια και σε σχέση με όσους ξεκίνη-
σαν πριν από δυο χρόνια (περίπου 25), έχουν 
απομείνει σαφώς λιγότεροι (πιθανόν κάτω κι 
από τους μισούς) πλέον!
Ενώ σύμφωνα επίσης με τις ίδιες πληροφο-
ρίες, κάποιοι στάθηκαν και στο γεγονός ότι 
ακόμα και στο διάστημα που μεσολάβησε 
από την 1η Ιουνίου όπου γνωστοποιήθηκε η 
δημόσια και ξεκάθαρη τοποθέτηση τους για 
τα νέα δεδομένα, δεν διαπιστώθηκε κάποια 
κίνηση στήριξης ή κάποια αλλαγή κατέυθυν-
σης, πάνω σε αυτόν τον τομέα…
Ο «Πυρσός» λοιπόν, πλέον… δεν υφίσταται 
και κάτι τέτοιο δημιουργεί νέα, πολύ άσχημα 
δεδομένα για τη συνέχεια της ιστορικής ομά-
δας!
Τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα;
Δυο είναι τα βασικά σενάρια:
– Πρώτο σενάριο (και με πιθανότητες, κατά 
τις εκτιμήσεις μας αλλά και με κάποιες ενδεί-

ξεις ως τώρα), ότι μεμονωμένα κάποια στε-
λέχη της μέχρι πρότινος κίνησης «Πυρσός» 
το προσεχές διάστημα να κάνουν κάποιες 
επαφές με άτομα και επαγγελματίες της περι-
οχής.
Στόχος σε μια τέτοια περίπτωση θα είναι να 
εξασφαλιστεί ένα μέρος του προϋπολογι-
σμού, και φυσικά με μια δραστική μείωση σε 
σχέση με πέρυσι, να μπορέσει ο Πανηλεια-
κός να φτιάξει μια ομάδα με ακόμα περισσό-
τερο ντόπιο Ηλείο στοιχείο σε όλες τις θέσεις 
– τόσο των παικτών αλλά ακόμα και του προ-
πονητήπιθανότατα), και να κατέβει στο νέο 
πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής. Διεκδικώντας 
κατά κύριο λόγο την παραμονή, με αυτόν τον 
σχεδιασμό.
Αυτό το σενάριο έχει και την εκδοχή ώστε, 
μέσα από τις επαφές αυτές να υπάρξει 
κάποιο ενδιαφέρον κι άλλων ατόμων για 
συμμετοχή. Ήδη τις τελευταίες μέρες υπάρ-
χουν π.χ., πληροφορίες ότι η ομάδα του 
“Δίνουμε αγάπη, δίνουμε ζωή” με Ντέγιαν 
Μιλοσέσκι, Στάθη Χαραλαμπόπουλο, κι 
άλλους μαζί σε εκείνο το σχήμα, έχουν μια 
αρχική πρόθεση να μετάσχουν με κάποιο 
τρόπο (για τον οποίον πάντως, δεν έχουν 
γίνει ακόμα γνωστές λεπτομέρειες)…
Ακόμα κι αυτά βέβαια για να υλοποιηθούν, 
θα πρέπει να εξασφαλιστούν τα όποια απαι-
τούμενα χρήματα, ώστε να ξεκινήσει η 
ομάδα κινήσεις, έστω τον επόμενο μήνα.
– Δεύτερο σενάριο (και ίσως λιγότερο 
πιθανό ως τώρα, κατά τις εκτιμήσεις μας και 
με κάποιες ενδείξεις ως τώρα, αλλά ακόμα 
υπαρκτό κι αυτό), ότι να μην ευδοκιμήσει 
ούτε η παραπάνω σκέψη περί συμμετοχής 
κάποιων και με μειωμένο μπάτζετ κ.τ.λ., 
οπότε ο Πανηλειακός θα μείνει ανενεργός 
και θα διαλυθεί!

Παραμονή Ρόπα στον Ηλυσιακό
Ο σχεδιασμός στο στρατόπεδο του Ηλυσια-
κού συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς με τις 
ανανεώσεις τον παικτών του περσινού έμψυ-
χου δυναμικού να αποτελούν βασική προτε-
ραιότητα.
Ο σχεδιασμός στο στρατόπεδο του Ηλυσια-
κού συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς με τις 
ανανεώσεις τον παικτών του περσινού έμψυ-
χου δυναμικού να αποτελούν βασική προτε-
ραιότητα.
Στο πλαίσιο αυτό ακόμη ένας παίκτης α 
παραμείνει κάτοικος Ζωγράφου και την επό-
μενη αγωνιστική σεζόν. Ο λόγος για τον αρι-
στεροπόδαρο οπισθοφύλακα, Ηλία Ρόπα 

που ήρθε σε συμφωνία με τη διοίκηση για 
να παραμείνει για τρίτη χρονιά στους “κιτρι-
νόμαυρους”.Ο νεαρός άσος συναντήθηκε με 
τους ανθρώπους της ομάδας και οι δυο πλευ-
ρές έδωσαν τα χέρια για να χαράξουν και τη 
νέα σεζόν κοινή πορεία πλεύσης.

Ανανεώσεων συνέχεια στη Νίκη 
Βόλου
Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την ανανέωση της 
συνεργασίας της, με ακόμη ένα παίκτη από 
το περσινό ρόστερ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: “Η Διοικούσα Επι-
τροπή Ποδοσφαίρου της Νίκης Βόλου 1924 
ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας 
με τον ποδοσφαιριστή Νίκο Παπαδήμα για 
την νέα αγωνιστική χρονιά.
Ο Νίκος Παπαδήμας είναι γεννημένος στις 
26 Ιουλίου 1991, έχει ύψος 1,86 και αγωνί-
ζεται τόσο στο κέντρο όσο και στις πτέρυγες 
της άμυνας. Αγωνίζεται με την φανέλα της 
Νίκης Βόλου από το 2016 ενώ στο παρελθόν 
έχει αγωνιστεί στην Κ20 του Ολυμπιακού Π. 
, στην Γλυφάδα , στον ΑΟ Κέρκυρα , στην 
Λαμία και στον ΑΟ Επισκοπή.
Η Διοικούσα Επιτροπή του εύχεται υγεία και 
κάθε επιτυχία με την ομάδα μας”.

