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Νέο γκάλοπ: Προβάδισμα 12,5 μονάδων η ΝΔ - Άνοιξε 
η ψαλίδα

Π
ροβάδισμα 12,5 μονάδων στη Νέα Δημοκρατία, 
έναντι του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει νέα δημοσκόπηση της 
Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ.
Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία, στην πρό-

θεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων, η ΝΔ λαμβά-
νει 34% και ο ΣΥΡΙΖΑ 21,5%. Ακολουθούν Χρυσή Αυγή 
και Κίνημα Αλλαγής με 7,5%, ενώ το ΚΚΕ κινείται στο 6%. 
Εκτός Βουλής, βάσει της μέτρησης, μένουν τόσο οι ΑΝΕΛ 
(1,5%), όσο και η Ενωση Κεντρώων (2,5%).
Σημειώνεται ότι η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να αυξά-
νει το ποσοστό της από το 32% στο 34% σε σύγκριση με 
την προηγούμενη δημοσκόπηση (13-15 Μαΐου 2018) με 
τον ΣΥΡΙΖΑ να παραμένει στάσιμος στο 21,5%
Στην παράσταση νίκης, το 58% των ερωτηθέντων «βλέ-
πει» επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας και το 23% νίκη 
του ΣΥΡΙΖΑ.
Στην ερώτηση «ποιόν εκ των Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκο 
Μητσοτάκη θεωρείτε καταλληλότερο για πρωθυπουργό», 
το 33% απαντά τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και το 
23% τον κ. Τσίπρα. «Κανέναν από τους δύο» απαντά το 
37%.

Συμφωνία με ΠΓΔΜ
Οσον αφορά την αξιολόγηση της συμφωνίας με την ΠΓΔΜ, 
το 62% εμφανίζεται να έχει αρνητική γνώμη, με το 48% να 
την κρίνει σίγουρα αρνητικά και το 14% μάλλον αρνητικά. 
«Σίγουρα θετικά» απάντησε το 15% των ερωτηθέντων και 
«μάλλον θετικά» το 12%.
Ως προς την ανάλυση των ποσοστών ανά κομματική προ-
τίμηση, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ την κρίνουν θετικά σε 
ποσοστό 51%, ενώ μεγάλη συσπείρωση παρουσιάζουν 
στο συγκεκριμένο ερώτημα οι ψηφοφόροι της ΝΔ, μιας 
και σχεδόν 9 στους 10 (86%) εκφράζουν αρνητική άποψη. 

Eurogroup
Αναφορικά με τη συμφωνία του πρόσφατου Eurogroup 
στο Λουξεμβούργο, όπου οριοθετήθηκαν, μεταξύ άλλων, 
τα μέτρα για το ελληνικό χρέος, το 49% την αξιολογεί 
αρνητικά (25% «μάλλον αρνητικά» και 24% «σίγουρα 
αρνητικά), ενώ το 37% θετικά (10% και 27% αντίστοιχα).
Συνολικά το 63% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι τα πράγ-
ματα στην Ελλάδα τους τελευταίους έξι μήνες οδεύουν 
προς λάθος κατεύθυνση (44% σίγουρα σε λάθος – 19% 
μάλλον σε λάθος). Το 28% δηλώνει ότι τα πράγματα οδεύ-
ουν στη σωστή κατεύθυνση (17% μάλλον σε σωστή, 11% 
σίγουρα σε σωστή).

Εκλογές
Ως προς το πότε οι πολίτες εκτιμούν ότι θα διεξαχθούν οι 
επόμενες εθνικές εκλογές, το 51% των ερωτηθέντων θεω-
ρεί ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2019 (25% το πρώτο εξά-
μηνο και 26% το δεύτερο, ως το τέλος της κυβερνητικής 
θητείας). Αντίθετα, το 38% «βλέπει» εκλογές εντός του 
2018.

ΝΔ: Βρίσκεται σε πανικό η κυβέρνηση
Απαξιωτικά αντέδρασε η Ν.Δ. στα σενάρια αποσταθερο-
ποίησης που καλλιέργησε η κυβέρνηση αμέσως μετά την 
αιφνιδιαστική ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή των ΑΝΕΛ 
Γ. Λαζαρίδη, η οποία μειώνει την κυβερνητική πλειοψη-
φία στους 152 βουλευτές, υπερτονίζοντας το στοιχείο που 
«πονάει» την κυβέρνηση: του πανικού.
«Οι ένοικοι του Μαξίμου βρίσκονται πλέον σε πανικό, 
γιατί συνειδητοποιούν ότι καταρρέουν», ανέφερε η Πει-

ραιώς, αντιδρώντας στα σενάρια αποστασίας για λογαρια-
σμό του Κυριάκου Μητσοτάκη που διοχέτευσε η κυβέρ-
νηση. Η Ν.Δ., μάλιστα, συμπλήρωσε χωρίς να μπαίνει 
περαιτέρω σε μια κατασκευασμένη συζήτηση και μένο-
ντας σε μια λακωνική ανακοίνωση ότι, όπως συμβαίνει 
σε αυτές τις περιπτώσεις, «το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά 
παραφροσύνη».
Η Πειραιώς μένει στην ατζέντα της οικονομίας και στο 
δικό της πρόγραμμα. Με αυτό ανά χείρας και με αναλυτική 
παρουσίαση που αφορά τις βασικές του θέσεις για τη μεί-
ωση των φόρων και ένα πρόγραμμα «τολμηρών» μεταρ-
ρυθμίσεων για την προσέλκυση επενδύσεων, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης βρίσκεται από χθες το βράδυ στο Βερολίνο, 
όπου θα συναντηθεί σήμερα με τον διάδοχο του Βόλφ-
γκανγκ Σόιμπλε, Ολαφ Σολτς. Οι δύο άνδρες θα έχουν τετ 
α τετ μιας ώρας, στη διάρκεια του οποίου ο κ. Μητσοτάκης 
θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του, αλλά και την άποψή 
του για το μείγμα πολιτικής που ακολούθησε η κυβέρ-
νηση, καθώς και τη βασική θέση του ότι τα υψηλά πρω-
τογενή πλεονάσματα «πνίγουν» την οικονομία. Τα «μέτρα 
Τσίπρα», όπως είπε στον ΣΚΑΪ, δεσμεύουν τη χώρα, υπο-
γραμμίζει, ωστόσο, ότι μια κυβέρνηση που θα αποδείξει 
ότι θα προχωρήσει σε τολμηρές μεταρρυθμίσεις, μπορεί 
να ξανασυζητήσει τους δημοσιονομικούς στόχους με τους 
εταίρους. Τον πρόεδρο της Ν.Δ. θα συνοδεύει ο Χρήστος 
Σταϊκούρας, ο οποίος θα έχει συνάντηση με ανώτατα στε-
λέχη του γερμανικού ΥΠΟΙΚ.
Η οικονομία, εξάλλου, θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνά-
ντησης που θα έχει νωρίτερα ο πρόεδρος της Ν.Δ. στην 
Μπούντεσταγκ με τον αντιπρόεδρο της κοινοβουλευτικής 
ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών/Χριστιανοκοινωνι-
στών (CDU/CSU) για θέματα προϋπολογισμού/οικονομι-
κών, Ραλφ Μπρινκχάους. Υπενθυμίζεται ότι ο τελευταίος 
μετέχει σε μία από τις πιο σημαντικές (αν όχι τη σημαντι-
κότερη) επιτροπές του γερμανικού Κοινοβουλίου, όπου 
έχουν συζητηθεί οι πιο δύσκολες αποφάσεις για τα ελλη-
νικά προγράμματα στήριξης. Συνάντηση θα έχει ο πρόε-
δρος της Ν.Δ. και με την αντιπρόεδρο της κοινοβουλευτι-
κής επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Katja Leikert. 
Σημαντικό είναι και το ραντεβού που θα έχει αργότερα 
με ατζέντα το μεταναστευτικό με τον Γερμανό υπουργό 
Εσωτερικών και πρώην πρωθυπουργό της Βαυαρίας 
Χορστ Ζεεχόφερ. Υπενθυμίζεται ότι η Ν.Δ., εμμέσως 
πλην σαφώς, τη Δευτέρα τάχθηκε υπέρ των ευρωπαϊκών 
λύσεων, προτείνοντας κυρώσεις για τις χώρες που δεν 
μετέχουν στον καταμερισμό των βαρών.

Ανέβασε κατά δύο μονάδες τα 
ποσοστά της και συγκεντρώνει 
πλέον ποσοστό 34% έναντι 
21,5% του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με 
δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse 
για την τηλεόραση του ΣΚΑΪ - Στην 
τρίτη θέση με 7,5% βρίσκονται 
Χρυσή Αυγή και ΚΙΝΑΛ - Στο 
1,5% το ποσοστό των ΑΝΕΛ
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Ο 
πρόεδρος της Γαλλίας Εμα-
νουέλ Μακρόν εκτίμησε σή-
μερα ότ ι η συμφων ία που 
επι τ εύχθηκε σ το Λουξεμ -

βούργο για το χρέος της Ελλάδας ήταν 
«πολύ θετική» και καταδεικνύει ότι «η 
Ευρώπη προχωρά» παρά τ ις «δυσκο-
λίες».
«Χαιρετίζω την πολύ θετική συμφωνία 
για το χρέος της Ελλάδας, μια νέα αφε-
τηρία για αυτή τη φίλη χώρα την οποία 
στηρίζει τόσο η Γαλλία», ήταν η ανάρ-
τηση του Γάλλου προέδρου στο Twitter.

«Παρά τ ις δυσκολίες, η Ευρώπη προ-
χωρά: αυτήν την εβδομάδα, μια ισ το-
ρική γαλλογερμανική συμφωνία για την 
ευρωζώνη και μια αληθινή έξοδος από 
την κρίση γ ια την Ελλάδα. Η Ευρώπη 
των αποτελεσμάτων υπάρχει όταν δεί-
χνουμε αποφασιστικότητα», πρόσθεσε.
Ο Μακρόν θα βρίσκεται την επόμενη 
εβδομάδα στις Βρυξέλλες, για την κρί-
σιμη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, όπου θα 
συζητηθούν θέματα που αφορούν το 
μέλλον της ευρωζώνης και την αντιμε-
τώπιση της μεταναστευτικής κρίσης.

Μακρόν: «Θετική συμφωνία για το 
χρέος της Ελλάδας, μια νέα αφετηρία 
για τη «φίλη» χώρα»

H συμφωνία στο Eurogroup και 
η τσέπη του Έλληνα πολίτη

Μετά την συμφωνία το πρώτο πράγμα που κέρδισε ο Ελληνικός λαός είναι 
σταθερότητα και βεβαίως επιστροφή στην κανονικότητα

Π
οτέ οι υπερβολές δεν ωφέλη-
σαν την Πολιτική και πάντα έ-
βλαψαν την Οικονομία. Πρόκει-
ται για έναν κανόνα χωρίς εξαι-

ρέσεις. Υπ’ αυτήν την έννοια η συμφωνία 
του Λουξεμβούργου ήταν πολύ σημαντι-
κή, κομβική και χρήσιμη. Σημαντική διότι 
ολοκληρώνεται ένας οκταετής κύκλος α-
σφυκτικής αλλά και ιδιαίτερα επώδυνης 
δημοσιονομικής προσαρμογής.
Κομβική διότι επανεισάγει την ελληνική 
οικονομία στο διεθνές περιβάλλον με 
βήματα προσεκτικά και ένα «μαξιλάρι 
ασφαλείας» ικανό να αποτρέψει στην 
πρώτη φάση επικίνδυνες εμπλοκές λόγω 
κυρίως διεθνών συνθηκών (βλέπε Ιταλία 
επί παραδείγματι). Είναι όμως και χρή-
σιμη αυτή η συμφωνία. Διότι δεσμεύει 
την χώρα για δεκαετίες σε μία αυστηρή 
δημοσιονομική πειθαρχία. Το ελληνικό 
πολιτικό σύστημα βασίστηκε για να επι-
βιώσει στην εκμετάλλευση των δυνατο-
τήτων που προσφέρει η χαλαρή δημο-
σιονομική πολιτική. Το 
κράτος ήταν και πελά-
της και προμηθευτής. Η 
διαπλοκή είναι η εφαρ-
μογή στην πράξη αυτής 
της χαλαρότητας. Η δια-
φθορά είναι η φυσιολο-
γική κατάληξη της πελα-
τειακής σχέσης.
Ο συνδυασμός δημοσιονομικής χαλαρό-
τητας, διαφθοράς και διαπλοκής οδήγησε 
την χώρα στην πτώχευση.
Από την άλλη η συμφωνία του Λουξεμ-
βούργου είναι δραματικά περιοριστική. Η 
Ελλάδα θα εξακολουθήσει για μία ακόμη 
γενιά να βρίσκεται υπό μία σκληρή επο-
πτεία από τους δανειστές της. Ο λόγος 
είναι απλός και ξεκάθαρος. Οι δανει-
στές θα επιδιώξουν να εισπράξουν και 
την τελευταία δεκάρα από τα ποσά με τα 
οποία δάνεισαν την Ελλάδα από το 2010 
έως το 2018.
Παράλληλα η συμφωνία δεν είναι αρκετή 
για να κάμψει τις αντιστάσεις και να παρα-
κάμψει τις αμφιβολίες των διεθνών αγο-
ρών. Αυτές όπως πάντα θα πεισθούν 
μόνον από τους αριθμούς και τα ποσο-
στά. Αυτό σημαίνει πώς η ανοχή τους ή 
η στήριξη τους θα εξαρτάται κάθε αφορά 
από τις επιδόσεις στην πράξη της ελληνι-
κής οικονομίας. Οι διεθνείς αγορές δεν 

λειτουργούν με πολιτικά μοντέλα και ιδε-
ολογικούς προσανατολισμούς. Λειτουρ-
γούν μόνον με βάση τον παράγοντα κέρ-
δος. Είναι κυνικές και δύσπιστες.
Είναι και απάνθρωπες. Οι πολίτες δεν 
είναι τίποτε άλλο από αριθμούς στην 
αγορά εργασίας. Στην καλύτερη περί-
πτωση είναι και καταναλωτές. Στην ουσία 
είναι και τα δύο. Τίποτε περισσότερο και 
τίποτε λιγότερο.Για τον λόγο αυτό δεν 
χρειάζονται ούτε θριαμβολογίες ούτε και 
οδυρμοί. Αντιθέτως συνίσταται ψυχραι-
μία και ορθολογισμός. Η συμφωνία του 
Λουξεμβούργου θα μπορούσε να ήταν 
πολύ χειρότερη, λίγο καλύτερη ή ακόμη 
και θα μπορούσε απλά να μην είχε επι-
τευχθεί. Για τους παραπάνω τρεις λόγους 
η συμφωνία αυτή είναι θετικά αξιοπρε-
πής. Από την διαχείριση των όρων αυτής 
της συμφωνίας θα εξαρτηθεί το εάν απο-
βεί μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας και 
μέσο ανάτασης των κοινωνικών συνθη-
κών.

Η κατάσταση του μέσου 
Έλληνα αλλά και οι προο-
πτικές τους καθενός δεν θα 
μεταβληθούν από την μια 
ημέρα στην άλλη ή μέσα σε 
μερικούς μήνες.
Οι εξελίξεις στην οικονομία 
είναι αργές και σε κάθε περί-
πτωση χρειάζονται το χρόνο 

τους, αλλά και όλα να «πάνε καλά» σε επί-
πεδο εσωτερικής διαχείρισης αλλά και 
διεθνούς κλίματος.
Μετά την συμφωνία το πρώτο πράγμα 
που κέρδισε ο Ελληνικός λαός είναι στα-
θερότητα και βεβαίως επιστροφή στην 
κανονικότητα
Γιατί θα μπορούσε να είναι χειρότερη, εάν 
οι Γερμανοί «στήλωναν τα πόδια», ήταν 
πιο ισχυροί στη συγκεκριμένη συγκυρία 
και επέβαλαν επιμήκυνση των ωριμάν-
σεων μόλις από 3-5 χρόνια. Το πλαίσιο θα 
ήταν ασφυκτικό.
Η συμφωνία θα μπορούσε να ήταν καλύ-
τερη. Βεβαίως, εάν είχε περάσει η πρό-
ταση της Κομισιόν και της Γαλλίας για επι-
μήκυνση των ωριμάνσεων από 15 έως 20 
χρόνια. Θα μπορούσε όμως να μην υπάρ-
χει και συμφωνία, κληροδοτώντας στη 
χώρα μια νέα περίοδο αστάθειας, που θα 
κόστιζε στην πραγματική οικονομία και 
στον κάθε Έλληνα προσωπικά.
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Η πρόταση της εισαγγελέως προκάλεσε νωρίτερα την αντίδραση των μελών του ακροατηρίου, 
ιδίως όταν υποστήριξε ότι οι δυο κατηγορούμενοι έχουν σφικτό εναγκαλισμό με τα μέλη της 
Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς παρότι οι ίδιοι το αρνούνται

Λ
ίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της 
Πέμπτης ανακοινώθηκε η τελι-
κή απόφαση του Πενταμελούς 
Εφετείου για την υπόθεση της Η-

ριάννας και του Περικλή. Και οι δύο αθω-
ώθηκαν ομόφωνα μέσα σε πανηγυρικό 
κλίμα και αφήνονται ελεύθεροι αύριο.
Αμέσως μετά την απόφαση η μητέρα του 
Περικλή κατέρρευσε για λίγα λεπτά μέχρι 
να ανακτήσει τις αισθήσεις της.
Σύμφωνα με το σύντομο σκεπτικό που 
διάβασε ο πρόεδρος:
«Η κατάθεση Παπαλάμπρου ελέγχεται 
σοβαρά για την αξιοπιστία της. Η άρση του 
τραπεζικού απορρήτου και οι κατ’ οίκον 
έρευνες καθώς και οι έρευνες των αυτοκι-
νήτων δεν έδειξαν εμπλοκή. Δεν χρησιμο-
ποίησαν κωδικοποιημένη φρασεολογία 
κώδικα και ακατανόητες εκφράσεις, δεν 
αποδείχθηκε ότι μίσθωση της κατοικίας 
λειτούργησε ως προκάλυμμα παράνομων 
δραστηριοτήτων.
Η ιδεολογία και κοινωνικές συναναστρο-
φές δεν πποινικοποιούνται. Το DNA είναι 
πληροφοριακό εργαλείο. Είναι ένα εντό-
νως αμφισβητούμενο δείγμα το οποίο εξα-
ντλήθηκε και δεν δόθηκε η δυνατότητα να 
εξεταστεί περεταίρω. Άρα δεν μπορεί να 
προκύψει από αυτό επαφή των κατηγο-
ρουμένων με τα όπλα. Ακόμα και αν απο-
δειχθεί όμως δείχνει την επαφή με το αντι-
κείμενο αλλά όχι ότι διέπραξαν εγκλή-
ματα».
Στο πλευρό της Ηριάννας και του Περι-
κλή βρέθηκαν νωρίτερα αλληλέγγυοι και 
αλληλέγγυες. Οι δύο νέοι είχαν κριθεί ένο-
χοι σε πρώτο βαθμό για συμμετοχή σε 
τρομοκρατική οργάνωση και είχαν κατα-
δικαστεί σε ποινή κάθειρξης 13 ετών ο 
καθένας τους.
Εδώ και ένα χρόνο παρέμεναν έγκλειστοι 
αναμένοντας την τελική απόφαση.
Η αγόρευση της εισαγγελέως ξεκίνησε 
λίγο μετά τις 9 το πρωί με την ίδια να προ-
τείνει την ενοχή τους, στηρίζοντας την 
πρωτόδικη απόφαση.

Η πρόταση της εισαγγελέως
Η πρόταση της, προκάλεσε αρκετές φορές 
την αντίδραση των μελών του ακροατη-

ρίου, ιδίως όταν υποστήριξε ότι οι δυο 
κατηγορούμενοι έχουν σφικτό εναγκαλι-
σμό με τα μέλη της Συνωμοσίας Πυρήνων 
της Φωτιάς.
Η εισαγγελέας στην πρόταση της υποστή-
ριξε ότι η πραγματογνωμοσύνη του dna 
που έγινε από τα εργαστήρια της ΕΛΑΣ 
είναι αξιόπιστη και συνάδει με τα διεθνή 
πρότυπα και πρωτόκολλα ενώ η μέθοδος 
που ακολουθήθηκε είναι αξιόπιστη και 
εμπεριστατωμένη.
Κατά την εισαγγελέα οι δυο κατηγορούμε-
νοι, ανεξάρτητα εάν το αρνούνται για υπε-
ρασπιστικούς λόγους, είναι μέλη της ΣΠΦ 
με σκοπό την τέλεση αδικημάτων.
Χαρακτήρισε μάλιστα αφήγημα όσα λέγο-
νται ότι η Ηριάννα είναι στη φυλακή από 
κατασκευή της αστυνομίας, λέγοντας ότι 
υπάρχει «σφικτός εναγκαλισμός» με μέλη 
της ΣΠΦ και πως οι φίλοι τους είναι ηγετικά 
στελέχη της οργανωσης.

H 

συνήγορος του Περικλή, δήλωσε από τη 
δική της μεριά:
«Είναι τόσο προφανής η έλλειψη στοι-
χειων. Περίμενα και τα δυο ενδεχόμενα 
απο την εισαγγελεα. Είτε να έχει μια κατα-
δικαστική πρόταση, είτε να εκφράσει 
αμφιβολίες. Αυτό που δεν περίμενα είναι 
αυτό που έκανε η εισαγγελεας. Αγνόησε 
όλη τη διαδικασία . Ήρθε και μας διάβασε 
αυτολεξεί το σκεπτικό της πρωτόδικης 
αποφασης. Σαν να μην προσηλθαμε ποτέ 
σε αυτή την αίθουσα να εξετάζουμε στοι-
χεία κι μαρτυρες. Εγκατέλειψε το ρόλο του 
εισαγγελικού λειτουργού του αμερόλη-
πτου και έβαλε θέση διάδικου σε μια άλλη 
δίκη που θα ήθελε να διεξαγεται. Ξεκίνησε 
υποθετικό διάλογο με ανώνυμους συντά-
κτες δυο ιστοσελιδων. Έτσι προσδιόρισε 

το λόγο της και συνέχισε με την αυτολεξεί 
ανάγνωση ενός συνονθυλεύματος άλλων 
εγγράφων που δεν περιέχονται στη δική 
μας δικογραφία αλλά σε δικογραφίες 
άλλων υποθέσεων που αφορούν τους 
πυρήνες της φωτιας. Ακούσαμε μάλιστα 
ονόματα πρώην κατηγορουμένων που 
έχουν απαλλαχθεί».
«Αν ήθελε να κατασκευάσει η Αντιτρομο-
κρατική μια υπόθεση θα την κατασκεύαζε 
καλύτερα», είπε μαλιστα.
Συνεχίζοντας η συνήγορος του Περικλή 
τόνισε πως: «Έχουμε φτάσει στο σημείο 
να ποινικοποιούμε προσωπικές σχέ-
σεις. Τον Ιανουάριο του 2013 ενώ ο Περι-
κλής βρίσκεται στο χωριό του εμφανίζε-
ται μια τεράστια ομάδα αστυνομικών και 
τον συλλαμβάνει με τον 187Α. Ένα τμήμα 
δαχτυλικού αποτυπώματος είχε βρεθεί 
στο εσωτερικό τμήμα εξωφύλλου μιας 
φωτοτυπίας που είχε βρεθεί στον Βόλο. 
Από την αρχή ζητάει να του επιδειχθεί 
το αντικείμενο και δεν του το δείχνουν 
για να δώσει μια εξήγηση αν το έχει πιά-
σει. Βεβαίως από το να πιάσει ένα βιβλίο 
ακόμα και αν είχε συμβεί, μιλάμε για ένα 
κινητό αντικείμενο. Δεν μπορεί με κανέ-
ναν τρόπο να δείξει ότι έχει πάει σε αυτό 
το διαμέρισμα. Το στοιχείο είναι ανεπίδε-
κτο δικανικής εκτίμησης και δεν μπορεί 
να αποτελέσει πειστήριο. Αυτό έχει αξιο-
λογηθεί και από τα δικαστήρια σας καθώς 
σε αυτό το αντικείμενο βρέθηκε και απο-
τύπωμα ανθρώπου που έχει αθωωθεί. 
Για πρώτη φορά μήνες μετά, επιχειρεί-
ται η σύνδεση του Περικλή με την υπό-
θεση των όπλων της Πολυτεχνειουπολης 
με μια αναφορά ότι γενετικά του στοιχεία 
εμπεριέχονται στο μείγμα ανω των δυο 
ατόμων που βρέθηκε σε οπλο. Σε γενε-
τικά στοιχεία. Που μπορεί να υπάρχουν 
και δικά μου και δικά σας κύριε δικαστά. 
Ποτέ εγγράφως η Διεύθυνση Εγκλημα-
τολογικών Ερευνών δεν έκανε την απα-
ραίτητη ανάλυση για να καταλήξει σε ενα 
γενετικό προφίλ συγκεκριμένου ανθρώ-
που και γι αυτό άλλωστε ούτε η ίδια η ΔΕΕ 
δεν προχωράει σε παραπανω συμπερά-
σματα, καθώς δεν έχει και τα απαραίτητα 
μηχανήματα για την ανάλυση».

Αθώοι Ηριάννα και Περικλής - 
Αφήνονται ελεύθεροι

Η εκτέλεση του 
«καράφλα» και τα 
σενάρια της... νύχτας

Κ
αράφλας», ή «Νταίζη», ή «Σαμπρέλας». Κατά κό-
σμον Μανώλης Καραγιάννης. Ετών 45. Ένα ακόμη 
από τα «βαριά» ονόματα της αθηναϊκής νύχτας 
που πέφτει νεκρό από τις σφαίρες εκτελεστών. 

Ένα ακόμη «συμβόλαιο θανάτου» που εκτελείτε τα τελευ-
ταία χρόνια. Ένας ακόμη «νονός» που βγαίνει εκτός... παι-
χνιδιού, σε μία «πίτα» που μπορεί να έχει μικρύνει λόγω 
της κρίσης, αλλά εξακολουθεί να «θρέφει» πολύ κόσμο.
Ο Μανώλης Καραγιάννης αρχίζει να φορτώνει το «βιογρα-
φικό» του (σ.σ. τον φάκελο του στη ΓΑΔΑ για να ακριβολο-
γούμε) στις αρχές τους 2000. Η Ελλάδα ευημερεί οικονο-
μία και οι συμμορίες που λυμαίνονται την αθηναϊκή νύχτα 
-και όχι μόνο- αυξάνονται και πληθύνονται. Στον «καρά-
φλα» αποδίδονται από εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς μέχρι 
εκρήξεις και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Ο ίδιος 
σκληρός, χωρίς ποτέ να έχει οικογένεια, ανεβαίνει διαρ-
κώς στην ιεραρχία και σύντομα γίνεται «νονός» στη δυτική 
Αττική. Εκεί όπου κυριαρχεί ο capo di capi της αθηναϊκής 
νύχτας, Βασίλης Στεφανάκος, με τον οποίον αναπτύσσουν 
θανάσιμη αντιπαλότητα. 
Δεν είναι τυχαίο ότι όταν πέφτει νεκρός στο Χαϊδάρι ο Στε-
φανάκος, οι υποψίες έπεσαν στον Καραγιάννη -χωρίς ποτέ 
να επιβεβαιωθεί τίποτα και με την ΕΛ.ΑΣ. σήμερα να ξεκα-
θαρίζει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία εμπλοκής του- λόγω της 
κόντρας τους που κράτησε μία περίπου δεκαετία (σ.σ. από 
το 2008). Το ίδιο συμβαίνει όταν δολοφονείται στους Αγί-
ους Αναργύρους και ο Γιώργος Λίτσας, «βαρύ» όνομα στην 
αθηναϊκή νύχτα και συνεργάτης του φερόμενου ως αρχη-
γού της «Greek Mafia», Βασίλη Στεφανάκου. Μία ακόμη 
δολοφονία, για την οποία είχε «ερωτηθεί» από τους αρμό-
διους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. ο Μανώλης Καραγιάννης 
σε πρόσφατη «επίσκεψη» του στη Γενική Αστυνομική Διεύ-
θυνση Αττικής, είναι αυτή του Σπύρου Παπαχρήστου. Του 
απόστρατου αξιωματικού της ΕΚΑΜ, που μέχρι σήμερα 
δεν έχουμε καν ενδείξεις για το ποιος τον σκότωσε.
Όσον αφορά τον «καράφλα», τον τελευταία ένα χρόνο 
-μετά την αποφυλάκιση του δηλαδή- είχε δίπλα του μία 
ομάδα 4-5 σκληρών Αλβανών ποινικών. «Πιστά σκυλιά 
που ακόμα και οι Γεωργιανοί κακοποιοί μοιάζουν “λίγοι” 
μπροστά τους», όπως αναφέρει στο Reader.gr γνώστης 
των... υποθέσεων της αθηναϊκής νύχτας. Μάλιστα, ένας απ’ 
αυτούς ενδέχεται να ήταν μαζί με τον Καραγιάννη το πρωί 
της Τετάρτης και να τον βοήθησε στη μάχη που έδωσε με 
τους εκτελεστές τους. Ταυτόχρονα έπαιρνε πολλά μέτρα 
προστασίας, καθώς εκτός από συνοδό, φρόντιζε να αλλά-
ζει συχνά δρομολόγια, να κρατά κλειστό το κινητό του 
τηλέφωνο κ.ά.
Όσον αφορά την πορεία των ερευνών, στα Εγκληματολο-
γικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. έχουν μεταφερθεί, το όπλο 
(πιστόλι των 9mm), ένας γεμιστήρας από πολεμικό τυφέ-
κιο Kalashnikov και οι κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο. 
Οι αστυνομικοί ερευνούν εξονυχιστικά τον γεμιστήρα για 
τυχόν δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό. Από μαρ-
τυρίες και κάμερες ασφαλείας προκύπτει ότι στην εκτέλεση 
συμμετείχαν τουλάχιστον 4 άτομα, δύο πάνω σε μηχανή, 
άλλα δύο σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, ενώ ερευνάται το 
ενδεχόμενο να υπήρχε και δεύτερο αυτοκίνητο στο σημείο 
της δολοφονίας.
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Απαγορεύει την κατοχή 
κινητών τηλεφώνων των 
μαθητών μέσα στα σχολεία το 
υπουργείο Παιδείας.

Π
αράλληλα, στην εγκύκλιο 
του Κ. Γαβρόγλου απαγο-
ρεύονται και οποιεσδή-
ποτε άλλες ηλεκτρονικές 

συσκευές με επεξεργασία εικόνας 
και ήχου, ενώ διευκρινίζεται ότι δεν 
θα λειτουργούν εντός του σχολικού 
ωραρίου οι κάμερες ασφαλείας των 
σχολείων. Επίσης απαιτεί την συναί-
νεση των γονέων-κηδεμόνων των 
παιδιών προκειμένου να αναρτώ-
νται φωτογραφίες ή βίντεο σε δια-
δικτυακούς τόπους των σχολείων.
Η εγκύκλιος του υπ. Παιδείας Κ. 
Γαβρόγλου αναλυτικά:
1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να 
έχουν στην κατοχή τους κινητά 
τηλέφωνα εντός του σχολικού 
χώρου.
2. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να 
έχουν στην κατοχή τους εκτός από 
κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε 
άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παι-
χνίδι που διαθέτει σύστημα επε-
ξεργασίας εικόνας και ήχου εντός 
του σχολικού χώρου. Ο ανάλογος 
εξοπλισμός που τους διαθέτει το 
σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρη-
σιμοποιείται κατά τη διάρκεια της 

διδακτικής πράξης και της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας γενικότερα 
και μόνο υπό την εποπτεία/επί-
βλεψη του εκπαιδευτικού.
3. Οι εκπαιδευτικοί εκτός από τις 
διαθέσιμες από το σχολείο ηλε-
κτρονικές συσκευές (H/Y, laptops, 
tablets, διαδραστικούς πίνακες 
κτλ), δύνανται να χρησιμοποιή-
σουν και το δικό τους προσωπικό 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό κατά τη 
διάρκεια της διδακτικής πράξης 
και για τις ανάγκες αυτής, αλλά 
και στο πλαίσιο της εκπαιδευτι-
κής διαδικασίας γενικότερα, τηρώ-
ντας τους κανόνες ασφάλειας και 
τις σχετικές διατάξεις περί προ-
στασίας των προσωπικών δεδομέ-
νων των μαθητών και των εκπαι-
δευτικών (νόμοι 2472/1997 (ΦΕΚ 
50/τ.Α’/1997) και 3471/2006 (ΦΕΚ 
133/τ. Α’/2006).
4. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να 
αποφεύγεται η ανάρτηση φωτο-
γραφιών και βίντεο με μαθητές 
στους δικτυακούς τόπους των σχο-
λικών μονάδων. Οι φωτογραφίες 
αποτελούν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στη διάταξη του άρθρου 
2 στοιχ. α΄ του ν.2472/1997, στο 
μέτρο που από αυτές δύνανται να 
προσδιοριστούν, άμεσα ή έμμεσα, 
τα υποκείμενα των δεδομένων. 
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ίδιου 
νόμου, η επεξεργασία και κατά 

συνέπεια η ανάρτηση, η αποθή-
κευση σε ψηφιακά μέσα (πχ ανα-
μνηστικού τύπου φωτογραφίες, 
βίντεο και δραστηριότητες της σχο-
λικής ζωής) δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον 
όταν το υποκείμενο των δεδομέ-
νων (οι κηδεμόνες των μαθητρι-
ών-μαθητών) έχει δώσει τη συγκα-
τάθεσή του.
Πρότυπο έντυπο γονικής συναί-
νεσης όσον αφορά στη γονική 
συγκατάθεση πριν από την απο-
θήκευση σε ψηφιακά μέσα και την 
ανάρτηση, εικόνων και βίντεο με 

μαθητές στις ιστοσελίδες και ιστο-
λόγια του σχολείου, καθώς και 
άλλο χρήσιμο υλικό που αφορά 
στην ασφάλεια των μαθητών στο 
διαδίκτυο και στην προστασία 
των προσωπικών δεδομένων των 
μαθητών μπορείτε να βρείτε στον 
ενημερωτικό κόμβο του Πανελλή-
νιου Σχολικού Δικτύου «Ασφάλεια 
στο Διαδίκτυο»: http://internet-
safety.sch.gr/).
5. Δεν επιτρέπεται η χρήση – λει-
τουργία καμερών ασφαλείας 
στους σχολικούς χώρους κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας του σχο-

λείου, σύμφωνα και με την υπ’ αρ. 
Γ/ΕΞ/2274/31.3.2011 (ΦΕΚ 548/τ. 
Β΄/7-4-2011) οδηγία της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων Προσω-
πικού Χαρακτήρα και ειδικότερα 
το άρθρο 18, παρ. 2, που ορίζει 
επιπλέον ότι οι ώρες λειτουργίας 
του συστήματος θα πρέπει να ανα-
γράφονται με σαφήνεια σε σχετι-
κές ενημερωτικές πινακίδες έτσι 
ώστε να γνωρίζουν όλοι οι μαθη-
τές και φορείς της εκπαιδευτικής 
κοινότητας ότι κατά τη διάρκεια της 
παρουσίας τους στο σχολείο δεν 
παρακολουθούνται.

Τέλος τα κινητά των μαθητών στα σχολεία 
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Χωρίς ουσιαστική ελάφρυνση για 
τους πολίτες, η κυβέρνηση παίρνει 
ουσιαστικά ένα νέο μνημόνιο χωρίς 
λεφτά που στα «ψιλά του γράμματα» 
υπάρχει ολόκληρη λίστα από 
μεταμνημονιακές δεσμεύσεις.

