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Σκόπια: Το VMRO-DPMNE μηνύει για εσχάτη προδοσία 
Ζάεφ και Ντιμιτρόφ για τις Πρέσπες

Σ
τη δικαιοσύνη κατά του πρωθυπουργού Ζόραν Ζά-
εφ και του υπουργού Εξωτερικών Νικολά Ντιμιτρόφ 
προσέφυγε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
VMRO-DPMNE στα Σκόπια, κατηγορώντας τους δύο 

πολιτικούς για εσχάτη προδοσία, με αφορμή τη συμφωνία 
που επιτεύχθηκε με την Ελλάδα.
Ο εκπρόσωπος του κόμματος της αντιπολίτευσης, Ναούμ 
Στοιλκόβσκι, γνωστοποίησε ότι προχώρησε στην κατάθεση 
μηνύσεων στην Εισαγγελία για το οργανωμένο έγκλημα και 
τη διαφθορά κατά του πρωθυπουργού Ζόραν Ζάεφ, του 
υπουργού Εξωτερικών Νίκολα Ντιμιτρόφ, αλλά και του προ-
έδρου του κοινοβουλίου Τάλατ Τζαφέρι, καθώς και εναντίον 
των βουλευτών που στήριξαν με την ψήφο τους την «αντισυ-
νταγματική και παράνομη συμφωνία συνθηκολόγησης με 
την Ελλάδα».
Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στα Σκόπια κατη-
γορεί την κυβερνητική ηγεσία για τέσσερα αδικήματα και πιο 
συγκεκριμένα για εσχάτη προδοσία, διακύβευση της ανε-
ξαρτησίας, σύμπραξη για την τέλεση εχθρικών πράξεων και 
κατάχρηση εξουσίας.
Σύμφωνα με το VMRO-DPMNE, η διαπραγμάτευση και η 
έγκριση της συμφωνίας παραβιάζουν τους νόμους και το 
Σύνταγμα, ενώ εξαπατούν το πολιτικό σύστημα, τον λαό των 
Σκοπίων και τον πρόεδρο της χώρας.

O Ζάεφ δίνει χρόνο στην κυβέρνηση Τσί-
πρα-Καμμένου
Το δημοψήφισμα στα Σκόπια θα πραγματοποιηθεί στις 23, ή 
τις 30 Σεπτεμβρίου ή εναλλακτικά στις 7 Οκτωβρίου του 2018 
αποκαλύπτει ο πρωθυπουργός της FYROM Ζόραν Ζάεφ σε 
συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ο κ. Ζάεφ επισημαίνει ότι η κατα-
ληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της συνταγματικής 
αναθεώρησης στην ΠΓΔΜ είναι η 15η Ιανουαρίου του 2019. 
Σε πολιτικό επίπεδο, αυτό σημαίνει ότι στην Ελλάδα η κυβέρ-
νηση Τσίπρα-Καμμένου μπορεί να διατηρηθεί αρραγής 
-παρά τις αγεφύρωτες διαφορές του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ 
στο Σκοπιανό- τουλάχιστον για τους επόμενους επτά μήνες.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ και στον Φάνη 
Παπαθανασίου, ο Ζόραν Ζάεφ αποκαλύπτει ότι το ερώτημα 
που θα τεθεί στο δημοψήφισμα θα είναι «Είστε υπέρ της ΕΕ 
και του ΝΑΤΟ υποστηρίζοτας την ονομασία Δημοκρατία της 
Βὀρειας Μακεδονίας;».
«Γιατί αυτό είναι το θέμα. Πιστεύω, ότι οι πολίτες θα είναι 
απόλυτα θετικοί. Είμαι πεπεισμένος ότι ο λαός θα είναι υπέρ 
της συμφωνίας με την Ελλάδα επειδή το ερώτημα πιθανότατα 
θα είναι αν είστε υπέρ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και υπέρ της συμ-

φωνίας με την Ελλάδα. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα είναι 
το ερώτημα επειδή τα δύο αυτά θέματα είναι αλληλένδετα. 
Και από την άποψη αυτή όταν οι πολίτες θα δώσουν την ψήφο 
τους, οι πολιτικοί, η κυβέρνηση, το κοινοβούλιο, ο Πρόεδρος 
της χώρας, είμαστε υποχρεωμένοι να την σεβαστούμε» τονί-
ζει ο κ. Ζάεφ. «Το ερώτημα του δημοψηφίσματος θα μας ανα-
γκάσει όλους εμάς τους πολιτικούς να ακούσουμε τους πολί-
τες, δηλαδή και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση και τον 
προεδρο Ιβανωφ, επειδή όλοι εμείς υπηρετουμε τους πολί-
τες» αναφέρει.
Σε ερώτηση αν ανησυχεί μήπως συμβεί κάτι και η συμφωνία 
δεν εφαρμοστεί, ο κ. Ζάεφ απαντά: «Ασφαλώς και ανησυχώ. 
Εμείς είμαστε απλοί άνθρωποι. Και ο ομόλογός μου ο Αλέξης 
Τσίπρας είναι απλός άνθρωπος. Αυτό που μας ανησυχεί είναι 
αν θα ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες μέχρι το τέλος, γιατί 
δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πιστευουμε και οι δύο σε αυτή την 
υπόθεση όπως πιστευουν και οι δύο υπουργοὀ μας ο Νίκος 