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύ-
σεις, έπονται νέες συμφωνίες
Η επιλογή του να εκμεταλλευτούν τεχνική και 
διοικητική ηγεσία την παρουσία στην ομάδα 
κάποιων ικανών, ακόμη και για το επίπεδο 

της παραπάνω κατηγορίας, ποδοσφαιριστών 
και να επιχειρήσουν να συγκροτήσουν αυτοί 
έναν αρχικό «κορμό» για το νέο ρόστερ, ήταν 
και επιβεβλημένη και απολύτως πρακτική, 
ώστε η ομάδα να είναι και λειτουργική και να 
διαθέτει το απαιτούμενο βάθος.
Η διαδικασία της απόλυτης υλοποίησης 
αυτού του σχεδιασμού εξακολουθεί να εξε-
λίσσεται και είναι βέβαιο ότι μετά τα πέντε 
«ΟΚ», που προήλθαν από τις περιπτώσεις 
των Πτηνόπουλου, Γιαννίτση, Βοσνιάδη, 
Μεντί και Αμαραντίδη, η όλη ιστορία θα 
προχωρήσει θετικά και θα ακολουθήσουν 
και άλλες συμφωνίες.
Οι διοικούντες, σε καθημερινό επίπεδο, 
συζητούν με τους παίκτες, οι οποίοι έχουν 
προκριθεί από τον Σπύρο Μπαξεβάνο για 
παραμονή στο αγωνιστικό δυναμικό του 
Ημίθεου και επιχειρούν να έλθουν σε συμ-
φωνία παραμονής μαζί τους.
Όσοι αντιλαμβάνονται και πείθονται από 
την πραγματικότητα του ότι ένα επαγγελ-
ματικό συμβόλαιο μπορεί να τους αποφέ-
ρει πολύ περισσότερα από το… «χαρτζιλίκι» 
της Γ΄ Εθνικής, αλλά πάντοτε εντός λογικών 
πλαισίων (για τα δεδομένα της εποχής και 
της κατηγορίας), συναινούν αμέσως, όπως 
συνέβη με την πρώτη πεντάδα των ανανε-
ώσεων.
Οι υπόλοιποι το σκέφτονται, όμως η αισιο-
δοξία ότι η όλη διαδικασία θα ολοκληρω-
θεί ίσως και χωρίς απώλειες, αποτελεί την 
αίσθηση η οποία κυριαρχεί στη Μίκρα.

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Πανηλειακός: Η εικόνα και τα δυο σενάρια
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Σ
το χειρότερο ματς του Μουντιάλ, η 
Σελέστε νίκησε 1-0 τη Σαουδική Α-
ραβία και πέρασε στους «16», έχο-
ντας μπροστά της τη μάχη με τη Ρω-

σία για το καλό εισιτήριο του 1ου ομίλου.
Ηταν αναμενόμενο. Η Ουρουγουάη θα 
νικούσε. Ειδικά με τα χάλια που παρου-
σίασε στην πρεμιέρα η Σαουδική Αραβία. 
Και το έκανε. Μόνο που συνέβη με άσχημο 
τρόπο, αδιάφορο. Σημασία  έχει το αποτέ-
λεσμα, ΟΚ. Ωστόσο, η Σελέστε δεν έπαιξε 
τίποτε, αλλά με το υπέρ της 1-0 εξασφά-
λισε το εισιτήριο για την επόμενη φάση.
Ηταν το χειρότερο παιχνίδι μέχρι τώρα στο 
Μουντιάλ. Οι Λατίνοι δεν το κυνηγούσαν 
και οι Αραβες απλά δεν μπορούσαν. Στο 
23’ ο πορτιέρο Αλοβάις έκανε λάθος έξοδο 
σε φάση κόρνερ, η  μπάλα έφτασε εύκολα 
στα πόδια του Λουίς Σουάρες, που την 
έστειλε στα δίχτυα, πανηγυρίζοντας γκολ 
στην 100ή του εμφάνιση με το εθνόσημο. 
Επίσης, έγινε ο μοναδικός Ουρουγουα-
νός που βάζει γκολ σε τρία διαφορετικά 
Παγκόσμια Κύπελλα.
Στο υπόλοιπα ματς δεν συνέβη απολύ-
τως τίποτα. Μόνο στο 86’ από λάθος αμυ-
ντικού ο Καβάνι που δεν βλεπόταν, νική-
θηκε από τον τερματοφύλακα στο τετ α τετ. 
Παρά την αγωνιστική απογοήτευση όμως, 
είπαμε, σημασία έχουν τα δύο καθαρά 1-0 
της Σελέστε που πάει τώρα για τον... τελικό 
του 1ου ομίλου με τη Ρωσία.

Πορτογαλία - Μαρόκο 1-0
Ο CR7... πυροβόλησε μόλις στο 4’ κι όλα 
έδειχναν ότι η Πορτογαλία θα κάνει περί-
πατο. Τελικά δεν ήταν έτσι! Το μαχητικό 
Μαρόκο, που στο μεγαλύτερο διάστημα 
του αγώνα ήταν καλύτερο, έχασε σημαντι-
κές ευκαιρίες στο φινάλε, όμως η ομάδα 
του Σάντος πήρε τη νίκη (1-0) που εκτός 
απροόπτου σημαίνει και πρόκριση! Απο-
κλεισμός για τους Αφρικανούς. 
Με κλασική... συνταγή Φερνάντο Σάντος, η 
Πορτογαλία πήρε κεφάλι στο σκορ νωρίς, 
και έπειτα απλά διατήρησε το προβάδι-
σμα. Αυτό ήταν αρκετό για να επικρατήσει 
με το ισχνό 1-0 του Μαρόκο και να πανη-
γυρίσει το πρώτο της τρίποντο στον δεύ-
τερο όμιλο. Αποτέλεσμα που αφήνει και 
μαθηματικά την αφρικανική ομάδα εκτός 
συνέχειας στη διοργάνωση. Σκόρερ ο Κρι-
στιάνο Ρονάλντο και πάλι, ο οποίος με τη 
δυνατή του κεφαλιά στο 4’ κατέρριψε κι 