Ε
λάφρυνση χρέους για χάρη των funds 
και των αγορών (αλλά όχι για τους Ελλη-
νες πολίτες) και λίστα δεσμεύσεων με υ-
ψηλά πλεονάσματα και διαρκή λιτότητα 

ως το 2060 (που καμιά χώρα ποτέ δεν πέτυχε) 
ήταν το «δώρο» του Eurogroup στην Ελλάδα 
για να γιορτάσει η Ευρωζώνη τα 20 χρόνια από 
την ίδρυσή της χωρίς κανένα κράτος-μέλος σε 
πρόγραμμα χρηματοδότησης.  Σε εορταστικό 
κλίμα, όπως αναμενόταν, οι Ευρωπαίοι δανει-
στές φρόντισαν να «αμπαλάρουν» ανάλογα τις 
αποφάσεις τους για να δείξουν ότι στο τέλος η 
Ευρωζώνη καταφέρνει να ξεπερνά τις κρίσεις - 
ιδιαίτερα εν όψει των κλυδωνισμών σε Ιταλία 
και Ισπανία. Οι πανηγυρισμοί μεταφέρθηκαν 
και στην Αθήνα, παρότι η Ελλάδα δεν παίρνει 
κούρεμα χρέους, ούτε «αυτόματη» ελάφρυν-
ση - που θα σήμαιναν ανακούφιση για τους πο-
λίτες και... γραβάτα.
Το καλό της συμφωνίας είναι πως, αυτή 
τη φορά, δεν ήταν η χειρότερη δυνατή! Το 
Eurogroup μιλούσε πέρυσι για περίοδο χάριτος 
στα δάνεια του EFSF 0-15 έτη. Αντί για «μηδέν» 
ή τρία χρόνια που υποστήριζε το Βερολίνο, η... 
μπίλια έκατσε στα δέκα, αλλά όχι στα δεκαπέ-
ντε. Πέρυσι όμως στο Eurogroup μιλούσαν και 
για το «γαλλικό μοντέλο» ελάφρυνσης του χρέ-
ους που πρότεινε ο Εμανουέλ Μακρόν, αλλά 
τελικώς εγκαταλείφθηκε. Στη θέση του, όπως 
παραδέχθηκε ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος στο 
Λουξεμβούργο, μπήκε και πάλι η ίδια (αόρι-
στη όπως και το 2012 και το 2015) υπόσχεση 
από τους Ευρωπαίους για περαιτέρω βοήθεια, 
«εάν χρειαστεί», από το 2033 και μετά. Δηλαδή 
υπό όρους και όχι αυτόματα, με πολλά «εάν 
και εφόσον» που ανησυχούν το ΔΝΤ, όπως 
ομολόγησε η Κριστίν Λαγκάρντ στο Λουξεμ-
βούργο. Η Ελλάδα πάντως παίρνει δεύτερη 
παράταση και επιμήκυνση δανείων του EFSF 
από το 2012. Κερδισμένοι στην πραγματικό-
τητα όμως βγαίνουν οι ξένοι επενδυτές και τα 
funds που θα νιώσουν μεγαλύτερη ασφάλεια 
για να βάλουν τα λεφτά τους σε ελληνικά 7ετή 
ή 10ετή ομόλογα, ξέροντας ότι ως το 2032 η 
Ελλάδα θα αποπληρώνει αυτούς και όχι τα 
δάνεια των 96,6 δισ. ευρώ από την Ευρωζώνη, 
που θα έπρεπε να αρχίσει να τα πληρώνει από 
το 2023 και μετά.

Τα άλλα δύο «δώρα» που κομίζει η συμφωνία 
τα είχε ήδη η χώρα στα χέρια της ως το 2014, 
αλλά τα έχασε εξαιτίας της διαπραγμάτευσης 
της κυβέρνησης το 2015. Τώρα οι δανειστές 
τα επιστρέφουν, μετά από τρία χρόνια και ένα 
ακόμα μνημόνιο – δικαιολογώντας και την ερώ-
τηση ξένων Μέσων στην press conference του 
Λουξεμβούργου για το «αν άξιξε τόσο κόπο και 
τόσο μόχθο αυτή η συμφωνία». Τα κέρδη των 
κεντρικών τραπεζών της Ευρωζώνης (ANFA και 
SMP) έρχονταν κάθε χρόνο μέχρι που διεκόπη 
βίαια το 2ο Μνημόνιο το 2015. Η χώρα παίρ-
νει πίσω τα 4-5 δισ. ευρώ που στερήθηκε όταν 
τα είχε ανάγκη, ενώ γλιτώνει και την «ποινή» 
(step-up - αύξηση επιτοκίων στα δάνεια) που 
της επιβλήθηκε το 2015, επίσης λόγω της δια-
πραγμάτευσης Βαρουφάκη.
Χωρίς ουσιαστική ελάφρυνση για τους πολίτες, 
η κυβέρνηση παίρνει ουσιαστικά ένα νέο μνη-
μόνιο χωρίς λεφτά. Σε αντίθεση με τους διθυ-
ράμβους, στα «ψιλά γράμματα» της συμφωνίας 
και ειδικά στο παράρτημα (ANNEX) της από-
φασης του Eurogroup αποτυπώνεται μια λίστα 
από μεταμνημονιακές δεσμεύσεις της Αθήνας 
που συνοδεύουν τις αποφάσεις για το χρέος.
Σε μιάμιση σελίδα μέτρων (με ημερομηνία 
22 Ιουνίου 2018) προκύπτουν παγίδες και 
δεσμεύσεις για θηριώδη πλεονάσματα και 
ατελείωτη λιτότητα που δεν μειώνονται, αλλά 
αυξάνονται ως το 2022. Εκεί επαναβεβαιώνεται 
ότι τα μέτρα θα εφαρμοστούν και μετά το 2018. 
Χαμένοι βγαίνουν έτσι ξανά όλοι οι μισθωτοί, 
οι επαγγελματίες και οι συνταξιούχοι, όπως 
και τα άτομα με αναπηρία λόγω της πρόβλεψης 
πως τα επιδόματα θα εξαρτώνται από τη «λει-
τουργική» αναπηρία. Ειδική μνεία γίνεται και 
στον ΕΝΦΙΑ, που δεν καταργείται αλλά παρα-
μένει ακόμα δύο χρόνια τουλάχιστον, αφού θα 
αλλάζει κάθε χρόνο ως το 2020.  Συγκεκριμένα, 
στο κείμενο που επιγράφεται «Ειδικές δεσμεύ-
σεις για διασφάλιση της συνέχισης και ολοκλή-
ρωσης των μεταρρυθμίσεων», προβλέπεται 
μεταξύ άλλων:
-Η Ελλάδα θα σέβεται πλήρως τη δέσμευσή της 
να επιτυγχάνει πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% 
του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα.
-Θα σέβεται τις βασικές μεταρρυθμίσεις που 
έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο πλαίσιο του 3ου 
Μνημονίου.
-Εως τα μέσα του 2019 και τα μέσα του 2020 
θα αλλάξει ξανά τις αντικειμενικές τιμές για τον 
ΕΝΦΙΑ και άλλους φόρους ακινήτων.
-Θα υπάρξει νέα προσέγγιση για την αναπηρία, 
με βάση τόσο την ιατρική όσο και τη λειτουρ-
γική αξιολόγηση έως τα μέσα του 2019 (υπό τις 
οδηγίες της Παγκόσμιας Τράπεζας).

Οι κρυφές δεσμεύσεις του «μνημονίου» 
που θα ισχύσει μέχρι το 2060

Δουλεύουμε 198 μέρες για το 
κράτος και 167 ημέρες για τους 
εαυτούς μας! 

Α
κόμα μεγαλύτερα φορολογι-
κά βάρη φέτος -πριν έρθουν 
και τα επόμενα νέα βάρη το 
2019 και ιδίως το 2020- πέ-

φτουν στους ώμους των ελληνικών νοι-
κοκυριών και επιχειρήσεων. Για να πλη-
ρώσουν τον λογαριασμό του 2018, οι 
Έλληνες φορολογούμενοι πρέπει να δί-
νουν όλα όσα βγάζουν, εργαζόμενοι α-
πό την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 18 Ιου-
λίου 2018, για να εξοφλήσουν τις τρέ-
χουσες υποχρεώσεις τους σε πάσης φύ-
σεως άμεσους και έμμεσους φόρους.
Πέρυσι η «απελευθέρωση» των φορο-
λογουμένων από τα κρατ ικά βάρη 
ήταν η 6 Ιουλίου 2017. Φέτος όμως θα 
παραμείνουν όμηροι της εφορίας για 
επιπλέον 12 μέρες αφού, σύμφωνα 
με τα ευρήματα μελέτης του Κέντρου 
Φιλελεύθερων Μελε τών «Μάρκος 
Δραγούμης», ο μέσος Ελληνας δου-
λεύει πενήντα ημέρες για να εξοφλή-
σει τις υποχρεώσεις του σε άμεσους 
φόρους, 67 ημέρες για τους έμμεσους 
και 81 ημέρες για τις ασφαλιστικές 
εισφορές.
Με βάση τις περιόδους των κυβερ-
νήσεων που άσκησαν την φορολο-
γική πολιτική τα τελευταία δέκα χρό-
νια στη χώρα, η μελέτη καταγράφει 
επιβάρυνση περίπου ενός μήνα την 
περίοδο 2009-2012 (ΠΑΣΟΚ), οπότε 
η ημέρα από τις 28 Μαίου μεταφέρ-
θηκε στις 23 Ιουνίου. Την περίοδο 
2012-5 (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) μετακι-
νήθηκε οριακά στις 26 Ιουνίου, ενώ 
την περίοδο 2015-2018 (ΣΥΡΙΖΑ-Α-
ΝΕΛ) η ημέρα φορολογικής ελευθε-
ρίας έφτασε στις 18 Ιουλίου σχεδόν 
ένα μήνα μακρύτερα, με αποτέλεσμα, 
όπως είπε ο πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ Αλέ-
ξανδρος Σκούρας οι Έλληνες να δου-
λεύουν 198 ημέρες για το κράτος και 
μόλις 167 ημέρες για τους ίδιους.

Τι ανακοίνωσε το ΚΕΦΙΜ
Ενώ η Κυβέρνηση πανηγυρίζει για την 
υποτιθέμενη έξοδο από τα μνημόνια, 
ο μέσος Έλληνας θα εργαστεί φέτος 
μέχρι τις 18 Ιουλίου, δηλαδή 198 από 
τις 365 ημέρες του χρόνου, για να πλη-
ρώσει φόρους και εισφορές στο κρά-
τος σύμφωνα με την ετήσια μελέτη για 

την Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας 
που παρουσίασε σήμερα σε συνέ-
ντευξη τύπου το Κέντρο Φιλελεύθε-
ρων Μελετών – “Μάρκος Δραγούμης” 
(ΚΕΦίΜ)
Τα βασικά ευρήματα της μελέτης για 
την Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας 
2018 είναι τα εξής:
Σύμφωνα με τους στόχους του Προϋ-
πολογισμού του 2018, η Ημέρα Φορο-
λογικής Ελευθερίας θα είναι φέτος η 
18η Ιουλίου. Οι φορολογούμενοι θα 
εργαστούν φέτος 12 ημέρες παρα-
πάνω για το κράτος, παρά την αισιό-
δοξη πρόβλεψη του Προϋπολογισμού 
για ανάπτυξη 2,5% το 2018.
Το 2018 θα δουλέψουμε 50 ημέρες για 
άμεσους φόρους, 67 για έμμεσους και 
81 για κοινωνικές εισφορές.
Η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας 
συνεχίζει να φτάνει κάθε χρόνο και 
αργότερα, απορροφώντας όλο και 
μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων 
που παράγουν οι Έλληνες και οι Ελλη-
νίδες. Το 2018 θα εργαστούμε 50 ολό-
κληρες ημέρες παραπάνω για το κρά-
τος απ’ ό,τι το 2009 αν η κυβέρνηση 
πετύχει τους στόχους της.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η 
Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας του 
2017 ήταν η 6η Ιουλίου.
Η κυβέρνηση δεν πέτυχε τον στόχο 
είσπραξης φόρων και εισφορών που 
είχε θέσει στον Προϋπολογισμό του 
2017. Στον Προϋπολογισμό του 2018 
προβλέπει την επιπλέον αύξηση των 
Έμμεσων Φόρων κατά 3,4%, των Άμε-
σων Φόρων κατά 1,6% και των Καθα-
ρών Κοινωνικών Εισφορών κατά 4,9% 
σε σχέση με όσα προϋπολόγιζε πέρσι.
Η φορολογική επιβάρυνση των Ελλή-
νων είναι αντίστοιχη με αυτή των Γερ-
μανών και μεγαλύτερη από αυτή των 
Σουηδών, των Φινλανδών και των Ιτα-
λών. Ταυτόχρονα, η ικανοποίηση των 
Ελλήνων από τις κρατικά παρεχόμε-
νες υπηρεσίες υγείας και παιδείας, 
καθώς και από τη δικαιοσύνη, είναι 
από τις χαμηλότερες μεταξύ των κρα-
τών μελών του ΟΟΣΑ.
Τα πορίσματα της μελέτης παρουσίασε 
ο ερευνητής του ΚΕΦίΜ Κωνσταντίνος 
Σαραβάκος.
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Ρέγκλινγκ: Η σκέψη του Σόιμπλε για 
Grexit δεν ήταν λάθος

Σ
υνέντευξη στη γερμανική εφημερί-
δα Süddeutsche Zeitung παραχώ-
ρησε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας, Κλάους 

Ρέγκλινγκ, λίγο πριν από την κρίσιμη σύ-
γκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 
28 και 29 Ιουνίου, όπου θα συζητηθούν με-
ταξύ άλλων οικονομικά και δημοσιονομικά 
θέματα.
Ο ίδιος μίλησε για το παρελθόν αλλά και 
το μέλλον του ΕΜΣ, κάνοντας αρκετές ανα-
φορές και στην Ελλάδα. Όταν πριν από 8 
χρόνια συστάθηκε ο EMΣ, θυμάται ο ίδιος 
χαρακτηριστικά, «δεν υπήρχαν καν εργαζό-
μενοι, ούτε γραφείο. Δεν είχα καν τηλεφω-
νικό νούμερο, μετά είχα απλώς ένα email. 
(…) Αλλά στη συνέχεια ξαφνικά έπρεπε 
να κάνω πολύ περισσότερα από όσα είχα 
φανταστεί (…). H κρίση φούντωσε, εξαπλώ-
θηκε από την Ελλάδα ως την Ιρλανδία, την 
Πορτογαλία και έπειτα στην Ισπανία και την 
Κύπρο, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημοσιο-
νομική σταθερότητα συλλήβδην της ζώνης 
του ευρώ. Αλλά, κρίσεις συμβαίνουν. Και 
ο ΕΜΣ ήταν η απάντηση στην ευρωκρίση» 
αναφέρει χαρακτηριστικά. Οκτώ χρόνια 
μετά τη δημιουργία του ΕΜΣ, ο ίδιος εκτιμά 
ότι παρά τα βήματα που έχουν γίνει υπάρ-
χουν ακόμη ανοιχτά θέματα για τα οποία 
πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις, όπως 
η τραπεζική ένωση ή η ευρωπαϊκή εγγύηση 
καταθέσεων.
Σε ερώτηση του δημοσιογράφου σχετικά με 
το κατά πόσο η Αθήνα μπορεί να καταφέρει 
μόνη της μετά την ολοκλήρωση του προ-
γράμματος στήριξης ο Κλάους Ρέγκλινγκ 
σημειώνει: « Η ελληνική οικονομία έχει 

αναδιαρθρωθεί πλήρως τα τελευταία οκτώ 
χρόνια. (…) Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι 
η Αθήνα μπορεί να βγει ξανά στις αγορές. 
Και ότι θα μας επιστρέψει επίσης τα δάνειά 
της. Θα διαρκέσει λίγο όλο αυτό, αλλά και η 
τελευταία αποπληρωμή δόσης της Συμφω-
νίας για το γερμανικό χρέος το 1953 έγινε το 
2010. Κανείς δεν το παρατήρησε αυτό – Και 
κάτι τέτοιο φαντάζομαι και για την Ελλάδα».
Ποιο ήταν όμως κατά τον Ρέγκλινγκ το μεγα-
λύτερο λάθος κατά την οκταετή διαχείριση 
της ελληνικής κρίσης; «Μερικές φορές χρει-
αστήκαμε πολύ χρόνο για να λάβουμε απο-
φάσεις. Αλλά έπρεπε πρώτα να αναπτύ-
ξουμε νέα εργαλεία (σσ: διαχείρισης της 
κρίσης). Δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί 
ότι θα ξεσπούσε μια τόσο μεγάλη κρίση. Αν 
οι αποφάσεις είχαν ληφθεί γρηγορότερα 
θα είχαμε εξοικονομήσει περισσότερα χρή-
ματα. Ακόμη και νωρίτερα θα ήταν δυνατόν 
να γίνουν ελαφρύνσεις στο χρέος».
Τέλος ο κ. Ρέγκλινγκ ερωτάται τι πίστευε 
όταν ο Β. Σόιμπλε πρότεινε το σενάριο 
Grexit. «Είχαν την άποψη πάντα, κι αυτό το 
είχα πει στον κύριο Σόιμπλε, ότι ένα Grexit 
θα ήταν η ακριβότερη λύση. Για την Ελλάδα 
και τους πιστωτές. Αλλά καταλάβαινε επί-
σης, γιατί θα μπορούσε κανείς να το δει και 
διαφορετικά. Εάν μια χώρα υπερέβαινε τα 
όρια, τότε θα έπρεπε να υποστεί τις συνέ-
πειες. Δεν ήταν μια τρελή σκέψη. Αλλά είναι 
καλό που μπορέσαμε να κρατήσουμε την 
Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία στη 
νομισματική ένωση. Και χάρη στον EMΣ. 
Πιστεύω η Ευρώπη σήμερα θα ήταν αλλιώς, 
αν δεν ήμασταν κι εμείς εκεί τότε», αναφέ-
ρει ο Ρέγκλινγκ.
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Η 
21 ετών Αντωνία Μιχαηλίδη, απόφοιτος 
του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus από τη 
Λάρνακα τιμήθηκε, την Τρίτη, με το Βραβείο 
Νεαρών Ηγετών της Βασίλισσας (Queen’s 

Young Leaders Award), που απονέμεται σε ένδειξη α-
ναγνώρισης από τη βασίλισσα Ελισάβετ της κοινωνι-
κής προσφοράς νεαρών πολιτών από χώρες-μέλη της 
Κοινοπολιτείας.
Το βραβείο απονεμήθηκε στη νεαρή Κύπρια από 
την ίδια τη βασίλισσα Ελισάβετ σε ειδική τελετή στο 
Παλάτι του Μπάκιγχαμ.
Η κ. Μιχαηλίδη επιβραβεύθηκε με αυτόν τον τρόπο 
για τη δουλειά που κάνει για να στηρίζει και να μετα-
μορφώνει τις ζωές συμπολιτών της και προσφύγων 
που φιλοξενούνται στην Κύπρο.
Η ίδια και οι υπόλοιποι φετινοί νικητές (ηλικίας από 
18 έως 29 ετών) επελέγησαν μέσα από μία διαδικα-
σία που εξέτασε χιλιάδες αιτήσεις από τις 53 χώρες 
της Κοινοπολιτείας. Οι νικητές προστίθενται σε ένα 
δίκτυο 240 Νεαρών Ηγετών που έχουν τιμηθεί από 
τη βασίλισσα από το 2014, οπόταν εγκαινιάστηκε ο 
θεσμός, και έπειτα. Η φετινή ήταν η τελευταία χρονιά 
ανάδειξης νέων νικητών.
Οι φετινοί νικητές αναζητούν και προσφέρουν λύσεις 
μεταξύ άλλων στα προβλήματα της κλιματικής αλλα-
γής, της έλλειψης τροφίμων, της βίας κατά γυναικών, 

των παθήσεων ψυχικής υγείας και των περιορισμών 
πρόσβασης στην εκπαίδευση.
Τη βασίλισσα Ελισάβετ πλαισίωναν στην τελετή οι 
νεόνυμφοι Δούκας και Δούκισσα του Σάσεξ, πρίγκι-
πας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ, καθώς και πολλές δια-
κεκριμένες προσωπικότητες του βρετανικού δημό-
σιου βίου, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός σερ Τζον 
Μέιτζορ, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Ντέιβιντ 
Μπέκαμ, ο κωμικός σερ Λένι Χένρι και η Ολυμπιονί-
κης πυγμάχος Νίκολα Άνταμς.
Η κ. Μιχαηλίδη και οι υπόλοιποι νικητές θα λάβουν 
μέρος σε ένα πρόγραμμα ανάδειξης ηγετικών ικα-
νοτήτων διάρκειας ενός έτους που διοργανώνει το 
Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και θα έχουν την ευκαι-
ρία να ωφεληθούν από εξειδικευμένους ανά τομέα 
μέντορες.
Ο Δούκας του Σάσεξ πρίγκιπας Χάρι, που πρόσφατα 
ορίστηκε Πρέσβης Νεολαίας της Κοινοπολιτείας, 
δήλωσε πως «σε αυτόν τον ταχέως μεταβαλλόμενο 
κόσμο είναι ενθαρρυντικό να συναντώ συγκεντρωμέ-
νους εδώ τόσους νεαρούς που αποτελούν έμπνευση, 
που έχουν ήδη βγει στο προσκήνιο ως ηγέτες και 
έχουν βελτιώσει τις ζωές τόσων πολλών ανθρώπων 
σε όλη την Κοινοπολιτεία. Είστε η ελπίδα και η αισι-
οδοξία που χρειάζεται ο κόσμος και θα κάνουμε ό,τι 
μπορούμε για να σας υποστηρίξουμε σε αυτό».

Τιμήθηκε η Αντωνία Μιχαηλίδη από 
την Βασίλισσα Ελισάβετ

Ελεγκτική: Απίστευτα ευρήματα έκθεσης 
Οδικών Μεταφορών 

Π
ράματα και θάματα καταγράφει η έκθεση 
του Γενικού Ελεγκτή αναφορικά με το Τμή-
μα Οδικών Μεταφορών.
Ανάμεσα σε άλλα, σημειώνεται ότι είχε 

δοθεί άδεια εξάσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή 
οδηγών σε πρόσωπα που είχαν καταδικαστεί, καθότι 
οδηγούσαν μεθυσμένοι.
Στην έκθεση, εγείρεται και το θέμα της χορήγησης 
επαγγελματικών αδειών σε λήπτες σύνταξης ανικα-
νότητας.
Τα σημαντικότερα ευρήματα των ελέγχων, αφορούν:
• Εγγραφή μικρών λεωφορείων, μοντέλου Mercedes 
Vito, ως λεωφορεία δημόσιας χρήσης κατά παρά-
βαση της σχετικής νομοθεσίας.
• Προβλήματα που παρουσιάζονται στο γκαράζ επι-
θεωρήσεων μηχανοκίνητων οχημάτων.
• Αδυναμίες στη διαδικασία της εξέτασης για από-
κτηση κανονικής άδειας οδήγησης.

• Ελλείψεις και αδυναμίες στη διαδικασία έκδοσης 
αδειών εξάσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή οδη-
γών.
• Χορήγηση επαγγελματικών αδειών οδήγησης 
(ΕΑΟ) σε λήπτες σύνταξης ανικανότητας.
• Μετακίνηση ή/και αλλαγή καθηκόντων τεχνικών 
του Τμήματος κατόπιν προφορικών οδηγιών και 
τήρηση ωραρίου.
• Συσσώρευση καθυστερημένων οφειλών.
• Χαμηλά τέλη διαφόρων παρεχόμενων υπηρεσιών.
• Ακινητοποίηση οχημάτων.
• Μη συμφιλίωση των εσόδων και μη διεξαγωγή αιφ-
νιδιαστικών ελέγχων μετρητών.
• Λήξη ενοικιαστηρίων εγγράφων.
• Ενοικιαζόμενα υποστατικά χωρίς πιστοποιητικά 
τελικής έγκρισης.
• Υπερπληρωμές σε λεωφορειούχους που αποχώ-
ρησαν.

Σ
ε αναμονή βρίσκεται η Λευκωσία για τις αποφάσεις του Ερντογάν 
σε σχέση με το Κυπριακό, μετά τη νίκη του στις εκλογές. Τόσο ο υ-
πουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης όσο και ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου δήλωσαν πως αναμένε-

ται από τον Ερντογάν θετική απάντηση στην πρωτοβουλία του ΓΓ του ΟΗΕ 
για αποστολή προσωπικότητας για διερεύνηση των προοπτικών επανέ-
ναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό.

Χριστοδουλίδης: Να δοθεί αμέσως έγκριση για αποστολή 
απεσταλμένου του ΟΗΕ
Η Λευκωσία ευελπιστεί ότι, μετά τις εκλογές στην Τουρκία, θα δοθεί αμέ-
σως η έγκριση για αποστολή προσωπικότητας εκ μέρους του γενικού 
γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να διερευνηθούν οι προοπτικές 
επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό, δήλωσε ο υπουργός Εξω-
τερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης.
Μιλώντας σε έκτακτη επικαιρική εκπομπή του ΡΙΚ, ο κύριος Χριστοδουλί-
δης είπε ότι θα πρέπει να δούμε συνολικά τα αποτελέσματα και ειδικότερα 
εκείνα που αφορούν την Τουρκική Εθνοσυνέλευση.
Πρόσθεσε ότι το Κόμμα του Ερντογάν φαίνεται να μην συγκεντρώνει 
πλειοψηφία στη Βουλή και να χρειάζεταιν συνεργασία με το Εθνικιστικό 
Κόμμα.
Ερωτηθείς αν η συνεργασία αυτή μπορεί να εξωθήσει τον Ερντογάν σε 
ακόμα πιό σκληρή στάση στο Κυπριακό, ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξέ-
φρασε την ελπίδα να μη γίνει κάτι τέτοιο.
Πρόσθεσε ότι ο σχηματισμός κυβέρνησης στην Τουρκία θα στείλει κάποια 
μηνύματα για το πως θα κινηθεί ο Ταγίπ Ερντογάν και ποιός θα είναι ο 
ρόλος του Εθνικιστικού Κόμματος στο κυβερνητικό σχήμα.

Προδρόμου: Τώρα περιμένουμε από την Τουρκία
Τώρα είναι η ώρα που έχουν περάσει οι εκλογές και θα πρέπει να ακού-
σουμε και από την πλευρά της Άγκυρας, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτο-
ρείο Ειδήσεων ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου, 
σημειώνοντας παράλληλα ότι «η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη».
«Τώρα δεν υπάρχει πλέον κανένας αρνητικός παράγοντας», ανέφερε ο κ. 
Προδρόμου κληθείς από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει τις εκλογές στην Τουρκία 
από κυβερνητικής πλευράς.
«Οι εκλογές έχουν γίνει και περιμένουμε από την Τουρκία να ανταποκρι-
θεί στην πρωτοβουλία του ΓΓ του ΟΗΕ, για να διαπιστώσουμε ποιες είναι οι 
πραγματικές προθέσεις. Αν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτά που ακού-
γαμε όπως ΄να φύγουμε από το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών’. Αν μπο-
ρούν να γίνουν διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε.
«Η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη», τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρό-
σωπος.
«Τώρα είναι όμως η ώρα που έχουν περάσει οι εκλογές και θα πρέπει να 
ακούσουμε και από την πλευρά της Άγκυρας», σημείωσε.

Ικανοποίηση Ακιντζί για τις τουρκικές εκλογές
Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Μουσταφά Ακιντζί, σε γραπτή ανακοίνωσή 
του, σχετικά με τη διεξαγωγή των «εκλογών» χθες στα κατεχόμενα εξέ-
φρασε ικανοποίηση για τον πολιτισμένο τρόπο διεξαγωγής των «εκλο-
γών» και συνεχάρη τους Τ/κ για την πολιτισμένη συμπεριφορά τους.
Σύμφωνα με τα τ/κ ΜΜΕ, ο κ. Ακιντζί ανέφερε ότι οι «εκλογές» διεξήχθη-
σαν με δημοκρατικό τρόπο και συνεχάρη τους «υποψηφίους», τα πολιτικά 
κόμματα, το «ανώτατο συμβούλιο εκλογών» και όλους τους «αξιωματού-
χους» που εργάστηκαν. 

Πώς «διαβάζει» η Λευκωσία 
τη νίκη του Ερντογάν 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Ο υπουργός άμυνας του 
Ισ ραή λ  Ά βιγ κ ν τ ο ρ 
Λίμπερμαν έχει καταρτί-

σει σχέδιο για δημιουργία λιμε-
νίσκου στη Κύπρο ώστε να εξυ-
πηρετείται η μεταφορά αγαθών 
στη Γάζα μεταδίδει το Κανάλι 2 
του Ισραήλ.
Το σχέδιο, σύμφωνα με την 
εφημερίδα «Πολίτης» διέρ-
ρευσε μετά από συνάντηση των 
απεσταλμένων των ΗΠΑ Τζέ-
ισον Γκρίνμπλατ κσι Τζειριντ 
Κούσνερ με τον πρωθυπουργό 
Βεν ιαμίν Νετανιάχου σ την 
οποία συζητήθηκαν μέτρα για 
παροχή ανθρωπιστικής βοή-
θειας στη Γάζα.
Σύμφωνα με τις ισραηλινές 
πηγές στο λιμάνι που θα κατα-
σκευαστεί στη Κύπρο θα υπάρ-
χει προβλήτα την οποία θα μπο-
ρούν να προσεγγίζουν εμπο-
ρικά πλοία που μεταφέρουν 
εμπορεύματα με προορισμό τη 
Γάζα. Τα εμπορεύματα θα ελέγ-
χονται από Ισραηλινούς ώστε 
να διασφαλιστεί ότι δεν θα περ-
νούν όπλα και πυρομαχικά σε 
περιοχές που ελέγχει η Χαμάς.
Μετά τους ελέγχους τα εμπο-
ρεύματα θα μπορούν να μετα-
φέρονται με πλοίο στη Γάζα η 
οποία είναι αποκλεισμένη από 
το Ισραήλ. Σύμφωνα πάντα 
με το κανάλι 2, του Ισραήλ, το 
σχέδιο για δημιουργία του 
λιμανιού έχει συμφωνηθεί 
μεταξύ του Ισραηλινού και του 
Κύπριου υπουργού Άμυνας 
Λίμπερμαν και Αγγελίδη κατά 
την πρόσφατη τριμερή συνά-
ντηση των υπουργών άμυνας 
Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ στη 
Λάρνακα. Αναμένεται σε τρεις 
μήνες να είναι έτοιμα τα σχετικά 
σχέδια για την περιοχή που θα 
γίνει το λιμάνι.,
Όπως σημε ιώνε ται,  κάθε 
κίνηση προς τη κατεύθυνση 
αυτή εξαρτάται από τη συμφω-
νία της Χαμάς να επιστρέψει στο 
Ισραήλ τα λείψανα δύο στρα-
τιωτών και να απελευθερώσει 
τρεις Ισραηλινούς πολίτες που 
κρατούνται ως αιχμάλωτοι στη 
Γάζα.

Το Ισραήλ 
κατασκευάζει… 
δικό του λιμάνι 
στην Κύπρο 

Τι λέει ο Πρέσβης Κορνηλίου

Ε
άν οι κανόνες του διεθνούς 
Δικαίου δεν είχαν παραβια-
στεί, το κυπριακό πρόβλη-
μα δεν θα είχε προκύψει. 

Και αν οι κανόνες αυτοί εφαρμόζο-
νταν σήμερα, το πρόβλημα θα είχε 
λυθεί προς το συμφέρον όλων των 
εμπλεκομένων πλευρών», τόνισε 
ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύ-
πρου στον ΟΗΕ, πρέσβης Κορνή-
λιος Κορνηλίου, σε παρέμβασή του 
στη διάρκεια ανοιχτής συνεδρία-
σης του Συμβουλίου Ασφαλείας, 
με θέμα «Διατήρηση της διεθνούς 
ειρήνης και ασφάλειας: Συνολική 
ανασκόπηση της κατάστασης στη 
Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρι-
κή».
Ο Κύπριος πρέσβης υπογράμμισε 
ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά 
να συνεχίσουμε τις προσπάθειες 
για την επίτευξη μιας λύσης κατό-
πιν διαπραγματεύσεων υπό την 
αιγίδα του ΟΗΕ.
«Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζουμε 
την πρόθεση του Γενικού Γραμ-
ματέα να στείλει ανώτερο αξιω-
ματούχο για διεξαγωγή εμπερι-
στατωμένων διαβουλεύσεων με 
σκοπό την ουσιαστική επανάληψη 
της πολιτικής διαδικασίας. Επι-
τρέψτε μου επίσης να επαναλάβω 
την έκκληση του Γενικού Γραμμα-
τέα, σύμφωνα με την οποία το Συμ-
βούλιο Ασφαλείας θα χρειαστεί να 
αυξήσει την υποστήριξη και την 
ενθάρρυνσή του».
Ο κ. Κορνηλίου υπενθύμισε ότι 
το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει την 
πρωταρχική ευθύνη για τη δια-
τήρηση της διεθνούς ειρήνης και 
ασφάλειας στο πλαίσιο του Χάρτη 
των Ηνωμένων Εθνών.
«Πρέπει συνεπώς να είναι σαφές 
ότι οι αναχρονιστικοί μηχανισμοί 
εγγυήσεων και η παρουσία ξένων 
στρατευμάτων στη μετά τη διευθέ-

τηση Κύπρο είναι ασυμβίβαστα με 
τις προσπάθειές μας να επανασυν-
δέσουμε τη χώρα μας και να γίνει 
μια κανονική κατάσταση, όπως το 
έθεσε εύστοχα ο Γενικός Γραμμα-
τέας».
Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη 
Μέση Ανατολή και την Αφρική, ο 
Κύπριος μόνιμος αντιπρόσωπος 
σημείωσε ότι λόγω της γεωγραφι-
κής της θέσης μεταξύ της Ευρώπης 
και των άλλων δύο ηπείρων, έχει 
στενούς ιστορικούς και πολιτιστι-
κούς δεσμούς με τις χώρες εκεί-
νες. Και στο πλαίσιο αυτή μνημό-
νευσε τις τριμερείς συνέργειες που 
Κύπρος και Ελλάδα έχουν δημι-
ουργήσει με τις γειτονικές χώρες, 
Ισραήλ, Αίγυπτο, Ιορδανία, Λίβανο 
και Παλαιστίνη.
«Η συνεργασία αυτή βασίζεται 
στην προσήλωσή μας στο διεθνές 
δίκαιο και στη βασισμένη σε κανό-
νες διεθνή τάξη, ως τα θεμέλια της 
ειρήνης και της ευημερίας για όλες 
τις χώρες και τους λαούς της περι-
οχής. Ανυπομονούμε να αγκαλιά-
σουμε τους γείτονές μας που υπο-
στηρίζουν αυτές τις αρχές».
Παράλληλα μίλησε 
και για τις συμφω-
νίες που έχει συνά-
ψει η Κύπρος με την 
Αίγυπτο, το Ισραήλ 
και το Λίβανο, για 
την οριοθέτηση των 
θαλασσίων ζωνών 
τους.
«Αυτό μας επέτρεψε 
να αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα 
εξερεύνησης υδρογονανθράκων 
στην αποκλειστική μας οικονομική 
ζώνη. Για άλλη μια φορά, οι αρχές 
του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών 
και του διεθνούς δικαίου δεί-
χνουν την πορεία προς τα εμπρός 
και όχι οι μονομερείς ενέργειες 
που θέτουν σε κίνδυνο τη διεθνή 
ειρήνη και ασφάλεια» είπε.
Αναφερόμενος στο ισραηλινο-πα-

λαιστινιακό ζήτημα , είπε πως η 
επίλυσή του θα έχει αναμφισβή-
τητα θετική επίδραση σε άλλες 
περιφερειακές κρίσεις και στη 
μάχη για την καταπολέμηση της 
απειλής του βίαιου εξτρεμισμού 
και της τρομοκρατίας.
«Διατηρούμε τη θέση αρχής και 
την υποστήριξή μας για μια δίκαιη 
και συνολική διευθέτηση, βασι-
σμένη σε μια λύση δύο κρατών, 
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα 
σχετικά ψηφίσματα του Συμβου-
λίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών και την Αραβική Πρωτοβου-
λία για την Ειρήνη» σημείωσε.
Σε σχέση με τη Συρία, ο κ. Κορνη-
λίου είπε ότι η Κύπρος υποστηρίζει 
πλήρως τις προσπάθειες του Στα-
φάν Ντι Μιστούρα, με στόχο την 
προώθηση της πολιτικής διαδικα-
σίας.
«Παραμένουμε, είπε, δεσμευμέ-
νοι σε μια ενοποιημένη, κυρίαρχη 
και ανεξάρτητη Συρία, χωρίς ξένες 
κατοχικές δυνάμεις. Ταυτόχρονα, 
είναι εξαιρετικά σημαντικό να αντι-
μετωπίσουμε τις σοβαρές προκλή-
σεις που αντιμετωπίζουν οι Σύροι 

πρόσφυγες και οι 
γειτονικές χώρες 
που τους φιλοξε-
νούν».
Ταυτόχρονα κατα-
δίκασε όλες τ ις 
προσπάθειες για 
την εξάλειψη των 
Χριστιανικών και 
άλλων θρησκευτι-

κών μειονοτήτων στη Μέση Ανα-
τολή.
«Η Κύπρος, με μια μακρόχρονη 
ιστορία ειρηνικής συνύπαρξης δια-
φορετικών θρησκευτικών ομάδων, 
είναι έτοιμη να συμβάλει στην προ-
ώθηση του διαθρησκευτικού δια-
λόγου», είπε ο κ. Κορνηλίου.
Καταλήγοντας, καταδίκασε τη σκό-
πιμη καταστροφή της πολιτιστικής 
κληρονομιάς στη Συρία και το Ιράκ 

και σε ολόκληρη την περιοχή.
«Η πολιτιστική κληρονομιά που 
προέρχεται από το λίκνο του πολι-
τισμού μας πρέπει να προστατεύ-
εται και έτσι η Κύπρος βρίσκεται 
στην πρώτη γραμμή των προσπα-
θειών για το σκοπό αυτό», κατέ-
ληξε.