και ο Νίκολα από την πλευρά μας».
Και συνεχίζει ο κ. Ζάεφ για το δημοψήφισμα που θα αλλά-
ξει το συνταγματικό όνομα της χώρας του: «Είμαι πεπεισμέ-
νος ότι το δημοψήφισμα θα είναι επιτυχές. Ξέρω ότι οι πολί-
τες μας θέλουν φιλία με την Ελλάδα, θέλουν να ενταχθούν 
στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ. Ξέρω ότι όσο και να είναι επίπονο και 
δύσκολο το ζήτημα είμαι σίγουρος ότι θα αδράξουν το μέλ-
λον και το ίδιο θα συμβεί και στην Ελλάδα. Ξέρω ότι εὀναι 
επώδυνο ζήτημα για την Ελλάδα. Δεν είναι τόσο εὀκολο. 
Εγώ καταλαβαίνω όλους τους ανθρώπους που έχουν κρι-
τική τοποθέτηση επί του θέματος. Πιθανότατα χρειάζονται 
περισσότερο χρόνο για να καταλάβουν όλοι ότι αυτό φέρνει 
μόνο ωφέλη και για τις δύο χώρες. Εκείνο που για μὀνα είναι 
εξίσου σημαντικό είναι ότι οι πολιτικοί ηγέτες του Ελληνικού 
λαού, της αντιπολίτευσης. Ξερω ότι θεωροὀσαν σημαντικό 
η λύση να είναι erga omnes και αυτό ήταν πιθανότητα ένα 
από τα πιο δύσκολα σημεία στην διάρκεια της διαπραγμά-
τευσης».
Ο πρωθυπουργός των Σκοπίων χρησιμοποιεί ένα επιχεί-
ρημα αντίστοιχο με αυτό που επιστράτευσε η κυβέρνηση 
Τσίπρα για να υποβαθμίσει τις αντιδράσεις της αντιπολίτευ-
σης: «Απόδειξη ότι η συμφωνία είναι δίκαιη είναι το γεγονός 
ότι η αντιπολίτευση στις δύο χώρες έχουν επικριτική θέση ως 
προς την συμφωνία. Αυτό σημαίνει ότι και οι δύο πλευρές 
εξίσου έκαναν υποχωρήσεις και εξίσου αποκόμισαν ωφελη. 
Αλλά στο τέλος και οι δύο χώρες είναι αυτές που κερδίζουν. 
Οι δύο λαοί κερδίζουν και για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι 
η δημόσια συζήτηση στο εσωτερικό της Δημοκρατίας της 
Μακεδονίας εξελίσσεται έτσι που η αντιπολίτευση, είναι από 
τη μία πλευρα υπερ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και από την άλλη 
είναι κατά της συμφωνίας, με ένα τρόπο που δεν στέκει».
Ο κ. Ζάεφ στέλνει το δικό του μήνυμα στον κ. Καμμένο και 
στον κ. Μητσοτάκη επισημαίνοντας: «Η πιο δύσκολη στιγμή 
για μένα ήταν εκεί που έπρεπε να δεχτώ την αιτιολόγηση για 
πιο λόγο το όνομα θα πρέπει να είναι για όλες τις χρήσεις και 
στο εσωτερικό με συνταγματικές αλλαγές. Η απάντηση από 
την ελληνική πλευρά από τον πρωθυπουργό Τσίπρα και τον 
υπουργό Εξωτερικών Κοτζια ήταν ότι αν δεν κλείσει με αυτό 
τον τρόπο ολοκληρωτικά το θέμα, στο μέλλον θα προκύ-
ψουν και νέα προβλήματα. Και αυτό είναι γεγόνος. ὀΟσο αυτό 
και να ήταν δύσκολο αυτό ηταν το σημείο καμπής. Πρεπει 
να ξερει ο κ. Καμμένος κι ο κ. Μητσοτάκης ότι αποκτήσαμε 
όνομα με γεωγραφικό προσδιορισμό για όλες τις χρήσεις ότι 
αυτό θα γίνει με συνταγματικές τροποποιήσεις και ότι ταυτό-
χρονα δεν θίγει την ιδιαιτερότητα του Βορειου τμήματος της 
Ελλάδας».

Το κόμμα της αξιωματικής 
αν τ ιπολίτευσης σ τα Σκόπια 
κατηγορεί την κυβερνητική 
ηγεσία για τέσσερα αδικήματα 
και πιο συγκεκριμένα για εσχάτη 
προδοσία, διακύβευση της 
ανεξαρτησίας, σύμπραξη για την 
τέλεση εχθρικών πράξεων και 
κατάχρηση εξουσίας
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Ο
μόφωνα ψηφίστηκε από την 
Βουλή, με καθυστέρηση δυο 
μηνών η τρποπολογία που ορί-
ζει ότι σε στελέχη των Ενόπλων 

Δυνάμεων, τα οποία εν καιρώ ειρήνης τε-
λούν σε καθεστώς κράτησης σε χώρα της 
αλλοδαπής θα τους καταβάλλεται ειδική 
αποζημίωση εξωτερικού. Η τροπολογία α-
φορά τους δυο Έλληνες στρατιωτικούς μας 
Δημήτρη Κούκλατζη και Άγγελο Μητρετώ-
δη που κρατούνται στις φυλακές της Αδρι-
ανούπολης.
Η τροπολογία ήρθε με καθυστέρηση 
μηνών και μάλιστα ως βουλευτική από τον 
βουλευτή των ΑΝΕΛ Κώστα Κατσίκη και 

προβλέπει  ειδική μηνιαία αποζημίωση σε 
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία 
εν καιρώ ειρήνης τελούν σε καθεστώς κρά-
τησης σε χώρα της αλλοδαπής θα τους 
καταβάλλεται ειδική αποζημίωση εξωτε-
ρικού.
Η επίμαχη ρύθμιση, σύμφωνα με όσα είπε 
στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Πάνος Καμμέ-
νος, αναμένεται να δώσει επιχειρήματα περί 
της μόνιμης κατοικίας στους δύο Έλληνες 
που κρατούνται στην Τουρκία, προκειμένου 
το δικαστήριο να μην έχει ερείσματα για την 
περαιτέρω κράτησή τους. «Την Παρασκευή 
υπάρχει δικαστήριο. Δεν μπορούσα να το 
αφήσω έτσι», είπε ο κ. Καμμένος.

Μόνιμοι κάτοικοι Τουρκίας με 
τροπολογία Κούκλατζης και ΜητρετώδηςΈρευνα: Παραμένει εχθρική στις 

ξένες επενδύσεις η Ελλάδα 

Τι αποκαλύπτει έρευνα μεταξύ 30 CEO πολυεθνικών 

Φ
ορολογία, γραφειοκρατία, 
αργή απονομή δικαιοσύ-
νης αποτελούν τα βασικό-
τερα εμπόδια στην προσέλ-

κυση ξένων επενδύσεων, σύμφωνα με 
τα συμπεράσματα έρευνας της Μetron 
Analysis που παρουσιάστηκε στο 1ο 
Forum 2018 InvestGR – Ξένες Επενδύ-
σεις στην Ελλάδα» που έλαβε χώρα χθες 
στην Αθήνα.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που 
παρουσιάστηκαν, αν και υπάρχει η 
αίσθηση πως σε ορισμένους τομείς 
σημειώθηκαν βήματα προς τη σωστή 
κατεύθυνση, οι επενδύσεις που εξετά-
ζονται είναι σχετικά χαμηλού κεφαλαίου 
και σίγουρα δεν επαρκούν για την οικο-
νομική ανάκαμψη της χώρας.
Ειδικότερα, οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις 
έφτασαν το 2017 στα 3,6 δισ. ευρώ (ένα-
ντι 2,8 δισ. το 2016), που είναι το υψηλό-
τερο μέγεθος από την αρχή της κρίσης. 
Ωστόσο, η αναλογία Ξένων Επενδύσεων 
προς ΑΕΠ παραμένει 
σε ένα από τα χαμηλό-
τερα επίπεδα της Ευρω-
ζώνης. Τα τελευταία 5 
χρόνια έχουν επενδυ-
θεί στην Ελλάδα περί-
που 2,3 δισ. ευρώ από 
τις εταιρείες που συμ-
μετείχαν στην έρευνα. 
Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 20% του 
συνολικού ποσού ΞΑΕ στην Ελλάδα.
Ως ανασταλτικοί παράγοντες για την 
προσέλκυση επενδύσεων αναφέρονται 
το διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό 
περιβάλλον και οι υψηλοί συντελεστές 
φορολογίας κεφαλαίου και εργασίας, η 
εντύπωση ύπαρξης διαφθοράς, το διοι-
κητικό περιβάλλον, οι καθυστερήσεις 
στην απονομή δικαιοσύνης, η περιο-
ρισμένη έρευνα και καινοτομία. Στα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα περιλαμβά-
νονται το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς 
και η γενική κατάσταση των υποδομών.
Πιο αναλυτικά, την άποψη ότι η εικόνα 
της Ελλάδας « θα βελτιωθεί ως επενδυ-
τικός προορισμός τα αμέσως επόμενα 
χρόνια» ασπάζονται δύο στους τρεις 
CEO των 30 εταιρειών που συμμετείχαν 
στην έρευνα. Δύο στους τρεις CEOs υπο-
στηρίζουν ότι η εικόνα της Ελλάδας ως 
επενδυτικού προορισμού θα βελτιωθεί 