άλλα ρεκόρ, οδηγώντας την Εθνική του 
ομάδα στη νίκη.
Από το σημείο αυτό και μετά η Πορτογα-
λία δεν είχε καθόλου ενέργεια, δεν κυνή-
γησε ουσιαστικά ένα δεύτερο γκολ και 
προσπάθησε να κρατήσει αυτό το 1-0. 
Και το πέτυχε αφού το Μαρόκο, παρότι 
έφτανε στην περιοχή του Ρούι Πατρίσιο, 
είχε τεράστιο πρόβλημα στην τελική προ-
σπάθεια, χάνοντας στο τέλος σπουδαίες 
ευκαιρίες. Έτσι η ομάδα του Σάντος πήρε 
κεφάλι (προσωρινά τουλάχιστον) στον 
όμιλο, περιμένοντας το αποτέλεσμα στο 
ματς της Ισπανίας με το Ιράν.

Ιράν - Ισπανία 0-1
Με φουλ τύχη και... κακό ποδόσφαιρο η 
Ισπανία λύγισε το Ιράν (1-0) και βρίσκεται 
πολύ κοντά στην πρόκριση. Αποχώρησε 
τραυματίας ο Χατζισαφί.   
Η Ισπανία ήταν κακή, δεν έπεισε με την 
εικόνα της, ωστόσο είχε τύχη και το γόνατο 
του Ντιέγκο Κόστα στη σωστή θέση. Οι 
«Φούριας Ρόχας» επικράτησαν 1-0, έφτα-
σαν τους 4 βαθμούς και αγκάλιασαν την 
πρόκριση. Πάντως, οι Ιρανοί ήταν αυτοί 
που κέρδισαν τις εντυπώσεις, έπαιξαν 
ωραίο ποδόσφαιρο μετά το γκολ που 
δέχθηκαν, ενώ τους ακυρώθηκε γκολ με... 
VAR! Τις 100 συμμετοχές με την Ισπανία 
έφτασε ο Πικέ. Καλοί Ανσαριφάρντ, Χατζι-
σαφί, αποχώρησε τραυματίας ο μπακ του 
Ολυμπιακού! Ολα για όλα κόντρα στην 
Πορτογαλία η ομάδα του Κεϊρόζ!
Οι Ισπανοί μπήκαν πιο δυνατά στο β’ 
μέρος, έγιναν αμέσως πιεστικοί, αλλά το 
γκολ ήρθε με... φουλ δόση τύχης! Σε μια 
φάση (54΄) που άρχισε από τα πόδια του 
Ινιέστα, ο Ντιέγκο Κόστα με κόντρα και... 
γόνατο είδε τη μπάλα να καταλήγει στα 
δίχτυα του Μπεϊρανβάντ. Το Ιράν άφησε 
τη διπλή ζώνη άμυνας, βγήκε στην επίθεση 
και από το πουθενά έβαλε δύσκολα στους 
Ιβηρες. Μάλιστα, στο 61ο λεπτό οι Ιρανοί 
πανηγύρισαν για... λίγα δεύτερα το γκολ 
του Εζατολάχι, πριν ο Κούντσα το ακυρώ-
σει σωστά (οφσάιντ) με τη βοήθεια του 
VAR. Η Ισπανία δεν μπόρεσε ποτέ να σκο-
ράρει στο 70’ με τον Ντιέγκο Κόστα κι από 
το σημείο εκείνο κι έπειτα είδε τους Ιρα-
νούς να πιέζουν για την ισοφάριση. Μάλι-
στα, στο 82ο λεπτό από την εντυπωσιακή 
ντρίμπλα του Αμίρι, ο Ταρεμί δεν μπόρεσε 
να σκοράρει με κεφαλιά.

Πρόκριση και έφυγε για... 
τελικό η Ουρουγουάη

Η Ρωσία έστησε πάρτι πρόκρισης στην 
Αγία Πετρούπολη, κέρδισε με 3-1 την 
Αίγυπτο και θα δώσει για πρώτη φορά 
το παρών στους «16» του Mundial.

Η 
τελευταία φορά που η Ρωσία είχε 
προκριθεί από τους ομίλους του 
Mundial ήταν ως μέλος της Σοβιετι-
κής Ένωσης. Η ομάδα του Τσερτσέ-

σοβ εντυπωσίασε για δεύτερο σερί ματς, κέρ-
δισε με 3-1 την Αίγυπτο, έχει ήδη σπάσει το 
ρεκόρ σκοραρίσματός της (8 γκολ) και πήρε 
πανηγυρικά την πρόκριση στους «16» (για να 
την χάσει θα πρέπει να κερδίσει η Σαουδική Α-
ραβία και τα δύο επόμενα παιχνίδια της, καλύ-
πτοντας και τη διαφορά τερμάτων).
Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά, έχοντας αυτο-
πεποίθηση μετά τη μεγάλη νίκη της πρεμιέ-
ρας. Κυριάρχησαν, έπαιξαν γρήγορα, όμως 
Ιγκνασέβιτς και Γκολοβίν δεν κατάφεραν να 
ανοίξουν το σκορ από νωρίς. Ο Τρεζε-
γκέ έφτασε μία ανάσα από το γκολ 
στο 16’ κόντρα στη ροή της ανα-
μέτρησης, με τον Σαλάχ να μην 
μπορεί να κάνει και πολλά στο 
πρώτο μέρος. Οι γηπεδούχοι 
είχαν τον έλεγχο, με τον ρυθμό 
να πέφτει μετά το 20’ και το 0-0 
να μένει μέχρι το ημίχρονο.
Με το ξεκίνημα της επανάληψης, 
όμως, ο Φατί έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα της ομάδας του για το 1-0 της Ρωσίας 
και ο ρυθμός άνοιξε και πάλι. Οι γηπεδούχοι 
συνέχισαν να είναι καλύτεροι, να βγάλουν 
αυτοματισμούς και να τελειώνουν τα πάντα 
μέσα σε 2’. Στο 59’ ο Τσερίσεβ με το τρίτο του 
γκολ στο τουρνουά έκανε το 2-0, ενώ στο 62’ 
ο Τζιούμπα με εντυπωσιακή προσπάθεια το 
3-0! Το πάρτι είχε στηθεί για τους Ρώσους και 
ούτε το γκολ του Σαλάχ με πέναλτι, που υπο-
δείχθηκε με τη βοήθεια του VAR, στο 73’ για 
το 3-1 δεν χάλασε τη διάθεση. Οι παίκτες του 
Κούπερ προσπάθησαν μέχρι το τέλος, αλλά η 
διαφορά ποιότητας και ψυχολογίας ήταν εμφα-
νής, με την Ρωσία να γίνεται η πρώτη ομάδα 
που ουσιαστικά έχει κλείσει μία από τις θέσεις 
για τη φάση των «16».