ΕΕ: €1 εκ. κατά εμπορίας 
προσώπων στα κατεχόμε-
να
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκη-
ρύσσει διαγωνισμό για τη διάθεση 
€1.000.000 με σκοπό την «πρό-
ληψη και αντιμετώπιση της διακί-
νησης και εμπορίας προσώπων 
στο βόρειο τμήμα της Κύπρου», 
πρωτοβουλία που χρηματοδοτεί-
ται υπό το Πρόγραμμα Βοήθειας 
της ΕΕ για την τουρκοκυπριακή κοι-
νότητα, το οποίο διαχειρίζεται η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι βασι-
κοί σκοποί της πρόσκλησης υπο-
βολής προτάσεων είναι η πρό-
ληψη της εμπορίας προσώπων 
και η ευαισθητοποίηση του κοι-
νού, η βελτίωση της πρόσβασης 
των θυμάτων σε δικαιώματα, και 
η καλύτερη πληροφόρηση και η 
αποτελεσματική και συντονισμένη 
ανταπόκριση σε όλες τις μορφές 
εμπορίας προσώπων.
Η πρόσκληση περιλαμβάνει δύο 
ενότητες. Στην Ενότητα 1, όπου 
θα διατεθούν €200.000, σκοπός 
είναι η στήριξη για τη δημιουργία 
και λειτουργία πλατφόρμας παρα-
πομπής για τη βελτίωση του συντο-
νισμού μεταξύ των ενδιαφερομέ-
νων παραγόντων και την μεγιστο-
ποίηση της αποτελεσματικότη-
τας των δράσεων κατά της εμπο-
ρίας προσώπων. Στην Ενότητα 2 
με €800.000, σκοπός είναι η στή-
ριξη δράσεων και πρωτοβουλιών 
κατά της εμπορίας προσώπων στα 
κατεχόμενα ή/και σε ολόκληρη την 
Κύπρο.

Αν εφαρμοζόταν το διεθνές δίκαιο το Κυπριακό θα 
είχε λυθεί 
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Μ
ια τετραμελής οικογένεια που 
«κάνει ταμείο» 117.400 δολάρια 
θεωρείται ως νοικοκυριό με χα-
μηλό εισόδημα στο Σαν Φρανσί-

σκο, αφού σε αυτή την πολιτεία το μέσο οικο-
γενειακό εισόδημα ανέρχεται σε 118.400 δο-
λάρια τον χρόνο. Χαμηλού εισοδήματος θεω-
ρούνται και τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 
ετήσιο εισόδημα 82.200 δολαρίων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του αμερικανικού 
υπουργείου Οικιστικής και Αστικής Ανάπτυ-
ξης, «πολύ χαμηλό» θεωρείται εδώ το ετήσιο 
εισόδημα  73.300 δολαρίων για μια τετρα-
μελή οικογένεια, ενώ «εξαιρετικά χαμηλό» 
είναι το εισόδημα έως 44.000 δολάρια τον 
χρόνο.
Την ίδια ώρα, στη Νέα Υόρκη τα 83.450 δολά-

ρια ετησίως είναι το «ταβάνι» για να κάνει μια 
4μελής οικογένεια αίτηση για στέγαση ως 
χαμηλού εισοδήματος νοικοκυριό.
Τα αντίστοιχα νούμερα για Βαλτιμόρη και Φοί-
νιξ είναι 71.900 δολ. και 55.300 δολάρια ετη-
σίως.
Τα κατώτερα όρια εισοδήματος του Σαν Φραν-
σίσκο δεν αποτελούν έκπληξη. Τα τελευταία 
χρόνια, στην Περιοχή του Κόλπου του Σαν 
Φρανσίσκο οι τιμές των κατοικιών παίρνουν 
την ανιούσα, καθώς οι εταιρείες τεχνολογίας 
συχνά τοποθετούν την έδρα τους σε περιοχές 
που δεν έχουν πολύ κοντά οικιστικές περιο-
χές, ενώ οι υψηλοί μισθοί και τα stock options 
που επικρατούν στη βιομηχανία της τεχνολο-
γίας προκαλούν εκτίναξη των τιμών των κατοι-
κιών.

διεθνή νέα

Μ
εγάλες διαφωνίες παραμένουν 
στα μείζονα θέματα του προ-
σφυγικού και της εμβάθυνσης 
της Ευρωζώνης, λίγο πριν τη 

κρίσιμη Σύνοδο των ηγετών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης στις Βρυξέλλες, Πέμπτη και Πα-
ρασκευή, οδηγώντας τον Πρόεδρο Τουσκ 
να χαμηλώσει τον πήχη των προσδοκιών.
Τα τρία θέματα για το μεταναστευτικό που 
θα απασχολήσουν τους ηγέτες είναι αρχικά 
το προσχέδιο μιας “πλατφόρμας αποβίβα-
σης”, σκοπός της οποίας θα είναι να σπάσει 
το σύστημα των λαθρεμπόρων δημιουργώ-
ντας κέντρα υποδοχής μεταναστών και προ-
σφύγων σε τρίτες χώρες όπως η Λιβύη.
Έπειτα η δημιουργία ξεχωριστού ταμείου 
χρηματοδότησης για τη καταπολέμηση 
της παράτυπης μετανάστευσης -μέρος του 
Ευρωπαϊκού προϋπολογισμού- και τέλος 
η βοήθεια σε τρίτες χώρες, ιδίως σε αυτές 
της Αφρικής για τον έλεγχο των προσφυγι-
κών ροών.
Ευρωπαίος αξιωματούχος που μίλησε 
στον Τύπο υπό το καθεστώς της ανωνυ-
μίας δήλωσε πως οι διαφωνίες γύρω από 
τη μεταρρύθμιση της συνθήκης του Δου-
βλίνου συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. 
“Υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις και 
είμαστε διασπασμένοι” είπε, συμπληρώ-
νοντας πως η προτεραιότητα του Προέδρου 
Τούσκ είναι να βρει λύσεις στα απτά ζητή-
ματα, δίνοντας έμφαση στην αποκοπή των 
παράτυπων προσφυγικών ροών.
Με απλά λόγια δεν φαίνεται να υπάρχει 
καμία διάθεση για συμφωνία για το Δου-
βλίνο καθώς από τη μια πλευρά υπάρχουν 
χώρες που θέλουν τη κατάργηση της υπευ-
θυνότητας των κρατών εισόδου για την επε-
ξεργασία ασύλου οποιουδήποτε μετανά-
στες βρεθεί χωρίς έγγραφα σε κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και άλλα κράτη 
που θέλουν σημαντική επέκταση υπευθυ-
νότητας των χωρών εισόδου και παράλληλα 
την κατάργηση των ποσοστώσεων μετα-
ναστών (σύστημα μετεγκατάστασης). Αυτή 
τη στιγμή οι χώρες εισόδου είναι υπεύθυ-
νες για την επεξεργασία αιτημάτων ασύ-
λου μέχρι και έξι μήνες από την είσοδο ενός 
μετανάστη στην ΕΕ.
Συνεπώς οι αποφάσεις για το Δουβλίνο 

μεταφέρονται στην Αυστριακή Προεδρία 
(δεύτερο εξάμηνο του 2018) παρατείνοντας 
την αβεβαιότητα στο κρίσιμο κομμάτι αυτό 
μεταναστευτικής πολιτικής.
Μεγάλος είναι και ο προβληματισμός γύρω 
από την ιδέα “πλατφόρμων αποβίβασης” 
για τους μετανάστες. Η πρόταση αυτή τη 
στιγμή είναι να δημιουργηθούν κέντρα 
υποδοχής και καταγραφής μεταναστών και 
αιτούντων ασύλου σε τρίτες χώρες, όπως 
αυτές της βόρειας Αφρικής, κατευθύνοντας 
τα πλοία που κουβαλούν μετανάστες από τη 
Μεσόγειο σε αυτά.
Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος τόνισε πως 
δεν πρόκειται για κλειστού τύπου κέντρα 
κράτησης, οδηγώντας όμως σε σημαντικά 
ερωτήματα κατά πόσο θα είναι χρήσιμες 
και πως θα σταματήσουν τους μετανάστες 
από το να δοκιμάσουν τη τύχη τους εκ νέου.
Ως παράδειγμα - καλούπι για τη δομή των 
πλατφόρμων ο αξιωματούχος παρέθεσε 
την Τουρκία, όπου η Τουρκική κυβέρνηση 
έχει αναλάβει σε συνεργασία με την ΕΕ τη 
φύλαξη των συνόρων. Βεβαιώς δεν θα είναι 
το ίδιο σύστημα καθώς όπως είπε ο αξιω-
ματούχος αύριο θα συζητηθεί η αρχιτεκτο-
νική της πλατφόρμας και τα χαρακτηριστικά 
της έτσι ώστε να είναι αποτελεσματική και 
να συνάδει με το διεθνές δίκαιο.
Τη Παρασκευή οι 19 ηγέτες της Ευρωζώ-
νης θα συνεχίσουν τον διάλογο τους για την 
εμβάθυνση της Ευρωζώνης.
Οι διαβουλεύσεις των ηγετών στοχεύ-
ουν στην ενδυνάμωση του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Στήριξης, δίνοντας του επι-
πλέον αρμοδιότητες ως πιστωτή του Ενι-
αίου Μηχανισμού Εξυγίανσης ως δανειστή 
τραπεζών που απειλούνται χωρίς όμως να 
μπαίνουν σε κάποιο πρόγραμμα στήριξης, 
μέχρι να χρηματοδοτηθεί επαρκώς ο μηχα-
νισμός εξυγίανσης.
Η ιδέα ενός προϋπολογισμού της Ευρω-
ζώνης, μέρος της Γαλλο-Γερμανικής πρό-
τασης θα συζητηθεί εκ νέου στη Σύνοδο 
του Δεκεμβρίου. Ενάντιες στην ιδέα ενός 
προϋπολογισμού της Ευρωζώνης είναι μια 
ομάδα κρατών με ηγέτες Ολλανδία - Δανία 
που είναι υπέρ της μεγαλύτερης εθνικής 
ευθύνης για τη δημιουργία κοινών εργα-
λείων δαπανών της ευρωζώνης.

Οι έντονες διαφωνίες χαμηλώνουν 
τον πήχη των προσδοκιών για τη 
Σύνοδο Κορυφής
Τα τρία θέματα για το μεταναστευτικό που θα απασχολήσουν τους ηγέτες είναι 
η  δημιουργία κέντρων υποδοχής μεταναστών και προσφύγων,  η δημιουργία 
ξεχωριστού ταμείου χρηματοδότησης για τη καταπολέμηση της παράτυπης 
μετανάστευσης και η βοήθεια σε τρίτες χώρες

Σε αυτό το μέρος θεωρείσαι... φτωχός 
να βγάζεις $100.000 τον χρόνο!
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Μία από τις μεγαλύτερες νίκες 
της προεδρίας του πρόσφερε 
σήμερα στον πρόεδρο των ΗΠΑ 
Ντόναλντ Τραμπ το Ανώτατο 
Δικαστήριο, επικυρώνοντας με 
οριακή πλειοψηφία το διάταγμα 
οδηγία που είχε εκδώσει στην 
αρχή της θητείας του με το 
οποίο απαγόρευε την είσοδο σε 
ανθρώπους προερχόμενους κατά 
κύριο λόγο από μουσουλμανικές 
χώρες.

Η 
απόφαση ελήφθη με ψήφους 
5 έναντι 4, με τους πέντε συ-
ντηρητικούς από τους εννέα 
δικαστές του Ανώτατου Δι-

καστηρίου να αποφαίνονται υπέρ του 
Τραμπ και να βάζουν τέλος σε μια πο-
λύμηνη δικαστική διαμάχη γύρω από 
αυτό το αμφιλεγόμενο μέτρο.
Με την απόφαση του Ανωτάτου Δικα-
στηρίου επικυρώνεται το προεδρικό 
διάταγμα με το οποίο απαγορεύεται 
μόν ιμα η ε ίσοδος σ τη χώρα σ τους 
πολίτες έξι χωρών. Στο σκεπτικό του, 
που συντάχθηκε από τον δικαστή Τζον 
Ρόμπερτς, το Δικαστήριο εκτιμά ότι 
Τραμπ δεν έκανε κάτι άλλον πέραν του 
να ασκήσει με νόμιμο τρόπο τα προ-
εδρικά προνόμιά του σ το θέμα της 
μετανάστευσης.
Το  ε π ίμα χο  κε ίμ ε νο 
ε ίναι  η τ ρίτη εκδοχή 
του διατάγματος που 
είχε προκαλέσει παγκό-
σμιο σοκ όταν τέθηκε 
σε εφαρμογή από τον 
Λευκό Ο ίκο σ τ ις  27 
Ιανουαρίου 2017, μία 
εβδομάδα αφότου ανέ-
λαβε τα καθήκοντά του 
ο Τραμπ. Η τελευταία εκδοχή κλείνει 
τα σύνορα των ΗΠΑ σε περίπου 150 
εκατομμύρια ανθρώπους, πολίτες της 
Υεμένης, της Συρίας, της Λιβύης, του 
Ιράν, της Σομαλίας και της Βόρειας 
Κορέας.
Οι πολιτ ικοί αν τ ίπαλοι του Τραμπ 
χαρακ τήριζαν το διάταγμα «αν τ ι -
μουσουλμανικό», μια κατηγορία που 
απέρριπτε κάθετα η κυβέρνηση.
Το Ανώτατο Δικασ τήριο έκρινε ότ ι 

όσοι προσέφυγαν στα δικαστήρια ενα-
ντίον του διατάγματος δεν απέδειξαν 
ότι η απαγόρευση παραβιάζει τη μετα-
ναστευτική νομοθεσία των ΗΠΑ ή την 
πρώτη τροπολογία του Συντάγματος 
που απαγορεύει στην κυβέρνηση να 
διάκειται ευνοϊκά έναντι κάποιας θρη-
σκείας επί κάποιας άλλης.
Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου σημαίνει ότι η απαγόρευση μπο-
ρεί να παραμείνει σε ισχύ και ότι ο 
Τραμπ θα μπορούσε ενδεχομένως να 
προσθέσει και άλλες χώρες. Ο Αμε-
ρικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι η 
πολιτική αυτή είναι αναγκαία ώστε να 
προστατευτεί η χώρα από ενδεχόμενες 
επιθέσεις από εξτρεμιστές ισλαμιστές.
Νίκη για τους Αμερικανούς και «δικαί-
ωση» για την πολιτική που ακολουθεί 
ο ίδιος χαρακτήρισε ο πρόεδρος Ντό-
ναλντ Τραμπ την απόφαση του Ανωτά-
του Δικαστηρίου που επικύρωσε το 
αντιμεταναστευτικό διάταγμά του με 
το οποίο απαγορεύεται η είσοδος στις 
ΗΠΑ στους πολίτες έξι χωρών – στην 
πλειονότητά τους μουσουλμανικών.
«Η σημερινή απόφαση του Ανωτάτου 
Δικασ τηρίου συν ισ τά μια τεράσ τ ια 
νίκη για τον αμερικανικό λαό και το 
Σύνταγμα», ανέφερε σε ανακοίνωσή 
του. «Η απόφαση αυτή είναι επίσης 
μια ώρα πλήρους δικαίωσης μετά από 

πολλούς μήνες υστερι-
κών σχολιασμών από τα 
μέσα ενημέρωσης και 
τ ους  Δημοκρα τ ικούς 
πολι τ ικούς οι  οποίοι 
αρνούν ται  να κάνουν 
αυ τό που χρε ιάζ ε τα ι 
γ ια να ασφαλίσουν τα 
σύνορά μας και τη χώρα 
μας», πρόσθεσε.
«Όσο θα ε ίμαι  πρόε-

δρος, θα υπερασπίζομαι την εθνική 
κυριαρχία και την ασφάλεια του αμερι-
κανικού λαού και θα αγωνιστών για ένα 
μεταναστευτικό σύστημα που θα εξυ-
πηρετεί το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ 
και των πολιτών τους», υπογράμμισε.
Ο πρόεδρος Τραμπ ε ίχε αν τ ιδρά-
σει αρχικά μέσω του Twitter, με ένα 
μήνυμα που έγραφε: «Το Ανώτατο 
Δικαστήριο επικυρώνει την ταξιδιω-
τική απαγόρευση του Τραμπ. Γουάου».
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Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ 
έκρινε νόμιμο το αντιμεταναστευτικό 
διάταγμα του Τραμπ

Π
αράπονα για την κόρη του Μέγκαν 
Μαρκλ έκανε ο Τόμας Μαρκλ, σύμ-
φωνα με τη βρετανική Sun, και α-
ναφέρει πως η νέα δούκισσα του 

Σάσεξ δεν του έστειλε μια κάρτα για την Ημέ-
ρα του Πατέρα. Ο 73χρονος, πρώην διευθυ-
ντής φωτισμού, που μοιράζει τον χρόνο του 
ανάμεσα στο Μεξικό και στην Καλιφόρνια, έ-
δωσε πρόσφατα μια πολύ αποκαλυπτική συ-
νέντευξη στη βρετανική τηλεοπτική εκπομπή 
Good Morning Britain και μιλά για το Brexit, 
τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν αλλά και για 
τον Ντόναλντ Τραμπ!
Όπως φαίνεται, αν και ο πατέρας της νέας 
δούκισσας του Σάσεξ περιμένει μια πρό-
σκληση για να επισκεφθεί την κόρη του, η 
πρόσκληση θα αργήσει να φθάσει, καθώς 
το παλάτι του Κένσιγκτον, μάλλον, τον έχει 
«βάλει στον πάγο». Στην συνέντευξή του ο 
Τόμας Μαρκλ δηλώνει πως ο πρίγκιπας Χάρι 

ήταν ανοικτός στο Brexit και πίστευε πως ο 
Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να έχει μια ευκαιρία 
στην προεδρία των ΗΠΑ ενώ υποστήριξε 
πως το ζευγάρι σύντομα θα κάνει οικογένεια, 
αφού η Μέγκαν πάντα ήθελε να αποκτήσει 
παιδιά.
Στη Βρετανία είναι γνωστό πως η βασιλική 
οικογένεια τηρεί μια ουδέτερη στάση και 
δεν αναμιγνύεται στην πολιτική ζωή, αν και 
κάποιες φορές αυτό έχει αμφισβητηθεί.
Ανώνυμη πηγή από το παλάτι δήλωσε: «Το 
παλάτι είναι έξω φρενών. Ο κύριος Μαρκλ 
μπήκε σε θέματα τα οποία ο Χάρι και η 
Μέγκαν μπορεί να μην ήθελαν να συζητη-
θούν». Το παλάτι του Κένσιγκτον επίσημα 
αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο για το θέμα.
Ο Τόμας Μαρκλ στην συνέντευξή του αποκά-
λυψε, επίσης, τι συζήτησε στο τηλέφωνο με 
τον Βρετανό πρίγκιπα όταν εκείνος τον πήρε 
για να του ζητήσει το χέρι της Μέγκαν. 

Το παλάτι «έβαλε στον πάγο» τον πατέρα 
της Μέγκαν Μαρκλ μετά από συνέντευξη 
που «καίει» τον πρίγκιπα Χάρι

Ο Κόντε απειλεί με βέτο τη Σύνοδο 
Κορυφής για το μεταναστευτικό 

Π
ροσερχόμενος στη Σύνοδο Κο-
ρυφής στις Βρυξέλες, ο Ιταλός 
πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, 
απείλησε με βέτο στα συμπερά-

σματα της Συνόδου αναφορικά με το μετα-
ναστευτικό, σε περίπτωση που δεν ικανο-
ποιηθούν τα αιτήματα της χώρας τους.
Ο Τζουζέπε Κόντε είπε πως η Ιταλική θέση 
για το μεταναστευτικό είναι «λογική» και 
συνάδει με το πνεύμα και τις αρχές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Η Ιταλία δεν έχει πια ανάγκη από λόγια 
και δηλώσεις αλλά από πράξεις», δήλωσε 
και συνέχισε λέγοντας πως «σήμερα ελπί-
ζουμε πως τα λόγια θα γίνουν πράξη» και 
πως για πολλά χρόνια η Ιταλία άκουγε 
πολλές εκδηλώσεις αλληλεγγύης από 
Ευρωπαίους ηγέτες.
Σε ερώτηση δημοσιογράφων για πιθανή 
απόρριψη της Ιταλικής πρότασης ο Πρω-
θυπουργός Κόντε τόνισε πως δεν θέλει να 
σκέφτεται τη πιθανότητα αυτή, όμως ολο-
κλήρωσε λέγοντας πως σε αυτή τη περί-
πτωση δεν θα υπάρξουν κοινά συμπερά-
σματα.

Από τη πλευρά του ο Γάλλος Πρόεδρος 
Εμανουέλ Μακρόν, είπε πως η Γαλλία 
θα υποστηρίξει ευρωπαϊκές λύσεις και 
συνεργασίες, εντός της ζώνης του Σένγκεν 
και εντός του υφιστάμενου πλαισίου.
Ο Πρόεδρος Μακρόν συμπλήρωσε πως 
πρέπει να εξευρεθούν και λύσεις εκτός 
των συνόρων της ΕΕ, πάντα όμως με γνώ-
μονα τις αρχές της ευθύνης και της αλλη-
λεγγύης.
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Σε ουδέτερο έδαφος, όπως είχε 
προαναγγελθεί θα γίνει η συνάντηση 
των προέδρων των ΗΠΑ και της 
Ρωσίας 

Σ
το Ελσίνκι της Φινλανδίας θα πραγ-
ματοποιηθεί τελικά η συνάντηση κο-
ρυφής του Ντόναλντ Τραμπ με τον 
Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με ό-

σα μετέδωσε το προσφιλές στον Αμερικανό 
πρόεδρο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.
Οι δύο πλευρές είχαν προαναγγείλει ότι 
η συνάντησή τους θα γίνει σε ουδέτερο 
έδαφος, μετά και από τη συνάντηση του 
συμβούλου του Ρώσου προέδρου, Γιούρι 
Ουσάκοφ με τον σύμβουλο του Αμερικανού 
προέδρου, Τζον Μπόλτον. Παλαιότερα, είχε 
συζητηθεί ως ενδεχόμενη πόλη συνάντη-
σης η Βιέννη. 
Η συνάντηση κορυφής, με βάση τις συζητή-
σεις θα διαρκέσει μερικές ώρες. Άγνωστος 
παραμένει προς το παρόν ο χρόνος συνά-
ντησης.
Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, οι πρόε-
δροι θα πραγματοποιήσουν τετ-α-τετ συνά-
ντηση, ενώ πιθανόν θα υπάρξει ένα πρό-
γευμα εργασίας και μια κοινή συνέντευξη 
τύπου, όπου θα προβούν και σε κοινή 
δήλωση για τα ζητήματα διεθνούς ασφά-
λειας
«Αυτή η συνάντηση κορυ-
φής θα διαρκέσει ασφαλώς 
μερικές ώρες», δήλωσε ο 
Ουσακόφ και συμπλήρωσε 
: «Ασφαλώς οι πρόεδροι 
θα συναντηθούν το μεση-
μέρι. Αναμφισβήτητα θα 
είναι μια συζήτηση τετ-α-
τετ, επίσης προβλέπεται, να 
υπάρξει ασφαλώς κάποια 
εκδήλωση στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου, 
το πιθανότερο ένα πρόγευμα εργασίας και 
μια κοινή συνέντευξη τύπου».
Ο Ουσακόφ υπογράμμισε ότι οι λεπτομέ-
ρειες της επικείμενης συνάντησης κορυφής 
θα ανακοινωθούν αύριο 28 Ιουνίου. Επιση-
μαίνεται ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ μετά το 
τέλος της συνάντησης θα προβούν σε κοινή 
δήλωση για τα ζητήματα διεθνούς ασφά-
λειας
Στη συνάντηση, δήλωσε ο Ουσακόφ «συζη-
τήθηκε, ότι οι πρόεδροι μπορούν να συμ-

φωνήσουν να προβούν σε κοινή δήλωση, 
η οποία θα σκιαγραφήσει τα περαιτέρω 
βήματα των δύο μερών στο πλαίσιο της 
βελτίωσης των διμερών σχέσεων και στο 
πλαίσιο των κοινών δράσεων στην διεθνή 
σκηνή και στο πλαίσιο των εγγυήσεων της 
διεθνούς σταθερότητας και ασφάλειας».
«Πριν από τη συνάντηση (με τον Πούτιν-σ.σ) 
υπήρξαν κλειστές επαφές, κατά την πορεία 
των οποίων συμφωνήθηκαν οι παράμετροι 
και οι δυνατότητες μιας τέτοιας συνάντησης 
(του Ρώσου και Αμερικανού προέδρου-σ.σ), 
δήλωσε ο Ουσακόφ. Σύμφωνα με τον ίδιο 
«επελέγη μια βολική τοποθεσία και για μας 
και για την αμερικανική πλευρά». «Είναι μια 
τρίτη χώρα» διευκρίνισε ο σύμβουλος του 
Ρώσου προέδρου.
Ο Ουασακόφ επισήμανε επίσης ότι σχεδιά-
ζει σήμερα Τετάρτη 27 Ιουνίου να συζητή-
σει ο ίδιος με τον Μπόλτον λεπτομέρειες της 
επικείμενης συνάντησης κορυφής. «Σήμερα 
θα συναντηθώ με τον Μπόλτον και θα κατα-
λήξουμε συγκεκριμένα, πως θα τα οργανώ-
σουμε καλύτερα ( τις λεπτομέρειες της συνά-
ντησης κορυφής-σ.σ) , δήλωσε ο σύμβου-
λος του Κρεμλίνου στους δημοσιογράφους
Ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου εξέ-
φρασε την πεποίθηση ότι η συνάντηση 
κορυφής των προέδρων της Ρωσίας και των 
ΗΠΑ θα είναι το κύριο διεθνές γεγονός του 
καλοκαιριού.

«Η συνάντηση αυτή σχεδι-
αζόταν εδώ και καιρό, έχει 
τεράστια σημασία και για 
τη Ρωσία και για την Αμε-
ρική σε διμερές επίπεδο. 
Όμως έχει και τεράστια 
σημασία και για όλη την 
διεθνή κατάσταση. Νομίζω 
ότι θα είναι το κύριο γεγο-
νός αυτού του καλοκαι-

ριού», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά 
την διάρκεια της συνάντησης με τον Τζον 
Μπόλτον διαβίβασε προφορικό μήνυμα 
προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ 
Τραμπ
«Ο πρόεδρος μας μετέφερε στον Τζον 
Μπόλτον μερικές σκέψεις του, για να διαβι-
βασθούν αποκλειστικά στον Τραμπ. Η συζή-
τηση είχε τον χαρακτήρα συνομιλιών και 
τίποτε δεν διαβιβάσθηκε γραπτώς» υπο-
γράμμισε ο Ουσακόφ.

«Έκλεισε» το ραντεβού Τραμπ - 
Πούτιν: Στο Ελσίνκι της Φινλανδίας η 
συνάντηση

Πολλές γυναίκες της 
σαουδαραβικής ελίτ μπορούσαν 
να οδηγούν στο Λονδίνο ή το 
Ντουμπάι, αλλά όχι στο Ριάντ

Η 
απαγόρευση της οδήγησης για 
τις γυναίκες, η οποία ισχύει ε-
δώ και δεκαετίες στη Σαουδική 
Αραβία, ήρθη σήμερα και συ-

γκινημένες και υπερήφανες δεκάδες γυ-
ναίκες οδηγοί βγήκαν αμέσως στους δρό-
μους του Ριάντ με τα αυτοκίνητά τους.
«Είναι ένα ιστορικό γεγονός για κάθε 
γυναίκα στη Σαουδική Αραβία», δήλωσε 
η Σαμπίκα αλ Ντοσάρι, μια παρουσιά-
στρια της σαουδαραβικής τηλεόρασης 
αναφερόμενη στην ιστορική αυτή από-
φαση στη Σαουδική Αραβία, την μόνη 
χώρα στον κόσμο όπου απαγορευόταν 
στις γυναίκες να οδηγούν.
«Αισθάνομαι ε λεύθερη σαν πουλί», 
δήλωσε παράλληλα στο AFP η επίσης 
παρουσιάστρια της τηλεόρασης Σαμάρ 
Αλμογκρέν, οδηγώντας το αυτοκίνητό 
της κατά τη διάρκεια της νύχτας σ το 
Ριάντ.
Το μέτρο αυτό, αίτημα εδώ και καιρό 
ακ τ ιβισ τριών που έ χουν καταλήξε ι 
ακόμη και στη φυλακή επειδή τόλμησαν 
να αψηφήσουν την απαγόρευση, τέθηκε 
σε ισχύ σήμερα στις 00:00 τοπική ώρα, 
ωθώντας δεκάδες γυναίκες να βγουν 

στους δρόμους με τα αυτοκίνητά τους.
Πολλές γυναίκες της σαουδαραβικής ελίτ 
που μπορούσαν να οδηγούν στο Λονδίνο 
ή το Ντουμπάι, αλλά όχι στο Ριάντ, είχαν 
αψηφήσει την απαγόρευση στη Σαουδική 
Αραβία, όμως συλλαμβάνονταν.
«Είναι μια μεγάλη επιτυχία», σχολίασε 
σήμερα ο δισεκατομμυριούχος Αλ Ουά-
λιντ Μπεν Ταλάλ.
«Τώρα οι γυναίκες έχουν την ελευθερία 
τους», σημείωσε ο Σαουδάραβας αυτός 
πρίγκιπας σε βίντεό του που αναρτήθηκε 
στο Twitter.
Η ιστορική αυτή αλλαγή στη Σαουδική 
Αραβία, η οποία είχε ανακοινωθεί τον 
Σεπτέμβριο του 2017, ήταν ιδέα του πρί-
γκιπα διαδόχου Μοχάμεντ Μπεν Σαλμάν 
και ανήκει σε ένα ευρύ σχέδιο εκσυγ-
χρονισμού της πλούσιας σε κοιτάσματα 
πετρελαίου χώρας.
Στο πλαίσιο αυτού του φιλόδοξου σχε-
δίου οικονομικών και κοινωνικών μεταρ-
ρυθμίσεων με ορίζον τα το 2030 και 
στόχο να περιοριστεί η εξάρτηση του 
Ριάντ από το πετρέλαιο, έχει αποφα-
σιστεί να χαλαρώσουν κάποιοι περιο-
ρισμοί που επιβάλλονται στις γυναίκες 
στη χώρα αυτή, όπου βρίσκονται υπό την 
κηδεμονία ενός άνδρα της οικογένειάς 
τους, συνήθως του πατέρα, του αδελ-
φού ή του συζύγου τους, προκειμένου 
να μπορέσουν να ταξιδέψουν ή να σπου-
δάσουν.

Γυναίκες βγήκαν στους δρόμους του 
Ριάντ με τα αυτοκίνητά τους

Ο γυμνός ερημίτης: Ήταν 30 χρόνια 
μόνος σε ένα νησί και τώρα τον 
αναγκάζουν να γυρίσει πίσω 

Η 
αστυνομία τον οδήγησε σε ένα 
κυβερνητικό σπίτι, επειδή κά-
ποιες την ενημέρωσε πως η κα-
τάσταση της υγείας του δεν εί-

ναι καλή.
Μετά από σχεδόν 30 χρόνια, ο Μασα-
φούμι Ναγκασάγκι αναγκάστηκε να επι-
στρέψει στον πολιτισμό, έχοντας περάσει 
όλο αυτό το διάστημα μόνος, με δική του 
απόφαση, σε ένα νησί της Ιαπωνίς.
Ο «γυμνός ερημίτης», όπως είναι το παρα-
τσούκλι του, αυτοεξορίστηκε στο Σοτο-

μπαρίνι το 1989 και μέχρι σήμερα ζούσε 
εκεί, γνωρίζοντας την ομορφιά της φύσης 
και υπακούοντας στους νόμους και τους 
κανόνες της...
«Δεν θέλω να ακούω τι μου λέει η κοι-
νωνία. Θέλω να ακολουθώ τους δικούς 
μου κανόνες. Τους κανόνες της φύσης. Την 
φύση δεν μπορείς να την νικήσεις, άρα 
πρέπει να την υπακούσεις.
Αυτό έμαθα όσο είμαι εδώ και για αυτό 
έχω καταφέρει να επιβιώσω», είχε πει το 
2012 όταν έγινε γνωστή η ιστορία του.
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οικογένεια

Π
ολλοί γονείς έχουν στιγμές α-
βεβαιότητας, ίσως και φόβου, 
να συμμεριστούν με τα παιδιά 
τους τα λάθη τους. Είναι οι στιγ-

μές που διστάζεις να πεις στα παιδιά σου 
να κάνουν κάτι διαφορετικά απ’ό,τι το έ-
κανες εσύ. Αν δεν έκανα κάτι όπως έπρε-
πε τον περασμένο μήνα και τους πω να μην 
κάνουν το ίδιο λάθος, θα με ακούσουν; Αν 
στην ηλικία τους έκανα χειρότερα, πώς να 
τους πω να μην κάνουν τα ίδια; 
Παρακάτω δίνουμε μερικούς λόγους για 
τους οποίους δεν πρέπει να διστάζετε να 
λέτε τα λάθη σας στα παιδιά σας.  

Το παρελθόν είναι καλός δάσκαλος
Συνήθως υπάρχουν δύο τρόποι για να 
πάρουμε κάποιο μάθημα στη ζωή. Ο ένας 
είναι από τα λάθη μας και ο άλλος είναι 
από τα λάθη των άλλων. Θα έλεγα ότι ο 
δεύτερος τρόπος που μαθαίνουμε από τα 
λάθη των άλλων είναι καλύτερος. Μπο-
ρούμε να αποφύγουμε πολύ πόνο και να 
υποφέρουμε λιγότερο. Οι κακές επιλογές 
του παρελθόντος δε μας στερούν το δικαί-
ωμα να αναγνωρίσουμε τώρα τα  λάθη μας 
και να μετανιώσουμε για τις επιλογές του 
παρελθόντος. Ενώ μπορεί να μη νιώθουμε 
άνετα όταν ξεσκεπάζουμε το παρελθόν μας 
μπορεί όμως να ενισχύσει τα επιχειρήματά 
μας. Διδαχτήκαμε από τα λάθη μας και πρέ-
πει να μεταβιβάσουμε στα παιδιά μας τα 
μαθήματα που πήραμε. . 

Αν δε θέλεις να θυμάσαι το πα-
ρελθόν σου δε σημαίνει ότι κατα-
δικάζεις τον εαυτό σου 
Μερικές φορές μπορεί να σταθεί εμπόδιο 
ο φόβος μήπως μας κρίνουν για το παρελ-
θόν μας. Αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε. 
Αν είμαστε παιδιά  του Θεού και το εξομο-
λογηθήκαμε σε Κείνον, μας έχει συγχωρή-
σει. Συνεπώς πρέπει να νιώθουμε ελεύθε-
ροι να καθοδηγήσουμε και να εκπαιδεύ-
σουμε τα παιδιά μας όπως πρέπει. Μην 
ξεχνάτε ότι τα παιδιά μας παρακολουθούν 
συνέχεια και μας αντιγράφουν. Αγαπάμε 
σωστά τα παιδιά μας όταν λέμε την αλήθεια 
με αγάπη και ζούμε τη ζωή μας έτσι που θα 
θέλαμε και τα παιδιά μας να ζήσουν. 