τα αμέσως επόμενα χρόνια. Οκτώ στους 
δέκα δηλώνουν ότι είναι πολύ ή αρκετά 
πιθανό οι εταιρείες που εκπροσωπούν 
να προχωρήσουν στο μέλλον σε επεν-
δύσεις στην Ελλάδα. Οι έξι στους δέκα 
δηλώνουν ότι οι επενδύσεις αυτές προ-
γραμματίζονται για το 2019. Ωστόσο, 
από τα επιμέρους στοιχεία προκύπτει 
ότι οι επενδύσεις αυτές δεν έχουν το 
ύψος που εκτιμάται πως απαιτείται για 
να καλυφθεί το κενό που έχει δημιουρ-
γηθεί τα χρόνια της κρίσης, ώστε να επι-
ταχυνθεί η ανάπτυξη. Το κενό υπολογί-
ζεται πως απαιτεί 18-20 δισ. ευρώ ετη-
σίως για να καλυφθεί και να επιστρέ-
ψει η χώρα στα προ κρίσης επίπεδα. 
Ωστόσο, το ποσό των ΞΑΕ στην Ελλάδα 
την τελευταία 5ετία υπολογίζεται μόλις 
στα 11,6 δισ. ευρώ.
Ως μεγαλύτερη απειλή για την ανάπτυξη 
των ελληνικών επιχειρήσεων περιγράφε-
ται η γραφειοκρατία. Ενδεικτικές είναι οι 
δηλώσεις του δ/νοντος συμβούλου της 

Fraport Greece, Αλεξάντερ 
Τζινέλ, η οποία έχει αναλάβει 
τη διαχειριση των 14 περιφε-
ρειακών αεροδρομίων για τα 
επόμενα 40 χρόνια.
Όπως αναφέρει, η εταιρεία 
χρειάστηκε να λάβει περισ-
σότερες από 200 άδειες και 
εγκρίσεις για να ξεκινήσουν 

οι εργασίες στα αεροδρόμια, την ώρα που 
στη Λίμα του Περού δεν χρειάστηκε καμία 
άδεια, ενώ στην Αγία Πετρούπολη της 
Ρωσίας χρειάστηκαν μόλις δύο εγκρίσεις.
Σε κάθε περίπτωση, πρόσφατο δημο-
σίευμα της γερμανικής Handelsblatt 
κάνει λόγο για ενδεχόμενο ενδιαφέρον 
της Fraport για τα λεγόμενα «ορφανά» 
αεροδρόμια στην Ελλάδα, δηλαδή όσα 
έχουν παραμείνει επί κρατικό έλεγ-
χο.«Η απόδοση είναι τόσο καλή που η 
Fraport ενδιαφέρεται ήδη για άλλα 23 
ελληνικά περιφερειακά αεροδρόμια, τα 
οποία εξακολουθεί να διαχειρίζεται το 
κράτος». Αξίζει να σημειωθεί, ότι ανά-
μεσα στα 23 αεροδρόμια συμπεριλαμ-
βάνονται, σε πρώτη φάση και αυτά της 
Πάρου και της Σύρου (το πρώτο έχει 
επεκταθεί ενώ το δεύτερο βρίσκεται σε 
φάση επέκτασης), για να ακολουθήσουν 
στη συνέχεια τα αντίστοιχα της Νάξου 
και της Μήλου.
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Θα γλιτώναμε «έναν ΕΝΦΙΑ και βάλε» - Στις ηλεκτρονικές πληρωμές οφείλεται το 50% της 
αύξησης εσόδων από ΦΠΑ το 2017 - Μεγάλοι κερδισμένοι τα πρακτορεία στοιχημάτων και τα 
εστιατόρια

Θ
ετική συμβολή στην ενίσχυ-
ση των φορολογικών εσό-
δων από ΦΠΑ είχε η μεγάλη 
αύξηση των ηλεκτρονικών 

πληρωμών μετά την επιβολή των κε-
φαλαιακών περιορισμών. Σύμφωνα με 
μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και 
Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) με τίτλο 
«Οι ηλεκτρονικές πληρωμές μετά τους 
κεφαλαιακούς περιορισμούς: Μέτρα ε-
νίσχυσης και φορολογικά έσοδα» που 
παρουσιάστηκε σήμερα η διείσδυση 
των ηλεκτρονικών πληρωμών συνέβα-
λε τουλάχιστον στο 50% της ετήσιας αύ-
ξησης των εσόδων από ΦΠΑ που κατα-
γράφηκε το 2017. 
Παρά την αύξηση όμως της χρήσης καρ-
τών λόγω των capital controls (λιγό-
τερο) και κυρίως εξαιτίας της υποχρεω-
τικής χρήσης POS η Ελλάδα παραμένει 
χαμηλά σε επίπεδο ΕΕ ως προς τη χρήση 
καρτών. Μάλιστα η μελέτη εκτιμά ότι τα 
δυνητικά έσοδα από τον ΦΠΑ θα ήταν 
κατά 3,3 δισ. ευρώ υψηλότερα κάθε 
χρόνο αν πιάναμε τον Ευρωπαϊκό μέσο 
όρο για τη χρήση καρτών και άλλων ηλε-
κτρονικών μέσων πληρωμών.
Για την αίσθηση των μεγεθών το ποσό 
αυτό ισοδυναμεί «με έναν ΕΝΦΙΑ και 
βάλε» όπως ανέφεραν στελέχη του 
ΙΟΒΕ, καθώς τα έσοδα που εισπράττει 
το κράτος από το «χαράτσι» των ακινή-
των κάθε χρόνο είναι περίπου 2,7 δισ. 
ευρώ. Βεβαίως η εκτίμηση του Ιδρύμα-
τος είναι ότι οι παρεμβάσεις εκσυγχρο-
νισμού πρέπει να συνοδεύονται από 
τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης 
και την απλούστευση του φορολογικού 
συστήματος.
Μάλιστα σύμφωνα με τη μελέτη αν 
το επίπεδο της χρήσης καρτών στην 
Ελλάδα φτάσει αυτό της Πορτογαλίας θα 
κερδίζαμε 8,5 δισ. ευρώ το χρόνο.
«Υπάρχει μια έντονη αίσθηση υπερφο-
ρολόγησης λόγω του γεγονότος ότι οι 
φορολογικοί συντελεστές είναι πολύ 
υψηλοί» σημείωσε ο κ. Βέττας τονίζο-
ντας ότι πρέπει να μειωθούν προς όφε-