Πολωνία - Σενεγάλη 1-2
Οι Πολωνοί είχαν μια… δυστοκία στις πρεμιέ-
ρες των Παγκοσμίων Κυπέλλων, μετρώντας 
πριν την έναρξη του παιχνιδιού με τη Σενεγάλη 
σε εννιά εναρκτήριους αγώνες μόλις μια νίκη, 
το μακρινό 1974 επί της Αργεντινής. Παρότι 
ήταν φαβορί απέναντι στους Αφρικανούς, το 
τελικό 1-2 επέκτεινε το κακό σερί τους και τους 

άφησε δίχως βαθμούς και με τις εντυπώσεις 
εις βάρος τους!
Από το πρώτο λεπτό η «παρέα» του Λεβαντόφ-
σκι πήρε τη μπάλα κι έδειξε τη διάθεση να απει-
λήσει ευθύς εξαρχής τη Σενεγάλη, ωστόσο δεν 
τα κατάφερε με επιτυχία. Αντίθετα, η πρώτη 
καλή φάση του παιχνιδιού ανήκε στη δεύτερη, 
με τον Νιάνγκ να κάνει όμορφη προσπάθεια 
και να βγάζει τη σέντρα από αριστερά, αλλά ο 
Ντιουφ δεν πρόλαβε να βρει τη μπάλα προ του 
Σέζνι, που μπλόκαρε. Στο 18’ ο δημιουργός της 
φάσης παραλίγο να γίνει «εκτελεστής», αλλά 
το πλασέ του από αριστερά όπως μπήκε στην 
περιοχή ήταν απογοητευτικό.
Την ίδια ώρα, ο Μίλικ ήταν εκτός αγώνα και οι 
μέσοι ξεκομμένοι από τον Λεβαντόφσκι, που 
ήταν πάντοτε καλά μαρκαρισμένος κι αδύνα-
μος να δημιουργήσει για τον εαυτό του. Κάπως 
έτσι, πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος, η 
κοντρολαρισμένη Σενεγάλη άνοιξε το σκορ. 
Στο 38’ ο Νιάνγκ πάσαρε παράλληλα έξω από 

την περιοχή στον Μανέ, αυτός στον Γκέιγ 
που σούταρε, η μπάλα κόντραρε 

στον Τσιόνεκ κι άλλαξε πορεία, 
καταλήγοντας στα δίχτυα του 
Σέζνι!
Οι δυο ομάδες πήγαν στα απο-
δυτήρια με διαφορά τερμάτων 
εις βάρος των Πολωνών, που 

είχαν την κατοχή, αλλά τίποτα το 
αξιόλογο να επιδείξουν. Η εικόνα 

δεν διαφοροποιήθηκε στο δεύτερο 
μέρος, με τον Λεβαντόφσκι να εκτελεί καλά 
απευθείας φάουλ στο 51’, αλλά τον Εντιάγ να 
πέφτει και να αποκρούει εντυπωσιακά.
Στη συνέχεια το παιχνίδι «έσβησε», με τους 
Σενεγαλέζους ωστόσο να βρίσκουν για δεύ-
τερη φορά δίχτυα, σε μια φάση γεμάτη λάθη! 
Αρχικά ο Κριχόβιακ γύρισε εντελώς λανθα-
σμένα τη μπάλα προς τα πίσω, ο διαιτητής 
έδωσε άδεια στον Νιάνγκ, που είχε βγει για να 
δεχθει τη φροντίδα των γιατρών, να μπει στον 
αγωνιστικό χώρο και ο Σενεγαλέζος έπιασε 
την άμυνα των Πολωνών στον «ύπνο»! Ο Σέζνι 
βγήκε αδικαιολόγητα μακριά από την εστία 
του, ο Νιάνγκ «τσίμπησε» τη μπάλα και σε κενή 
εστία έκανε το 0-2, πανηγυρίζοντας έξαλλα!
Το μόνο που κατάφεραν οι άνευροι Πολωνοί 
ήταν να μειώσουν με τον Κριχόβιακ στο 86’. 
Εκεί κατέληξε όμως και η όποια αναιμική αντί-
δρασή τους. Έτσι, η ομάδα του Αλιού Σισέ, που 
έγινε ο πρώτος Αφρικανός που συμμετέχει σε 
Παγκόσμια Κύπελλα και ως παίκτης και ως 
προπονητής, γιόρτασε στο φινάλε το τρίποντο, 
που τη φέρνει στην πρώτη θέση, μαζί με τους 
Ιάπωνες, σε μια ακόμα έκπληξη της φετινής 
διοργάνωσης!