Ποιος άλλος θα μπορούσε να πει, 
“Μην το κάνεις αυτό,» εκτός α-
πό εκείνον που υπέστη τις συνέ-
πειες;
Τα λάθη μας και οι κακές επιλογές στην 
πραγματικότητα μπορούν να προσφέρουν 
πολλά στα παιδιά μας χάρη στα μαθήματα 
που πήραμε. Η φυσική αντίδραση των παι-
διών μας μπορεί να είναι, επειδή εσύ είχες 
πρόβλημα μ’ αυτό το θέμα δε σημαίνει ότι 
θάχω κι εγώ. Μπορούμε να τους πούμε 
ότι μπορεί να έχουν δίκιο. Αλλά παράλ-
ληλα μπορούμε να τους πούμε ότι όλοι μας 
υπάρχει περίπτωση να κάνουμε κακές επι-
λογές. Κανένας μας δεν είναι άτρωτος. Να 
τους ενθαρρύνετε να είναι πάντα προσε-
κτικοί.

Τα παιδιά μας θα ταυτιστούν κα-
λύτερα μαζί μας αν δείξουμε τα-
πεινό πνεύμα
Όταν συμμεριζόμαστε με τα παιδιά μας την 
ιστορία μας με ταπεινό πνεύμα είναι ευκο-
λότερο να ταυτιστούν μαζί μας κι εμείς με 
αυτά. Και τότε είναι πολύ πιο πιθανό ότι θα 
μας ακούσουν. Ο γονιός πρέπει να δώσει 
στο παιδί του να καταλάβει ότι συμμερί-
ζεται κάποιο λάθος του, και τις επώδεινες 
συνέπειές του (ίσως συνέπειες που ακόμη 
πληρώνει), επειδή αγαπάει το παιδί του 
τόσο πολύ που δε θέλει να περάσει τα ίδια. 

 Χρησιμοποίησε τα λάθη σου για 
να εξασφαλίσεις ένα καλύτερο 
μέλλον για το παιδί σου
Δεν πρέπει να βγάλουμε το συμπέρα-
σμα ότι τα παιδιά μας πρέπει να μάθουν 
με το δύσκολο τρόπο κάνοντας τα δικά 
τους λάθη. Θα κάνουν λάθη; Ασφαλώς. 
Θέλουμε να μάθουν από τα λάθη τους; 
Φυσικά.  Αλλά αν τα αποφύγουν είναι 
ακόμα καλύτερα. Συνεπώς, δεν πρέπει 
να ντρεπόμαστε  να τους λέμε αυτό που 
κάναμε αλλά να τολμάμε.
Γιαυτό, αγαπητοί μου γονείς, ας μην ενδώ-
σουμε στο φόβο. Θέλουμε το καλύτερο 
για τα παιδιά μας. Θέλουμε να κάνουν 
καλύτερες επιλογές, να ζήσουν μια καλύ-
τερη ζωή, και να τιμούν το Θεό με τις επι-
λογές τους.

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

Τα παιδιά σου μπορούν να 
διδαχτούν από τα λάθη σου

To παιδί μου και εγώ
Πότε και πώς αρχίζει η 

εκπαίδευση της τουαλέτας

Η 
τουαλέτα για το παιδί σημαίνει εί-
τε η λεκάνη είτε το κλασικό γιογιό. 
Είναι ένα σημαντικό καινούριο βή-
μα για το παιδί αλλά και για εσένα 

και χρειάζεται κυρίως υπομονή και θετική 
στάση απέναντι στην όλη διαδικασία. Τα παι-
διά δίνουν πάντοτε σήματα για το πότε είναι 
έτοιμα και αυτό ξεκινάει μεταξύ 1 ½ και 2 
χρονών. Δεν είναι απόλυτο ότι όλα τα παιδιά 
είναι έτοιμα την ίδια χρονική περίοδο ούτε 
ότι τα σήματα που δίνουν είναι απόλυτα, πα-
ρόλα αυτά είναι μία κατευθυντήρια οδός για 
τους γονείς:
-Πλέον περπατάει και βλέπεις ότι μπορεί να 
κάτσει για μικρά χρονικά διαστήματα
-Αρχίζει να λέει όχι πιο συχνά και γενικά δρα 
ανεξάρτητα όταν εκπληρώνει κάποιο έργο
-Δείχνει ενδιαφέρον στο να παρακολουθεί 
κάποιον όταν πηγαίνει τουαλέτα- μπορεί να 
νιώσεις άβολα αλλά είναι ο μόνος τρόπος να 
τον συστήσεις στη νέα διαδικασία
-Οι πάνες του είναι στεγνές μέχρι και δύο 
ώρες- αρχίζει να ελέγχει την κύστη του η 
οποία αδειάζει αμέσως όταν είναι μωρό.
-Σε ενημερώνει με λέξεις ή κινήσεις όταν 
κάνει την ανάγκη του στην πάνα. Αν μάλι-
στα σε ενημερώνει πριν το κάνει, τότε είναι 
σίγουρα έτοιμο για τουαλέτα.
-Αρχίζει να τραβάει την πάνα και να νιώθει 
άβολα φορώντας την
-Τα κακά του έχουν αποκτήσει σχήμα
-Μπορεί να κατεβάζει και να ανεβάζει το 
παντελόνι του Ακολουθεί απλές οδηγίες 
όπως δώσε την μπάλα στον μπαμπά Κατα-
λαβαίνει πού βρίσκεται κάθε πράγμα μέσα 
στο σπίτι

Σωστή προετοιμασία
Καταρχάς, πρέπει να αποφασίσεις πάνω στο 
σωστό εξοπλισμό. Για παράδειγμα, το γιογιό 
μετακινείται παντού  και τα παιδιά το βρί-
σκουν λιγότερο τρομακτικό από τη λεκάνη. 
Για αρχή, μπορεί να χρησιμοποιεί και τα δύο 
αν θέλει. Αν όμως επιλέξετε τη λεκάνη, θα 
χρειαστεί ένα stand για να ακουμπάει τα 
πόδια και να την φτάνει και ένα κινητό κάθι-
σμα για να προσαρμόζεται στη λεκάνη. 
Τέλος, καλό είναι να ξεκινήσει αυτή τη δια-

δικασία σε μία περίοδο που δεν συμβαίνουν 
μεγάλες αλλαγές, όπως είναι η μετακόμιση ή 
οι καλοκαιρινές διακοπές.
Δίδαξε στο παιδί λέξεις που να σχετίζονται 
μόνο με την τουαλέτα π.χ ‘πρέπει να πάω’, 
‘κακά’, ‘τσίσα’. Όταν του αλλάζεις πάνα, βάλε 
τις λερωμένες πάνες στο γιογιό ώστε να 
αρχίσει να καταλαβαίνει τη χρήση του και 
άφησέ το να κάθεται κάποιες φορές προκει-
μένου να εξοικειωθεί. Φρόντισε να τρώει 
αρκετά λαχανικά και να πίνει νερό ώστε να 
μην αντιμετωπίσει θέμα δυσκοιλιότητας και 
ξεκίνα να χρησιμοποιείς την τουαλέτα μπρο-
στά του.

Τα βασικά κλειδιά
Timing. Θα έχεις ήδη μάθει πότε περίπου 
κάνει το παιδί την ανάγκη του. Αν κάνει κακά 
μισή ώρα μετά το γεύμα ή μετά το μπάνιο, 
μπορείς να το βάλεις να καθίσει στο γιογιό. 
Επίσης, ίσως σου δώσει εκείνο σήματα με 
αλλαγή στη στάση του σώματος ή όταν αλλά-
ζει δωμάτιο μόνο του. Αν έχουν περάσει 3-5 
λεπτά στο γιογιό και δεν έχει κάνει τίποτα, 
σήκωσέ το. Δεν χρειάζεται να νιώθει πίεση.
Ενθάρρυνση. Μην ξεχνάς να τυ λες αρκετά 
μπράβο στην αρχή και μόνο που έκατσε στο 
γιογιό. Σταδιακά μείωσε τα καλά λόγια ώστε 
να καταλάβει ότι αυτό είναι κάτι καθημερινό. 
Ρώτησέ το μέσα στη μέρα αν θέλει να πάει 
τουαλέτα υπενθυμίζοντας τη διαδικασία 
αλλά ποτέ μην εκνευρίζεσαι και το μαλώνεις 
όταν δεν τα καταφέρνει.
Κόψε σταδιακά τις πάνες. Κατά τη διάρκεια 
της ημέρας, μην του φοράς πάνες και επί-
λεξε μαζί με το παιδί άνετα παντελόνια που 
βγαίνουν εύκολα αλλά και που του δίνουν τη 
δυνατότητα να καταλάβει ότι βράχηκε αν δεν 
προλάβει το γιογιό. Στη μετάβαση, φόρα του 
πάνες όταν κοιμάται.
Υγιεινή. Μαθαίνουμε στα παιδιά πώς να 
σκουπίζονται. Ειδικά τα κορίτσια πρέπει να 
σκουπίζονται από μπροστά προς τα πίσω 
και τα αγόρια να τινάζουν πάντα το μόριό 
τους ώστε να μην μείνουν σταγόνες. Επι-
πλέον τους μαθαίνεις πώς να στοχεύουν στη 
λεκάνη και όχι έξω. Εξίσου σημαντικό είναι 
πλένουν τα χέρια τους αμέσως μετά.
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Ο 
κακός προγραμματι-
σμός και η παράλειψη 
γευμάτων, αλλά και η 
μείωση της ποσότητας 

τροφής σε μια προσπάθεια απώ-
λειας βάρους μπορεί να μας οδη-
γήσουν στην πείνα.
Επίσης, η πείνα είναι ένας κακός 
σύμβουλος καθώς μπορεί να μας 
«στρέψει» τόσο στην υπερκατα-
νάλωση φαγητού, όσο και στην 
επιλογή κακής ποιότητας τροφής.
Για να προλάβουμε την πείνα, 
όπως αναφέρει στις συμβουλές 
της από την ηλεκτρονική σελίδα 
του Οργανισμού Κεντρικών Αγο-
ρών και Αλιείας η Διευθύντρια 
του Ελληνικού Ινστιτούτου Δια-
τροφής Αστερία Σταματάκη θα 
πρέπει:
•   Να υπάρχει σωστός προγραμ-
ματισμός γευμάτων
•   Να κάνετε μικρά και 
συχνά γεύματα κατά τη 
διάρκεια της μέρας για να 
έχετε ενέργεια
•   Να φροντίσετε στα 
γ εύμα τα σας  να 
υπάρχει πάντα πρω-
τεΐνη (γαλακτοκο-
μικά, κρέας, αυγό, 
όσπρια, ξηροί καρ-
ποί) και τρόφιμα πλούσια 
σε φυτικές ίνες, όπως είναι 
τα φρούτα, τα λαχανικά 
και τα προϊόντα ολικής 
άλεσης.
Θα πρέπει να γνωρί-
ζετε ότι υπάρχουν και 
συγκεκριμένες τροφές 
που όταν τις καταναλώνουμε 
επέρχεται γρηγορότερα ο 
κορεσμός, όπως:

Οι κουκουναρό-
σποροι
Οι σπόροι του κουκουνα-
ριού περιέχουν το πινολε-
νικό οξύ (ω-6 λιπαρό οξύ) το 
οποίο συμβάλλει στην αυξη-
μένη παραγωγή των ορμονών 
του κορεσμού. Το συγκεκριμένο 
λιπαρό οξύ βοηθάει στην απε-
λευθέρωση της χολοκυστοκινί-
νης, μιας ορμόνης που δρα σαν 
παράγοντας κορεσμού, ρυθμίζο-
ντας την κένωση του στομάχου 

και το αίσθημα του κορεσμού. 
Προσθέστε τους κουκουναρό-
σπορους στις σαλάτες, στα ζυμα-
ρικά, στις σάλτσες, στο γιαούρτι, 
στις φρουτοσαλάτες.

Τα μήλα
Τα μήλα είναι ιδανικά ως σνακ. 
Έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε 
νερό και φυτικές ίνες που μας 
κάνουν και αισθανόμαστε χορ-
τάτοι. Επίσης, τα μήλα περιέχουν 
την πηκτίνη η οποία βοηθάει στη 
σταθεροποίηση των επιπέδων 
της γλυκόζης στο αίμα και έτσι 
μειώνεται η πείνα. Καταναλώ-
στε μήλα με τη φλούδα μόνο αν 
είναι βιολογικής καλλιέργειας και 
αφού τα πλύνετε πολύ καλά. Επι-
λέξτε κόκκινα μήλα καθώς είναι 
πλουσιότερα σε αντιοξειδωτικά.

Ο λιναρόσπορος
Τα μικρά γυαλιστερά σπο-
ράκια είναι πλούσια σε απα-
ραίτητα λιπαρά οξέα και 

φυτικές ίνες που επιφέ-
ρουν γρηγορότερα το 
αίσθημα του κορεσμού. 

Το ¼ φλιτζανιού λιναρόσπο-
ρου περιέχει 8 γραμμά-

ρια διαλυτών και αδι-
άλυτων φυτικών ινών. 
Τον λιναρόσπορο μπο-

ρείτε να προσθέσετε 
αυτούσιο ή θρυμματι-

σμένο στις σαλάτες σας, στο 
γιαούρτι ή στα δημητριακά 

σας.

Τα ξηρά δαμάσκηνα
Μελέτες δείχνουν πως η 

κατανάλωση ξηρών δαμά-
σκηνων λειτουργεί ως κατα-

στολέας της πείνας. Οι φυτι-
κές ίνες και η σορβιτόλη 
των δαμάσκηνων σταθε-

ροποιεί τη γλυκόζη στο αίμα 
και μειώνει το αίσθημα της 

πείνας, ενώ ταυτόχρονα καλύ-
πτει και την επιθυμία για γλυκιά 
γεύση. Αντικαταστήστε με δαμά-
σκηνα τη μια από τις 2-3 μερίδες 
φρούτου που πρέπει να κατανα-
λώνετε ημερησίως. Μια μερίδα 
φρούτου είναι 3 ξηρά δαμά-
σκηνα.

Τ
α καινούρια ρούχα, όσο «του κουτιού» κι αν είναι, έχουν κάνει μια με-
γάλη διαδρομή μέσα από χημικά, εργοστάσια και χέρια. Το καινούριο 
πουκάμισο μπορεί να είναι «ποτισμένο» με χημικά ή και μικρόβια. Α-
κόμα κι αν θεωρείτε βαρετό να βάζετε πλυντήριο, είναι 1.000 φορές 

πιο ενοχλητικό να κολλήσετε ψείρες, έκζεμα ή κάποια δερματοπάθεια.
Τα καινούρια ρούχα θα πρέπει να πλένονται δύο φορές, πριν φορεθούν, σύμ-
φωνα με άρθρο της Wall Street Journal.
Τα περισσότερα συνθετικά υφάσματα βάφονται με χρώματα ανιλίνης - κατά-
λοιπα της οποίας φεύγουν με δύο πλυσίματα - αλλά αρκετοί ανυπόμονοι αγο-
ραστές παρατηρούν εξανθήματα που προκαλούν κνησμό «κυρίως σε περιο-
χές όπου υπάρχει τριβή ή εφίδρωση, όπως η μέση, ο λαιμός, οι μηροί και οι 
μασχάλες».
Η ρητίνη ουρίας-φορμαλδεΰδης χρησιμοποιείται για να μην τσαλακώνονται 
τα συνθετικά υφάσματα, που περιέχουν βαμβάκι και πολυεστέρα. Παρά το 
γεγονός ότι στις περισσότερες χώρες υπάρχουν κανονισμοί για τα επιτρεπό-
μενα όρια της φορμαλδεΰδης, σύμφωνα με έρευνα που είχε γίνει πριν από 
πέντε χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, αρκετά από τα υφάσματα που πωλού-
νται στις ΗΠΑ ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα όρια ρητίνης. Πολλά υφάσματα 
περιέχουν υλικά που φτιάχνονται σε μια χώρα, βάφονται σε άλλη και ράβονται 
σε μια τρίτη, όπου σε κάθε μια από αυτές τις χώρες ισχύει διαφορετική νομο-
θεσία όσον αφορά τα επιτρεπόμενα όρια στη χρήση χημικών.
Από την άλλη, κανείς δεν γνωρίζει πόσα χέρια έχουν ακουμπήσει το ρούχο 
πριν το αγοράσετε γι’ αυτό ο Μπελσίτο προειδοποιεί: «έχω δει περιπτώ-
σεις όπου ο πελάτης μπορεί να κολλήσει ψείρες δοκιμάζοντας ένα ρούχο και 
υπάρχουν και αρκετές μεταδοτικές δερματοπάθειες που μεταδίδονται από τα 
ρούχα, όπως η ψώρα».  

Ο 
τρόπος σκέψης των αν-
θρώπων μεταβάλλε-
ται μέσα στο 24ωρο. Οι 
άνθρωποι σκέφτονται 

πιο αναλυτικά και λογικά νωρίς το 
πρωί, ενώ, όταν πέφτει το βράδυ, 
αρχίζουν να σκέπτονται με πιο συ-
ναισθηματικό και υπαρξιακό τρό-
πο.
Αυτό αποκαλύπτει μια νέα μεγάλη 
βρετανική επιστημονική μελέτη, 
που ανέλυσε επτά δισεκατομμύρια 
λέξεις σε 800 εκατομμύρια «τιτιβί-
σματα» (tweets) στο Twitter κατά 
τη διάρκεια μίας τετραετίας. Η ανά-
λυση του περιεχομένου των μηνυ-
μάτων σε ωριαία βάση δείχνει ότι 
μέσα στο 24ωρο συμβαίνουν δια-
κριτές μεταβολές στον τρόπο σκέ-
ψης και έκφρασης των ανθρώπων.
Η ανάλυση δείχνει ότι η γλώσσα 
μεταβάλλεται δραματικά μεταξύ 
μέρας και νύχτας, κάτι που πιθα-
νώς σχετίζεται με τις ορμονικές 
αλλαγές και τις μεταβολές του βιο-
λογικού ρολογιού.
Περίπου στις 06.00 το πρωί η ανα-
λυτική-λογική σκέψη βρίσκεται στο 
αποκορύφωμά της και παραμένει 
σε αυτήν τη «συχνότητα» έως περί-
που στις 10.00 το πρωί. Οι χρήστες 
τείνουν να χρησιμοποιούν λέξεις 
που σχετίζονται με αυξημένο δεί-
κτη νοημοσύνης, ανώτερο μορ-
φωτικό επίπεδο, μεγαλύτερη τάση 
για ατομικότητα, αποδοτικότητα, 
κυνήγι χρημάτων και εξουσία, 
καθώς και πιο θετική ψυχική διά-
θεση.
Από την άλλη, με το που πέφτει 
το σκοτάδι, το «πάνω χέρι» παίρ-
νει ο πιο συναισθηματικός τρό-
πος σκέψης και οι άνθρωποι χρη-
σιμοποιούν λεξιλόγιο που προ-
δίδει μια πιο παρορμητική, ευαί-
σθητη, κοινωνική, αλλά και αρνη-
τική ψυχική διάθεση. Σκέφτονται 
συχνότερα για το σεξ και τις σχέ-
σεις τους. Αργά το βράδυ, μετά τα 
μεσάνυχτα, οι άνθρωποι σκέφτο-
νται συχνότερα για τα υπαρξιακά 
προβλήματα της ζωής όπως τον 
θάνατο.
Με την καλύτερη ψυχική διάθεση 
και με τα πιο θετικά συναισθήματα, 
οι περισσότεροι φαίνεται ότι βρί-
σκονται μετά το πρωινό ξύπνημα 
τις Κυριακές. Τότε νιώθουν λιγό-
τερο φόβο, λύπη, θυμό κ.ά.

Tο πρωί οι 
άνθρωποι 
σκέφτονται πιο 
λογικά  Τα καινούρια ρούχα θα πρέπει 

να πλένονται δύο φορές

Ποιες είναι οι 4 τροφές που 
μας χορταίνουν; 

υγεία

Ε
άν ψάχνετε ένα νέο 
τρόπο να διατηρη-
θείτε σε φόρμα ή απλά 
έ χε τ ε  βαρεθε ί  τον 

κλειστό χώρο του γυμναστη-
ρίου, η γυμναστική στο νερό 
είναι ιδανική.

 Βοηθά στην απόκτηση καρ-
διακής αντοχής, ενισχύει την 
ευελιξία και την καλύτερη 
λειτουργία του οργανισμού, 
αυξάνει την κυκλοφορία του 
αίματος, ενδυναμώνει τους 
μυς και συντελεί στη διατή-
ρηση του σωματικού βάρους. 
Και όλα αυτά οφείλονται στις 
ιδιότητες του νερού.

Μέσα στο νερό σχεδόν χάνε-
ται η βαρύτητα και νιώθετε 
ότι είστε πολύ πιο ευλύγι-

στοι. Έχετε ελευθερία κινή-
σεων, αφού για παράδειγμα 
μπορείτε να επιπλεύσετε, να 
αναπηδήσετε ή να χαλαρώ-
σετε χωρίς να καταναλώσετε 
την ίδια ενέργεια όπως στον 
αέρα.

Επίσης, το νερό αυξάνει την 
αντίσταση κατά 12 με 14 % 
περισσότερο από ότι σ τον 
αέρα. Έτσι, είναι σαν να έχετε 
βάρη σε όλο σας το σώμα.

Οι ασκήσεις του απλού αερό-
μπικ στη θάλασσα για παρά-
δειγμα καίνε τόσο λίπος και 
ενδυναμώνουν τους μυς, όσο 
και οι ασκήσεις στην ξηρά, 
αλλά είναι πιο εύκολες και 
συνδυάζουν τη γυμναστική 
με την διασκέδαση.

Γιατί είναι καλύτερο να 
γυμνάζεσαι στο νερό;
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Ε
μείς οι Ελληνες, είμαστε έξυ-
πνοι. Ομως δεν κατορθώσα-
με ν’αναγνωρίσουμε τα όρια 
της εξυπνάδας, τις δυνατότη-

τες και τις ιδιότητές της. Πιστέψαμε 
σ την παντοδυναμία της εξυπνάδας 
και ξεχάσαμε ότι πως οι εξυπνότεροι 
άνθρωποι διαπράττουν τις μεγαλύ-
τερες ηλιθιότητες! 
Οι φοβερότερες συμφορές έ χουν 
προκληθεί από μερικά αστραφτερά 
και ασύστολα πνεύματα. Γιατί η αμε-
τακίνητη πεποίθηση σ την έμφυτη 
εξυπνάδα είναι ένα ζευγάρι παρω-
πίδε ς που εμποδίζουν την ευρύ-
τερη εποπτεία και διευκολύνουν την 
αυτεγκατάλε ιψη σε δυνάμεις που 
δεν ε ίναι αρκετές να διεκπεραιώ-
σουν σπουδαίο έργο. 
Η εκπαίδευση θα μας προσφέρει 
τα πρώτα παραδείγματα. Θα συνα-
ναστραφούμε εκεί τα παιδιά με το 
ασ τραφτερό μυαλό. Βλέπουμε τα 
παιδιά που δεν υπερεκτ ιμούν την 
αντιληπτική και αφομοιωτική τους 
ικανότητα και συναισθάνονται την 
ευθύνη της σπουδής, δουλεύουν 
συσ τηματ ικότερα και οδηγούν ται 
σε μον ιμότερα αποτελέσματα. Στα 
σχολε ία μας αυτά τα παιδιά ονο-
μάζον ται ε ιρων ικά ‘’σπασ ίκλε ς’’, 
ε ίναι ‘’όσα σπάζουν σ τη μελέ τη’’. 
Ενώ τα έξυπνα παιδιά δεν ‘’σπά-
ζουν σ τη μελέτη’’ αλλά μαθαίνουν 
το μάθημά τους στο λεοφωρείο, στο 
δρόμο, στο διάλειμμα, το αντιγρά-
φουν από τον διπλανό τους, το παίρ-
νουν από τα χείλη του φίλου, όταν 

εξετάζονται προφορικά ή το μαντεύ-
ουν συνδυάζοντας και την πιο αδι-
όρατη ένδειξη... Και μεγαλώνουν 
προκαλώντας τον γενικό θαυμασμό 
επε ιδή  προορίζον ται να επικρα-
τούν σε μια κοινωνία που δεν έχει 
μάθει να σέβεται την αξία αλλά την 
επιτηδειότητα. Κυριαρχεί η άποψη 
οτι είναι έξυπνο όταν κερδίζεις την 
επαγγελματική ευδοκίμηση και την 
ευζωία χωρίς γ νώσεις που απαι-
τούν μόχθο, χωρίς μόχθο που απαι-
τεί προσήλωση, χωρίς προσήλωση 
που απαιτεί ανάλωση σωματικών, 
ψυχικών ή πνευματικών δυνάμεων. 
Ολες οι αρε τέ ς που συν ισ τούν το 
σωστό μέλος μιας καλά οργανωμέ-
νης κοινωνίας θεωρούνται ασυμβί-
βαστες προς την εξυπνάδα. Η επι-
μέλεια, η τ ιμιότητα, η φρόνηση, η 
πειθαρχία, η μέθοδος, το σύστημα 
και η ειλικρίνεια δεν είναι έξυπνες 
αρετές. Εμείς τ’αναθέτουμε όλα στην 
εξυπνάδα μας,  σε μια εξυπνάδα 
τόσο άγονη, τόσο παρανοημένη, 
τόσο κακά χρησιμοποιημένη, ώστε 
να έ χε ι πια καταν τήσει αρρώστ ια 
της φυλής και κατάρα. Θα ευχόταν 
κανείς να είχαμε υπάρξει λιγότερο 
έξυπνοι, γ ια να ε ίμασ τε περισσό-
τερο προκομένοι...
Ο έξυπνος δεν φροντίζει ν’αποκτή-
σε ι  προσόν τα,  φρον τ ίζ ε ι  ν ’απο -
κτήσει μέσα. Αν δεν αξίζεις τίποτα, 
κερδίζ ε ις πολλά. Αν αξ ίζ ε ις κάτ ι, 
γ ίνεσαι πολύ περισσότερο από το 
κάτ ι. Αν αξίζε ις πολύ, ε ίσαι χαμέ-
νος. Κανένας δεν θα θελήσει να σε 

βάλει δίπλα του, γ ιατ ί και μόνη η 
παρουσία σου θα εκμηδενίζει την 
παρουσία του. Και ειρωνευόμαστε 
ξένους λαούς που έχουν συνηθίσει 
να σπουδάζουν γερά, να δουλεύ-
ουν σκληρά, να μην ‘’σκοτώνουν την 
ώρα’’ τους, μια που το ξέρουν πως ο 
χρόνος είναι το πολυτιμότερο τους 
κεφαλαιο και δεν επιτρέπεται να το 
ασωτεύουν ασυλλόγιστα.
Οι αρχαίοι Ελ ληνε ς πίσ τευαν ότ ι 
όποιος δεν ε ίναι ‘’Ελληνας’’ ε ίναι 
‘’βάρβαρος’’. Οι νεότεροι Ελληνες 
πισ τ εύουν πως όποιος δεν ε ίναι 
‘’ατσίδας’’ είναι ‘’κόπανος’’! Είμα-
στε ένας έξυπνος λαός, δεν υπάρχει 
αμφιβολία. Ενας από τους εξυπνότε-
ρους λαούς της γης. Από τα αρχαι-
ότατα χρόνια η Ελληνική εξυπνάδα 
έδωσε λαμπρές εξετάσεις. Αλλά από 
τότε έχει υποστεί τόσες περιπέτειες, 
νοθείες και απαλλοτριώσεις, ώστε 
σήμερα ν ’αποτ ε λε ί  περισσότ ερο 
ε λά τ τωμα παρά προτ έρημα.  Και 
όπως παντού, έτσι κι εδώ οι εξαιρέ-
σεις  - και είναι ευτύχημα που υπάρ-
χουν οι εξαιρέσεις - δεν ακυρώνουν 
τον κανόνα...

www.raniamesiskli.com
www.youtube.com/user/MadonnaRania
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Video Assistant Referee (VAR) - Βίντεο Βοηθός Διαιτητής 

Γ
ια πρώτη φορά σ ’αυτό το μουντιάλ εφαρμόζεται το 
Video Assistant Referee (VAR) που σημαίνει Βίντεο Βο-
ηθός Διαιτητής. Χρειάζεται λοιπόν για όλους τους ποδο-
σφαιρόφιλους που βλέπουν μουντιάλ μια εισαγωγή τι 

είναι και πως δουλεύει.
Αυτός ο πρόσθετος διαιτητής παρακολουθεί το παιχνίδι και 
συμβουλεύει το διαιτητή στο γήπεδο για το σωστό των αποφά-
σεων του.  Ο Βίντεο Βοηθός Διαιτητής είναι στην πραγματικό-
τητα μια ομάδα τριών βοηθών. Αποτελείται από ένα διαιτητή, 
τον βοηθό του, οι οποίοι είναι δύο εν ενέργεια ή πρώην διαιτη-
τές, και ένα χειριστή replay βίντεο. Εργάζονται και οι τρεις μαζί 
για να αναθεωρήσουν ορισμένες αποφάσεις του διαιτητή στο 
γήπεδο παρακολουθώντας το βίντεο replay του αγώνα.
Οι ομάδα των τριών βρίσκονται σε μια αίθουσα εντος του στα-
δίου,  η οποία είναι ουσιαστικά  είναι μια αίθουσα  με οθόνες 
που προσφέρουν διαφορετικές οπτικές γωνίες του αγώνα που 
παίζεται.
Ο πρόσθετος Βίντεο Βοηθός Διαιτητής λαβαίνει το βίντεο του 
αγώνα από μια σειρά κάμερες  συμπεριλαμβανομένων και 
βραδείας κίνησης κάμερα. Ο Βίντεο Βοηθός Διαιτητής έχει την 
ευχέρεια να – μετακινηθεί από κάμερα σε κάμερα για την ιδα-
νική οπτική γωνία της φάσης.
Ο Βίντεο Βοηθός Διαιτητής παρακολουθεί ολόκληρο το παι-
χνίδι. Εάν δουν  κάτι λάθος, μπορούν να το μεταφέρουν μέσω 
του ακουστικού του στο αυτί του διαιτητή. Επίσης, εάν ο διαι-
τητής χρειάζεται βοήθεια για κάποια φάση  μπορεί να έρθει σε 
επαφή με το Βίντεο Βοηθός Διαιτητής.
Είτε έτσι, είτε αλλιώς, το VAR είναι μόνο συμβουλευτικό. 
Οποιαδήποτε απόφαση τελικά βαρύνει τον διαιτητή, ακόμη 
και αν ακολούθησε η όχι τη συμβουλή του πήρε απ τον Βίντεο 
Βοηθό Διαιτητή.
Η αναθεώρηση από το Βίντεο Βοηθό Διαιτητή δεν είναι για 
όλες τις φάσεις αλλά για τέσσερα συγκεκριμένα διαφορετικά 
είδη περιστατικών: 
Γκολ. Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξει εάν 
η μπάλα πέρασε τη γραμμή του τέρματος. Αλλά μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιηθεί  για τη φάση που διαδραματίστηκε πριν το 
γκολ,  να ξαναδούν δηλαδή  εάν έγινε κάποιο φάουλ πριν το 
γκολ, και αν ναι,  το γκολ ακυρώνεται. 
Πέναλτι. Το Βίντεο Βοηθός Διαιτητής μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί  για να ελέγξει εάν θα έπρεπε να έχει επιβληθεί η ποινή του 
πέναλτι η όχι, αλλά και για να αντιστρέψει την απόφαση του 
διαιτητή σε περίπτωση που έχει δώσει ήδη πέναλτι.
Κόκκινες κάρτες. Εάν ο διαιτητής αποφασίσει ότι έχει διαπρα-
χθεί φάουλ, τότε ο Βίντεο Βοηθός Διαιτητής  μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για να αποφασίσει αν πρέπει επίσης να δοθεί κόκ-
κινη κάρτα. 
Λάθος παίκτης. Αυτό επιτρέπει στο Βίντεο Βοηθός Διαιτητής  
να εντοπίσει αν κάρτα έχει δοθεί σε λάθος παίκτη.  Αν έχει γίνει 
λάθος  ο διαιτητής μπορεί να επανορθώσει  και να ακυρώσει 
άμεσα το λάθος του.
Η διαδικασία αναθεώρησης μιας απόφασης μπορεί να λει-
τουργήσει με δύο τρόπους: είτε ο διαιτητής μπορεί να ζητήσει 
επανεξέταση της απόφασης του  ή ο Βίντεο Βοηθός Διαιτητής 
μπορεί να συστήσει στο διαιτητή αναθεώρηση της απόφασης 
του. 
Ο διαιτητής έχει τρεις επιλογές: μπορεί να ανατρέψει αμέσως 
την απόφαση του δεχόμενος απόλυτα τη κρίση του Βίντεο Βοη-
θού Διαιτητή,  να αναθεωρήσει το συμβάν μετα από προσω-
πική παρακολούθηση του σχετικού βίντεο στην κατάλληλη 
οθόνη,  η  να παραμείνει στην αρχική του απόφαση.

Το όλο σύστημα του Βίντεο Βοηθός Διαιτητής εστιάζεται στο 
να κάνει τη δουλεια του  διαιτητή πιο δίκαιη, όχι στους θεατές 
του αγώνα στο γήπεδο. Αυτό σημαίνει ότι η προτεραιότητα 
δεν είναι στην αποσαφήνιση το του τι έγινε στους θεατές του 
σταδίου, αλλά να παρθεί η σωστή απόφαση απ το διαιτητή.  
Δηλαδή,  ο διαιτητής μπορεί απλά να πάρει ένα μήνυμα στο 
ακουστικό του, ότι κάποια απόφαση του βρίσκεται υπό ανα-
θεώρηση, να αλλάξει η να παραμείνει με την απόφαση του, 
χωρίς οι θεατές να γνωρίζουν ότι αυτό συμβαίνει.   Οι θεατές 
όμως στο σπίτι μπορούν να δουν τις ίδιες εικόνες που δείχνει ο 
Βίντεο Βοηθός Διαιτητής!
Εάν ο διαιτητής αποφασίσει αναθεώρηση σχεδιάζει ένα ορθο-
γώνιο στον αέρα υποδεικνύοντας μια τηλεόραση, τρέχει σε 
έναν μικρό σταθμό με οθόνη επανεξέτασης στα πλευρά, του 
κέντρου του γηπέδου, και ξαναβλέπει τη φάση. Στη  συνέχεια 
παίρνει την οριστική  απόφασή του.  Σε όλες τις περιπτώσεις, 
ο διαιτητής έχει τη τελική κουβέντα-απόφαση, με η χωρίς το 
Βίντεο Βοηθό Διαιτητή.
Ο Βίντεο Βοηθός Διαιτητής δεν επιτρέπει στους παίκτες να 
πάρουν καμία πρωτοβουλία.  Οι παίκτες δεν επιτρέπεται  να 
σχεδιάσουν  ένα ορθογώνιο στον αέρα για να υποδείξουν  
μια τηλεόραση δηλαδή τη χρήση του Βίντεο Βοηθού Διαιτητή 
όπως και δεν τους επιτρέπεται  να προσποιούνται ότι κρατούν 
μια  κάρτα σαν διαμαρτυρία για σκληρό μαρκάρισμα. Στις περι-
πτώσεις αυτές μπορούν να πάρουν κίτρινη κάρτα.
Το Βίντεο Βοηθός Διαιτητής πρωτοδοκιμάστηκε στο πρωτά-
θλημα των  Ηνωμένων  Πολιτείων  κατά τη διάρκεια ενός αγώνα 
μεταξύ δύο  ομάδων MLS ( New York Red Bulls II και Orlando 
City B) τον Αύγουστο του 2016.  Από τότε εισήχθη σαν θεσμός 
από την A-League στην Αυστραλία και το ίδιο το MLS.
Επιπλέον, η FIFA εξέτασε το σύστημα σε αρκετά διεθνή τουρ-
νουά, όπως το Συνομοσπονδιακό Κύπελλο. Η Γερμανία, η Ιτα-
λία και η Πορτογαλία το δοκίμασαν στη σαιζόν  2017-18 σε 
αγώνες υψηλής σημασίας.  Επίσης χρησιμοποιείται  και γίνεται 
πια γνωστό στο Παγκόσμιο Κύπελλο αυτό το καλοκαίρι που 
διεξάγεται στη Ρωσία.