λος της ανάπτυξης και ένας από τους 
τρόπους είναι η επέκταση της χρήσης 
ηλεκτρονικών μέσων για τις πληρω-
μές. Μάλιστα η μελέτη προτείνει ισχυρά 
κίνητρα για άμεση επίδραση στα έσοδα.
«Η εξάπλωση έχει προέλθει κυρίως από 
τις χρεωστικές κάρτες και λιγότερο από 
τις πιστωτικές» τόνισε ο ερευνητής του 
ΙΟΒΕ κ. Γιώργος Γατόπουλος. Ο αριθμός 
των ενεργών χρηστών έχει e-banking 
και mobile banking έχει αυξηθεί σημα-
ντικά σε σύγκριση με το 2014.
Η θετική επίδοση στο σκέλος των εσό-
δων σημειώνεται παρά το γεγονός ότι 
το μέσο επίπεδο χρήσης καρτών στην 
Ελλάδα παραμένει χαμηλότερο από τους 
μέσους όρους της ΕΕ. Η μελέτη συμπε-
ραίνει ότι είναι χρήσιμο να ληφθούν 
περισσότερο στοχευμένα μέτρα έτσι 

ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η διείσ-
δυση των ηλεκτρονικών πληρωμών, 
προοπτική η οποία θα αποφέρει σημα-
ντικά μεγαλύτερα δημοσιονομικά οφέλη.
Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, τα ετή-
σια έσοδα ΦΠΑ θα ήταν κατά πολύ υψη-
λότερα αν η Ελλάδα έφθανε το μέσο επί-
πεδο χρήσης καρτών της ΕΕ. Σημειώνε-
ται ότι μετά την επιβολή περιορισμών 
στην ανάληψη μετρητών το 2015, παρα-
τηρήθηκε μια εντυπωσιακή εξάπλωση 
της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών, 
από τις ταχύτερες που έχουν σημειω-
θεί διεθνώς. Ωστόσο, παρά την εξά-
πλωση αυτή, η Ελλάδα παραμένει στην 
έβδομη χαμηλότερη θέση στην ΕΕ σε ό,τι 
αφορά την αξία συναλλαγών με κάρτα 
ως ποσοστό της ιδιωτικής κατανάλωσης 

(Ελλάδα το 2017: 20,1% - μ.ο. ΕΕ-28 το 
2016: 34,9%).
Αναλυτικότερα, για την ενίσχυση των 
φορολογικών εσόδων από ΦΠΑ, σύμ-
φωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, κάθε 1% 
αύξηση της χρήσης καρτών σε αξία ή 
αριθμό συναλλαγών οδήγησε κατά 
μ.ο. την περίοδο 2015-2017 σε αύξηση 
των εσόδων ΦΠΑ κατά 0,14 ποσοστι-
αίες μονάδες (π.μ.) και 0,11 π.μ. αντί-
στοιχα. Εναλλακτικά, κάθε 1 ποσοστι-
αία μονάδα αύξηση του μεριδίου χρή-
σης καρτών προς ιδιωτική κατανάλωση 
οδηγεί σε 1,4% αύξηση των εσόδων 
ΦΠΑ. Ως προς την επίδραση του νόμου 
4446/2016 στα έσοδα από ΦΠΑ, μέσω 
της εξάπλωσης καρτών πληρωμής που 
δεν οφείλεται σε άλλους παράγοντες 
(π.χ. μεταβολές κατανάλωσης, επίδραση 
capital controls), τα αποτελέσματα που 
προκύπτουν από τη χρήση στατιστικών 
μεθόδων και εργαλείων δείχνουν ότι 
συνέβαλε περίπου στο 1/3 της συνολι-
κής ετήσιας αύξησης (κατά €780 εκατ.) 
των εσόδων από ΦΠΑ το 2017. Το ετή-
σιο άμεσο δημοσιονομικό όφελος των 
μέτρων εκτιμάται σε εύρος μεταξύ €210 
εκατ. και €323 εκατ. Σημειώνεται ότι το 
συνολικό δημοσιονομικό όφελος είναι 
μεγαλύτερο, καθώς ο υπολογισμός δεν 
περιλαμβάνει το όφελος που προκύ-
πτει ως επιπλέον έσοδα από φορολογία 
εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές 
που σχετίζονται με οικονομική δραστη-
ριότητα η οποία παρέμενε αδήλωτη πριν 
την εξάπλωση των καρτών πληρωμής.
Με δεδομένο ότι το επίπεδο χρήσης 
καρτών στην Ελλάδα παραμένει χαμηλό 
σε σχέση με διεθνείς πρακτικές, υπάρχει 
περιθώριο για μεγαλύτερο δημοσιονο-
μικό όφελος από συνέχιση της εξάπλω-
σης της χρήσης των ηλεκτρονικών πλη-
ρωμών. Με βάση διεθνείς πρακτικές για 
το μερίδιο χρήσης καρτών προς ιδιωτική 
κατανάλωση, τα ετήσια έσοδα ΦΠΑ θα 
ήταν υψηλότερα κατά 21% (€3,3 δισεκ.) 
αν η Ελλάδα έφθανε το μέσο επίπεδο 
χρήσης καρτών της ΕΕ.

ΙΟΒΕ: Θα κερδίζαμε 3,3 δισ. ευρώ το χρόνο 
έσοδα από ΦΠΑ αν πιάναμε τον Ευρωπαϊκό 
μέσο όρο για τη χρήση καρτών 

Επίθεση πειρατών σε 
ελληνικό πλοίο στον 
Περσικό Κόλπο

Μάχη και ανταλλαγή πυροβολισμών - Νωρίς 
το πρωί τρία ταχύπλοα με 12 ενόπλους 
προσέγγισαν το CHIOS FREEDOM και άρχισαν 
να πυροβολούν με Καλάσνικοφ - Οι δυνάμεις 
ασφαλείας που επέβαιναν στο CHIOS FREEDOM 
ανταπέδωσαν τα πυρά

Μ
άχη σώμα με σώμα με πειρατές έδωσαν οι 
δυνάμεις ασφαλείας που συνόδευαν το ελ-
ληνικό πλοίο CHIOS FREEDOM, το οποίο 
δέχθηκε επίθεση στη θαλάσσια περιοχή α-