Πάρτι πρόκρισης η Ρωσία! 
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Δεδομένες θεωρούνται οι προσθήκες των Πεχλιβάνη, Μυτίδη και 
Μαρκόσκι στην ΑΕΛ.
Ο κόσμος της ομάδας της Λεμεσού αναμένει τα τελευταία 24ωρα 
την επόμενη ανακοίνωση της διοίκησης για τα νέα αποκτήματα στο 

ρόστερ και όσο αυτό δεν γίνεται η αγωνία παρατείνεται.
Αγωνία υπάρχει και για το κεφάλαιο της βασικής προετοιμασίας και τα 
φιλικά τα οποία θα δώσει η ομάδα μέσα στο καλοκαίρι, αφού ακόμα δεν 
υπάρχει επίσημη ενημέρωση από μέρους της διοίκησης.
Στην ΑΕΛ φαίνεται ότι παίρνουν τον χρόνο τους για να κινηθούν πιο προσε-
κτικά στον φετινό προγραμματισμό σε σχέση με αυτό του προηγούμενου 
καλοκαιριού, με τον στόχο για επάνοδο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με 
βάση κυρίως τις πρώτες μεταγραφικές κινήσεις να είναι ξεκάθαρος.
Υπομονή, λοιπόν, για τους φίλους της ομάδας οι οποίοι πιστώνουν με τον 
κατάλληλο χρόνο τον Ντούσαν Κέρκεζ και τους συνεργάτες του από τώρα 
και το ίδιο αναμένεται ότι θα πράξουν και από την αρχή της αγωνιστικής 
σεζόν.

Θέλει και άλλον επιθετικό ο Κέρκεζ
Μπορεί ο Μυτίδης να είναι προ των πυλών της ΑΕΛ ωστόσο ο Ντούσαν 
Κέρκεζ κοιτάζει και άλλες περιπτώσεις επιθετικών.
Οι γαλαζοκίτρινοι θέλουν να αποκτήσουν ακόμα ένα σέντερ φορ ο οποίος 
θα είναι killer και μαζί με τον Νέστορα Μυτίδη να αποτελέσουν ένα ακτύ-
πητο δίδυμο. Ο Βόσνιος τεχνικός αξιολογεί καθημερινά ποδοσφαιριστές 
και σύντομα αναμένονται εξελίξεις.
Επίσης ο Κέρκεζ κοιτάζει και άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών όπου οι 
γαλαζοκίτρινοι καλούνται να ενισχυθούν και να φανούν πιο δυνατοί την 
νέα αγωνιστική περίοδο.
Εκτός από τον Μυτίδη, οι φίλοι της ΑΕΛ περιμένουν τις επίσημες ανακοι-
νώσεις όσο αφορά τον Πεχλιβάνη, αλλά και τον Σκοπιανό μεσοεπιθετικό 
Κίρε Μακρόσκι, ο οποίος είναι στην Κύπρο και είναι συμφωνημένος σε 
όλα με την ομάδα της Λεμεσού.

Ο Απόλλωνας εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο 
της Στούμπρας στον πρώτο προκριματικό γύρο 
του Europa Leauge, θα αντιμετωπίσει το νικητή 
του ζευγαριού Ζελέζνιτσαρ – Νάρβα.

Η 
Ζελέζνιτσαρ, ομάδα από το Σαράγεβο της 
Βοσνίας, ολοκλήρωσε την λήξασα σεζόν στη 
δεύτερη θέση του πρωταθλήματος με 63 
βαθμούς, 6 λιγότερους από την πρωταθλή-

τρια Ζρίνσκι. Η Ζελέζνιτσαρ έχει κατακτήσει συνολικά 
6 πρωταθλήματα και 6 κύπελλα, ενώ προπονητής της 
ομάδας είναι ο Μπόμπαν Κριτσμάρεβιτς. Η ομάδα του 
πρώην ποδοσφαιριστή και τεχνικού Ανόρθωσης και 
Απόλλωνα ιδρύθηκε το 1921 με χρώματα το μπλε και 
άσπρο. Μέχρι το 1992 συμμετείχε στο Πρωτάθλημα 
ποδοσφαίρου Γιουγκοσλαβίας και ακολλούθωσς 
στην Πρέμιερ Λιγκ της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.
Η Νάρβα Εσθονίας βρίσκεται στην 4η 
θέση του πρωταθλήματος και μετά την 
18η αγωνιστική έχει μαζέψει 41 βαθ-
μούς ενώ στο παλμαρέ της έχει ένα 
κύπελλο(2001).

Με Levadia ή Dundalk η ΑΕΚ 
στον Β’ γύρο
Μία εν των Λεβάντια Τάλιν ή Ντάνταλκ θα 
αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στον Β’ προκριματικό γύρο 
του Europa League με τις αναμετρήσεις των δύο ομά-
δων να διεξάγοντας στις 12 Ιουλίου με γηπεδούχο την 
ομάδα της Εσθονίας ενώ στις 19 του ίδιου μηνός οι 
Ιρλανδοί θα υποδεχθούν στην έδρας τους την Λεβάντι.
Φαβορί είναι η Nτάνταλκ του Μάρκο Ταγκμπατζούμι 
καθώς ήταν στο γκρουπ των δυνατών του Α’ προκρι-
ματικού γύρου με 5.500 βαθμούς ενώ η Λεβάντια με 
2.750 ήταν στους αδύνατους.
Η Λεβάντια Ταλίν ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν στη 
δεύτερη θέση, ενώ κατέκτησε το 9ο κύπελλο στην 
ιστορία της. Η πιθανή αντίπαλος της ΑΕΚ έχει κατα-
κτήσει εννιά φορές το πρωτάθλημα της χώρας ενώ 
την τρέχουσα σεζόν μετά από 18 αγωνιστικές είναι 
στην 3η θέση με 41 βαθμούς (12 νίκες, 5 ισοπαλίες, 1 
ήττα, 58-13 γκολ), ένα βαθμό πίσω από την περσινή 
πρωταθλήτρια Φλόραν Ταλίν και τρεις πίσω από την 
πρωτοπόρο Νόμμμε Κάλιου.  Το πρωτάθλημα έχει δια-
κοπεί για ένα μήνα και θα επαναρχίσει στις 22 Ιου-
λίου. Η Λεβάντια αγωνίζεται στο χωρητικότητας 4880 
θέσεων «Kadriorg stadium» ενώ προπονητής της είναι 
ο 37χρονος Σέρβος Αλεξάνταρ Ρόγκιτς.
Η Ντάνταλκ Ιρλανδίας την περσινή σεζόν τερμάτισε 
δεύτερη πίσω από την Κορκ Σίτι  ενώ το  φετινό πρω-
τάθλημα είναι σε εξέλιξη, με την Ντάνταλκ μετά από 23 
αγωνιστικές να είναι δεύτερη, ένα βαθμό πίσω από την 
Κορκ(56 βαθμοί) . Έδρα της Ντάνταλκ είναι το χωρητι-
κότητας 4500 θέσεων «Oriel Park» ενώ στο παλμαρέ 
της έχει 12 πρωταθλήματα και 10 κύπελλο έχοντας 