Δεν θα υπάρξει Βίντεο Βοηθός Διαιτητής στην Premier League 
της Αγγλίας για άλλο ένα χρόνο  τουλάχιστον αφού τα δύο τρίτα 
των συλλόγων ψήφισαν κατά της εφαρμογής του στη σαιζόν  
2018-19. Ωστόσο, η εξέταση, μελέτη και βελτίωση του συστή-
ματος θα  συνεχιστεί.
Πόσο καλά λειτουργεί το Βίντεο Βοηθός Διαιτητής εξαρτάται 
από το ποιον ρωτάς.
Η FIFA, επιμένει ότι το σύστημα - αν και ατελές – είναι επιτυχές 
στο σύνολό του. Λένε ότι η πείρα δείχνει  αποφάσεις "ριζικής 
αλλαγής"  και «σοβαρές μετατροπές» στην έκβαση του παι-
χνιδιού με τη βοήθεια του Βίντεο Βοηθός Διαιτητής.  Η θέση 
της FIFA είναι ότι κάθε ποδοσφαιρικός αγώνας μπορεί να είναι 
λιγότερο δίκαιος χωρίς το Βίντεο Βοηθός Διαιτητής. Ωστόσο, 
ορισμένοι παίκτες και προπονητές δεν εντυπωσιάζονται από 
το Βίντεο Βοηθός Διαιτητής 
Μια κοινή καταγγελία –επίκριση είναι ο χρόνος που απαιτεί-
ται για την αναθεώρηση των αποφάσεων και η σύγχυση που 
προκαλεί με το σταμάτημα του παιχνιδιού. Μια άλλη καταγγε-
λία είναι  δεν επιλέγονται όλες οι αμφισβητούμενες αποφάσεις 
για επανεξέταση. Ορισμένες  παραπέμπονται σε επανεξέταση 
άλλες όχι, οπότε δεν είναι απόλυτα δίκαιο σύστημα.
Μια μελέτη-πείραμα διαπίστωσε ότι οι διαιτητές βασικά κατέ-
ληξαν στις ίδιες αποφάσεις όταν παρακολούθησαν βίντεο είτε 
σε αργή κίνηση, με 63% σωστές αποφάσεις  είτε σε βίντεο με 
κανονική ταχύτητα, με 61% σωστές αποφάσεις .  Δηλαδή  η 
επιβράδυνση των βίντεο δεν φάνηκε να αλλάζει σοβαρά τον 
τρόπο με τον οποίο οι διαιτητές είδαν την φάση. Η παρακολού-
θηση όμως σε αργή κίνηση έκανε τους διαιτητές να κρίνουν 
καλλίτερα εάν ένα φάουλ είχε γίνει με πρόθεση και κατά συνέ-
πεια πολύ πιο πιθανό να δώσουν  κόκκινη κάρτα η όχι.
Ωστόσο, όταν παίζετε ένα παιχνίδι Παγκοσμίου Κυπέλλου 
και το παιχνίδι αυτό αποφασίζεται σε ένα σημείο από κάποιο 
σημαντικό σφάλμα του διαιτητή, το οποίο μπορεί να συμβεί 
επειδή  ανθρώπινα όντα όπως όλοι μας είναι και οι διαιτητές 
και κάνουν λάθη,  καιρός είναι να διορθώσουμε τα πράγματα. 
Να λοιπόν γιατί έχομε το Βίντεο Βοηθός Διαιτητής!
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Εύχομαι να σας βρίσκω και πάλι καλά με υγεία και καλή 
διάθεση.
Μπαίνουμε στον Ιούλιο και πιστέψτε με δεν μπορώ να 

καταλάβω πόσο γρήγορα περνάνε ημέρες (ίσως και γιατί ψιλομε-
γαλώνουμε και δε μας αρέσει;). Όπως και  να είναι ας κοιτάζει και να 
φροντίζει ο καθένας την καθημερινότητα του γιατί οι καιροί δυσκο-
λεύουν, η εγκληματικότητα ανεβαίνει ανησυχητικά στον Καναδά 
και πρέπει να όλοι να κοιτάμε και να προσέχουμε με ποιους μιλάμε, 
συναναστρεφόμαστε. Εύκολες γνωριμίες και παρέες ειδικά από τα 
social media που βλέπουμε καθημερινά, έχουν τραγικά και θανατη-
φόρα αποτελέσματα. 
Μιας και μιλάμε για τα social media, θα ήθελα να σας πω ένα τερά-
στιο λάθος που κάνουν οι νέοι σύλλογοι, οργανισμοί και δημιουρ-
γούν Α-ΠΟ-ΤΥ-ΧΙΑ οικονομική στις εκδηλώσεις τους. Κι εξηγούμε… 
Αρχίζει η διοργάνωση ενός χορού ή φεστιβάλ κλπ και οι πιο νέοι της 
οργάνωσης λένε μην την βάλουμε διαφήμιση στα ράδια, τηλεορά-
σεις και στις εφημερίδες, μόνο στο διαδίκτυο, στο Facebook και δεν 
συμμαζεύεται, αυτό αρκεί… ΑΜ ΔΕ, ευγενικοί μου αναγνώστες, οι 
εκδηλώσεις απευθύνονται και παρευρίσκονται Έλληνες άνω των 

45 ετών και φέρνουν μαζί τους και αρκετούς νέους. Οι μεγαλύτεροι 
σε ηλικία άνθρωποι δεν ξέρουν και δεν είναι χρήστες των κοινω-
νικών δικτύων, ούτε καν ηλεκτρονικών υπολογιστών καμιά φορά. 
Είναι, λοιπόν, φυσικό επακόλουθο η έλλειψη προβολής να φέρει 
την αποτυχία. Κακά τα ψέματα, οι μεγαλύτεροι θα πάνε και θα χαλά-
σουν χρήματα και θα υποστηρίξουν οικονομικά μια εκδήλωση, ας 
το ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ κάποιοι παντογνώστες φωστή-
ρες των οργανώσεων που προσπαθούν να περάσουν δήθεν πρω-
τοποριακές ιδέες, την στιγμή που τα ταμεία των μη κερδοσκοπικών 
οργανισμών έχουν χιλιάδες δολάρια που μένουν ανεκμετάλλευτα 
και κανένας δεν ξέρει τον… προορισμό τους.
Ας αφήσουν, λοιπόν, κάποιοι ξερόλες της δήθεν οικονομία γιατί 
κατ’ επέκταση υποστηρίζουν την διαιώνιση των εναπομείναντων 
ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης σε Αμερική και Καναδά. Τα 
γράφω αυτά με κάθε επίγνωση κι ευθύνη γιατί πραγματικά πρέ-
πει επιτέλους αυτή η παροικία του Τορόντο να προβάλλεται και 
να ΘΕΤΙΚΑ εκτός από τα πολλά ΑΡΝΗΤΙΚΑ που την βομβαρδίζουν 
ξένοι κι Έλληνες.
Καλό ταξίδι σε όσους φεύγουν διακοπές και πάμε τώρα σ’ άλλη μία 
κοινωνική ιστορία που τόσο αγαπάτε…

Έ
να τυχαίο γεγονός έφερε κοντά τους Κλάρα Ντάλι 
και Τιμ Κουκ. Αλλά η πράξη καλοσύνης που συνο-
δεύει την ιστορία τους συγκέντρωσε την προσοχή 
εκατομμυρίων.

Βρέθηκαν στην ίδια πτήση για το Πόρτλαντ του Όρεγκον. 
Η Κλάρα, 15 ετών ταξίδευε με τη μητέρα της και ο Τιμ, 64 
ετών, μόνος του.
Ο Τιμ είναι κουφός και τυφλός, οπότε το προσωπικό της 
αεροπορικής εταιρείας – ανίκανο να επικοινωνήσει μαζί 
του – έκανε μια ανακοίνωση ρωτώντας αν κάποιος από 
τους επιβάτες ήξερε τη νοηματική γλώσσα.
Τότε, η Κλάρα που εδώ και ένα χρόνο μαθαίνει την αμερι-
κανική νοηματική γλώσσα (ASL), προσφέρθηκε να βοη-
θήσει.
Η έφηβη, περιέγραψε τις λέξεις χρησιμοποιώντας την ASL 
στις παλάμες των χεριών του Τιμ, βοηθώντας τον να νιώσει 
τα γράμματα.
Σε μια ανάρτηση στο Facebook, η συνεπιβάτης Λινέτ Σκρά-
ιμπερ, εξήγησε: «Ήταν συναρπαστικό να παρακολουθείς 
την ώρα που έγραφε ένα γράμμα κάθε φορά στο χέρι του. 
Αυτός μπορούσε να τα ‘διαβάσει’ και κατάφεραν να κάνουν 

μια συζήτηση».
Η ανάρτηση της Σκράιμπερ έλαβε πάνω από ένα εκατομ-
μύριο likes και έχει μοιραστεί πάνω από 700.000 φορές, 
ενώ η προθυμία της Κλάρα να βοηθήσει, συγκίνησε πολ-
λούς στο διαδίκτυο. Περίπου 90.000 άτομα σχολίασαν την 
ανάρτηση χειροκροτώντας την «όμορφη» αυτή ιστορία.
Η Σκράιμπερ έγραψε πως το περιστατικό αυτό ήταν μια 
υπενθύμιση πως «εξακολουθούν να υπάρχουν καλοί 
άνθρωποι που είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν τον συνάν-

θρωπό τους».
Η Τζέιν Ντάλι, η μητέρα της Κλάρα, δήλωσε στο BBC: 
«Η Κλάρα ήταν πάντα ενθουσιασμένη με την νοηματική 
γλώσσα. Έχουμε έναν οικογενειακό φίλο που είναι διερμη-
νέας νοηματικής γλώσσας και ήταν η πηγή έμπνευσής της. 
Η Κλάρα ήταν πολύ χαρούμενη που θα μπορούσε να βοη-
θήσει τον Τιμ. Μπορούσε να δει κανείς τη χαρά στο πρό-
σωπό της κάθε φορά που επέστρεφε στο κάθισμά της όταν 
τον βοηθούσε». Και συνέχισε»: «Η Κλάρα δεν μπορεί να 
καταλάβει πως η ιστορία της συγκέντρωσε τόσο μεγάλη 
προσοχή. Η ίδια δε θα χρειαζόταν να το σκεφτεί δύο φορές 
για να τον βοηθήσει. Είναι εκπληκτικά τα σχόλια που έχει 
γράψει ο κόσμος για την κόρη μας. Πραγματικά μας συγκι-
νούν».
Ακόμη και η αεροπορική εταιρεία Alaska Airlines, εξέ-
δωσε ανακοίνωση επαινώντας την Κλάρα. Έμία αεροσυ-
νοδός που ήταν μάρτυρας του περιστατικού σχολίασε πως 
η «Κλάρα ήταν εκπληκτική» και συνέχισε: «Θα μπορού-
σαμε να πούμε πως ο Τιμ ήταν πολύ ενθουσιασμένος που 
είχε κάποιον που μπορούσε να μιλά μαζί του. Κι αυτή ήταν 
ένας άγγελος».

15χρονη βοηθά τυφλό και κωφό
να επικοινωνήσει σε αεροπορική πτήση
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Π
ολύ φαγητό, ποτό και χορό απόλαυσαν Έλληνες και Κύπριοι το περασμένο Σαββα-
τοκύριακο στο φεστιβάλ που διοργάνωσε η Κυπριακή Κοινότητα του Τορόντο στο 
πολιτιστικό της κέντρο, Γεώργιος Μακρυγιάννης. Παρά τις αντίξοες καιρικές συν-
θήκες το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε κανονικά κι όσοι τίμησαν με την παρου-

σία τους τον πρόεδρο, κ. Νίκο Λαγούδη, αλλά και όλους όσους εργάστηκαν σκληρά για την 
διεξαγωγή του, μπόρεσαν να απολαύσουν τις απίθανες ερμηνείες από την ορχήστρα με την 
φωνήτου Κώστα Τσιλφίδη, τα μπουζούκια KINGS, αλλά φυσικά και τα υπέροχα χορευτικά 
συγκροτήματα της Κυπριακής Κοινότητας. 
Μεταξύ άλλων έδωσαν το «παρών» ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας, κ. Αντώνης 
Αρτεμάκης, μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας 
Τορόντο, η Δημοτική Σύμβουλος, κα Μαρία Φραγγεδάκη, η Συνοντίστρια Εκπαίδευσης, 
κα Μίρκα Λυχνάκη, ο γνωστός κι επιτυχημένος επιχειρηματίας, κ. Τζιμ Ανασιάδης με την 
σύζυγο του και άλλοι.
Συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη της Κυπριακής Κοινότητας και τους εθελοντές που έδωσαν τον 
καλύτερο τους εαυτό ώστε να μην μείνει κανείς παραπονεμένος. Ευχόμαστε την επόμενη 
φορά να βοηθήσει κι ο καιρός για να συνεχιστεί αυτό το υπέροχο έργο των Κυπρίων συμπο-
λιτών μας. Και του χρόνου!

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Φραγγεδάκη 
έδωσε το παρών

Οι κύριοι Νίκος Χατζηγιάννης
και Τζιμ Αναστασιάδης

Η κα Μίρκα Λυχνάκη, Συντονίστρια 
Εκπαίδευσης στον Καναδά, ήταν εκεί

Η Κυπριακή Κοινότητα του Τορόντο διοργάνωσε 
ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 
Τορόντο, κ. Αντώνης Αρτεμάκης

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τους καλούς φίλους του κ. Τζιμ και κα 
Στέλλα Αναστασιάδη, καθώς και τον κ. Γιάννη Πετρή

Το χορευτικό συγκρότημα της Κυπριακής Κοινότητας με τους δασκάλους

Οι κυρίες Ειρήνη Ράμφαλη και Γεωργία Σάββα, μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου και οι εθελόντριες, κα 

Μαρία Πετρή και Πόπη Ευστρατίου

Η παρέα του γνωστού επιχειρηματία, κ. Τζιμ Αναστασιάδη

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης στο τραπέζι με μέλη της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά 
και φίλους

O γνωστός μαέστρος κ. Γιώργος Ρίσκας 
με τον γιό του

κι εφέτος το ετήσιο Φεστιβάλ με αρκετή επιτυχία
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Τ
ην Κυριακή 10, Ιουνίου 2018 το Γυναικείο Τμή-
μα του Ελληνικού Σπιτιού γιόρτασε την ετήσια 
γιορτή της Μητέρας και του Πατέρα με τους ε-
νοίκους,  τους κατοίκους και τ ις οικογένειές 

τους.
Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Σπιτιού κύριος Ιωάννης 
Φαναράς μετα της συζύγου του κα. Ξενούλα Φαναρά, 
ο Διευθυντής του Ελληνικού Σπιτιού κύριος Κώστας 

Κωστούρος και η Πρόεδρος του Γυναικείου Τμήματος 
κυρία Ειρήνη Ντότσικα με τις κυρίες της, υποδέχτηκαν 
και καλωσόρισαν όλους τους επισκέπτες. 
Θα θέ λαμε να ευχαρισ τήσουμε τον κύριο Χάρη 
Κωστάλα που προσέφερε τις τούρτες, την οικογένεια 
Κουτλεμάνη που προσέφερε τις τυρόπιτες, καθώς και 
την κυρία Νότα Ηλιοπούλου για την προσφορά των 
γαρύφαλλων, τα οποία μοιράστηκαν σε όλες τις μητέ-

ρες.
Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δήμο 
Παπουτσή που με τη μουσική και τα τραγούδια του 
διασκέδασε όλους τους επισκέπτες.  
Για μια ακόμη φορά,  όλοι όσοι παραβρέθηκαν στην 
γιορτή του Ελληνικού Σπιτιού, πέρασαν περίφημα.
Συγχαρητήρια στο Γυναικείο Τμήμα για μια ακόμη επι-
τυχημένη εκδήλωση. 

Η εορτή της Μητέρας και του Πατέρα 
στο Ελληνικό Σπίτι



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 35TOΡΟΝΤΟ
29 Ιουνίου 2018

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ36 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

29 Ιουνίου 2018
www.hellasnews-radio.com



37ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ29 Ιουνίου 2018

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ38 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

29 Ιουνίου 2018
www.hellasnews-radio.com



39ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ29 Ιουνίου 2018

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ40 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

29 Ιουνίου 2018
www.hellasnews-radio.com



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 41TOΡΟΝΤΟ
29 Ιουνίου 2018

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ42 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

29 Ιουνίου 2018
www.hellasnews-radio.com

Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

Μέσα από τις φωτογραφίες της στήλης αυτής κάθε εβδομάδα 
 θα ταξιδεύουμε τον χρόνο πίσω, θυμίζοντας την κουλτούρα 
  που μπορεί να χαρακτίρισε πολλούς από εμάς, με όρεξη και χιούμορ...

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

H Θέα από την Ακρόπολη αρχές της δεκαετίας 1880

Καφενεδάκι στον Ιλισσό ποταμό, 1865

Αγναντεύοντας το πέλαγος στην Πάρο το 1962

Αθήνα δεκαετία 1930 κατάστημα υποδημάτων. 
Εντύπωση προκαλεί το ντύσιμο των υπαλλήλων και η 

ποσότητα των εμπορευμάτων

Κάπως έτσι ήταν παλαιότερα τα περίπτερα ανά την ΕλλάδαΜοναστηράκι, Τζαμί Τζισταράκη, 1881

Λεωφόρος Πεντέλης 1939

Η Καστέλλα και το Νέο Φάληρο γύρω στο 1890

Στα Χανιά της Κρήτης το 1911
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Τ
έσσερις έφηβοι αντιμετωπίζουν συνολικά 54 κατηγορίες μετά από μια αστυνομική 
έρευνα για μια σειρά από ληστείες στα πάρκα Christie Pits και Dufferin Grove. Τα ει-
καζόμενα εγκλήματα έλαβαν χώρα μεταξύ 19 και 25 Ιουνίου. Στην ανακοίνωση της 
η αστυνομία ισχυρίστηκε ότι οι έφηβοι ακολούθησαν, επιτέθηκαν και λήστεψαν τα 

θύματά τους ακόμη και με χρήση μαχαιριών. Σε μια περίπτωση, η αστυνομία υποστηρίζει 
ότι ένας ύποπτος φάνηκε ότι ήταν οπλισμένος με ένα πυροβόλο όπλο. Τέσσερα αγόρια, δύο 
ηλικίας 15 και δύο ηλικίας 17 ετών, συνελήφθησαν τη Δευτέρα. Οι έφηβοι, οι οποίοι δεν 
μπορούν να ονομαστούν λόγω του νόμου περί προστασίας ανηλίκων στο Οντάριο, αντιμε-
τωπίζουν μια σειρά από κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της ληστείας και της κατοχής 
περιουσίας που αποκτήθηκε από το έγκλημα.

Έ
νας 24χρονος άνδρας του Τορό-
ντο κατηγορείται ότι έστειλε ει-
κόνες σεξουαλικού περιεχομένου 
σε ανήλικους μέσω του διαδικτύ-

ου. Υποστηρίζεται ότι από τον Οκτώβριο 
του 2015 έως τον Δεκέμβριο του 2017 ο 
Wesley State επικοινωνούσε ηλεκτρονικά 
με πολλά παιδιά. Υποτίθεται ότι καλούσε 
τα παιδιά χρησιμοποιώντας σεξουαλικές 
συνομιλίες, ενώ χρησιμοποιούσε την ηλε-

κτρονική ταυτότητα με το όνομα «Cody» 
και στη συνέχεια έστειλε σε ανήλικους ει-
κόνες σεξουαλικού περιεχομένου. Ο State 
αντιμετωπίζει πολλές κατηγορίες, μεταξύ 
των οποίων είναι η αποπλάνηση ανηλί-
κου (ηλικίας κάτω των 16 ετών), παιδική 
πορνογραφία και αποπλάνηση ανηλίκου 
(ηλικίας κάτω των 18 ετών). Η αστυνομία 
ανησυχεί ότι μπορεί να υπάρχουν και άλ-
λα θύματα.

Χ
ιλιάδες ύποπτα προϊόντα «μαϊ-
μού» κατασχέθηκαν από την ε-
πιδρομή της αστυνομίας σε διά-
φορα καταστήματα στο Pacific 

Mall την Τετάρτη. Περισσότεροι από 30 
αστυνομικοί της Περιφερειακής Αστυνο-
μίας του York εξέδωσαν επτά εντάλμα-
τα έρευνας σε διάφορες θέσεις λιανικής 
πώλησης εντός του εμπορικού κέντρου 
και σε μία κατοικία στο Markham κατό-
πιν καταγγελιών από πολίτες. Τα στοιχεία 
που κατασχέθηκαν περιλάμβαναν ρούχα, 
τσάντες και αξεσουάρ κινητού τηλεφώ-
νου καθώς και μια ποσότητα χρημάτων 
που κατασχέθηκαν από το σπίτι ενός από 
τους ιδιοκτήτες ενός κιόσκι στο εμπορικό 
κέντρο. Η αστυνομία λέει ότι δεν έχουν 
επιβληθεί κατηγορίες, ωστόσο, η έρευ-
να συνεχίζεται. Η επιδρομή εντάσσεται 
σε μια μηνιαία έρευνα για παραποιημέ-
να εμπορεύματα. Η διοίκηση του εμπο-
ρικού κέντρου αναφέρει ότι έχει λάβει 
μέτρα για την αντιμετώπιση της παράνο-
μης δραστηριότητας, συμπεριλαμβανο-
μένης της έκδοσης επιστολών και προει-
δοποιήσεων στους ιδιοκτήτες. Το Pacific 
Mall αναφέρει επίσης ότι συνεργάζεται 
με τους κατασκευαστές για να βοηθήσει 
στην ταυτοποίηση προϊόντων απομίμη-

σης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσλη-
ψης ιδιωτικού ερευνητή για τη διεξαγωγή 
εσωτερικών ελέγχων και την έναρξη μιας 
ιστοσελίδας όπου οι αγοραστές μπορούν 
να αναφέρουν τα υποτιθέμενα προϊόντα 
απομίμησης που πωλούνται.

24χρονος κατηγορείται για 
αποπλάνηση ανηλίκου στο Τορόντο

Επιδρομή στο Pacific Mall της αστυνομίας για 
την εύρεση προϊόντων «μαϊμού»

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου του Τορόντο 
διαμαρτύρονται για την νέα πολιτική του 

πανεπιστημίου περί ψυχικής υγείας

Π
ίσω από κλειστές πόρτες το διοι-
κητικό συμβούλιο του του Πανεπι-
στημίου του Τορόντο ψήφισε υπέρ 
της υποβολής μιας αμφιλεγόμενης 

πολιτικής που θα υποχρεώνει τους σπουδα-
στές που αντιμετωπίζουν κρίση λόγω ψυχο-
λογικών προβλημάτων να πάρουν άδεια 
απουσίας. Η πολιτική άντλησε κακή κριτική 
από φοιτητές που δήλωσαν ότι το πανεπι-
στήμιο δεν λαμβάνει υπόψη την φωνή όσων 
ζουν με ένα θέμα ψυχικής υγείας. Οι φοιτητές 
ζήτησαν από τα μέλη της επιτροπής να καθυ-
στερήσουν την ψηφοφορία για την νέα πολι-
τική, καλώντας τη διοίκηση να λάβει υπόψη 
τις ανησυχίες που εξέφρασαν. Η πολιτική, 
σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, παρέχει στους 
φοιτητές που αντιμετωπίζουν κρίσεις λόγω 
ψυχολογικών προβλημάτων την επιλογή να 
κάνουν εθελοντική ή υποχρεωτική απουσία 
και να παραμείνουν εγγεγραμμένοι έως ότου 
βρουν την κατάλληλη θεραπεία για να αντι-
μετωπίζουν τις κρίσεις. Ωστόσο, οι φοιτη-
τές υποστηρίζουν ότι η πολιτική αυτή έχει 
επιβλαβή κενά που δεν λαμβάνουν υπόψη 
τις εμπειρίες όλων των φοιτητών. Υπάρχουν 

επίσης ανησυχίες από τους φοιτητές ότι η 
διοίκηση δεν πρόκειται να συζητήσει λύσεις 
υπέρ αυτής της πολιτικής. Νωρίτερα αυτό το 
έτος, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Οντάριο (OHRC) απέστειλε ανοικτή επι-
στολή στο πανεπιστήμιο λέγοντας, μεταξύ 
άλλων, ότι αυτή η πολιτική μπορεί να οδηγή-
σει σε διακρίσεις. Η πολιτική προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί σε ακραίες περιστάσεις, ενώ 
η διοίκηση προσθέτει ότι αναμένει να την 
εφαρμόσει τρεις έως πέντε φορές το χρόνο.

4 ανήλικα αγόρια αντιμετωπίζουν κατηγορίες 
για ληστείες σε δημόσια πάρκα
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Στο καινούριο κέντρο «ΦΩΤΙΑ» 
στην O’Connor και Pape, 

με πρωτοποριακό φωτισμό και διακόσμηση 
παρευρέθηκε και φιλοξενήθηκε από την 

διεύθυνση ο γνωστός μπασκετμπολίστας του 
ΝΒΑ, Τζαμάλ Μαγκλόιρ, απολαυμβάνοντας 

γευστικούς μεζέδες του καταστήματος. 

ΚΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ
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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)

ΤΟ ΑΞΙΕΠΑΙΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΤΟΥ Γιώργου Σκαμπαρδώνη

Γραβατούλες, χαμογελάκια, προκλητικότατες θριαμβολο-

γίες και...ανεξήγητη αυτοπεποίθηση από ένα κυβερνητικό 

μόρφωμα Σταλινικής ιδεολογίας και πράξεων. Γιατί άραγε; 

Τι είναι αυτό που δίνει σ’ αυτόν τον συρφετό –που θέλει να 

αποκαλείται.... κυβέρνηση- τέτοιου είδους σιγουριά ή μάλ-

λον ποιοί είναι αυτοί που δείχνουν ότι «συμπαραστέκο-

νται» και στηρίζουν αυτή την συμμορία;

Ό
ταν ήταν να αποφασίσουν οι Γερμανοί τον πόλεμο (Β’ 

Παγκόσμιο), υψηλόβαθμος Ναζί αναρωτήθηκε σε μια 

σύσκεψη πώς θα κυβερνήσουν τόσες χώρες που θα 

κατακτούσαν. Και ο Άλφρεντ Ρόζενμπεργκ, υπεύθυ-

νος για τα ιδεολογικά του κόμματος, είπε: «Υπάρχουν σε κάθε 

χώρα αρκετά ιδιοτελή καθάρματα που θα συνεργαστούν πρόθυ-

μα μαζί μας». Και είχε δίκιο: βρήκαν ενθουσιώδεις δωσίλογους 

παντού, κάτι που συμβαίνει μονίμως στην Ιστορία – ο Β΄ Παγκό-

σμιος δεν αποτέλεσε εξαίρεση σχετικά με τη συχνότατα ποταπή 

ανθρώπινη φύση.

  Ίσως η πιο θεαματική περίπτωση, όπως γνωρίζουν αρκετοί 

αλλά αξίζει να ξαναθυμόμαστε πάντα (αντί να γράψω με εστίαση 

το Σκοπιανό), ήταν ο Εβραίος «Πρόεδρος του γκέτο του Λοντζ». 

Μετά τη συμφωνία Ναζί – Σοβιετικών του 1939, οι δύο εισέβα-

λαν στην Πολωνία και την διαμέλισαν. Η πιο σημαντική πόλη 

μετά τη Βαρσοβία ήταν το Λοντζ, όπου οι Γερμανοί τον Απρί-

λιο του ’40 έφτιαξαν γκέτο εγκλείοντας μέσα περί τους 165.000 

Εβραίους. Τοποθέτησαν επικεφαλής ένα συμβούλιο τριάντα 

ενός Εβραίων με πρόεδρο τον Μορντεχάι Χάιμ Ρουμκόφσκι, που 

ήταν τότε ασφαλιστής, διευθυντής κάποιου ορφανοτροφείου. 

Διέκριναν πάνω του τις ικανότητες και το τάλαντο ενός ιδανικού 

δωσίλογου και ο Ρουμκόφσκι δεν τους απογοήτευσε καθόλου. 

Σύντομα κάρφωσε όλο το συμβούλιο των τριάντα ενός ότι δεν 

υπακούουν απόλυτα στις διαταγές του και οι Ναζί τους εκτέλε-

σαν άπαντες, αντικαθιστώντας τους με καινούργιους, αρκού-

ντως υποτακτικούς που θα έκαναν μέχρι και κωλοτούμπες για 

να επιβιώσουν. Στη συνέχεια ο Ρουμκόφσκι διόρισε μέλη της 

οικογένειάς του, φίλους και αυλικούς σε ανώδυνες εργασίες 

και θέσεις για να περνούνε καλά, ενώ φερόταν με ανελέητη 

βαναυσότητα στους υποκάτω -μετέτρεψε το γκέτο σε ισχυρό-

τατη μονάδα παραγωγής πολεμικού υλικού για τους στρατιώτες 

της Βέρμαχτ. (Μάλλον θα έβγαζε και πλεόνασμα). Ο ίδιος ζούσε 

σαν άρχοντας, κυκλοφορούσε με ακριβή άμαξα και ήταν από-

λυτα δουλικός απέναντι στους Γερμανούς, οι οποίοι αφενός τον 

επαινούσαν αφειδώς, ενώ ταυτόχρονα τον ειρωνεύονταν μεταξύ 

τους ανελέητα: ένας δοτός, σαλταρισμένος βασιλιάς που απλώς 

έκανε delivery των διαταγών τους με απέραντη προθυμία. Το 

μότο του ήταν: «Είμαι πάντα δέκα λεπτά μπροστά από οποια-

δήποτε γερμανική εντολή». Οξυδερκής άνθρωπος. Έφτασε στο 

σημείο να βγάλει και δικό του νόμισμα στο γκέτο, το περίφημο 

«Ρούμκιν» - απ’ το όνομά του.

 Το 1941 έγιναν κάποιες στάσεις εργασίας στο γκέτο με αίτημα 

καλύτερες συνθήκες και φαγητό και ο Ρουμκόφσκι έστειλε τα 

Ες-Ες και την κατέστειλαν με πολλούς νεκρούς και τραυματίες, 

βεβαίως – διότι όφειλε να υπηρετήσει τη σταθερότητα. Τέλη 

Ιανουαρίου του 1942, οι Γερμανοί ζήτησαν 10.000 Εβραίους να 

τους μεταφέρουν για εκτέλεση στο στρατόπεδο Χέλμνο και ο 

Ρουμκόφσκι τους έδωσε με αξιέπαινη για τους Ναζί (να τοι, πάλι, 

οι έπαινοι) προθυμία. Τον Απρίλιο οι αφέντες ζήτησαν άλλους 

34.000 και τον Σεπτέμβριο άλλους 26.000 και ο «πρόεδρος» 

τους έστειλε με επαγγελματική συνέπεια στα κρεματόρια. Ίσως 

και σε αυτή την περίπτωση να βρισκόταν μπροστά από τις επιθυ-

μίες των Γερμανών ώστε να τους είναι ευάρεστος. Η αποθέωση 

προέκυψε τον Σεπτέμβριο που, μαζί με την φουρνιά των 26.000, 

έβγαλε έναν λόγο που θεωρείται από τους πιο επαίσχυντους 

στην Ιστορία, ζητώντας από τους ομόθρησκούς του στο γκέτο 

να παραδώσουν τα παιδιά τους και τους γέροντες άνω των 65 

ετών με προορισμό την εξόντωση στο Άουσβιτς. Έγινε κλαυθμός 

και οδυρμός. Τα παιδιά αποχωρίστηκαν τους γονείς τους, απο-

σπάστηκαν βιαίως οι ηλικιωμένοι και τους φόρτωσαν στα βαγό-

νια. (Διότι ο πρόεδρος όφειλε  να υπηρετήσει επιμελώς την Τάξη 

στην περιοχή).

  Τέλη του 1944 και στο γκέτο του Λοντζ είχαν επιβιώσει λίγοι 

Εβραίοι και μαζί με αυτούς και ο Ρουμκόφσκι, ο οποίος προ-

φανώς ήλπιζε να γλιτώσει έπειτα από τόση υποταγή και ύστερα 

από τόσους επαίνους των κατακτητών. Αλλά στον τελευταίο 

συρμό και στο έσχατο βαγόνι (ειδικά διαμορφωμένο) φόρτω-

σαν και τον ίδιο με προορισμό το Άουσβιτς. Προφανώς ακόμα 

δεν θα ανησυχούσε ο «πρόεδρος» και σίγουρα θα περίμενε 

ειδική μεταχείριση ύστερα από τόσες υπηρεσίες που πρόσφερε. 

Αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες, μόλις αποβιβάστηκαν στο Άου-

σβιτς κάποιοι Εβραίοι που ήταν στο ίδιο τρένο πληροφόρησαν 

έναν Sonderkommando (ομάδα κρατουμένων που μετέφεραν τις 

σορούς των εξοντωμένων) για την άμεση ευθύνη του Ρουμκόφ-

σκι στον σχεδόν ολοκληρωτικό αφανισμό των ομοθρήσκων 

τους του γκέτο, τα καμώματα, το σύνδρομο μεγαλείου, τον κυνι-

σμό και την υποταγή, την αλαζονεία και την δουλικότητά του. Το 

Sonderkommando τον έπιασε, αλλά δεν τον εκτέλεσε διαμιάς, 

παρά τον σκότωσε ταπεινωτικά με ανελέητο ξυλοδαρμό.

Ο Ρουμκόφσκι δεν είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστη περίπτωση –

αρκετοί έχουν υπηρετήσει προκλητικά ξένες δυνάμεις κατο-

χής, εξάρτησης, ή δήθεν διεθνισμού, στο όνομα της τάξης, 

της επανάστασης, της σταθερότητας, της θρησκείας, ή με 

άλλα προσχήματα, εις βάρος της χώρας τους και των βου-

λήσεων του λαού τους. Ρητορική, δικαιολογίες και ευφημι-

σμοί υπάρχουν για τους πάντες. Και πριν και εκ των υστέ-

ρων.
  Το καθόλου ξεχωριστό με τον Ρουμκόφσκι ήταν ότι πίστεψε 

πως ήταν Μεσσίας – ενώ ήταν ένας υπάκουος ουρακοτάγκος με 

στολή ναυάρχου. Και ένα εμβληματικό, αιώνιο πρότυπο προς 

αποφυγήν.

  Ο επιζήσας ιταλοεβραίος συγγραφέας Πρίμο Λέβι γράφει στο 

βιβλίο του «Αυτοί που βούλιαξαν κι αυτοί που σώθηκαν» (εκδό-

σεις Άγρα) πως όταν γύρισε από το Άουσβιτς ανακάλυψε στην 

τσέπη του ένα κέρμα από ελαφρύ κράμα, που είχε βρει πετα-

μένο στο στρατόπεδο. Ήταν ένα Ρούμκιν, το νόμισμα που είχε 

βγάλει στο γκέτο του Λοντζ ο Ρουμκόφσκι, τον οποίο αποκαλεί 

«καθωσπρέπει ηλίθιο, ιδεώδες κορόιδο». Και συμπληρώνει: 

«Ωθήθηκε σε αυτό τον δρόμο απ’ τους γερμανούς κυρίους του, 

οι οποίοι τον περιγελούσαν, βέβαια, αλλά εκτιμούσαν το ταλέντο 

του, του καλού διοικητή και ανθρώπου της τάξης».

  Πριν τους τελευταίους συρμούς ο Ρουμκόφσκι είχε παραγγείλει 

να φτιάξουν γραμματόσημο με αποτυπωμένο το κεφάλι του στε-

φανωμένο απ’ τις ακτίνες της Πίστης και της Ελπίδας. (Ρε, μανία, 

όλοι με την Ελπίδα). Αλλά η Ελπίδα, τελικά και ως συνήθως, δεν 

ήρθε.
Οι πραγματικοί Έλληνες έχουμε την Νέμεση. Ε! λοιπόν είναι 

υπαρκτή. Όταν διαπράττεις ύβρη, η Νέμεσις επεμβαίνει! Θα το 

δείτε. Δεν αργεί.

Επιμέλεια, Επιλογή, Ευθύνη

Δημήτριος Δ. Γκεκόπουλος
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Yovanna Ventura:
Βραζιλιάνικο παραλήρημα...

Μια ματιά στις 
εκρηκτικές 
φωτογραφίες της 
πιτσιρίκας Yovanna 
Ventura από το 
Μαϊάμι θα σας κάνει 
να καταλάβετε γιατί 
κάνει τους άντρες να 
παραληρούν.  Αλλά 
και γιατί ο Τζάστιν 
Μπίμπερ είχε πέσει 
για ένα φεγγάρι στα 
πόδια της.