νοιχτά της πόλης Fujaira, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 
καθώς έπλεε προς τη Διώρυγα του Σουέζ.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε  ο δημοσιογρά-
φος Δημήτρης Σταυρόπουλος, η επίθεση πραγματοποι-
ήθηκε νωρίς την Τρίτη και εξελίχθηκε σε κανονική μάχη, 
με τους πρώην βατραχανθρώπους του πολεμικού ναυ-
τικού, στελέχη της εταιρείας MSI, να επιφέρουν σημα-
ντικές απώλειες στην ομάδα των πειρατών που θέλησαν 
να καταλάβουν το πλοίο, αποδεικνύοντας έμπρακτα την 
αποτελεσματικότητά τους. 
Η τελευταία επίθεση που είχε δεχθεί ελληνικό πλοίο από 
πειρατές ήταν πριν δύο χρόνια, ενώ το συγκεκριμένο 
περιστατικό θεωρείται πολύ σοβαρό, παρ’ ότι δεν έχει 
ανακοινωθεί επισήμως από το ελληνικό υπουργείο Ναυ-
τιλίας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το πλοίο ήταν φορτωμένο, 
όταν εμφανίστηκαν δίπλα του τρία ταχύπλοα, με συνο-
λικά 12 ενόπλους. Όταν πλησίασαν περίπου στις 600 
γυάρδες, άρχισαν να πυροβολούν προς το ελληνικό 
πλοίο, με αυτόματα ΑΚ-47 (Καλάσνικοφ). Οι δυνάμεις 
ασφαλείας που επέβαιναν στο CHIOS FREEDOM ανταπέ-
δωσαν τα πυρά, αφού πρώτα ακολούθησαν τις προβλε-
πόμενες διαδικασίες, ρίχνοντας προειδοποιητικές βολές.
Μετά από ολιγόλεπτη ανταλλαγή πυροβολισμών, τα 
ταχύπλοα αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία και να απο-
μακρυνθούν. Στο ελληνικό πλοίο πλοίο μετέβαιναν συνο-
λικά 22 άτομα, εκ των οποίων οι πέντε ήταν Έλληνες και 
οι 17 αλλοδαποί, καθώς και οι τρεις ένοπλοι φρουροί 
ασφαλείας. Όπως ανέφεραν έγκυρες πηγές, δεν υπήρξε 
κανένας τραυματισμός του πληρώματος ή των φρουρών 
που επέβαιναν στο ελληνικό πλοίο.
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Μ
ε τάσεις να βάλει τα 
πράγματα στη θέση 
τους εμφανίστηκε την 
Τετάρτη στο Ευρωπαϊ-

κό Κοινοβούλιο ο επίτροπος Οικονο-
μικών και Δημοσιονομικών Υποθέ-
σεων Πιερ Μοσκοβισί σχετικά με την 
κόντρα που ξέσπασε στη Βουλή των 
Ελλήνων κατά τη διάρκεια της ομιλί-
ας του, όταν βουλευτές της Νέας Δη-
μοκρατίας -με επικεφαλής τον Κωστή 
Χατζηδάκη- του ζήτησαν να ξεκαθα-
ρίσει εάν υπάρχει περίπτωση να α-
κυρωθεί το μέτρο της περικοπής των 
συντάξεων, και μετέπειτα στη συνά-
ντησή του με τον αρχηγό της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης Κυρ. Μητσοτά-
κη, ο οποίος του συνέστησε «να είναι 
πιο προσεκτικός στις δημόσιες τοπο-
θετήσεις του».
«Η ευθύνη ανήκει τώρα στις ελληνι-
κές κυβερνήσεις» είπε μεταξύ άλλων 
ο Μοσκοβισί κατά τη διάρκεια της 
πρωτολογίας του στη συνεδρίαση της 
Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου για την Ελλάδα, για να τονί-
σει πως η ενισχυμένη εποπτεία των 
Βρυξελλών δεν είναι τέταρτο πρό-
γραμμα και σε αυτό θα πρέπει να 
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κάποιοι 
Έλληνες πολιτικοί.
«Σε αντίθεση με όσα άκουσα από 
ορισμένους πολιτικούς στην Αθήνα, 
η ενισχυμένη εποπτεία δεν είναι ένα 
τέταρτο πρόγραμμα και θα πρέπει να 
είναι πολύ προσεκτικοί όσοι δηλώ-

νουν κάτι τέτοιο» είπε ο Π. Μοσκο-
βισί
«Σε αντίθεση με όσα άκουσα από 
ορισμένους πολιτικούς στην Αθήνα, 
η ενισχυμένη εποπτεία δεν είναι ένα 
τέταρτο πρόγραμμα και θα πρέπει να 
είναι πολύ προσεκτικοί όσοι δηλώ-
νουν κάτι τέτοιο» είπε ο Π. Μοσκο-
βισί, σημειώνοντας ότι μετά το τέλος 
του προγράμματος θα παρακολου-
θείται η πορεία των μεταρρυθμίσεων 
στην Ελλάδα στο πλαίσιο του ευρω-
παϊκού εξαμήνου της Επιτροπής, 
όπως ισχύει για όλες τις χώρες.
«Οι αποστολές επιτήρησης δεν 
θα έχουν ρόλο εισαγγελέα ή καθη-
γητή που θα λένε στην Ελλάδα τι θα 
κάνει. Από κοινού θα εγκρίνουμε τα 
καλύτερα βήματα για την Ελλάδα. Το 
τέταρτο πρόγραμμα είναι ξεκάθαρα 
ένα ψέμα» επεσήμανε ο Γάλλος επί-
τροπος.
Έπειτα από αυτήν την τοποθέτηση 
του Ευρωπαίου επιτρόπου, τον 
λόγο πήρε ο ευρωβουλευτής της 
ΝΔ Μανώλης Κεφαλογιάννης, ως 
εκπρόσωπος του ΕΛΚ, ο οποίος είπε 
πως «μπήκαμε για τα καλά σε προ-
εκλογική περίοδο», κατηγορώντας 
τον Π. Μοσκοβισί ότι «δεν συμπε-
ριφέρθηκε ως Ευρωπαίος αξιω-
ματούχος αλλά ως υποψήφιος του 
Σοσιαλιστικού Κόμματος για τη 
θέση του Γιούνκερ» και ότι «υιοθέ-
τησε το κυβερνητικό αφήγημα για 
τάχα καθαρή έξοδο από τα μνημό-

νια». Αντίθετα, υποστήριξε ο ίδιος, 
η κυβέρνηση Τσίπρα δεσμεύτηκε 
για μείωση συντάξεων και αφορο-
λόγητου, αλλά και αύξηση ασφαλι-
στικών εισφορών και πλεονάσματα 
3,5% μέχρι το 2022 και 2,2% μέχρι 
το 2060, «που μόνο χώρες του ΟΠΕΚ 
μπορούν να έχουν από τα πετρέ-
λαια».
Από τους Σοσιαλδημοκράτες μίλησε 
ο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, ο οποίος 
απευθυνόμενος στον Μ. Κεφα-
λογιάννη υπογράμμισε πως είναι 
«παράδοξο» ο εκπρόσωπος του κόμ-
ματος που «ανέβασε το έλλειμμα στο 