μεγαλύτερη επιτυχία στην Ευρώπη τη συμμετοχή της 
στους ομίλους του Europa League την σεζόν 2016/17. 
Προπονητή της ομάδας είναι τα τελευταία πέντε χρόναι 
ο 47χρονος Ιρλανδός Στέφεν Κένι.

Με Glevanon ή Molde η Ανόρθωση στον 
Β’ γύρο
Τον νικητή του ζευγαριού Glenavov (NIR) – Molde FK 
(NOR) θα αντιμετωπίσει η Ανόρθωση στον Β’ προκρι-
ματικό γύρο του Europa League εφόσον αποκλείσει 
την Laçi.
Η νορβηγική Molde είναι το φαβορί κόντρα στην 
ομάδα της Βορείου Ιρλανδίας. Προπονητής της Molde 
είναι ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μάνστεστερ Γιου-
νάιτεντ Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.
Η Γκλέναβοβ την περσινή σεζόν ολοκλήρωσε στην 

δεύτερη θέση και έχει ως έδρα το χωρητικότη-
τας 4160 θεατών Mourneview Park, Lurgan 

County Armagh. Προπονητής της ομάδας 
είναι ο Γκάρι Χάμιλτον.
Η Μόλντε νορβηγίας είναι… συνομή-
λικη της Ανόρθωσης καθώς ιδρύθηκε 
το 1911 ενώ κατέκτησε 3 πρωταθλή-
ματα και 4 κύπελλα. Το πρωτάθλημα της 

χώρας είναι σε εξέλιξη ε την Μόλντε μετά 
από 13 αγωνιστικές να είναι στην 8η θέση 

με 20 βαθμούς (6 νίκες, 2 ισοπαλίες, 5 ήττες, 
19-16 γκολ) ενώ έδρα της είναι το χωρητικότητας 

11800 θεατών Aker Stadion.

Επιπλέον κίνητρο… (Ανόρθωση)
Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Ανόρθωση θα αντι-
μετωπίσει ομάδα από την Αλβανία.
Συγκεκριμένα η ομάδα της Αμμοχώστου αντιμετώπισε 
ομάδες από συνολικά 31 άλλες χώρες της Ευρώπης στα 
ευρωπαϊκά της παιχνίδια.
Επιπλέον, λοιπόν, κίνητρο για Λέβι και Ταραπουλούζη 
να κάνουν ποδαρικό με το… δεξί απέναντι στην Λάτσι.

Mάτια Ραντουκάνοφ σε Ανόρθωση
Η Ανόρθωση θα μεταβεί σε λίγες ημέρες στην Βουλγα-
ρία όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της 
προετοιμασίας της.
Για την ώρα η επίδοξη πρωταθλήτρια βρίσκεται στα 
γήπεδα της Κυπερούντας και στον Αγρό, με δημοσί-
ευμα από την Βουλγαρία να αναφέρει ότι την προετοι-
μασία της ομάδας στο βασικό της στάδιο ενδέχεται να 
παρακολουθήσει πέραν από το τεχνικό επιτελεί του 
Ρόνι Λέβι και ο μέχρι χθες (19/06) προπονητής της OFC 
Pirin Blagoevgrad, Μίλεν Ραντουκάνοφ.
Ο Βούλγαρος αποτέλεσε παρελθόν από την Πίριν, μετά 
από μία αποτυχημένη χρονιά, με την ομάδα του να 
υποβιβάζεται.
Μάλιστα όπως αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα, ο 
Ραντουκάνοφ διατηρεί άριστες σχέσεις με τους ανθρώ-
πους της ομάδας της Αμμοχώστου.

αθλητικά

Με Zeljeznicar ή Narva ο Απόλλωνας Αγωνία και υπομονή
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αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 84-70

«Πρωταθλημα για σένα Παύλο Γιαννακόπουλε!»

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα, το οποίο αφιερώθηκε στη 
μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου! Οι «πράσινοι» πήραν το 37ο της ιστορίας του, αφού 
στον τελευταίο τελικό επικράτησε του Ολυμπιακού με 84-70 χάρη στο εξαιρετικό του δεύτερο 
ημίχρονο

Π
ρωτάθλημα για σένα Παύλο Γιαννακόπουλε» 
ήταν το σύνθημα που δονούσε το ΟΑΚΑ πριν 
και μετά το τέλος του αγώνα που χάρισε στον 
Παναθηναϊκό τον 37ο τίτλο της ιστορίας του! 