Το σίγουρο είναι ότι 
έχουν πολλά να δουν 
τα μάτια μας από τη 
21χρονη Γιοβάνα, 
που έχει όλο το 
«πακέτο» και είναι 
ήδη μία σούπερ σέξι 
σταρ.
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Τ
ον γνωρίσαμε 
πρόπερσι,στην 
συμμετοχή του 
σ την αγαπη-

μένη σειρά του Αντ1 
«Συμμαθητές». Ανήκει 
στους νέους,ταλαντού-
χους και γοητευτικούς 
ηθοποιούς της νέας γε-
νιάς. Και φυσικά μετά 
από αυτό δεν εξαφα-
νίστηκε,τον είδαμε και 
στο «So you think you 
can dance» πάλι στον 
Αντ1 άλλα δεν έμεινε ε-
κεί. Τον είδαμε και μέ-
σα από την τελευταία 
μας συμμετοχή στον 
διαγωνισμό τραγου-
διού της Eurovision και 
πραγματικά το ταλέντο 
του μας μάγεψε ακόμη 
μία φορά.

Στικούδη: τους γράφω 

στο... γατάκι μου, το 

τσαντάκι μου, το ...άκι μου

Η Κατερίνα Στικούδη στην 
τελετή απονομής των βρα-
βείων MAD θα παρουσιάσει 
ένα ντουέτο με τον Claydee.

Όταν, όμως, ρωτήθηκε από 
ρεπόρτερ του Έψιλον πως αντι-
δράς στις αρνητικές κριτικές, 
είπε: «Τους γράφω όλους στο 
πολύ όμορφο… γατάκι μου, 
τσαντάκι μου και γενικά... άκι 
μου».

Νέος...ωραίος και 

φυσικά με ταλέντο..

Αρχικά τον γνωρίσαμε όταν 
ακόμη στο κανάλι της Μεσο-
γε ίου (Mega) γ ινόν του-
σαν ακόμη τηλεοπτικές σει-
ρές. Φυσικά όπως καταλά-
βατε μιλάμε για τον Mιχάλη 
Λεβεντογιάννη που έπειτα 
τον είδαμε σε πρωταγωνι-
στικό ρόλο σε σήριαλ του 
Ant1 άλλα και φέτος στο 
«Τατουάζ» στον Alpha.

Η ξανθιά τραγουδίστρια 
διαθέτει ένα από τα πιο 
καυτά κορμιά στην ελλη-
νική showbiz…και αν δεν το 
πιστεύετε,δείτε το ολόγυμνο 
να τρελαθείται !!

Έκοψε την ανάσα ο Ιάσων 
Μάνδηλας

Αυτή είναι η πιο καυτή 
Ελληνίδα αγρότισσα

Τίνα Μελά και τα 

μυαλά στα κάγκελα!!

Ε
ίμαστε περήφανοι που έχουμε συμπε-
ριλάβει την εντυπωσιακή Ελληνίδα 
κουκλάρα σ’ αυτή την στήλη πολλές 
φορές, καθώς θεωρούμε πως πρόκει-
ται για μία από τις πιο καυτές παρου-

σίες στην χώρα μας.

Φυσικά και μιλάμε για την Ελίνα Καντζά, η οποία 
παρότι έχει περάσει τα 40 συνεχίζει να μας εντυ-
πωσιάζει. Βλέπετε, η πανέμορφη Θεσσαλονι-
κιά διατηρεί τρομερή κορμάρα με απίστευτες 
αναλογίες, που δύσκολα μπορείτε να τις βρείτε 
ακόμα και σε… 20άρες!

Αυτή είναι η Ελληνίδα 40άρα με την 
απίστευτη κορμάρα!

Ε
ίναι από τις γυ-
ναίκες που δεν 
μπορούμε να την 
χορτάσουμε με 

τίποτα και θέλουμε να 
την… απολαμβάνουμε 
όσο περισσότερο μπο-
ρούμε. Αυτό φαίνεται 
πως το ξέρει πολύ καλά 
και για τον λόγο αυτό, 
οι πόζες της στα social 
media είναι ιδιαίτερα 
καυτές και αποκαλυπτι-
κές.

Σχεδόν καθημερινά, ο 
ανδρικός πληθυσμός 
δέχεται… χτυπήματα 
από την Ασημίνα Ιγγλέ-
ζου, για την οποία και 
σας γράφουμε και δια-
θέτει τρομερές καμπύ-
λες και αναλογίες. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα 
αποτελούν οι τελευταίες 
πόζες, όπου αποφάσισε 
να ασχοληθεί με την 
καλλιέργεια της γης. Με 
τα απολύτως απαραίτητα 
πάντα…
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T
ο μοντέλο, Abby Parece, πριν λίγο 
καιρό είχε κάνει μία ανατρεπτική 
φωτογράφιση, καθώς έβαλε το μα-
γιό της

αλλά αντί για θάλασσα, επέλεξε… το βουνό.
Σήμερα, βάζει τα καλά της εσώρουχα 
και προτιμά την άνεση μιας σουίτας στο 
Las Vegas, μαζί με τον φωτογράφο Garry 

‘Prophecy’ Sun. Το μοντέλο του Maxim, κοι-
τάζει λάγνα το φακό ο οποίος εστιάζει στο 
βλέμμα της και στις πληθωρικές της καμπύ-
λες.

«Το πάθος μου και το όνειρό μου ήταν πάντα 
το μόντελινγκ», έχει δηλώσει η 28χρονη 
Abby, η οποία τα κατάφερε και με το παρα-
πάνω.

Κ
άπου σ τα μέ-
σα Φεβρουαρί-
ου μάθαμε πως ο 
sexy star έχει μια 

νέα σύντροφο στην ζωή 
του, η οποία μάλιστα εί-
ναι και 17 χρόνια μικρό-
τερη του. Τότε η είδηση 
δεν επιβεβαιώθηκε, ούτε 
δόθηκε ιδιαίτερη έκταση 
στο θέμα, μέχρι πριν από 
λίγες ημέρες τους είδαμε 
και πάλι μαζί. Όπως λοι-
πόν πολύ καλά κατάλαβες, 
οι δύο stars είναι έκτοτε 
ζευγάρι και μέχρι τώρα το 
κρατούσαν μυστικό. φω-
τογραφικός φακός απα-
θανάτισε εκ νέου τον Josh 
Duhamel και την 28χρονη 
Eiza Gonzalez το απόγευ-
μα του Σαββάτου να ψωνί-
ζουν στο εμπορικό κέντρο, 
με την μελαχρινή καλλονή 
να τον κρατάει αγκαζέ καθ’ 
όλη την διάρκεια με πολύ 
τρυφερότητα.

Το νέο διάσημο ζευγάρι του Hollywood σε 
μία σπάνια εμφάνιση του

Η 
L i n d a 
Palacio εί-
ναι από την 
Κολομβία 

και τα σωματικά της 
προσόντα σε συνδυ-
ασμό με το υπέροχο 
πρόσωπό της τράβη-
ξαν το ενδιαφέρον με-
γάλων περιοδικών που 
θέλησαν να την φιλο-
ξενήσουν στις σελίδες 
τους.

 Ανάμεσα σε αυτά και το 
Sports Illustrated.

Το μοντέλο με το εντυ-
πωσιακό μπούστο ανε-
βάζει συχνά-πυκνά απο-
καλυπτικές πόζες της στο 
Instagram.

Abbey Parece: θα πάθετε πλάκα Γνωστή ξανθιά σεξοβόμβα 
τα έδωσε όλα για όλα στο 

Instagram της!

Α
πό την μία βρίσκον ται 

οι επικριτές της που την 

κράζουν για την τόση σι-

λικόνη που έχει πάνω της, 

και από την άλλη οι ακόμα περισσό-

τεροι θαυμαστές της, που τους τρέ-

χουν τα σάλια με αυτά που βλέπουν. 

Και τι βλέπουν… Όλα τους τα δείχνει 

σχεδόν η Courtney Stodden και μά-

λιστα στο πιάτο.. Δείτε τι ανέβασε η 

γνωστή περσόνα και μπλόκαρε το σύ-

στημα!

Η Linda Palacio συνέχεια 
ανεβαίνει
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Αγάπη για τις τέχνες και τα γράμματα, 
ναυτοσύνη, πλούσια βλάστηση, 
φυσιολατρικά μονοπάτια, τοπικές 
νοστιμιές και κρυστάλλινα νερά.

Ε
ίναι σαν να μη βρίσκεσαι στις Κυκλάδες, 
κι ας βρέχεται από το βαθύ μπλε του Αι-
γαίου. Η Άνδρος έχει κάποιες γυμνές 
πλαγιές με τη χαρακτηριστική τραχύτη-

τα του κυκλαδικού τοπίου, αλλά ταυτόχρονα έ-
χει πολλές πηγές και μια πραγματικά πλούσια 
βλάστηση. Η αυτάρκειά της σε αγροτοκτηνοτρο-
φικά προϊόντα και η ενασχόληση των κατοίκων 
με τη ναυτιλία την κράτησαν για χρόνια μακριά 
από τον τουρισμό. Καπεταναίοι και ναυτικοί που 
έμεναν για καιρό χωριστά από τις γυναίκες και 
τις οικογένειές τους κάθε άλλο παρά ξένους ή-
θελαν στο νησί, για ευνόητους λόγους. Πέρασε 
με ήπιο τρόπο στον τουρισμό και αναπτύσσεται 
αργά, σταθερά και με μέτρο. Πρόσφατα, πολ-
λοί από τους επιχειρηματίες της συσπειρώθη-
καν, δημιουργώντας το δίκτυο CTN – Cycladic 
Tourism Network (https://andros.travel), για την 
καλύτερη προβολή της στην Ελλάδα αλλά και 
στο εξωτερικό.

Η «ΕΔΕΜ» ΤΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ
Έτσι αποκαλούσε ο ποιητής την ιδιαίτερη 
πατρίδα του, και όχι άδικα. Το τοπίο της είναι 
πλούσιο σε παραλλαγές: τέσσερις βασικοί ορει-
νοί όγκοι (η Ράχη, οι Γερακιώνες, η Κουβάρα 
και το Σκούντι) ορίζουν το ανάγλυφό της, με τις 
βελανιδιές και τα σφενδάμια, τα πλατάνια, τις 
καστανιές, τα σκλήθρα, τις καρυδιές, τα πανύ-
ψηλα κυπαρίσσια, τις ελιές και τα οπωροφόρα. 
Έχει επίσης κελαρυστά ρυάκια, καταρράκτες, 
πηγές και κρήνες, γι’ αυτό το νησί κατά την 
αρχαιότητα ονομαζόταν Υδρούσσα. Άνδρος 
ήταν το όνομα του πρώτου κατοίκου της, σύμ-
φωνα με τη μυθολογία. Τοξωτά γεφύρια, νερό-
μυλοι και ξωκλήσια κάνουν τους περιπάτους 
ακόμα πιο όμορφους.
Τα μονοπάτια της υπολογίζεται ότι ξεπερνούν 
σε συνολικό μήκος τα 300 χλμ. Μια συνεχής 
διαδρομή 100 χλμ. του δικτύου Andros Routes 
έχει πάρει την ευρωπαϊκή πιστοποίηση Leading 
Quality Trails – Best of Europe. Συναντάμε την 
πρωτεργάτιδα του Andros Routes, Όλγα Καρα-
γιάννη, στο χωριό Αποίκια, στη μαρμάρινη 
κρήνη της πηγής Σάριζα – εδώ κοντά εμφιαλώ-
νεται το μοναδικό νερό που προέρχεται από τις 
Κυκλάδες.
Η ηρεμία της και ο τρόπος που κινείται μέσα στη 
φύση μεταδίδουν την αγάπη της γι’ αυτήν και 
δικαιώνουν την απόφαση ζωής που πήρε πριν 
από 14 χρόνια να αφήσει την Αθήνα για να αφο-
σιωθεί στη δημιουργία ενός δικτύου περιπατη-
τικών μονοπατιών.
Ξεκινάμε την πεζοπορία παίρνοντας το παρα-
κλάδι του μονοπατιού Χώρας-Βουρκωτής έως 
την περίφημη Πυθάρα, με τον μικρό καταρρά-
κτη και τη λίμνη. Eυκολοδιάβατo, κατάλληλο 
ακόμα και για παιδιά. Αργότερα, στο μονοπάτι 
των Αποικιών για το Τοξωτό Γεφύρι κάνουμε 
μια μικρή στάση για να κόψουμε ένα κλαράκι 
καπουτσίνο (Τropeolum majus) και να δοκιμά-
σουμε, μικροί και μεγάλοι, την ελαφρώς πιπε-
ράτη γεύση του αρωματικού φυτού που κάποιοι 
σεφ χρησιμοποιούν σε σαλάτες.
Η ενδοχώρα της Άνδρου είναι ένας κόσμος ανε-

ξάντλητος, με ιστορίες για μεγάλους έρωτες, 
όπως αυτός που διηγείται η Ιωάννα Καρυστι-
άννη στο βιβλίο της και έχει μεταφέρει ο Παντε-
λής Βούλγαρης στη «Μικρά Αγγλία». Την ταινία 
μάς θύμισαν μια στάση στο «Γεφύρι της Αγά-
πης» στο Επισκοπειό, οι ανθισμένες κάλες (calla 
lillies) και η συζήτηση για την κλειστή, γυναικο-
κρατούμενη κάποτε, Άνδρο και τις σκληρές συν-
θήκες του ναυτικού επαγγέλματος.
Άλλα σημεία με ενδιαφέρον είναι τα καστρο-
μονάστηρα της Άνδρου, όπως αυτό της Πανα-
χράντου με την απίθανη θέα. Μάλιστα, αν δείτε 
κάποιο αρπακτικό να πετάει ψηλά, δεν αποκλεί-
εται να είναι μαυροπετρίτης ή σπιζαετός – και τα 
δύο είναι σπάνια είδη της πλούσιας ορνιθοπα-
νίδας του νησιού. Ο αιγαιόγλαρος και ο θαλασ-
σοκόρακας, που επίσης σπανίζουν, προτιμούν 
βραχώδεις ακτές και νησάκια.  
Η Αριάνα Μασέλου της εταιρείας Trekking 
Andros, η οποία άφησε πριν από δέκα χρόνια 
την  Αθήνα για να ζήσει στα Αηδόνια, ένα μικρό 
χωριό με όμορφα πυργόσπιτα, μας οδηγεί στο 
μονοπάτι από τον πάνω  Άγιο Πέτρο προς τον 
Πύργο του Αγίου Πέτρου, ένα κυλινδρικό μνη-
μείο της ελληνιστικής περιόδου (4ος-3ος αι. 
π.Χ.), που φτάνει σε ύψος τα 20 μ. και ο ρόλος 
του ήταν να εποπτεύει στεριά και θάλασσα. 
Κόβουμε αγριοφασκόμηλο, θρούμπι, άγρια 
λεβάντα και την «κώμη της Αφροδίτης», δηλαδή 
αδίαντο. Στις πλαγιές τριγύρω διακρίνουμε τα 
μακρυνάρια, έναν τύπο ανδριώτικου αγροτό-
σπιτου. Στο νησί, η λιτή αιγαιοπελαγίτικη αρχι-
τεκτονική συνυπάρχει με νεοκλασικά, ενετικά 
πυργόσπιτα κι άλλα πετρόχτιστα οικήματα.

ΑΡΧΟΝΤΙΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΠΟΛΙΤΙ-
ΣΜΟΣ
H Χώρα σε κερδίζει αμέσως, με τα αρχοντικά 
γύρω από τον κεντρικό της δρόμο και το Εμπει-
ρίκειο Γηροκομείο και Νοσοκομείο σε περίο-
πτη θέση.
Σοκάκια οδηγούν στο Παραπόρτι και στο Νει-
μποριό, τις δύο παραλίες δεξιά και αριστερά 
της, για πολύ κοντινές βουτιές. «Είναι σαν ένα 

μεγάλο καράβι η Χώρα της, που έχει για πλώρη 
το Ναυτικό Μουσείο», λένε οι ντόπιοι. Ειδικά η 
θαλασσοχτυπημένη παλιά πόλη έχει ξεχωριστή 
γοητεία.
Τα Λειβάδια, η συνοικία δεξιά της Άνδρου, είναι 
γεμάτα οπωρώνες (λεμονιές, πορτοκαλιές, 
μηλιές, ροδακινιές, κ.ά.) τους μπαξέδες όπως 
αποκαλούν ακόμη και τα μεγάλα κτήματα οι ντό-
πιοι. «Αυτά τα προϊόντα φόρτωναν στα καρά-
βια παλιότερα. Σήμερα έχουμε πρόβλημα, δεν 
φεύγει όλο το προϊόν για τις αγορές», μας λέει 
ο Νίκος Βούλγαρης ανάμεσα στις λεμονιές του.    
Η ναυτιλία είχε αναπτυχθεί ήδη από τα χρόνια 
της τουρκοκρατίας και μετά την Επανάσταση 
η οικονομία εκτινάχθηκε. Οι καπεταναίοι του 
νησιού είχαν τη διορατικότητα να επενδύσουν 
εγκαίρως στα ατμόπλοια και το 1939 η Άνδρος 
ερχόταν δεύτερη μετά τον Πειραιά σε αριθμό 
νηολόγησης πλοίων.
Ό,τι έχει γραφτεί για την Άνδρο –χειρόγραφα, 
άρθρα, βιβλία κ.ά.– υπάρχει στην Καΐρειο Βιβλι-
οθήκη (τηλ. 22820-22262), στους 85.000 περί-
που τίτλους βιβλίων που φιλοξενεί. Διαβάστε τα 
βιβλία του Ανδριώτη ιστορικού Άρη Πολέμη και 
ζητήστε να σας ανοίξουν τη μικρή αίθουσα με τη 
συλλογή του Θεόφιλου Καΐρη, στην οποία χρω-
στά την ίδρυσή της. Ταξιδέψτε στις εικόνες και 
στα υπερρεαλιστικά κείμενα του Ανδρέα Εμπει-
ρίκου.
Το σπίτι του τελευταίου, ένα αρχοντικό της 
Χώρας με εξαιρετικά ζωγραφιστά ταβάνια, 
αναπαλαιώνεται από την οικογένεια Βαλμά και 
σύντομα θα λειτουργήσει ως τμήμα του ξενοδο-
χείου Micra Anglia με δύο αυτόνομες σουίτες. 
Μέσα από την αρχιτεκτονική της, τα μαρμάρινα 
φουρούσια, τα οικόσημα δίπλα στις πόρτες, η 
Άνδρος διατηρεί τον αρχοντικό αέρα άλλης επο-
χής.
Αλλά και μια απλότητα. Στην «καλημέρα» που 
θα ανταλλάξεις με τους ντόπιους, στη συνή-
θεια των μεγαλύτερων να πιάνουν ένα τρα-
πέζι ο καθένας στο καφενείο. Στο καρότσι του 
Σωτήρη που εμφανίζεται ξαφνικά φέρνοντας 
φρέσκο ψάρι στη Χώρα. Εικόνες που θυμίζουν 

ασπρόμαυρη ελληνική ταινία. Η Άνδρος εξάλ-
λου αγαπάει τις τέχνες, διαθέτει τη δική της κινη-
ματογραφική λέσχη (www.androsfilm.gr), το 
θερινό Cine Aυλή, ενώ από το 2015 διοργανώ-
νει το ετήσιο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου (www.
festivalandros.gr).
Μαζί με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, του 
οποίου η φετινή περιοδική έκθεση είναι αφιε-
ρωμένη στον Δημήτρη Μυταρά, δημιουργούν 
μια κοιτίδα πολιτισμού.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΝΟΣΤΙΜΙΕΣ
Θα βρείτε φρέσκα ψάρια από τα καΐκια, αλλά 
και εξαιρετικά αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα. 
Χαρακτηριστικά, διαθέτει μια ενδιαφέρουσα 
γκάμα από τοπικά –μαλακά κυρίως και πεντανό-
στιμα– τυριά. Από το βραβευμένο από το περι-
οδικό «Γαστρονόμος» βολάκι του Ασούτη μέχρι 
την πετρωτή ή αρμεξιά, όπως λέγεται το κατσι-
κίσιο τυρί της. Στο νησί θα βρείτε ακόμα θεϊκό 
μέλι, λεμόνια, πορτοκάλια, ζουμερά μανταρίνια 
και γλυκά του κουταλιού, όπως το ανδριώτικο 
παμπιλόνι. Αφήνοντας πίσω την ορεινή Μεσα-
ριά, στις απίθανες αραιοκατοικημένες πλαγιές 
θαυμάζουμε αμέτρητες ξερολιθιές και αμασιές, 
όπως θέλει η τοπική διάλεκτος τις αναβαθμίδες, 
που παλιότερα καλλιεργούνταν σπιθαμή προς 
σπιθαμή.
Η γευσιγνωσία συνεχίζεται στο Sea Satin Nino 
του παραθαλάσσιου Κορθίου με ντόπιο κατσι-
κάκι κι ένα ποτήρι κρασί Φάμπρικα.
Η Άνδρος βρίσκεται σε εκείνο το μαγικό σημείο 
καμπής όπου οι τοπικές γεύσεις συναντιούνται 
με σύγχρονες τάσεις γαστρονομίας, κάτι που 
θα μπορούσε να αναδειχθεί ακόμα περισσό-
τερο. Η ίδια σκέψη επανέρχεται ένα βράδυ στον 
Πιτροφό, ένα από τα ορεινά καταπράσινα χωριά 
της, κοντά στις Μένητες, ενώ καθόμαστε στην 
αυλή του Ζοζέφ, με τα δέντρα, τη γιρλάντα με 
τα φώτα και την παρέα που παίζει νησιώτικα. Η 
Κατερίνα Ρεμούνδου, γνωστή ως Τατά, σερβίρει 
πεντανόστιμο μουσακά με αγκινάρες, φουρτά-
λια με κουκιά και Androp, το πρώτο τσίπουρο 
που εμφιαλώνεται στο νησί.

Άνδρος: Πολλά νησιά σε ένα
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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 1 μεγάλο χταπόδι, περίπου 1.600 γρ., καθαρισμένο και κομμένο σε κομμάτια των 3 εκ.
 ª 3 ξερά κρεμμύδια, σε λεπτές φέτες
 ª 2 σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομμένες
 ª 1 μικρό και τρυφερό κλωνάρι σέλινου, μαζί με τα φύλλα του, ψιλοκομμένα
 ª 1 μέτριο καρότο, σε ψιλά κυβάκια
 ª 1 φύλλο δάφνης
 ª 5 κόκκοι μαύρου πιπεριού, χοντροκοπανισμένοι
 ª 1 κουτ. γλυκού μαραθόσπορος, κοπανισμένος
 ª 200 ml ξηρό, λευκό κρασί
 ª 3 μεγάλες και ώριμες ντομάτες, τριμμένες (με το ζουμί τους)
 ª 1 κουτ. γλυκού δεντρολίβανο ξερό, καλά κοπανισμένο
 ª 100 ml ελαιόλαδο
 ª αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ª Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το 

κρεμμύδι με το σκόρδο, το σέλινο, το καρότο, τη δάφνη, τους κόκκους πιπεριού και τον 
μαραθόσπορο για 6-8 λεπτά, ανακατεύοντας τακτικά, μέχρι να ροδίσουν. Δυναμώνουμε 
τη φωτιά, ρίχνουμε το χταπόδι και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για άλλα 4-5 λεπτά, μέχρι να 
εξατμιστούν τα περισσότερα υγρά του χταποδιού. Προσθέτουμε το κρασί και αφήνουμε 
2-3 λεπτά, να εξατμιστεί το αλκοόλ. Προσθέτουμε την ντομάτα και αλατοπίπερο, ανακατεύ-
ουμε και χαμηλώνουμε τη φωτιά. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα με το καπάκι (καπαμάς γαρ) 
και σιγομαγειρεύουμε για περίπου 45 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει το χταπόδι. 

 ª Προσθέτουμε το δεντρολίβανο και φρεσκοτριμμένο πιπέρι, ανακατεύουμε και αποσύ-
ρουμε από τη φωτιά. Αφήνουμε το φαγητό στην άκρη, σκεπασμένο, για περίπου 5 λεπτά, 
να σταθεί. Συνοδεύουμε με χοντρά μακαρόνια, κοφτό μακαρονάκι ή ένα λευκό πιλάφι με 
καβουδισμένα αμύγδαλα.

Άρωμα Κουζίνας
Χταπόδι καπαμά
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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
Στην δουλειά σου τα πηγαίνεις πολύ καλά 
παρόλο που εσύ πάντα κάτι βρίσκεις για 
να τρώγεσαι. Μπορείς αυτή την περίοδο 
να κάνεις καινούργια ξεκινήματα, συνερ-
γασίες και αλλαγές που θα μπορέσουν να 
πραγματοποιήσουν τους στόχους που έχεις. 
Τα οικονομικά σου συνεχίζουν και σε προ-
βληματίζουν και προσπαθείς να βγεις από 
το αδιέξοδο.

ΤΑΥΡΟΣ
Η πολλλή δουλειά συνεχίζεται και έχεις 
έντονη αβεβαιότητα για την δουλειά σου. 
Δεν πρέπει να ανησυχείς για τις δυνατότη-
τες σου γιατί είναι πάρα πολλές και ξέρεις 
πολύ καλά ότι αυτό που θα αναλάβεις θα το 
βγάλεις εις πέρας με τον καλύτερο τρόπο. 
Ο Ερμής που την Παρασκευή θα μπει στον 
Λέοντα θα σου δώσει τις καλύτερες επιρ-
ροές. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Οι προοπτικές που έχεις αυτή την εβδο-
μάδα στην δουλειά σου θα είναι πολύ 
καλές. Θα σου παρουσιαστούν ευκαιρίες 
που πρέπει να εκμεταλλευτείς για να έχεις 
άνοδο στην εργασία σου. Στα οικονομικά 
σου αυτή την εβδομάδα θα έχεις πάρα πολ-
λές υποχρεώσεις. Σε βεβαιώνω ότι μπορεί 
τα έξοδα σου να είναι πολλά αλλά θα αρχί-
σουν και τα έσοδα σου να αυξάνονται. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Στην δουλειά σου τα 
πράγματα θα πάνε 
αρκετά καλά. Πολλές 
υποχρεώσεις αλλά και 
φόρτο εργασίας θα σε 
κάνουν να κουραστείς 
πολύ αλλά θα φτά-
σεις τους στόχους που 
θέλεις. Στα οικονομικά 
σου αυτή την εβδομάδα 
θα έχεις ανοδική πορεία. 
Μπορείς να αποταμιεύσεις και 
να τακτοποιήσεις και υποχρεώσεις που 
έχεις. 

ΛΕΩΝ
Στην δουλειά σου τα πας μια χαρά αλλά το 
τρέξιμο που έχεις είναι πάρα πολύ. Μπο-
ρείς να συνεργαστείς αλλά και να κάνεις 
και καινούργια ξεκινήματα. Τα έξοδα που 
θα έχεις αυτή την περίοδο θα είναι πάρα 
πολλά. Από την πρώτη μέρα της εβδομά-
δας θα πρέπει να βάλεις πολύ προγραμμα-
τισμό ώστε να μπορέσεις να τακτοποιήσεις 
τις διάφορες υποχρεώσεις που έχεις.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Η δουλειά σου αυτή την εβδομάδα δεν θα 
πάει άσχημα. Έχεις αβεβαιότητα για την 
πορεία της δουλειάς σου και τι ακριβώς θα 
κάνεις στο μέλλον και αν θα έχεις επιτυ-
χία. Πρέπει να ηρεμήσεις να μην αγχώνεσαι 
να προγραμματιστείς περισσότερο και σε 
βεβαιώνω ότι όλα θα πάνε πολύ καλά. Τα 
έξοδα και οι σπατάλες θα έχουν τον κυρί-
αρχο ρόλο αυτή την εβδομάδα. Καλό είναι 
να προγραμματίσεις περισσότερο τα οικο-
νομικά σου.  

ΖΥΓΟΣ
Η εργατικότητα και η δυναμικότητα θα 
σε χαρακτηρίζουν όλη την εβδομάδα. 
Πρέπει να κάνεις υπομονή για να ξεπε-
ράσεις πολλά θέματα στην δουλειά σου 
που μέχρι τώρα είναι σε στασιμότητα. Τα 
οικονομικά σου αυτή την εβδομάδα δεν 
θα είναι στην καλύτερη τους κατάσταση. 
Μπορείς στα μέσα της εβδομάδας να 
κάνεις οικονομικές συναλλαγές.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αυτή την εβδομάδα θα μπορέσεις να 
πετύχεις τα σχέδια που θέλεις να κάνεις 
στην δουλειά σου. Καινούργια ξεκινήματα 
συνεργασίες όπως και αλλαγές ευνοού-
νται αυτό το διάστημα. Τα οικονομικά σου 
δεν είναι άσχημα αλλά αυτή την περίοδο 
φρόντισε να μην παρασυρθείς σε άσκοπες 
αγορές και σπατάλες που θα σε βγάλουν 
εκτός προϋπολογισμού. Προσπάθησε να 
βρεις λίγες ώρες και για τον εαυτό σου 
που τον τελευταίο καιρό τον έχεις παρα-
μελήσει.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η δουλειά σου βρίσκεται σε μια συνεχή 
εναλλαγή ενώ εσύ θέλεις να φτάσεις 
στην επιτυχία όσο το δυνατόν πιο γρή-
γορα γίνεται. Να προσέχεις σε αυτά που 
λες γιατί θα δημιουργηθούν προβλήματα 

με συνεργάτες σου χωρίς σοβαρό 
λόγο. Απόφυγε αυτή την περί-

οδο να πάρεις ρίσκα στον 
οικονομικό τομέα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Στην δουλειά σου θα 
τα καταφέρεις πολύ 
καλά. Η επικοινω-
νία σου θα είναι πολύ 

καλή και οι δημόσιες 
σχέσεις που θα κάνεις 

θα σου φέρουν καινούρ-
για ξεκινήματα με πολύ 

καλές προοπτικές. Τα οικονο-
μικά σου αυτή την εβδομάδα θα είναι 
σταθερά και δεν θα έχεις σημαντικές εξε-
λίξεις. Στα μέσα της εβδομάδας θα σου 
κάνουν προτάσεις που μπορεί να αυξή-
σουν τα έσοδα σου. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Στην δουλειά σου αυτή την εβδομάδα θα 
τα πας πάρα πολύ καλά. Μπορείς να κάνεις 
καινούργια ξεκινήματα και συνεργασίες. 
Αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να χειρι-
στείς τα οικονομικά σου με πολύ σύνεση. 
Απόφυγε να κάνεις οικονομικές συναλλα-
γές και να λύσεις γραφειοκρατικά θέματα. 

ΙΧΘΕΙΣ
Θα μπορέσεις να ξεπεράσεις πολλά 
θέματα που είναι στάσιμα μέχρι τώρα 
στην δουλειά σου. Καινούργια ξεκινή-
ματα και συνεργασίες αλλά και ευκαι-
ρίες που θα σου παρουσιαστούν μην 
τις αφήσεις ανεκμετάλλευτες. Τα έξοδα 
συνεχίζονται και οι υποχρεώσεις είναι 
πάρα πολλές. Μπορείς αυτή την περί-
οδο να κάνεις συζητήσεις για να αυξή-
σεις τα έσοδα σου.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Με άξονα την εικαστική 
εγκατάσταση «Τιτανομαχία, 
πέτρες και κόκαλα» της 
Μαρίας Παπαδημητρίου 
και με «προίκα» την 
αποκατάσταση των 
εγκαταστάσεων του 
παλαιού εργοστασίου 
«ΙΡΙΣ» από το υπουργείο 
Εργασίας, το Φεστιβάλ των 
Αισχυλείων εισέρχεται 
στην 44η διοργάνωσή 
του και τέμνεται με την 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα 
Ελευσίνα 2021.

Τ
ο έργο της κ. Παπαδη-
μητρίου, μια παραγωγή 
της «Ελευσίνα 2021» για 
τα Αισχύλεια, εμπνέεται 

από την έννοια της μετάβασης 
και θα δημιουργηθεί με τη συμ-
μετοχή των κατοίκων της περιο-
χής. «Το έργο μου έχει να κάνει 
με τη σχέση αρχαιολογίας και 
βιομηχανίας, τη μετάβαση της ε-
ξουσίας από τους Τιτάνες στους 
θεούς, τη μετάβαση των ανθρώ-
πων που ήρθαν στα εργοστάσια 
της Ελευσίνας να δουλέψουν», 
σημείωσε η κ. Παπαδημητρίου. 
Το εικαστικό πρόγραμμα του 
φεστιβάλ περιλαμβάνει και την 
έκθεση φωτογραφίας «Τροτύ-
λη» του Βαγγέλη Γκίνη με θέμα 
το εργοστάσιο της Πυρκάλ.
Το φεσ τ ιβάλ ανοίγει σ τ ις 26 
Αυγούστου με συναυλία του 
Στέφανου Κορκολή, ενώ σ τη 
σκηνή των Αισχυλείων θα ανε-
βούν οι Θάνος Μικρούτσικος, 

Βασίλης Παπακωνσταν τ ίνου, 
Ρ ίτα Αν τωνοπούλου, Μίλτος 
Πασχαλίδης, αλλά και πιο πει-
ραματικοί δημιουργοί όπως οι 
Θραξ Πανκc.
Στο θεατρικό πρόγραμμα του 
φεσ τ ιβάλ περιλαμβάνον τα ι 
παρασ τάσε ις  αρχαίων τ ρα-
γωδιών, όπως ο «Προμηθέας 
Δεσμώτης» σε σκηνοθεσ ία 
Μάρθας Φριτζήλα, ο «Ορέστης» 
από το ΚΘΒΕ και τον Γιάννη Ανα-
στασάκη, ο «Αγαμέμνονας» σε 
σκηνοθεσία Τσέζαρις Γκραου-
ζίνις κ.ά. Στο κινηματογραφικό 
πρόγραμμα του φεστιβάλ περι-
λαμβάνονται γνωστές ταιν ίες 
Ελλήνων δημιουργών, όπως «Ο 
γιος της Σοφίας», το «Suntan» 
και ο «Θάνατος του ιερού ελα-

φιού».
Το Παλαιό Ελαιουργε ίο της 
Ελευσίνας, που έχει συνδεθεί 
με το φεστιβάλ, παραχωρήθηκε 
από την Εθνική Τράπεζα για τέσ-
σερα χρόνια, όπως ανακοινώ-
θηκε, προκειμένου να γίνουν 
παρεμβάσεις για τη φιλοξενία 
πολιτιστικών εκδηλώσεων καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους. Οι 
εγκαταστάσεις του «ΙΡΙΣ» θα 
αποκατασταθούν για τις ανά-
γκες της πολιτιστικής πρωτεύ-
ουσας με χρηματοδότηση του 
υπουργείου Εργασίας ύψους 2 
εκατ. ευρώ.
Ο προϋπολογισμός των φετι-
νών Αισ χυλε ίων ανέρχε τα ι 
σε 250.000 ευρώ, μειωμένος 
κατά 60.000 ευρώ σε σχέση με 

πέρυσι. Ωστόσο, ερωτήματα 
προκαλεί ο τρόπος διαχείρισης 
ιδιωτικών χορηγιών του φεστι-
βάλ που, σύμφωνα με καταγ-
γελίες της μείζονος αντιπολί-
τευσης του Δήμου Ελευσίνας, 
γινόταν με αδιαφανείς τρόπους 
μέσω ενός λογαριασμού εκτός 
δημόσιου λογιστικού. Σε σχε-
τική ερώτηση της «Κ», ο δήμαρ-
χος Ελευσίνας Γεώργιος Τσου-
καλάς σημείωσε ότι «ο λογα-
ριασμός των Αισχυλείων που 
λειτουργούσε από το 2001 έχει 
κλείσει εδώ και καιρό, επειδή 
δεν χρειαζόταν πια στο φεστι-
βάλ, το οποίο έχει πλέον ωρι-
μάσει και μπορεί με διαφανείς 
τρόπους να λύνει τα οικονομικά 
προβλήματά του».