15% να επιτίθεται». Ο ίδιος χαρακτή-
ρισε «ορόσημο» τη συμφωνία του 
Eurogroup για την επιστροφή της 
Ελλάδας στη βιώσιμη ανάπτυξη και 
την αυτονομία, αλλά και «μεγάλη επι-
τυχία» ότι κατάφερε η χώρα να γυρί-
σει σελίδα.
«Η Ελλάδα βγαίνει από το πρό-
γραμμα με έναν εντυπωσιακό απολο-
γισμό μεταρρυθμίσεων και μια κοι-
νωνικά υπεύθυνη στρατηγική ανά-
πτυξης που πρέπει να στηρίξουμε» 
σημείωσε ο ίδιος, ενώ αναφέρθηκε 
και στα «σημαντικά» μέτρα ελά-
φρυνσης του χρέους που αποφάσισε 

το Eurogroup. Τέλος, ο σοσιαλιστής 
ευρωβουλευτής εξέφρασε την απο-
γοήτευσή του για το γεγονός ότι «το 
ΔΝΤ -και όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή- 
θέλει επιπλέον δημοσιονομικά μέτρα 
για το 2019-20», επισημαίνοντας ότι, 
παρά το γεγονός ότι θα ληφθούν 
αντισταθμιστικά μέτρα, θα ήταν πιο 
λογικό να επιτραπεί στην Ελλάδα να 
αποφασίσει μόνη της την ανακατα-
νομή των πόρων. Δήλωσε, δε, πως 
το Ευρωκοινοβούλιο θα συνεχίσει να 
παρακολουθεί και το πλαίσιο ενισχυ-
μένης εποπτείας, όπως έκανε για τα 
προγράμματα.

Άστραψε και βρόντηξε ο Μοσκοβισί κατά της ΝΔ
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Ο 
ελληνικός λαός αποδείχθηκε πολύ 
πιο γενναίος από την ηγεσία του» α-
ναφέρει σε άρθρο της στο freedomtv.
gr, για τα τρία χρόνια από το δημοψή-

φισμα της 5ης Ιουλίου 2015, η Ζωή Κωνσταντο-
πούλου, συμπληρώνοντας πως «ο αντιμνημονια-
κός λόγος ήταν για κάποιους απλώς ένα τέχνασμα 
ανέλιξης στην εξουσία».
Σύμφωνα με την κ. Κωνσταντοπούλου, «η χώρα 
κι ο λαός μας παραμένουν επί δεκαετίες δέσμιοι 
φαύλων πολιτικών, που νέμονται την εξουσία 
για προσωπικό- και οικονομικό- όφελος» και 
πως «η Δικαιοσύνη, που μπορούσε και όφειλε 
να έχει λειτουργήσει προστατευτικά για τη Δημο-
κρατία και τους πολίτες, δέχτηκε να γίνει κι αυτή 
όργανο των δανειστών, που παίρνει εντολές για 
την αθώωση υπαλλήλων τους που ζημίωσαν τη 
χώρα (ΤΑΙΠΕΔ, ΕΛΣΤΑΤ)».
Η πρώην Πρόεδρος της Βουλής, σημειώνει 
ακόμη ότι «δικαιωμένοι, αλλά και αδικαίωτοι, 
είμαστε σήμερα όσοι αντιταχθήκαμε στην επι-
βολή του 3ου Μνημονίου. Δικαιωμένοι, γιατί 
αντισταθήκαμε στην προδοσία, στην παράδοση 
και στην υποταγή. Αδικαίωτοι, γιατί το ΟΧΙ που 
ψηφίσαμε και υπερασπιστήκαμε και υπερασπι-
ζόμαστε, προδόθηκε και παραβιάσθηκε και 
παραβιάζεται», ενώ υπόσχεται πως θα συνεχί-
σει να αγωνίζεται για «για να οικοδομήσουμε 
ξανά την αυτοπεποίθηση και την πίστη αυτού του 
σπουδαίου λαού στις δυνάμεις του».
Αναλυτικά το κειμενο που ανάρτησε η κυρία 
Κωνσταντιπουλου στο freedomtv.gr έχει ως εξής:
«5 Ιουλίου 2018: το νόημα του ΟΧΙ»
Της Ζωής Κωνσταντοπούλου
3 χρόνια μετά το μεγάλο ΟΧΙ του λαού μας στα 
τελεσίγραφα των δανειστών, τα συμπεράσματα 
βγαίνουν αβίαστα και αναπόδραστα:
Ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε πολύ πιο γεν-
ναίος από την ηγεσία του.
Τα Μνημόνια δεν έλαβαν ποτέ δημοκρατική 
νομιμοποίηση: επιβάλλονται και εφαρμόζονται 
εδώ και 8 χρόνια ενάντια στην εκπεφρασμένη 
βούληση του Ελληνικού λαού
Ο αντιμνημονιακός λόγος ήταν για κάποιους 
απλώς ένα τέχνασμα ανέλιξης στην εξουσία
Αυτοί οι ίδιοι ξεπούλησαν τους πολίτες και τη 
χώρα για ψίχουλα και σήμερα είναι πειθήνιοι 
υπηρέτες των δανειστών. Που καμώνονται και 
κορδώνονται στις δεξιώσεις των πάλαι ποτέ 
φονιάδων των λαών. Που τους τσιμπούν στο 
μάγουλο και τους ρίχνουν φάπες η Μέρκελ, ο 
Γιουνκέρ και οι υπόλοιποι αδίστακτοι δυνάστες.
Η χώρα κι ο λαός μας παραμένουν επί δεκαε-
τίες δέσμιοι φαύλων πολιτικών, που νέμονται την 
εξουσία για προσωπικό- και οικονομικό- όφε-
λος, με τελευταίους τους σημερινούς σφετερι-