Ναι, αυτό το πρωτάθλημα ανήκει στον μεγάλο πρόεδρο 
των «πρασίνων» αφού όπως έλεγαν όλοι εντός των τει-
χών, αυτός ο τίτλος θα είναι αφιερωμένος μόνο 
στον εμβληματικό πρόεδρο του συλλόγου!
Ο Γιώργος Πρίντεζης ήταν εκείνος που είχε 
αναλάβει τις προσπάθειες του Ολυμπια-
κού στο ξεκίνημα του αγώνα αφού είχε 
πάρει πάνω τους τις πρώτες έξι επιθέ-
σεις (2/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα) από τις 
10 στο σύνολο των «ερυθρολεύκων». 
Ουσιαστικά αποτέλεσε και τον μεγάλο 
«πονοκέφαλο» του Τσάβι Πασκουάλ, σε 
ένα ντέρμπι όπου τον πρώτο λόγο είχε η 
νευρικότητα και η εκατέρωθεν αστοχία μέχρι το 
πρώτο εξάλεπτο.
Ο Παναθηναϊκός είχε βρει τις λύσεις με τον Τζέιμς Γκιστ 
να κάνει τη ζημιά στον Ολυμπιακό και να «φορτώνει» 
γρήγορα με τρία φάουλ τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Όμως 
από τη στιγμή που και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο 
«έγραψε» τρία φάουλ μόλις στο τρίλεπτο, μπόρεσε να 
απελευθερωθεί ο Σπανούλης και να γυρίσει πιο γρήγορα 
η μπάλα στην επίθεση της ομάδας του.
Το μεγάλο επίτευγμα του Ολυμπιακού ήταν που κατά-
φερε και πάλι να περιορίσει τον Νικ Καλάθη και να 
ρισκάρει να του «δώσει» το σουτ από την περιφέρεια. 
Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού δεν μπόρεσε να βρει στόχο 
έξω από τα 6.75 μέτρα, ενώ δεν είχε και τη γνωστή του 
δημιουργία. Και να ‘ταν ο μοναδικός από πλευράς Πανα-
θηναϊκού; Οι «πράσινοι» έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο 
χωρίς να ευστοχήσουν σε σουτ τριών πόντων (0/7 σουτ), 
κάτι που φρόντισε να εκμεταλλευτεί στο έπακρον ο Ολυ-
μπιακός και δη ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος ανέ-
βασε κατακόρυφα την απόδοσή του εκμεταλλευόμε-
νος το «κοντό» σχήμα του Σφαιρόπουλου (με Ρόμπερτς 
και Μάντζαρη στην ίδια πεντάδα δίπλα του, άρα είχε 
μεγαλύτερη ελευθερία) στο δεύτερο μισό του δεύτερου 
δεκαλέπτου και να βοηθήσει την ομάδα του να πάρει 
διαφορά πέντε πόντων (25-30 στο 18’) έχοντας επιστρέ-
ψει από το 24-22 του 14’.
Μια διαφορά η οποία δεν... έμεινε για πολύ στα χέρια 
των Πειραιωτών αφού ο Παναθηναϊκός κατάφερε να 
επιστρέψει στο ματς με 6/8 βολές και με ένα δικό του 6-0 
να πάρει εκ νέου το προβάδισμα στο σκορ με 31-30 ένα 
λεπτό πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Παρόλα αυτά, οι 

«ερυθρόλευκοι» βρήκαν τις λύσεις μέχρι το τέλος του β’ 
δεκαλέπτου, αφού ένα τρίποντο του Ρόμπερτς και δύο 
βολές του Μακ Λιν στα 0,3’’ διαμόρφωσαν το 35-31 
υπέρ του Ολυμπιακού με τη λήξη του πρώτου ημιχρό-
νου.
Στο πρώτο μισό του ματς, ο Παναθηναϊκός είχε μόλις 

9/28 σουτ (9/21 δίποντα, 0/7 τρίποντα) και 
13/20 βολές, ενώ ο Ολυμπιακός ήταν... ελα-

φρώς καλύτερος με 12/27 εντός παιδιάς 
(8/18 δίποντα, 4/9 τρίποντα) και 7/10 
βολές, υπήρξε ισορροπία στα ριμπά-
ουντ (19-20) ενώ οι φιλοξενούμενοι 
είχαν σχεδόν τις διπλάσιες ασίστ (7-4) 
με τους γηπεδούχους να μην έχουν 

καθόλου δημιουργία στο ματς και να 
πηγαίνουν περισσότερο σε καταστάσεις 

«ένας εναντίον ενός».
Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός φάνηκε να επηρε-

άζεται από την αποχώρησή του στα αποδυτήρια κατά τη 
διάρκεια της ανάπαυλας, αφού στο τρίτο δεκάλεπτο, ο 
Παναθηναϊκός βάλθηκε να επιβεβαιώσει για... άλλη μια 
φορά ότι είναι το καλό του διάστημα. Χάρη στην εκπλη-
κτική άμυνα, τόσο στην περιφέρεια, όσο και κοντά στο 
καλάθι, οι «πράσινοι» κατάφεραν να προηγηθούν και με 
10 πόντους διαφορά (57-47) έχοντας πραγματοποιήσει 
ένα επιμέρους 11-2! Σε εκείνο το σημείο οι «πράσινοι» 
πίεσαν πολύ στην άμυνα, έκλεψαν μπάλες και κατάφεραν 
να τρέξουν στο ανοικτό γήπεδο και να βρουν εύκολους 
πόντους στο transition και ταυτόχρονα το momentum 
του αγώνα σε ένα... παλλόμενο ΟΑΚΑ! Οι Γκιστ, Αντετο-
κούνμπο, Σίνγκλετον έβγαλαν φοβερή ενέργεια, ενώ ο 
Παναθηναϊκός πήρε πόντους από Λοτζέσκι και Παππά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο διάστημα που οι «πράσινοι» 
έτρεξαν το 11-2 ο Σπανούλης ήταν στον πάγκο, ο Στρέλνι-
εκς αστόχησε σε δύο σερί τρίποντα και μόνο ο Μακ Λιν 
με συνεχόμενες βολές (10/14 μέχρι το 30’) κρατούσε τον 
Ολυμπιακό στο ματς. Μάλιστα ο αρχηγός του Ολυμπια-
κού με τρίποντο μείωσε στους επτά πόντους στα 14’’ πριν 
από το τέλος της τρίτης περιόδου (57-50), αλλά ο Μάικ 
Τζέιμς «απάντησε» όταν «μηδένιζε» το χρονόμετρο και 
έστειλε εκ νέου την διαφορά στους 10 πόντους (60-50).
Με τον ίδιο τρόπο ξεκίνησε και η τελευταία περίοδος 
του 5ου τελικού, με τον Παναθηναϊκό να στέλνει τον δεί-
κτη του σκορ και στο +17 (72-55 στο 34’) με τους Τζέιμς 
και Παππά να παίρνουν από το χέρι την ομάδα τους και 
να την οδηγούν εκ του ασφαλούς στην επίθεση με την 
διαφορά να φτάνει και στους 18 πόντους λίγο πριν από 
το τελος.