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«
Μαθήματα Πολέμου» σε σκηνοθεσία 
Δημήτρη Λιγνάδη. Η παράσταση-«talk of 
the town» της φετινής άνοιξης, που έγινε 
sold out από στόμα σε στόμα και αγαπή-

θηκε από κοινό και κριτικούς, επιστρέφει τον Σε-
πτέμβριο στο Υποσκήνιο Β΄ Αίθουσας Α. Τριάντη 
μόνο για 10 παραστάσεις από την Παρασκευή 21 
έως την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου κάθε βράδυ στις 
21.00. 
Πρόκειται για μια πρωτότυπη δραματοποιη-
μένη απόδοση της Ιστορίας του Θουκυδίδη, με 
τον Δημήτρη Λιγνάδη να πλαισιώνεται επί σκη-
νής από ομάδα νέων ηθοποιών. Τη μουσική υπο-
γράφει ο Θoδωρής Οικονόμου, ο οποίος παίζει 
ζωντανά πιάνο κατά τη διάρκεια της παράστασης. 
Το κείμενο και η δραματουργία είναι του Γιάννη 
Λιγνάδη. Ιστορικός σύμβουλος, η Δρ. Ανδρονίκη 
Μακρή.
Το θεατρικό κείμενο του Γιάννη Λιγνάδη, που απο-
τελεί συρραφή ιστορικών γεγονότων, ανθολογη-
μένων από τα πέντε πρώτα βιβλία της Ιστορίας 
του Πελοποννησιακού Πολέμου, επιχειρεί να ανα-
δείξει την διαχρονική και οικουμενική ουσία της 
«τραγωδίας του πολέμου», τους σκοτεινούς και 

πολύπλοκους μηχανισμούς πίσω από το πολε-
μικό φαινόμενο. Η παράσταση επιχειρεί να απο-
τελέσει ένα γόνιμο μάθημα: σε γνωστικό επίπεδο, 
συνδυάζοντας τη γνώση του αρχαίου ιστορικού 
λόγου με τον σύγχρονο πολιτικό προβληματισμό· 
σε ψυχαγωγικό επίπεδο, επικοινωνώντας τα τρα-
γικά συναισθήματα που παράγει η πολεμική βία.
Στα πολεμικά επεισόδια της δραματικής σύνθε-

σης περιέχονται η πολιορκία και άλωση της μαρ-
τυρικής Πλάταιας, ο εμφύλιος πόλεμος στην Κέρ-
κυρα, οι μάχες της Πύλου και της Σφακτηρίας, η 
καταστροφή της Μήλου. Τα πολεμικά γεγονότα 
και άλλα δραματικά συμβάντα συναρθρώνονται, 
μεταξύ άλλων, με τον επιτάφιο λόγο του Περικλή, 
τον λοιμό στην Αθήνα, ομιλίες πολιτικών πρωτα-
γωνιστών και στοχαστικές κρίσεις του ιστορικού.

Μια πορνοστάρ 
στο Φεστιβάλ 
Αθηνών

Σε σχέση με τον υπόλοιπο 
κόσμο η Ελλάδα βρίσκεται 
σχετικά χαμηλά. Στα στατι-

στικά στοιχεία που δημοσιεύει 
κάθε χρόνο το Pornhub, μία από τις 
δημοφιλέστερες πλατφόρμες ερω-
τικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο, 
οι Ελληνες χρήστες είναι στη θέση 
24 στην παγκόσμια κατάταξη με 
τους απόλυτους αριθμούς να εμφα-
νίζουν προοδευτική αύξηση. Η 
εύκολη πρόσβαση μέσω του Διαδι-
κτύου έχει συμβάλει στη διάδοση 
του πορνό από υπολογιστές, κινητά 
τηλέφωνα και τάμπλετ, αν και λίγοι 
θα παραδεχθούν στην παρέα σας 
ότι ρίχνουν μια ματιά σε ακατάλ-
ληλο περιεχόμενο. Πόσο μάλλον 
να δουν μία «από αυτές» τις ταινίες 
με παρέα.
«Οσο και να θεωρήσεις ότι είσαι 
απελευθερωμένος, το πορνό παρα-
μένει μια ιδιωτική υπόθεση, στη 
δημόσια προβολή του προκαλεί 
αμηχανία», μας λέει ο Κωνσταντί-
νος Ρήγος. Για τις ανάγκες της παρά-
στασης «Πορνοστάρ - Η αθέατη 
βιομηχανία του σεξ» που σκηνοθε-
τεί, ο χορογράφος και διευθυντής 
του Μπαλέτου της ΕΛΣ σκέφθηκε 
να βάλει τους ηθοποιούς στο κλίμα 
του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο 
εκτυλίσσεται η ιστορία της Ελενας 
Πέγκα. «Προσπαθήσαμε να δούμε 
πορνό, αλλά δεν τα καταφέραμε. 
Σε φέρνει αντιμέτωπο με κάτι που 
έχουμε μάθει να είναι προφυλαγ-
μένο και ιδιωτικό, δημιουργεί μια 
άλλη συνθήκη και δεν αισθάνεσαι 
φυσικά», σημειώνει.
Στην παράσταση, που ανεβαίνει 
στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθη-
νών, ο νεαρός Λάλο από το Περι-
στέρι ξεκινά ένα ταξίδι αναζήτησης 
του πραγματικού του πατέρα. Συμ-
βαίνει όμως η μητέρα του να είναι 
μια ξεχασμένη Ελληνίδα πορνο-
στάρ του ’80 και η αναζήτησή του 
που ξεκινάει με έναν Γερμανό σκη-
νοθέτη στη Σαρωνίδα, τον οδη-
γεί στην Ιταλία όπου νοσηλεύεται 
η διάσημη Τζοάνα Σιλβέστρι και 
καταλήγει σε ένα μπανγκαλόου στο 
Λος Αντζελες για να έρθει αντιμέ-
τωπος με τον Τζακ, τον παλιό παρ-
τενέρ της μητέρας του ο οποίος έχει 
αποσυρθεί από τη βιομηχανία του 
σεξ και ζει ως ασκητής.

Τιτανομαχία στο Φεστιβάλ Αισχυλείων

Τα «Μαθήματα Πολέμου» επιστρέφουν τον Σεπτέμβριο
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Ο
ύτε ο πιο αισιόδοξος φίλος του μπάσκετ 
δεν θα μπορούσε να περιμένει τέτοια... 
παράσταση από την Εθνική μας ομάδα 
στο Τελ Αβίβ!

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πραγμα-
τοποίησε την... απόλυτη εμφάνιση και έχοντας σε 
μυθικό βράδυ τον Ντίνο Μήτογλου (21π., 7/9δίπ., 
2/2τρ., 1/2β., 4ρ., 3ασ., 3κλ., σε 20:22) επικράτησε 
του Ισραήλ με 96-78 και διατήρησε το αήττητο στον 
όμιλο κάνοντας το 5/5!
Ουσιαστικά ήταν ένα παιχνίδι βγαλμένο από τα πιο... 
τρελά όνειρα του Θανάση Σκουρτόπουλου, ο οποίος 
είδε την ομάδα του να παραδίδει μαθήματα απολαυ-
στικού μπάσκετ και να δίνει την εντύπωση ότι υπάρ-
χει «χημεία»... ετών μεταξύ των παικτών! Ειδικά από 
το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά, η Εθνική μας ήταν 
ασταμάτητη και δη στο δεύτερο ημίχρονο όπου η 
γαλανόλευκη έπαιξε εξαιρετική άμυνα, έτρεξε στο 
transition και σημείωσε πολλούς πόντους στο ανοι-
κτό γήπεδο.
Εκτός του Μήτογλου εντυπωσιακοί ήταν και οι Λαρε-
ντζάκης, Βασιλόπουλος, οι οποίοι συμπλήρωσαν 
ιδανικά τον φόργουορντ του Παναθηναϊκού. Άριστα 
στον ρόλο του οργανωτή πήρε ο Λευτέρης Μποχωρί-
δης, ο οποίος άφηνε τους πάντες με το στόμα ανοικτό 
χάρη στις... εμπνεύσεις του!
Πλέον η Εθνική θέλει μία ακόμα νίκη κόντρα στην 
Εσθονία προκειμένου να φτάσει στο 6/6 και να βρε-
θεί με το ένα πόδι στα παρκέ της Κίνας, αφού στην 
δεύτερη φάση θα μεταφέρει όλα τα αποτελέσματα 
του ομίλου της.
Η Εθνική ξεκίνησε πολύ δυνατά το ματς και έδειξε 
ότι ήθελε να γίνει το «αφεντικό» από... νωρίς. Βέβαια 
μπορεί να αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα στην 
άμυνα ωστόσο μπόρεσε να διατηρήσει τα ηνία του 
αγώνα χάρη στις καλές συνεργασίες στην επίθεση, 
την υπομονή, τη σωστή κυκλοφορία της μπάλας και 
την εύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης. Ειδικά 
όποτε «έβαζε» τη μπάλα στο «ζωγραφιστό» το απο-
τέλεσμα ήταν αυτό που ήθελε και περίμενε ο Σκουρ-
τόπουλος.
Το 6/7 δίποντα του πρώτου δεκαλέπτου σε αντίθεση 
με τα 1/6 τρίποντα, αποδεικνύουν του λόγου το αλη-
θές. Ο Μαργαρίτης ήταν εκείνος που έδωσε το έναυ-
σμα και ο Ντίνος Μήτογλου εκείνος που πήρε τη σκυ-

τάλη και εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τις ασίστ των 
Μποχωρίδη, Μάντζαρη και Λαρεντζάκη. Ο φόργου-
ορντ του Παναθηναϊκού ήταν ο «x-factor» της Εθνι-
κής μας έχοντας 9 πόντους με 4/5 σουτ στο πρώτο 
ημίχρονο. Η Εθνική ανέβασε κατακόρυφα στροφές 
μετά το πρώτο δεκάλεπτο (17-20) και με αντεπίθεση 
διαρκείας έφτασε τον δείκτη του σκορ και στο +12 
(42-29) με ένα επιμέρους 22-12!
Σε αυτό το διάστημα ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης είχε 
κλέψει την παράσταση και έκανε τα... πάντα στο 
παρκέ, με αποτέλεσμα να κλείσει το πρώτο μισό του 
αγώνα έχοντας 11 πόντους με 1/1 δίποντο, 2/2 τρί-
ποντα και 3/3 βολές σε 08:40 λεπτά συμμετοχής. 
Ένα διάστημα όπου η Εθνική ομάδα κυρίαρχησε στο 
παρκέ και έδειξε να ελέγει πλήρως τον αγώνα.
Κάτι που αποδείχθηκε στο δέυτερο ημίχρονο με την 
Εθνική μας να μετατρέπει το ματς σε παράσταση για 
έναν ρόλο και να στέλνει τον δείκτη του σκορ στο 
+24 κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου. Ουσια-
στικά ήταν το διάστημα όπου το αντιπροσωπευτικό 
μας συγκρότημα έκανε τα πάντα... τέλεια! Ο Ντίνος 
Μήτογλου δεν σταμάτησε να «φορτώνει» με πόντους 
το καλάθι του Ισραήλ και να σημειώνει προσωπικό 
ρεκόρ με τη φανέλα της Εθνικής. Τα ποσοστά της 
ομάδας ήταν εντυπωσιακά με αποτέλεσμα να μην 
αφήσει κανένα περιθώριο αντίδρασης στους γηπε-
δούχους.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Μια ματιά στους αριθμούς φτάνει και 
περισσεύει για να καταλάβει κάποιος τους λόγους για 
τους οποίους η Εθνική έφτασε στη νίκη. Είχε 22/34 
δίποντα, 13/26 τρίποντα, 13/17 βολές, 22 ασίστ και 
11 κλεψίματα! Τα υπόλοιπα... περιττεύουν!
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Ντίνος Μήτογλου ήταν 
εντυπωσιακός (21π., 7/9δίπ., 2/2τρ., 1/2β., 4ρ., 3ασ., 
3κλ., σε 20:22) ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Γιαννού-
λης Λαρεντζάκης (17π., 1/2δίπ., 4/4τρ., 3/3β., 4ασ., 
2ρ., σε 18:08).
ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΑΝ: Ο Λιμονάντ είχε 
μόλις 1/5 σουτ και 3 λάθη σε 13 λεπτά συμμετοχής.
ΣΗΜΕΙΟ – ΚΛΕΙΔΙ: Το τρίτο δεκάλεπτο και το εντυ-
πωσιακό μπάσκετ που έπαιξε η Εθνική με αποτέλε-
σμα να πραγματοποιήσει ένα επιμέρους 24-10!
ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος 
ήταν ουσιαστικός έχοντας 12 πόντους με 3/4 δίπο-
ντα, 2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ και 2 λάθη.

SPORTSNEWS

Η Εθνική ομάδα ήταν... χάρμα ιδέσθαι κόντρα στο Ισραήλ και πραγματοποιώντας 
εντυπωσιακή εμφάνιση συνέντριψε τους γηπεδούχους με 96-78 διατηρώντας το αήττητο 
στον όμιλο. Εξαιρετικοί Μήτογλου, Λαρεντζάκης! 

Με τον Ντίνο, τον Λάρι, τον 
Πάνο και τ’ άλλα παιδιά!

Η Super League συνεδριάζει σ τις 16.00 την Παρασκευή 
για να ετοιμάσει την αντιπρότασή της στον Βασιλειάδη. Ο 
ρόλος της NOVA, μία πιθανή νέα διαπραγμάτευση για τα 

τηλεοπτικά και ο αριθμός - κλειδί των 14...
Είναι γνωστό από χθες ότι οι ομάδες δεν συμφώνησαν στην 
πρόταση του Βασιλειάδη κυρίως προς το σκέλος των 12 ομά-
δων για την σεζόν 2019-2020. Ο... μαγικός αριθμός που κυρι-
αρχεί για την αντιπρόταση της Λίγκας επί της αναδιάρθρωσης 
είναι το 14. Από τις πληροφορίες που υπάρχουν προκύπτει ότι 
σ την Super League θα συμφωνούσαν γ ια 14 ομάδες γ ια την 
σεζόν 2019-2020 και ακόμα και με τις κατηγορίες που προτεί-
νει ο Υφυπουργός.
Προφανώς και κομβικό ρόλο παίζουν οι... άστεγες τηλεοπτικά 
ομάδες. Είναι ένα θέμα καθώς εάν δεν έχουν διασφαλισμένο 
τηλεοπτικό συμβόλαιο αυτό θα... συμπαρασύρει και τις άλλες 
ομάδες και το πρωτάθλημα δεν θα ξεκινήσει στην ώρα του. Ένα 
σενάριο που κυκλοφορεί πάντως είναι μία πιθανότητα νέας 
διαπραγμάτευσης της Λίγκας με τη NOVA για τις επτά ομάδες 
που δεν έχουν εξασφαλισμένα τηλεοπτικά έσοδα. Σημειωτέον 
εξ αυτών αρκετές δεν συμφωνούν σ τον αριθμό των 12 που 
ζητάει επιτακτικά η πλευρά του κ. Βασιλειάδη. Επίσης από τις 
ομάδες διαρρέεται πως έχουν σοβαρές απορίες αλλά και ενστά-
σεις για την πρόταση του Υφυπουργείου και σε άλλα θέματα 
πλην του αριθμού των ομάδων. Φαίνεται πως από το Δ.Σ. της 
Παρασκευής μπορεί να βγει μία πρόταση με αριθμό ομάδων 
στις 14 και με υποβιβασμό για 3 ή το πολύ 4 ομάδες για φέτος. 
Πρόταση που πάντως εξαρχής ο Γιώργος Βασιλειάδης λέει πως 
θα αρνηθεί. Με αυτά και μετά το απόγευμα της Παρασκευής 
μπορεί να έχουμε μία νεότερη εικόνα ή μία προσέγγιση για το 
πότε μπορεί να αρχίσει φέτος το πρωτάθλημα. Στην παρούσα 
φάση συνεχίζει να είναι στον... αέρα με τον υπαρκτό κίνδυνο να 
μην ξεκινήσει στην ώρα του.

Κούγιας: «Δεν θα περάσει η πρόταση Βασιλειάδη»
Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΛ, Αλέξης Κούγιας, μίλησε για το ζήτημα 
της αναδιάρθρωσης, χαρακτηρίζοντας «κομματική γραμμή» 
την πρόταση του Γιώργου Βασιλειάδη και προβλέποντας πως 
δεν θα γίνει πράξη. Εξάλλου, αναφέρθηκε στην πώληση του 
Μασούρα στον Ολυμπιακό και στο ζήτημα της ονοματοδοσίας 
της πΓΔΜ.
Για τον Βασ ιλειάδη και την οικονομική του πρόταση: «Εγώ 
πιστεύω ότι είχε καλές προτάσεις. Αλλά από ότι κατάλαβα είναι 
κομματική γραμμή. Αυτό κατάλαβα εγώ. Εγώ πρότεινα τα χρή-
ματα που υπάρχουν να δοθούν στις ομάδες χωρίς τηλεοπτικά. 
Και να κάνουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα αφού ξέρουμε 
όλους τους ιδιοκτήτες στην Super league. Kαι επιτέλους να προ-
σπαθήσουμε να κάνουμε καλύτερη τη Β’ εθνική. Η πρόταση του 
Υπουργού δεν θα περάσει γιατί τα χρήματα είναι μόνο για έναν 
χρόνο. Δεν ξέρω ποιος είναι ο στόχος του, αλλά το σχέδιο του 
δε θα περάσει».

Η αντιπρόταση για 14 ομάδες το 
‘19-’20 και τα δεδομένα του Δ.Σ.

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την 
απόκτηση του Μασούρα από την 
ΑΕΛ.

Ο 
Μασούρας ανακοινώθηκε από 
τον Ολυμπιακό, κάτι που ήταν α-
ναμενόμενο. Η ανακοίνωση των 
«ερυθρόλευκων»:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη 
της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή 
Γιάννη Μασούρα!
Ο Γιάννης Μασούρας (1,81μ.) γεννήθηκε 
στις 24 Αυγούστου 1996 στην πόλη της 
Πάτρας. Αγωνίζεται ως δεξί μπακ. Έκανε 
τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην 
ακαδημία της Παναχαϊκής και γρήγορα 
προβιβάστηκε στην πρώτη ομάδα. Μάλι-
στα, το καλοκαίρι του 2013 υπέγραψε και το 
πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την 
ομάδα της Αχαΐας.
Ύστερα από δύο χρόνια και έχοντας «γεμά-
τες» σεζόν με τους «κοκκινόμαυρους», 
υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την 
ΑΕΛ. Την πρώτη του χρονιά στους «βυσ-
σινί» πραγματοποίησε 14 συμμετοχές 
στη Football League. Την επόμενη χρονιά 
«συστήθηκε» στο κοινό της Super League, 
αφού έκανε το ντεμπούτο του κόντρα στον 
Παναθηναϊκό στις 30 Απριλίου 2017.
Τη σεζόν που μας πέρασε, ο νεαρός φουλ 
μπακ, πραγματοποίησε 23 συμμετοχές στη 
μεγάλη κατηγορία, ενώ αγωνίστηκε και σε 7 
ματς του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου πέτυχε 
και 3 γκολ!

Τέλος, είναι διεθνής με τις μικρότερες εθνι-
κές ομάδες, καθώς είναι ενεργό μέλος της 
U-21 της χώρας μας. Από σήμερα ανήκει 
στη μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού 
μας!

AEΛ: «1 εκατ. ευρώ, 10% ποσοστό 
μεταπώλησης και δυο παίκτες για 
Μασούρα»
Η ΠΑΕ ΑΕΛ εξέδωσε ανακοίνωση, όπου 
αναφέρεται στο κόστος της μεταγραφής του 
Γιάννη Μασούρα στον Ολυμπιακό, η οποία 
ανακοινώθηκε σήμερα Πέμπτη (28/6).
Αργότερα οι Θεσσαλοί εξέδωσαν ανακοί-
νωση, στην οποία αναφέρονται στο κόστος 
της μετακίνησης του παίκτη στους «ερυθρό-
λευκους», υπογραμμίζοντας πως πληρώθη-

καν 1 εκατ. ευρώ, κράτησαν το 10% σε περί-
πτωση μεταπώλησης, ενώ η ΑΕΛ θα πάρει 
ακόμα δυο παίκτες απ’ αυτούς που δεν θα 
κρατήσει στην ομάδα ο Πέδρο Μαρτίνς.
Αναλυτικά:
«Η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοινώνει την μεταγραφή 
του διεθνούς μας ποδοσφαιριστή με την 
Under 21 Γιάννη Μασούρα στην ΠΑΕ Ολυ-
μπιακός.
Η ΠΑΕ ΑΕΛ θα εισπράξει για αυτή την μετα-
γραφή 1.000.000,00€ και διατηρεί ποσο-
στό μεταπώλησης 10% για οποιαδήποτε 
μεταγραφή του Γιάννη Μασούρα για ποσό 
άνω του 1.000.000,00€.
Η ΠΑΕ ΑΕΛ θα πάρει με ελεύθερη μετα-
γραφή από την ΠΑΕ Ολυμπιακός 2 παίκτες 
της επιλογής της από τους παίκτες που ο 

προπονητής του Ολυμπιακού δεν θα κρατή-
σει στο ρόστερ.».

Η Μπολόνια θέλει τον Ομάρ, ο Ο-
λυμπιακός ζητάει 5 εκατ. ευρώ
Η Μπολόνια σύμφωνα με ιταλικά media θέλει 
τον Ομάρ Ελαμπντελαουί και έχει ήδη κάνει 
κρούση για την απόκτησή του με τον Ολυμπι-
ακό να φέρεται να αξιώνει 5 εκατ. ευρώ.
Για τον Ομάρ ΜΜΕ στην Ιταλία όπως το 
tuttobolognaweb.it μεταδίδουν πως υπάρ-
χει ενδιαφέρον αλλά και κρούση της Μπο-
λόνια. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι ο 
Ολυμπιακός ζητάει 5 εκατ. ευρώ και ξεκα-
θαρίζει πως ο παίκτης πωλείται μόνο. Ποσό 
που δεν μπορεί να φτάσει η Μπολόνια.

Φενέρ... καλεί Φορτούνη και Καρίμ
Τους Καρίμ Ανσαριφάρντ και Κώστα Φορ-
τούνη έχει στα υπόψιν της η Φενέρμπαχτσε 
σύμφωνα με δημοσιεύματα από Τουρκία.
Τις περιπτώσεις των δύο ποδοσφαιριστών 
του Ολυμπιακού εξετάζουν σύμφωνα με 
τους Τούρκους οι άνθρωποι της Φενέρ και 
μάλιστα όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ ο 
τεχνικός διευθυντής της τουρκικής ομάδας, 
Νταμιέν Κομολί, έχει έρθει σε επαφή με τον 
μάνατζερ του Ανσαριφάρντ, Ρεζά Φαζελί, 
που από την πλευρά του έχει προτείνει 
και σε άλλες ομάδες τον πελάτη του. Όσον 
αφορά την περίπτωση του Φορτούνη, αυτή 
είναι έτσι και αλλιώς πιο δύσκολη, καθώς 
ο διεθνής μέσος δεν... τρελαίνεται στην 
ιδέα του να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της 
Τουρκίας.

Ανακοίνωσε Μασούρα ο Ολυμπιακός 
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Στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
Εμπορικού Επιμελητηρίου Δράμας  
έγινε η ετήσια τακτική συνέλευση του 
ΓΣ Δόξα Δράμας.

Π
αρέστησαν 70 μέλη, αριθμός που 
θα μπορούσε να είναι σίγουρα 
μεγαλύτερος και τα οποία ομό-
φωνα ενέκριναν τον οικονομικό 

και διοικητικό απολογισμό του 2017 καθώς 
και τον προϋπολογισμό του 2018.
Με μια σύντομη τοποθέτηση του, το μέλος 
του διοικητικού συμβουλίου της ΠΑΕ 
Δόξα και αρμόδιος σε οικονομικά θέματα, 
Ανδρέας Οταπασίδης, επιχείρησε να μετα-
φέρει στους παρευρισκόμενους, τις σκέ-
ψεις του Γιάννη Μπύρου για τη χρονιά που 
πέρασε.
Σε ότι αφορά τις επικείμενες αρχαιρεσίες 
για την εκλογή της νέας διοίκησης του συλ-
λόγου, αποφασίστηκε να γίνουν στις 11 Ιου-
λίου στον ίδιο χώρο, στο εμπορικό επιμελη-
τήριο Δράμας (7 μμ). Σύμφωνα με τις υπάρ-
χουσες πληροφορίες υπάρχει σε ζύμωση 
ένα σχήμα με επικεφαλής τον Βασίλη Γκαβα-
λιά το οποίο θεωρείται εξαιρετικά ικανοποι-
ητικό και αξιόπιστο.
Μετά την ολοκλήρωση και την κατάθεση 
του φακέλου της αδειοδότησης, δεν υπάρ-
χει κάτι που να κινείται μέσα στην ΠΑΕ 
Δόξα. Τα πάντα είναι σε αδράνεια περιμένο-
ντας την γνωστοποίηση των δεδομένων του 
νέου πρωταθλήματος.
Το θέμα της αναδιάρθρωσης, ο τρόπος με 
τον οποίο θα γίνει είναι τα σημεία που θα 
καθορίσουν τις αποφάσεις του Γιάννη Μπύ-
ρου για την πορεία που θα ακολουθήσει 
η ομάδα. Ο μεγαλομέτοχος των «μαυραε-
τών» περιμένει τις εξελίξεις σε ότι αφορά τις 
ομάδες που θα ανεβαίνουν από τη δεύτερη 
κατηγορία στην πρώτη και τη συνολική δια-
μόρφωση του τοπίου στα οικονομικά και τα 
τηλεοπτικά.
Η συνεδρίαση των μελών της Σούπερ  Λίγκα 
που θα γίνει την Παρασκευή είναι το σημείο 
αναφοράς και τα όσα θα αποφασιστούν, 
αν καταφέρουν να καταλήξουν κάπου, θα 
δώσουν το έναυσμα για αποφάσεις στα 
θέματα που αφορούν τους στόχους, τον 
προπονητή και την επάνδρωση του έμψυ-
χου υλικού.
Μέχρι όμως να υπάρχει μια καθαρή εικόνα, 
τα πάντα παραμένουν σε αναμονή. Ειδικά 
στο θέμα των παικτών τίποτα δεν είναι ξεκά-
θαρο σχετικά με τον αριθμό αυτών που θα 
παραμείνουν και σίγουρα θεωρείται παρα-

κινδυνευμένη η εκτίμηση που διοχετεύτηκε 
από κάποιους κύκλους, πως θα μείνουν 
ελάχιστοι από το περσινό σχήμα.  Περισ-
σότερο ανήκει στη σφαίρα των ευσεβών 
πόθων, αυτών που θέλουν να εμπλακούν 
στην μετακίνηση τους σε άλλες ομάδες.
Συνεπώς όσοι από τους παίκτες της ομάδας 
ενδιαφέρονται να παραμείνουν στη Δόξα, 
το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να περι-
μένουν τις εξελίξεις που λογικά θα ξεκαθα-
ρίσουν σύντομα…

Σιγή ιχθύος στην Παναχαϊκή…
Όποιον κι αν ρωτήσεις τις τελευταίες ημέρες 
από αυτούς που μετέχουν στη διοίκηση της 
ΠΑΕ Παναχαϊκής σχετικά με το μέλλον τους 
στα κοινά του συλλόγου, θα πάρεις την ίδια 
κοινότυπη απάντηση…
Όποιον κι αν ρωτήσεις τις τελευταίες ημέ-
ρες από αυτούς που μετέχουν στη διοίκηση 
της ΠΑΕ Παναχαϊκής σχετικά με το μέλλον 
τους στα κοινά του συλλόγου, θα πάρεις την 
ίδια κοινότυπη απάντηση, η οποία λογικά 
θα κυριαρχήσει και στις όποιες κουβέντες 
στο σημερινό κρίσιμο δ.σ. της ΠΑΕ.
«Θα δούμε, τώρα τι να λέμε, είναι χρονικά 
πρόωρο για αποφάσεις αν δεν μάθουμε 
τα οριστικά νέα γύρω από το πρωτάθλημα 
της νέας περιόδου στην Football League, 
αλλά και το πώς θα διαμορφωθεί η Σούπερ 
Λιγκ», είναι η απάντηση των περισσοτέρων.
Όταν οι ίδιοι ακόμη δεν έχουν μια πλήρη 
εικόνα των αγωνιστικών και οικονομικών 
δεδομένων για τη νέα χρονιά, τι να πουν 
έπειτα για το δικό τους μέλλον στην ομάδα;
Στην Παναχαϊκή πάντως θέλουν να περάσει 
το πλάνο του Βασιλειάδη για τη δημιουρ-
γία τριών επαγγελματικών κατηγοριών από 
την μεθεπόμενη σεζόν (Σούπερ Λιγκ 1, 2 και 
Φούτμπολ Λιγκ), έτσι ώστε του χρόνου οι 
κοκκινόμαυροι να μη χρειαστεί να κάνουν 
ιδιαίτερα οικονομικά ανοίγματα και να γίνει 
η δουλειά με τρόπο που να συμφέρει τους 
πάντες.

Πλατανιάς: Απορρίφθηκε η έφεση 
για την αδειοδότηση
Δεν έφερε αποτέλεσμα για τον Πλατανιά 
η προσπάθεια να διεκδικήσει την αδειο-
δότηση του, η οποία σε πρώτη φάση είχε 
απορριφθεί.
Δεν έφερε αποτέλεσμα για τον Πλατανιά 
η προσπάθεια να διεκδικήσει την αδειο-
δότηση του, η οποία σε πρώτη φάση είχε 
απορριφθεί.
Συγκεκριμένα, το Δευτεροβάθμιο Οργανο 
Αδειοδότησης απέρριψε την έφεση της χανι-

ώτικης ομάδας για χορήγηση άδειας για το 
πρωτάθλημα της Σούπερ Λιγκ.
Η ανακοίνωση για τον Πλατανιά είναι η εξής:
«Το Δευτεροβάθμιο Όργανο Αδειοδό-
τησης (Δ.Ο.Α.) απέρριψε την υπ’ αριθμ. 
17662/15.06.18 έφεση της ΠΑΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 
Α.Ο που αφορούσε αίτημα για χορήγηση 
άδειας της εν λόγω ΠΑΕ στο Πρωτάθλημα 
της Α’ Εθνικής Κατηγορίας (άδεια Super 
League)».

Ο Γκόγκιτς αναλαμβάνει την 
Σπάρτη
Αλλαγή σελίδας ετοιμάζεται στην Σπάρτη. 
Ο σύλλογος της Λακωνίας ετοιμάζεται να 
αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς φέρεται να 
έχει υπογραφεί προσύμφωνο μεταβίβασης 
των μετοχών σε βουλγαρική εταιρεία συμ-
φερόντων του γενικού αρχηγού, Δημήτρη 
Βουδούρη. 
Μόλις ολοκληρωθεί η μεταβίβαση, θα ανα-
κοινωθεί και ο νέος προπονητής ο οποίος 
θα είναι ο Σίνισα Γκόγκιτς.

Όλα στον αέρα στον Απόλλωνα 
Λάρισας
Κρίσιμη εβδομάδα είναι αυτή που διανύ-
ουμε για τον Απόλλωνα Λάρισας, καθώς 
αναμένεται να ξεκαθαρίσει το θολό τοπίο 
και να φανεί ποια θα είναι τα νέα δεδομένα 
για το λαρισινό σωματείο.
Μια εβδομάδα πριν αποχαιρετήσουμε τον 
Ιούνιο, στους «κυανόλευκους» η κατά-
σταση είναι ρευστή και κανείς δεν γνωρίζει 
το τι μέλει γενέσθαι.

Και αυτό γιατί εκκρεμούν πάνω από όλα 
οι προσφυγές οκτώ ποδοσφαιριστών, οι 
οποίοι διεκδικούν τα δεδουλευμένα τους 
και σήμερα θα συζητηθούν στην αρμόδια 
επιτροπή.
Οι ποδοσφαιριστές που κατέθεσαν προ-
σφυγή, είναι οι: Γιάννης Ανδρέου, Νίκος 
Συράκος, Σωτήρης Τσιλούλης(μεταγράφηκε 
στον Πανιώνιο), Γρηγόρης Παπαζαχαρίας, 
Σημήτρης Μαυριάς, Βαγγέλης Ανδρέου, 
Δαυίδ Ιβανίδης και Άκης Σουλίδης.
Στο μεταξύ άγνωστο είναι το τι θα γίνει και 
με τον προπονητή Νίκο Θεοδοσιάδη, αν 
θα συνεχίσει δηλαδή ή όχι την καινούρ-
για αγωνιστική περίοδο. Μέχρι το τέλος 
της εβδομάδας ενδέχεται να συναντηθεί 
με τον Κατερινιώτη προπονητή ο πρόεδρος 
της ΠΑΕ Παναγιώτης Μαντζανάς, ώστε να 
συζητήσουν για την ανανέωση ή όχι, της 
συνεργασίας.

Αλλάζει σημαντικά το ρόστερ του 
Αιγινιακού
Στον Αιγινιακό υποστηρίζουν ότι αναζητούν 
παίκτες σε όλες τις θέσεις χωρίς να προεξο-
φλείται κάτι μιας και ο νέος προπονητής έχει 
την εμπειρία για την δημιουργία μιας πανί-
σχυρης ομάδας.
Στην ομάδα της βόρειας Πιερίας επισημαί-
νουν, ακόμα, ότι αναζητούν παίκτες σε όλες 
τις θέσεις και όχι για συγκεκριμένες.
Όπως φαίνεται, λοιπόν, το ρόστερ θα αλλά-
ξει κατά πολύ. Οι επαφές με υποψήφιους 
μεταγραφικούς στόχους είναι σε εξέλιξη, 
αλλά συμφωνία δεν έχει προκύψει.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Δόξα: Εξελίξεις μετά την Παρασκευή
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Μ
ετά το χάλκινο μετάλλιο την πε-
ρασμένη άνοιξη στο ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα, η Μαρία Πρεβο-
λαράκη πρόσθεσε στη συλλογή 

της το χρυσό μετάλλιο της κατηγορίας 53κ των 
Μεσογειακών Αγώνων.  
Στην Ταρραγόνα, συνέτριψε κυριολεκτικά 
όλες τις αντιπάλους της  και στο τελευταίο της 
παιχνίδι που της χάρισε και τη νίκη επικρά-
τησε της Γαλλίδα Χίλαρυ Ονορίν με 6-0 στα 
σημεία.
Η Ελλάδα μέχρι σήμερα το απόγευμα έχει 
κατακτήσει στους Μεσογειακούς Αγώνες  25 
μετάλλια στο σύνολο, που αναλύονται σε 9 
χρυσά, 5 αργυρά και 11 χάλκινα.
Εντωμεταξύ, ο Μιχάλης Μερτζανίδης πραγ-
ματοποίησε πολύ καλή παρουσία στο μήκος 

και με 7,88 μ. (1,8) βελτίωσε το φετινό του 
ρεκόρ και έβαλε υποψηφιότητα ακόμη και για 
την κατάκτηση ενός μεταλλίου. Στο ίδιο αγώ-
νισμα ο Τάσος Γαλαζούλας δεν βρέθηκε σε 
καλή ημέρα και έμεινε στα 7,36 μ. (2,2), ενώ 
ήταν άκυρος στα δύο πρώτα του άλματα.
Στη σφαιροβολία ο Τάσος Λατιφλάρι έστειλε 
τη σφαίρα στα 18,37 μ. και προκρίθηκε στον 
απογευματινό τελικό, σε μία ακόμη σταθερή 
εμφάνιση στη σεζόν. Η δεύτερη ελληνική 
συμμετοχή στο αγώνισμα ήταν ο Κυριάκος 
Ζώτος που έμεινε στα 17,16 μέτρα. Στα 400 μ. 
η Ειρήνη Βασιλείου ήταν δεύτερη στη σειρά 
της με 53.07 πήρε την πρόκριση για τον τελικό 
και βελτίωσε το φετινό της ρεκόρ. Ντεμπούτο 
στην απόσταση έκανε η Αννα Βασιλείου, που 
τερμάτισε έκτη στη σειρά της με 53.65.

«Χρυσή» Πρεβολαράκη στους 
Μεσογειακούς!

Δ
ύο μετάλλια κατέκτησε ο Θοδωρής 
Ιακωβίδης στους Μεσογειακούς Α-
γώνες στην Ταραγόνα της Ισπανίας.
Ο Ελληνας πρωταθλητής αγωνί-

στηκε στα 94κ. και κατάφερε να κατακτή-
σει το ασημένιο στο αρασέ και το χρυσό στο 
ζετέ.
Ο Ιακωβίδης με 161κ. στο αρασέ ανέβηκε 
στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, ενώ απέτυχε 
να σηκώσει 166κ. στην τρίτη προσπάθεια
Στο ζετέ το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο και ο 
Ελληνας πρωταθλητής σήκωσε στη 2η προ-
σπάθεια 195κ. Στη συνέχεια σε ένα παιχνίδι 
τακτικής περίμενε τον Αμπντάλα, ο οποίος 
ξεκίνησε στα 200κ. Ο Αιγύπτιος όμως έκανε 
τρεις άκυρες και ο Ιακωβίδης ανέβηκε στο 
πιο ψηλό σκαλί του βάθρου.
Νωρίτερα, στην κατηγορία των 85 κιλών ο 
Δημήτρης Ασλανίδης κατέκτησε ασημένιο 

μετάλλιο στο αρασέ με 152 κιλά και χάλκινο 
με 183 κιλά στο ζετέ.