στές.
Η Δικαιοσύνη, που μπορούσε και όφειλε να έχει 
λειτουργήσει προστατευτικά για τη Δημοκρατία 
και τους πολίτες, δέχτηκε να γίνει κι αυτή όργανο 
των δανειστών, που παίρνει εντολές για την αθώ-
ωση υπαλλήλων τους που ζημίωσαν τη χώρα 
(ΤΑΙΠΕΔ, ΕΛΣΤΑΤ). Λειτουργοί της, ικανοποιώ-
ντας κι αυτοί ιδιοτελείς φιλοδοξίες, εξαργύρω-
σαν τη στήριξη στα Μνημόνια με βουλευτικές, 
κυβερνητικές, υπουργικές και πρωθυπουργικές 
θέσεις και διορισμούς.
3 χρόνια μετά το ΟΧΙ, οι υπέρμαχοι του Ναι, οι 
πρώτοι μνημονιακοί, τολμούν, χάρη στον Τσί-
πρα, να εμφανίζονται ως δικαιωμένοι.
Η πραγματικότητα είναι η αντίθετη: το Ναι είναι 
αυτό που εφαρμόζεται εδώ και 3 χρόνια. Το Ναι, 
είναι το 3ο Μνημόνιο, που ψήφισαν όλοι μαζί 
στη Βουλή, παραβιάζοντας το ΟΧΙ του λαού.
Από το 38% των πολιτών που ψήφισαν Ναι το 
2015, η συντριπτική πλειοψηφία όχι απλώς δεν 
συμφωνεί με όσα κάνει ο Τσίπρας εδώ και 3 χρό-
νια, αλλά αντίθετα δηλώνει ότι δεν θα ψήφιζε 
ποτέ τα μέτρα, τις περικοπές, το ξεπούλημα 
που εφαρμόζεται. Σε σημείο που και οι πολιτι-
κοί εκφραστές και υπέρμαχοι του Ναι, Κόμματα 
και Media, που ψήφισαν και στήριξαν λυσσαλέα 
το 3ο Μνημόνιο, όπως και τα 2 πρώτα, σήμερα 
βάλλουν κατά του περιεχομένου του, ακριβώς 
για να περισώσουν την δυνατότητά τους να απευ-
θύνονται στους πολίτες που τους στήριξαν ή τους 
πίστεψαν στο παρελθόν.
Δικαιωμένοι, αλλά και αδικαίωτοι, είμαστε 
σήμερα όσοι αντιταχθήκαμε στην επιβολή του 
3ου Μνημονίου. Δικαιωμένοι, γιατί αντισταθή-
καμε στην προδοσία, στην παράδοση και στην 
υποταγή. Αδικαίωτοι, γιατί το ΟΧΙ που ψηφί-
σαμε και υπερασπιστήκαμε και υπερασπιζόμα-
στε, προδόθηκε και παραβιάσθηκε και παρα-
βιάζεται.
Όσοι εμφάνιζαν το Ναι και το 3ο Μνημόνιο ως 
Πανάκεια και το ΟΧΙ ως καταστροφή, διαψεύ-
σθηκαν με τον πιο περίτρανο τρόπο. Το Ναι το 
ζούμε 3 χρόνια και οδήγησε σε παράδοση της 
δημοκρατίας, της Εθνικής κυριαρχίας, ακόμη και 
της Μακεδονίας. Οδήγησε σε πλειστηριασμούς 
πρώτης κατοικίας, χαριστική εκποίηση των πιο 
πολύτιμων στοιχείων της δημόσιας περιουσίας, 
ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ-ΟΛΠ-ΟΛΘ-Αεροδρομί-
ων-Ελληνικού, στήσιμο μιας νέας ολιγαρχίας και 
την κωμικοτραγική εκπροσώπηση της χώρας σε 
διεθνές επίπεδο από την καρικατούρα Πρωθυ-
πουργού, που δήλωσε πριν λίγες ημέρες, σε ένα 
κρεσέντο ημιμάθειας, αμετροέπειας και βλα-
κείας, από το Λονδίνο ότι… «Μιας και είμαστε 
στη Μεγάλη Βρετανία, μια πολύ σπουδαία ται-
νία είναι το Too hard to die».

Ζωή Κωνσταντοπούλου για 5η Ιουλίου: 
«Ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε πολύ 
πιο γενναίος από την ηγεσία του» 

Ο ΟΔΔΗΧ ανακοίνωσε 
συμφωνία πρεξόφλησης 
δανείων 3,3 δισ. ευρώ

Η 
συμφωνία του Eurogroup προ-
βλέπει επισήμως να δοθεί ποσό 
3,3 δισ. ευρώ (επί συνόλου 15 
δισ. ευρώ δόσεων, η εκταμίευ-

ση των οποίων θα εγκριθεί την προσεχή 
εβδομάδα) για την πρόωρη εξόφληση «α-
κριβών» δανείων, σύμφωνα με επεξηγη-
ματικό έγγραφο της Ελληνικής Κυβέρνη-
σης που ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ.
Μάλιστα στις επιλογές της κυβέρνησης 
για τη διάθεση αυτών των 3,3 δισ. ευρώ 
που αναφέρονται ως παράδειγμα στο ίδιο 
κείμενο, δεν περιλαμβάνεται μόνο η εξό-
φληση μέρους των «ακριβών» δανείων 
του ΔΝΤ αλλά πιθανώς και της ΕΚΤ ή άλλων 
δανείων.
Το έγγραφο, περιγράφει τις πτυχές της 
συμφωνίας για το χρέος και αναφέρει ότι 
διαμορφώνεται ένα «μαξιλάρι» διαθεσί-
μων που δεν επαρκεί για 2 χρόνια, αλλά 
για περίπου 5 χρόνια (4,8 έτη) στην πράξη, 
αν συνυπολογιστεί δηλαδή και η «ανακύ-
κλωση» των υφιστάμενων εκδόσεων εντό-
κων (των 15 δισ. ευρώ). Η εκτίμηση για 2 
έτη διαθεσίμων, με άλλα λόγια, βασίζεται 
σε παραδοχή ότι θα εξοφληθούν άμεσα 
όλα τα έντοκα και δεν θα «ρολαριστούν».
Εκτιμάται επίσης ότι οι χρηματοδοτικές 
ανάγκες της Ελλάδας θα είναι χαμηλότερες 
μεσοσταθμικά κατά 2,7% του ΑΕΠ ετησίως 
την περίοδο 2018-2032 (δηλαδή κατά 6 
δισ. ευρώ περίπου ετησίως), ενώ υπολογί-
ζονται σε περίπου 7 δισ. ευρώ τα επιπλέον 
κέρδη από τις παρεμβάσεις που έχουν 
«αιρεσιμότητες» οι οποίες συνδέονται με 
την ενισχυμένη εποπτεία που θα ισχύει τα 
επόμενα 4 χρόνια.
Παρατίθεται επίσης μία πρώτη εκτίμηση 
για την επίπτωση στο χρέος συνολικά από 
τα 2 πακέτα μέτρων (βραχυπρόθεσμα και 
μεσοπρόθεσμα). Υπολογίζεται ότι οδη-
γούν σε μείωσή του κατά 30% του ΑΕΠ το 
2060 σε σχέση με την πορεία που θα είχε 
χωρίς τις παρεμβάσεις.
Αναλυτικά, στο ενημερωτικό έγγραφο 
αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
1. Αποπληρωμή δανείων. Από τη δόση 
των 15 δισ. ευρώ (σ.σ. η εκταμίευση της 
οποίας αναμένεται την άλλη εβδομάδα) θα 
πληρωθούν και «παλαιά δάνεια/ομόλογα» 
που έχουν σχετικά δυσμενείς όρους «για 
να μειώσουν το κόστος εξυπηρέτησης του 
χρέους».