Τελειώνει ο Σφαιρόπουλος, 
στο προσκήνιο Τρινκιέρι

Τ
ο συμβόλαιο του Γιάν-
νη Σφαιρόπουλο ολοκλη-
ρώθηκε, δε θα ανανεωθεί 
και οι Αντρέα Τρινκιέρι και 

Τζουάν Πλάθα είναι οι πιθανότεροι 
αντικαταστάτες του.
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε δεύ-
τερη συνεχόμενη σεζόν χωρίς 
τίτλο και ο Γιάννης Σφαιρόπουλος 
έκλεισε τον κύκλο του στην ομάδα.
Το συμβόλαιο του Έλληνα προπο-
νητή έληξε και δεν θα ανανεωθεί με 
τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγε-
λόπουλο να ψάχνουν την επόμενη 
λύση για τον πάγκο της ομάδας. Η 
διοίκηση των «ερυθρόλευκων» 
προσανατολίζεται σε ξένο προπο-
νητή με τους Αντρέα Τρινκιέρι και 
Τζουάν Πλάθα (τον έχει προτείνει ο 
Μίσκο Ραζνάτοβιτς) να είναι εκ των 
βασικότερων υποψήφιων μέχρι 
τώρα.
Ο Σφαιρόπουλος έμεινε 4 χρόνια 
στον Πειραιά (δεύτερος μακρο-
βιότερος τεχνικός μετά τον Γιάννη 
Ιωαννίδη) και κατέκτησε δύο 
πρωταθλήματα Ελλάδας ενώ 
έφτασε δύο φορές στον τελικό της 
Euroleague στον οποίο ηττήθηκε 
από τις γηπεδούχες ομάδες (Ρεάλ 
2015, Φενέρμπαχτσε 2017).
ΟΙ δύο πλευρές θα χωρίσουν με 
σεβασμό και ισχυρή αλληλοε-
κτιμήση αφού οι αδερφοί Αγγε-
λόπουλοι μιλούν με τα καλύτερα 
λόγια για τις ώρες δουλειές και την 
τιμιότητά του. Τα αποτελέσματα την 
τελευταία διετία δεν ήταν όμως τα 
επιθυμητά και έτσι η ομάδα αλλά-
ζει πλεύση.
Μέσα στις επόμενες μέρες θα εντα-
θούν οι συζητήσεις για τον νέο 
προπονητή καθώς επίσης και για 
την ανανέωση των συμβολαίων τω 
τριών Ελλήνων παικτών (Σπανού-
λης, Παπανικολάου, Παπαπέτρου) 
οι οποίες δεν επηρεάζονται από το 
όνομα του νέου προπονητή.

Μαρινάκης: «Είμαστε δί-
πλα στους Αγγελόπου-
λους, καμία πρόθεση ε-
μπλοκής στην ΚΑΕ»
Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυ-
μπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, 
προχώρησε σε δήλωση στήριξης 
στους αδερφούς Αγγελόπουλους, 

ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν 
υπάρχει πρόθεση εμπλοκής της 
οικογένειάς του στην ΚΑΕ.
Η τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη 
στην επίσημη σελίδα του στο 
Facebook - στην οποία τονίζει πως 
οι αδερφοί Αγγελόπουλοι και η 
οικογένειά τους και ο ίδιος και η 
οικογένειά του είναι εκείνοι που 
πληρώνουν και προσφέρουν τόσα 
στην ομάδα του Ολυμπιακού (σ.σ. 
και με την συμβολή του κόσμου) - 
αναφέρει τα εξής:
 Σχετικά με την ομάδα μπάσκετ: Τα 
τελευταία χρόνια ο Κωνσταντίνος, 
ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγε-
λόπουλος επενδύουν εκατομμύ-
ρια ευρώ και προσφέρουν πολλά 
στον Σύλλογο. Εύχομαι σύντομα 
να οδηγήσουν την ομάδα μας ξανά 
στην κορυφή της Ελλάδας και της 
Ευρώπης. Εμείς είμαστε δίπλα τους. 
Στηρίζουμε και εκτιμούμε την προ-
σφορά τους. Είναι λογικό να υπάρ-
χουν σε όλα τα σπορ κακές χρονιές. 
Και είναι λογικό, επίσης, να υπάρ-
χει κριτική. Όλοι έχουν δικαίωμα να 
εκφράζουν την άποψή τους, όμως 
αυτοί που διοικούν και πληρώνουν 
είναι αυτοί που πρέπει να αποφα-
σίζουν.
 Όποιος όμως πιστεύει ότι μπορεί 
και θέλει να αποφασίζει και να διοι-
κεί καλό θα είναι να βγει μπροστά 
και να βάλει τα χρήματά του. Δυστυ-
χώς ελάχιστοι άνθρωποι επενδύ-
ουν τα χρήματά τους στον ελληνικό 
αθλητισμό στην Ελλάδα της βαθύ-
τατης οικονομικής κρίσης. Και στον 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ μας, ας είμαστε ειλι-
κρινείς, πέρα από εμένα στα ερα-
σιτεχνικά τμήματα και στο ποδό-
σφαιρο και την οικογένεια Αγγε-
λόπουλου στο μπάσκετ δεν είδαμε 
ούτε ευρώ στον Σύλλογο από επώ-
νυμους και εύρωστους οικονομικά 
φιλάθλους μας. Προφανώς δεν ανα-
φέρομαι στους απλούς φιλάθλους 
μας που στηρίζουν μαζικά και από 
το υστέρημα τους τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 
μας. Με αφορμή λοιπόν την παρα-
φιλολογία των ημερών, θέλω να 
ξεκαθαρίσω στην οικογένεια του 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ότι ούτε εγώ ούτε 
κανένα μέλος της οικογένειάς 
μου έχουμε πρόθεση διοικητικής 
εμπλοκής με την ομάδα μπάσκετ.
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