Hττα στα πέναλτι για την Εθνική πό-
λο
Πάλεψε γερά η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρι-
σης των Ανδρών στο πρώτο της παιχνίδι στους 
Μεσογειακούς της Ταραγόνα κόντρα στην 
Ιταλία, έκανε καλή εμφάνιση, αλλά γνώρισε 
τελικά την ήττα στη διαδικασία των πέναλτι.
Σ’ ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με συνεχείς 
ανατροπές, οι Ιταλοί προηγήθηκαν με 4-2, η 
Ελλάδα κατάφερε με ένα σερί 3-0 να περά-
σει μπροστά με 5-4, αλλά η «σέττε μπέλο» 
πήρε και πάλι προβάδισμα με 6-5. Η ελληνική 
ομάδα ισοφάρισε λίγο πριν από το φινάλε στο 
τελικό 6-6.
Στα πέναλτι πιο εύστοχοι Ιταλοί επικράτησαν 
5-4 και πήραν το ματς με το τελικό 11-10.

Χρυσό ο Ιακωβίδης για την άρση 
βαρών στους Μεσογειακούς
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Η κατάσταση πλήρους αβεβαιότητας 
που έχει οδηγήσει τον Πανηλειακό να 
βρίσκεται “στον …αέρα”, όχι μόνο δεν 
έχει εμφανίσει σημάδια βελτίωσης, 
αλλά ουσιαστικά έχει γίνει και 
χειρότερη τις τελευταίες μέρες!

Α
φού, υπενθυμίζεται έχει προηγη-
θεί η εξέλιξη όπου τα στελέχη της 
διοικητικής κίνησης «Πυρσός», 
που για δύο χρόνια λειτούργησαν 

την ομάδα, κατά την έκτακτη Συνέλευση που 
έγινε τη Δευτέρα 18/6 ανακοίνωσαν τη διά-
λυση του σχήματος και την αποχώρηση από 
τα διοικητικά της ομάδας!
Με αιτία το οικονομικό θέμα, αυτό που 
βέβαια που ταλανίζει ολόκληρο ουσιαστικά 
το ελληνικό ποδόσφαιρο, κι αφού αναφέρ-
θηκαν ξανά, όπως ήδη είχαν κάνει και το 
προηγούμενο διάστημα, στην έλλειψη ευρύ-
τερης στήριξης γύρω από την ομάδα. Με 
χαρακτηριστικά τα παραδείγματα των ελά-
χιστων εισιτηρίων διαρκείας και της πολύ 
μικρής προσέλευσης φιλάθλων στο γήπεδο 
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 απερχόμενη διετία, έχουν 
οριστικοποιήσει την πλήρη αποχώρηση 
τους πλέον. Κάτι τέτοιο, κατά πληροφο-
ρίες, επιβεβαιώθηκε και σε συνάντηση που 
υπήρξε μεταξύ τους το βράδυ της Τετάρτης 
27/6. 
Ενώ σύμφωνα επίσης με τις ίδιες πληροφο-
ρίες, κάποιοι στάθηκαν ξανά και στο γεγονός 
ότι ακόμα και στο διάστημα που μεσολά-
βησε είτε από την 1η Ιουνίου όπου γνωστο-
ποιήθηκε η δημόσια και ξεκάθαρη τοποθέ-
τηση τους για τα νέα δεδομένα, είτε κι από 
τη Συνέλευση στις 18/6, δεν διαπιστώθηκε 
κάποια κίνηση στήριξης ή κάποια αλλαγή 
κατεύθυνσης, πάνω σε αυτόν τον τομέα…
Ο «Πυρσός» λοιπόν, σε κάθε περίπτωση… 
δεν υφίσταται και κάτι τέτοιο συνεχίζει να 
δημιουργεί πολύ άσχημα δεδομένα για τη 
συνέχεια της ιστορικής ομάδας!
– Στην πραγματικότητα, από εδώ και πέρα, 
μόνο ουσιαστικά σενάριο συνέχισης ύπαρ-
ξης της ομάδας είναι, αν μεμονωμένα 
κάποια στελέχη της μέχρι πρότινος κίνησης 
«Πυρσός» μπορέσουν να ωθήσουν κάποια 

άλλη κατάσταση. Στόχος σε μια τέτοια περί-
πτωση θα είναι να εξασφαλιστεί ένα μέρος 
του προϋπολογισμού τουλάχιστον για το 
ξεκίνημα, και φυσικά με μια δραστική μεί-
ωση σε σχέση με πέρυσι, να μπορέσει ο 
Πανηλειακός να φτιάξει μια ομάδα με ακόμα 
περισσότερο ντόπιο Ηλείο στοιχείο σε όλες 
τις θέσεις – τόσο των παικτών αλλά ακόμα 
και του προπονητή), και να κατέβει στο νέο 
πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής. Διεκδικώντας 
κατά κύριο λόγο την παραμονή, με αυτόν τον 
σχεδιασμό.
Σενάριο που πάντως, με βάση τα γεγονότα, 
δεν κέρδισε έδαφος ούτε αυτό τις τελευταίες 
μέρες…
Ενώ βέβαια, ακόμα κι αυτή η “χαμηλή 
πτήση” για να υλοποιηθεί, θα πρέπει να εξα-
σφαλιστούν τα όποια απαιτούμενα χρήματα, 
ώστε να ξεκινήσει η ομάδα κινήσεις.
Αυτό το σενάριο έχει και την εκδοχή ώστε, 
μέσα από “ζυμώσεις” κι επαφές, να υπάρ-
ξει κάποιο ενδιαφέρον κι άλλων ατόμων 
για συμμετοχή. Ήδη είχαμε αναφέρει από 
προηγούμενο ρεπορτάζ ότι π.χ., υπάρχουν 
πληροφορίες ότι ένα γκρουπ ατόμων που 
είναι ποδοσφαιριστές σε ομάδες της Ηλείας 
αλλά και φίλοι, κι έχουν συνεργαστεί και σε 
κάποιες άλλες δράσεις τα τελευταία χρόνια, 
με Ντέγιαν Μιλοσέσκι, Στάθη Χαραλαμπό-
πουλο, κι άλλους μαζί σε εκείνο το σχήμα, 
έχουν μια αρχική πρόθεση να μετάσχουν 
με κάποιο τρόπο (για τον οποίον πάντως, 
εξακολουθούν να μην έχουν γίνει ακόμα 
γνωστές λεπτομέρειες – κι ίσως προσεχώς 
να γίνει μια συνάντηση με εναπομείναντες 
μεμονωμένους πλέον “Πυρσούς” για πιο 
συγκεκριμένη συζήτηση)…
– Δεύτερο σενάριο, και που παραμένει 
δυστυχώς σαφώς υπαρκτό, κερδίζοντας 
μάλιστα και έδαφος τις τελευταίες μέρες(!!!) 
ότι να μην ευδοκιμήσει ούτε η παραπάνω 
σκέψη περί συμμετοχής έστω κάποιων και 
έστω με πολύ μειωμένο μπάτζετ κ.τ.λ., οπότε 
ο Πανηλειακός θα μείνει ανενεργός και θα 
διαλυθεί!

Παρέμεινε στην Ερμιονίδα ο Μα-
κρίδης
Η Ένωση Ερμιονίδας ανακοίνωσε την επέ-
κταση της συνεργασίας για άλλη μία χρονιά 
με τον επιθετικό της ομάδας, Νίκο Μακρίδη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η Ένωση Ερμι-
ονίδας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσει την επέκταση της συνεργα-
σίας για άλλη μία χρονιά με τον επιθετικό της 

ομάδας μας Νίκο Μακρίδη.
Ο Νίκος Μακρίδης την αγωνιστική περίοδο 
πού πέρασε ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομά-
δας μας αφού σε 17 αγώνες που αγωνίστηκε 
πέτυχε 10 γκολ , ενώ ήταν και ο «χρυσός » 
σκόρερ του τελικού του Κυπέλλου Αργολί-
δας στον οποίο με δικό του γκολ η ομάδα 
μας κατέκτησε το κύπελλο.
Του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες με την 
ομάδα μας και τη νέα χρονιά».

Επένδυση στο μέλλον από τον ΟΦ 
Ιεράπετρας
Ο ΟΦΙ προχώρησε σε μια κίνηση με το… 
βλέμμα στο μέλλον, καθώς ανακοίνωσε την 
απόκτηση του Πάλι Ντάβιτ.
Ο 17χρονος μέσος προέρχεται από την Ανα-
γέννηση Ιεράπετρας και τον συνοδεύουν 
εξαιρετικές συστάσεις.
Η σχετική ανακοίνωση: «Τον  17χρονο Πάλι  
Ντάβιτ  απέκτησε  ο  ΟΦΙ  από  την Αναγέν-
νηση  Ιεράπετρας. Πρόκειται  για  ένα  αυθε-
ντικό ποδοσφαιρικό ταλέντο  που  αγωνίζε-
ται  στο  χώρο  του  κέντρου. Εχει  γεννηθεί 
και  έχει  μεγαλώσει  στην Ιεράπετρα. Τον  
καλωσορίζουμε  στον  ΟΦΙ  , του  ευχόμαστε  
υγεία  και  πολλές  επιτυχές  με  την ασπρό-
μαυρη. Ταυτόχρονα ο  Μάνος  ο  Μπαριτά-
κης  και  ο  Γιάννης  ο  Χρυσοφάκης  μετε-
γράφησαν από  τον  ΟΦΙ  στην Αναγέννηση. 
Στον  Μάνο  και  στον  Γιάννη , δύο  παιδιά  
που  προέρχονται  από  τα  σπλάχνα του  ΟΦΙ 
, ευχόμαστε ολόψυχα  καλή συνέχεια  στην 

καριέρα  τους . Τέλος  στην Αναγέννηση  
ευχόμαστε  καλή  πορεία  στη  νέα  σεζόν».

Γαλλική ενίσχυση στη Νίκη Βό-
λου!
Η απόκτηση του Christopher Makengo ανα-
κοινώθηκε από τη Νίκη, αποτελώντας την 
τέταρτη μεταγραφή για τους “κυανόλευ-
κους”.
Αναλυτικά: “Η Διοικούσα Επιτροπή Ποδο-
σφαίρου της Νίκης Βόλου 1924 ανακοινώ-
νει την έναρξη της συνεργασίας της με τον 
ποδοσφαιριστή Christopher Makengo για 
τη νέα αγωνιστική χρονιά.
Ο Γάλλος μέσος είναι γεννημένος στις 7 
Ιουλίου 1994, έχει ύψος 1,84 και ξεκί-
νησε την καριέρα του από τις ακαδημίες 
της Olympique Lyonnais. Έπειτα αγωνί-
στηκε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και 
συγκεκριμένα στο πρωτάθλημα NCAA 2 με 
την ομάδα των Mercyhurst Lakers έχοντας 
12 γκολ και 7 ασίστ, ενώ αναδείχθηκε και 
καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος. Στη 
συνέχεια αγωνίστηκε στο USL με την ομάδα 
των Thunder Bay Chill καταγράφοντας 5 γκολ 
και 1 ασίστ σε 17 αγώνες. Τη σεζόν 2017-
2018 αγωνίστηκε από τον Ιανουάριο στην 
1η κατηγορία Σλοβενίας με την NK Aluminij, 
με τη φανέλα της οποίας είχε 9 συμμετοχές 
στο πρωτάθλημα και 1 γκολ.
Η Διοικούσα Επιτροπή τον καλωσορίζει 
του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία με την 
ομάδα μας”.

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Πανηλειακός: Πλήρης στασιμότητα και μεγάλος κίνδυνος!
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2018
Μετά την ολοκλήρωση του Α’ γύρου

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Τελικός
Νικητής 13 – Νικητής 14 (18:00, Luzhniki Stadium, Μόσχα) 
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Μετά την σπουδαία καριέρα του Νίκου Παναγιώτου στην Ανόρ-
θωση (1987-2004) και την παρουσία του  Αντώνη Γιωργαλλίδη 
(2000-06) ακολούθησε  η πορεία του Αριάν Μπεκιάι (2006-10)
Μετά τον Αλβανό πορτιέρο ο οποίος ήταν ο κορυφαίος σε διάρ-

κεια τερματοφύλακας η Ανόρθωση ταλαιπωρήθηκε στην συγκεκριμένη 
θέση κυρίως για την αδυναμία να κρατήσει στο ρόστερ της μερικούς 
πολύ καλούς κήπερ.
Ο πρώτος ξένος τερματοφύλακας ο οποίος φόρεσε την φανέλα της ήταν 
ο Ζόλνταν Νάγκι (2005/06) όντας αναπληρωματικός ενώ όταν αποχώ-
ρησε με προορισμό τον Διγενή η Κυρία απέκτησε τον Περουβιανό Μπα-
ζάν ο οποίος αγωνίστηκε μόλις 1 φορά.
Ο Σέρβος Νεμάνια Σούπιτς εντάχθηκε στην Κυρία το καλοκαίρι του 2009 
και μετά από 4 ματς αποχώρησε πληρώνοντα το μάρμαρο του αποκλει-
σμού από την Πέτροβατς.
Ο Σλοβάνος Μάτους Κόζατσικ ήρθε στην Ανόρθωση την σεζόν 2010/11 
παρουσιάζοντας αρκετά θετικά στοιχεία ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε 
στην Βικτόρια Πλζεν και αγωνίστηκε στο Euro 2016 με την εθνική ομάδα 
της χώρας του.  Την ίδια σεζόν αγωνίστηκε και ο Αργεντινός Αρκουέ-
γιο, ενώ τον Ιανουάριο η Ανόρθωση ενισχύθηκε με τον Πολωνό διεθνή 
ο Βόιτσεχ Κοβαλέφσκι  ο οποίος αγωνίστηκε μόνο σε ένα ματς κόντρα 
στην Δόξα όμως ταλαιπώρησε την Κυρία λόγω της δικαστικής διαμά-
χης που ακολούθησε. Την σεζόν 2011-12 αποκτήθηκε ο διεθνής με την 
εθνική Βουλγαρίας Ντιμίτρ Ιβάνκοφ ο οποίος είχε ευθύνη γιατον απο-
κλεισμό από την Ραμποτνίσκι και αποχώρησε.
Ο Πολωνός Άνταμ Σταχόβιακ ο οποίος ήρθε ως δανεικός αγωνίστηκε σε 
έναν αγώνα πρωταθλήματος και δύο κυπέλλου χωρίς να δείξει κάτι ιδι-
αίτερο.
Ο Σέρτζαν Μπλάζιτς αποχώρησε μετά από 4 συμμετοχές δεχόμενος και 
επίθεση από τους οπαδούς μετά τον αποκλεισμό από την  Ντίλα Γκόρι 
το 2012. Τον  Μαυροβούνιο αντικατέστησε ο Γάλλος Μάθιου Βαλβέρδ 
(2012-15) ο οποίος αγωνίστηκε για δύο σεζόν και μετά παραχωρήθηκε 
δανεικός στον Εθνικό Άχνας.
Η άφιξη του Τόμας Καμίνσκι ήταν η ιδανικότερη για την Ανόρθωση 
όμως ήρθε με την μορφή δανεισμού και ένα χρόνο αργότερα αποχώ-
ρησε κι αυτός… Την τριετία 2014-16 ως αναπληρωματικός ήταν στην 
ομάδα ο Αργεντινός Βέγκα ενώ από την διετία 2015-17 ο Γιαν Κόπριβετς 
έδειχνε ως ο τερματοφύλακας που θα έμενε χρόνια στην ομάδα. Μετά 
από την πρώτη πάρα πολύ καλή σεζόν ακολούθησε η ομαδικά κάκιστη 
και ατομικά μέτρια σεζόν και το καλοκαίρι του 2017 μετακόμισε στην 
Πάφο. Ταυτόχρονα στην ομάδα τερματοφυλάκων ήταν οι Ανδρέας Κίτ-
τος, Γαβριήλ Κωνσταντίνου και ο Γιώργος Παπαδόπουλος ο οποίος απο-
χώρησε το καλοκαίρι του 2018 με προορισμό την Νέα Σαλαμίνα.
Την σεζόν 2017/18 ο Ισαρηλινός Αριέλ Χαρούς κάλυψε την εστία της 
Ανόρθωσης όσο λίγοι όμως αποχώρησε το καλοκαίρι του 2018. Ο Πορ-
τογάλος Μάριο Φελγκέιρας πλέον εντάχθηκε στην Κυρία με σκοπό να 
κάνει τους φίλους της ομάδας να ξεχάσουν τον Χαρούς. Δύσκολο… Θα 
τα καταφέρει;

Ο Τόνιο βρίσκεται στο νησί μας και έχει 
συμφωνήσει με την ΑΕΚ, αλλά πριν υπογράψει το 
νέο του συμβόλαιο περιμένει να απελευθερωθεί 
από την Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Α
πό εκεί και πέρα ο Μουρίγιο θέλει να τελειώνει 
όσο πιο γρήγορα γίνεται και με τις υπόλοιπες 
θέσεις που χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα, αν εί-
ναι δυνατόν πριν η αποστολή μεταβεί στην Πο-

λωνία (4/7), όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο 
προετοιμασίας.
Εκεί που «καίγεται» η ομάδα της Λάρνακας είναι στην θέση 
του δεξιού άκρου της άμυνας αφού στο ρόστερ αυτή τη 
στιγμή είναι μόνο ο Τρουγιόλς. Επίσης η ΑΕΚ έχει ανάγκη 
από κεντρικούς αμυντικούς αφού ο Μουρίγιο είναι πλέον 
τεχνικός διευθυντής, ενώ ο Καταλά είναι μεγάλος.
Στο μεταξύ ίσως αποκτηθεί και μέσος αφού το 
μέλλον των Λαμπάν και Τόμας είναι αβέβαιο. 
Αυτό όμως που έχει προτεραιότητα αυτή 
τη στιγμή όπως γράψαμε και πιο πάνω 
είναι ο δεξιός μπακ και ο κεντρικός αμυ-
ντικός.
Επίσης γίνονται προσπάθειες για από-
κτηση ποδοσφαιριστών κάτων των 22 έτσι 
ώστε να εγγραφούν στον κατάλογο β’.

Φεύγει ο Αριστείδης Χρίστου
Ο βοηθός διαιτητής Αριστείδης Χρίστου ανακοίνωσε 
μέσω social media πως αποχωρεί από το χώρο της διαιτη-
σίας, ανήμερα των γενεθλίων του.
“Σας Ευχαριστώ όλους για τις ωραίες ευχές σας. Σήμερα 
κλείνει ένας όμορφος κύκλος ζωής για εμένα μετά από 
20 χρόνια στον χώρο της διαιτησίας θα ήθελα να ευχα-
ριστήσω την οικογένεια μου την σύζυγο μου τα παιδιά 
μου και τον πατέρα μου .Την Κ.Ο.Π τον Σ.Δ.Κ για την στή-
ριξη τους όλα αυτά τα χρόνια τις επιτροπές διαιτησίας 
όλους τους συναδέλφους πρώην και νυν για τις πραγμα-
τικά όμορφες στιγμές που περάσαμε. Τέλος να ευχηθώ σε 
όλους υγεια και καλό Καλοκαίρι”.

Επιμένουν ότι έρχεται Κύπρο ο Όστογιτς – 
«Έχει πρόταση»
Επιμένουν οι Σέρβοι πως ο Μπόγιαν Όστογιτς είναι 
πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο.
Είχαμε αναφέρει σχετικά δημοσιεύματά τους την Πρω-
τομαγιά (!), σήμερα όμως ο σέρβικος Τύπος επανέρχε-
ται και επισημαίνει πως ο 34χρονος κεντρικός αμυντι-
κός της Παρτιζάν έχει δύο συγκεκριμένες προτάσεις στα 
χέρια του, μία από κυπριακή ομάδα και μία από τουρκική 
ομάδα (δεν αναφέρονται οι ομάδες).
Ο Σέρβος αμυντικός έχει παίξει σε όλη του την καριέρα 
στην πατρίδα του και πέρυσι είχε απορρίψει πρόταση της 
γαλλικής Λανς, όμως τώρα εμφανίζεται έτοιμος να αγωνι-
στεί για πρώτη φορά στο εξωτερικό.
Μάλιστα λένε πως τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει ορι-

στικά ο επόμενος σταθμός της καριέρας του.

Έκλεισε Μιτρέα
Στην Δόξα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μποκτάν 
Μιτρέα.
Ο Ρουμάνος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος αγωνίζόταν 
στην ΑΕΛ από τον Ιανουάριο του 2017 μέχρι και το Μάιο 
του 2018 δέχθηκε την πρόταση που του έγινε και έστειλε 
το μεσημέρι της Πέμπτης το συμβόλαιο του στα γραφεία 
της ομάδας.

«Βόμβα» με Μότα 
Η Ομόνοια φαίνεται να ενδιαφέρεται για τον Μάρκο 
Μότα, ο οποίος έχει πλούσια καριέρα στην Serie A.
Ο ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε με επιτυχία σε Αταλάντα, 
Ρόμα και Γιουβέντους. Ο Μότα βρέθηκε στην Κύπρο και 

είχε επαφές με τους ιθύνοντες του τριφυλλιού.
Ο Ιταλός είναι διενής με όλες της μικρές ομάδες 

τις χώρας, ενώ την περσινή σεζόν έπαιξε στην 
Ισπανία και την Αλμερία καταγράφοντας 32 
συμμετοχές και 2 γκολ.

Ντέβι: «Ευτυχισμένος για την ε-
πιστροφή μου»

Δηλώσεις στην κάμερα του ΑΠΟΕΛ παρα-
χώρησε ο Τόμας Ντε Βινσέντι παραχώρησε 

δηλώσεις στην κάμερα του ΑΠΟΕΛ…
«Νιώθω πολύ καλά, πολύ όμορφα που είμαι ξανά 

πίσω στην ομάδα είναι κάτι το οποίο περίμενα πάρα πολύ 
για δύο χρόνια. Υπήρξαν στιγμές που πλησίασα στο να 
επιστρέψω στην ομάδα αλλά για τον ένα ή για τον άλλο 
λόγο δεν τα καταφέραμε δεν έγινε αυτή η μεταγραφή αλλά 
τελικά είμαι χαρούμενος που επέστρεψα πίσω.
Ξαφνιάστηκα με τα τόσα καινούρια πρόσωπα που είδα 
στην ομάδα, νέα πρόσωπα ταλαντούχους παίκτες είναι 
κάτι το οποίο είχα δει και από πέρσι είχα δει πολλά παι-
χνίδια πέρσι και είναι κάτι το οποίο οι νέοι παίκτες θα 
φέρουν ένα νέο ανταγωνισμό στην ομάδα.
Φυσικά όλοι γνωρίζουμε τι μπορούν να κάνουν οι πιο 
παλιοί παίκτες και δημιουργούν ένα νέο ανταγωνισμό 
στην ομάδα που θα δώσει ένα ευχάριστο πονοκέφαλο 
στον προπονητή που θα πρέπει να διαλέξει τους καλύτε-
ρους.
Ο στόχος ενός παίκτη είναι πάντα ο στόχος όλης της ομά-
δας. Πέρσι παρακολούθησα την ομάδα να παίζει στο 
Τσάμπιονς Λιγκ και πώς να το πω, ήτανε κάτι το οποίο θα 
ήθελα να ήμουν και εγώ μαζί με την ομάδα και αυτός θα 
είναι και ο στόχος της ομάδας να παίξουμε στην Ευρώπη, 
στο Τσάμπιονς Λιγκ να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό 
και φυσικά αυτός δεν είναι μόνο ο στόχος ο δικός μου 
αλλά και ο στόχος όλης της ομάδας.
Είμαι 100% έτοιμος, προσπαθούσα όλο το χρόνο να είμαι 
έτοιμος γι’ αυτή τη στιγμή. Όλο τον καιρό που ήμουν στην 
Αργεντινή προπονούμουν πολύ σκληρά για να είμαι 
έτοιμος γι’ αυτή τη στιγμή για να είμαι ακόμα ένας στην 
ομάδα.»

αθλητικά

Να κλείνουν σιγά – σιγά οι εκκρεμότητες Οι τερματοφύλακες της 
Ανόρθωσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΨΗΦΙΑΚΑ 

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ

ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com



72 29 Ιουνίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Basket League

Επίσημα στον Ολυμπιακό ο Μπλατ!

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε  και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας του με τον Ντέιβιντ 
Μπλατ, ο οποίος θα είναι ο νέος προπονητής των «ερυθρόλευκων» για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ν
έος προπονητής του Ολυμπιακού για τα ε-
πόμενα δύο χρόνια θα είναι ο Ντέιβιντ 
Μπλατ. Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν 
και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας 

τους με τον Ισραηλινό τεχνικό ο οποίος δήλωσε υπε-
ρήφανος, αλλά και ανυπόμονος για να εξελίξει και να 
μεγαλώσει ακόμα παραπάνω τον Ολυμπιακό.
Η επίσημη ανακοίνωση του Ολυμπιακού:
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφω-
νία της με τον Ντέιβιντ Μπλατ.
Ο 59χρονος τεχνικός θα καθίσει στον 
πάγκο της ομάδας μας για τα επόμενα 
δύο χρόνια.
Το who is who του Ντέιβιντ Μπλατ
Hμ. Γεν.: 22/05/1959
Τοπ. Γεν.: Βοστώνη (ΗΠΑ)
Πρ. Ομάδες: Χαποέλ Γκαλίλ Ελιόν 
(1993-1999), εθνική Ισραήλ-Under 22 
(1996-1997) , εθνική Ισραήλ (ως βοη-
θός 1997-2001), Μακάμπι Τελ Αβίβ (ως βοη-
θός 1999-2001), Μακάμπι Τελ Αβίβ (2001-2003), 
Μακάμπι Τελ Αβίβ (2003-2004 ως βοηθός), εθνική 
Ισραήλ (2004-2005), Ντιναμό Αγίας Πετρούπολης 
(2004-2005), Μπενετόν Τρεβίζο (2005-2007), εθνική 
Ρωσίας (2006-2012), Εφές Πίλσεν 2007-2008, Ντι-
ναμό Μόσχας (2008-2009), Άρης (2010), Μακάμπι 
Τελ Αβίβ (2010-2014), Κλίβελαντ Καβαλίερς (2014-
2016), Νταρουσάφακα (2016-2018). 
Τίτλοι
- Πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική Ρωσία στο 
Ευρωμπάσκετ του 2007
- Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 2011 με την 
εθνική Ρωσίας. 
- Χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
2012 με την εθνική Ρωσίας. 
- Πρωταθλητής Ανατολικής Περιφέρειας στο ΝΒΑ 
(2015-Κλίβελαντ Καβαλίερς). 
- Πρωταθλητής Ευρωλίγκας (2014-Μακάμπι Τελ Αβίβ)
-  Π ρ ω τ α θ λ η τ ή ς  Ι σ ρ α ή λ 
(2002,2003,2011,2012,2014-Μακάμπι Τελ Αβίβ)
-  Κ υ π ε λ λ ο ύ χ ο ς  Ι σ ρ α ή λ 
(2002,2003,2011,2012,2013,2014)
- Πρωταθλητής Eurochallenge (2005-Ντιναμό Αγίας 
Πετρούπολης)
- Πρωταθλητής Eurocup (2018-Νταρουσάφακα)
- Πρωταθλητής Ιταλίας (2006-Μπενετόν Τρεβίζο)
- Κυπελλούχος Ιταλίας (2007-Μπενετόν Τρεβίζο)
- Πρωταθλητής Αδριατικής Λίγκας (2012-Μακάμπι 
Τελ Αβίβ). 
Ατομικές διακρίσεις 

- Προπονητής της χρονιάς στην Ευρωλίγκα το 2014
-  Προπονητ ής  τ ης  χ ρον ιάς  σ το  Ισραήλ 
(1996,2002,2011,2014)
- Προπονητής της χρονιάς στο πρωτάθλημα της 
Ρωσίας το 2005. 
- Πρωταθλητής του μήνα στην ανατολική περιφέρεια 
του ΝΒΑ τρεις φορές μέσα στο 2015.

«Με όλη μου την καρδιά και τη 
ψυχή»

Ο Ντέιβιντ Μπλατ έκανε τις πρώ-
τες του δηλώσεις ως προπονητής 
των «ερυθρόλευκων» στο www.
olympiacosbc.gr
«Είμαι πολύ χαρούμενος, και απο-
τελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα να 

ανήκω στην ομάδα και την οικο-
γένεια του Ολυμπιακού. Η ευκαι-

ρία που μου δίνεται να γίνω μέρος της 
μεγάλης παράδοσης των επιτυχιών, αλλά 

και της ιστορίας που έχουν γράψει πολύ μεγάλοι 
αθλητές και προπονητές, είναι τεράστια.
Βρίσκω αυτή την πρόκληση και ευκαιρία που έχω, 
να με γεμίζει από περηφάνια, αλλά και να μου δίνει 
ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για να κάνω το καλύτερο 
δυνατό με όλη μου τη καρδιά και τη ψυχή, τόσο για 
την ομάδα όσο και τους υπέροχους φιλάθλους της. 
Αυτά είναι στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν αυτό 
τον Οργανισμό.
Η ομάδα πρέπει να εξελιχθεί και να μεγαλώσει 
ακόμα περισσότερο, και μαζί με όλους τους ανθρώ-
πους του προγράμματος είμαι σίγουρος ότι θα τα 
καταφέρουμε.
Ανυπομονώ πολύ γι αυτό!»

«Στόχος του Μπλατ ο Ουίλιαμς-Γκος»! 
Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο του 
Sportando, Orazio Cauchi, ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος 
αποτελεί βασικό στόχο του Ολυμπιακού που έδωσε 
το χρίσμα στον Ντέιβιντ Μπλατ ως αντικαταστάτη 
του Γιάννη Σφαιρόπουλου. Όπως αναφέρει χαρα-
κτηριστικά, «ο Μπλατ είναι μεγάλος θαυμαστής 
του Ουίλιαμς-Γκος ενώ η Ζαλγκίρις Κάουνας και η 
Μπασκόνια εξετάζουν επίσης την περίπτωσή του».
Ο 23άχρονος πόιντ γκαρντ (1μ.91) αγωνίστηκε 
φέτος στην Παρτίζαν, κατακτώντας το πρωτάθλημα 
και το κύπελλο Σερβίας, έχοντας 17 πόντους, 2.8 
ριμπάουντ, 6.7 ασίστ, 1.6 κλεψίματα και 2.9 λάθη 
σε 9 αγώνες στο EuroCup με την ομάδα του Βελιγρα-
δίου.

Επίσημο: Στον 
Παναθηναϊκό ο Λάσμε!

Ο
ι πρωταθλητές  συμφώ-
νησαν με τον Στέφαν Λά-
σμε και ο Γκαμπονέζος 
σέντερ που αγαπήθηκε 

από τον κόσμο του «τριφυλλιού» 
επιστρέφει στο ΟΑΚΑ στα 35 του 
χρόνια!
Ο Λάσμε αγωνίστηκε πέρσι στην 
Ούνιξ Καζάν έχοντας 14.6 πόντους, 
6.4 ριμπάουντ και 2.5 κοψίματα, 
ενισχύοντας σε σημαντικό βαθμό 
τους «πράσινους» ενώ πρόκειται 
για έναν παίκτη που γνωρίζει πράγ-
ματα και καταστάσεις από τη θητεία 
του την περίοδο 2012-14.
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Superfoods 
ανακοινώνει την επιστροφή του 
Στεφάν Λάσμε στην ομάδα!
«Γυρίζω σε μια μεγάλη ομάδα 
ομάδα την οποία αγαπάω γι’ αυτό 
και αισθάνομαι πολύ χαρούμενος. 
Μια ομάδα με την οποία ήμουν 
“δεμένος” όσο έπαιζα και παρέ-
μεινα “δεμένος” ακόμη και το διά-
στημα που δεν ήμουν σε αυτή», 
δήλωσε αποκλειστικά στο paobc.
gr o Στεφάν Λάσμε και συνέχισε: 
«Αγαπώ τους φιλάθλους του Πανα-
θηναϊκού και το ΟΑΚΑ. Σε όσα 
γήπεδα έχω αγωνιστεί δεν έχω 
συναντήσει ατμόσφαιρα αντίστοιχη 
του ΟΑΚΑ. Ανυπομονώ να αγωνι-
στώ και πάλι γι’ αυτούς τους οπα-
δούς. Θα τα δώσω όλα και θα κάνω 
ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής 
μου προκειμένου να βοηθήσω τον 
Παναθηναϊκό να πετύχει τους στό-
χους του. Με τον κόουτς Πασκουάλ 
δεν έχω συνεργαστεί στο παρελθόν, 
αλλά έχω παίξει πολλές φορές ως 
αντίπαλος. Εκτιμώ τη δουλειά του, 
θεωρώ πως είναι από τους κορυ-
φαίους προπονητές στην Ευρώπη 
και αυτό μου δίνει ένα έξτρα κίνη-
τρο για να γίνω καλύτερος».
Ο Λασμέ γεννήθηκε στο Πορτ-Ζα-
ντίλ της Γκαμπόν στις 17 Δεκεμ-
βρίου 1982, έχει ύψος 2.03 μ. και 
αγωνίζεται στις θέσεις «4» και 
«5». Σε έναν αγώνα του Γυμνα-
σίου της Λεόν Μ’Μπα της Γκα-
μπόν τον εντόπισε ένας… Έλλη-
νας: ο Στιβ Λάππας, προπονητής 
του Massachusetts University όπου 
και τον πήρε. Την πρώτη του χρο-
νιά εκεί αναδείχθηκε δεύτερος στις 

τάπες στην περιφέρεια Atlantic 10 
με 13 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο 
όρο.
Στην προτελευταία του σεζόν στο 
πανεπιστήμιο είχε 3.9 τάπες κατά 
μέσο όρο και αναδείχθηκε αμυ-
ντικός της χρονιάς στην Atlantic 
10, ενώ την τελευταία οι διακρί-
σεις έδειξαν την πρόοδό του: Ανα-
δείχθηκε All-American, παίκτης 
της χρονιάς και αμυντικός της χρο-
νιάς στην Atlantic 10, ήταν πρώ-
τος στο πρωτάθλημα σε τάπες και 
ριμπάουντ και δεύτερος σε ποσο-
στά ευστοχίας στα δίποντα, έχοντας 
κατά μέσο όρο 13.5 πόντους, 9.5 
ριμπάουντ και 5.1 κοψίματα.
Επίσης,  ισοφάρισε το ρεκόρ των 
Τζέισον Κιντ και Μάικλ Άντερσον με 
τέσσερα τριπλ-νταμπλ σε μία χρο-
νιά όχι με πόντους-ριμπάουντ-α-
σίστ όπως οι υπόλοιποι, αλλά με 
πόντους-ριμπάουντ-τάπες!
Ο Γκαμπονέζος άσος επιλέ-
χθηκε στο νούμερο 46 του draft 
το 2007, από τους Golden State 
Warriors, ολοκληρώνοντας τη χρο-
νιά στο NBDL και τους Los Angeles 
Defenders. Στις 21/3/2008 υπέ-
γραψε 10ημερο συμβόλαιο με το 
Miami, όπου σε 15 αγώνες είχε 5.5 
πόντους, 3.5 ριμπάουντ, 1.5 τάπα 
και 20.2 λεπτά χρόνο συμμετοχής 
μέσο όρο.
Το 2012 υπέγραψε στον Παναθηνα-
ϊκό με τον οποίο κατέκτησε το Πρω-
τάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας. 
Την συγκεκριμένη σεζόν (2012-2013) 
αναδείχθηκε καλύτερος αμυντικός 
στην Ευρωλίγκα, κορυφαίος αμυ-
ντικός του ελληνικού πρωταθλήμα-
τος αλλά και MVP αυτού! Η δεύτερη 
χρονιά του στο «τριφύλλι» (2013-
2014) είχε τα ίδια αποτελέσματα: 
κατάκτηση Πρωταθλήματος και 
Κυπέλλου. Το καλοκαίρι του 2014 
υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας 
με την τούρκικη Anadolu Efes.
Στις 29 Ιουλίου 2015 ανακοινώ-
θηκε η έναρξη συνεργασίας του με 
την Galatasaray. Με την τουρκική 
ομάδα κατέκτησε το Eurocup κάνο-
ντας μια εξαιρετική χρονιά, αφού 
κατέκτησε τον τίτλο του MVP των 
τελικών της διοργάνωσης και ήταν 
μέλος της δεύτερης καλύτερης 
πεντάδας.
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