Γίνεται αναφορά μάλιστα σε ποσό 3,3 δισ. 
ευρώ που έχει αποφασιστεί να διατεθεί 
μόνο γι’ αυτόν τον σκοπό. Ως παράδειγμα 
των επιλογών που υπάρχουν αναφέρεται 
μεταξύ άλλων η πρόωρη εξαγορά μέρους 
του υφιστάμενου δανείου της ΕΚΤ (αξίας 
περίπου 11 δισ. ευρώ), αλλά και του ΔΝΤ 
(σ.σ. έχει ήδη εκφραστεί από τον ΥΠΟΙΚ 
Ευκλείδη Τσακαλώτο πρόθεση αποπληρω-
μής μέρους των δανείων του ΔΝΤ).
2. Επάρκεια διαθεσίμων για 5 περίπου έτη. 
Τα διαθέσιμα των 24,1 δισ. ευρώ επαρ-
κούν για 2 χρόνια κάλυψης των χρηματο-
δοτικών αναγκών σύμφωνα με την από-
φαση του Eurogroup. Εκτιμάται όμως ότι 
επαρκούν για πάνω από 4 χρόνια στην 
πράξη, αφού σύμφωνα με το έγγραφο δεν 
προσμετράται στην παραπάνω εκτίμηση 
για 2ετία η αναχρηματοδότηση των εντό-
κων.
Σε άλλο σημείο αναφέρεται επιπλέον ότι οι 
χρηματοδοτικές ανάγκες χωρίς τις παρεμ-
βάσεις της 21ης Ιουνίου θα επαρκούσαν 
για 4,8 έτη και πλέον επαρκούν για 4,9 
έτη αν προσμετρηθεί το «ρολάρισμα» των 
εντόκων.
3. Χρηματοδοτικές ανάγκες χαμηλότε-
ρες 2,7% του ΑΕΠ ετησίως. Οι ακαθάρι-
στες χρηματοδοτικές ανάγκες την περίοδο 
2018-2032 θα μειωθούν κατά 2,7% του 
ΑΕΠ ετησίως μεσοσταθμικά (σ.σ. δηλαδή 
κατά 6 δισ. ευρώ περίπου ετησίως) σε 
10,6% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο.
4. Περίπου 7 δισ. ευρώ επιπλέον κέρδη 
από τις παρεμβάσεις που έχουν «αιρε-
σιμότητες». Αναφέρεται ότι θα φτάσουν 
συνολικά στα 5,8 δισ. ευρώ τα κέρδη από 
τα SMPs και ANFAs (ομόλογα που κατέ-
χουν η ΕΚΤ και οι κεντρικές τράπεζες) που 
θα λαμβάνει η Ελλάδα ανά 6μήνο έως και 
τον Ιούνιο του 2022 (αν ικανοποιεί τους 
όρους της ενισχυμένης εποπτείας).
5. Επίπτωση στο χρέος. Συνολικά από τα 2 
πακέτα μέτρων για το χρέος, αυτά του 2017 
(βραχυπρόθεσμα) και αυτά που αποφασί-
στηκαν τώρα, υπολογίζεται ότι το χρέος 
μειώνεται κατά 30% του ΑΕΠ το 2060.
6. Βιωσιμότητα. Προ των παρεμβάσεων 
το όριο χρηματοδοτικών αναγκών στο 
15% του ΑΕΠ θα παραβιαζόταν το 2028, 
ενώ αυτό τώρα συμβαίνει το 2033. Έως το 
2060 δεν παραβιάζεται το όριο αναγκών 
στο 20% του ΑΕΠ.
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Μέρκελ για προσφυγικό: Με την 
Ελλάδα συμφωνήσαμε ήδη για άμεσες 
επαναπροωθήσεις προσφύγων

Συμφωνίες για το προσφυγικό, 
αντίστοιχες με της Ελλάδας, δήλωσε 
η Άνγκελα Μέρκελ,  θα επιδιώξει 
το Βερολίνο και με άλλες χώρες,  -  
Ξεκαθάρισε ότι μέχρι 48 ώρες θα 
διαρκεί η παραμονή των αιτούντων 
άσυλο προσφύγων στα κέντρα 
φιλοξενίας

Σ
τη συμφωνία που επετεύχθη με-
ταξύ Βερολίνου και Αθήνας για το 
προσφυγικό αναφέρθηκε η Γερμα-
νίδα καγκελάριος, Άνγκελα Μέρ-

κελ, τονίζοντας ότι αντίστοιχες συμφω-
νίες θα επιδιωχθούν και με άλλες χώρες, 
με τον υπουργό Εσωτερικών, Χορστ Ζεε-
χόφερ, να έχει αναλάβει τις σχετικές δια-
πραγματεύσεις.
Με την Ελλάδα «έχει ήδη συμφωνηθεί ότι 
είναι δυνατή η άμεση επαναπροώθηση 
των εκεί καταγεγραμμένων προσφύγων 
από την περιοχή κοντά στα σύνορα (ενν. 
της Γερμανίας)» δήλωσε η κ. Μέρκελ κατά 
τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋ-
πολογισμό στο ομοσπονδιακό Κοινοβού-
λιο και πρόσθεσε ότι αντίστοιχα θα υπάρ-
χει η δυνατότητα μετάβασης προσφύγων 
από την Ελλάδα στη Γερμανία, στο πλαί-
σιο της διαδικασίας επανένωσης οικογε-
νειών.
Η καγκελάριος υπερασπίστηκε τον συμ-
βιβασμό που πέτυχε με τους Χριστιανο-
κοινωνιστές (CSU) για τα κλειστά κέντρα 
ασύλου, σημειώνοντας ότι «πρέπει να 

επιβληθεί το δίκαιο και η τάξη» σε ό,τι 
αφορά τις επαναπροωθήσεις, ενώ επι-
σήμανε επανειλημμένα τη σημασία του 
μεταναστευτικού για την Ευρώπη: «Το 
μεταναστευτικό θα συμβάλει αποφασι-
στικά στο εάν η Ευρώπη μπορεί να εξακο-
λουθήσει να υπάρχει», καθώς τα συμφέ-
ροντα των κρατών-μελών διαφέρουν, εξή-
γησε η κ. Μέρκελ και υποστήριξε ότι το 
μέλλον της Γερμανίας είναι συνδεδεμένο 
με αυτό της Ευρώπης.
«Χρειάζονται νομικά αποδεκτές, αλλη-
λέγγυες απαντήσεις, οι οποίες δεν πρέ-
πει να επιβαρύνουν τους ανθρώπους (...). 
Πρέπει να μπει περισσότερη τάξη σε όλα 
τα είδη μετανάστευσης, για να καταλά-
βουν οι άνθρωποι ότι επιβάλλονται το 
δίκαιο και η τάξη» υπογράμμισε από το 
βήμα της Bundestag και επανέλαβε τη 
θέση της υπερ ενός «Σχεδίου Μάρσαλ» 
για τις χώρες της Αφρικής, πάντα, όμως, 
σε συνεννόηση με τους ηγέτες αυτών των 
χωρών.
Στο πλαίσιο της ίδιας συζήτησης, η αρχη-
γός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος 
(SPD), Αντρέα Νάλες, απέρριψε την προ-
οπτική κλειστών δομών φιλοξενίας προ-
σφύγων, ενώ τόνισε την ανάγκη να τηρη-
θούν οι κανόνες του κράτους δικαίου, 
αλλά και όσα συμφωνήθηκαν στο κυβερ-
νητικό πρόγραμμα. Ωστόσο, έκανε λόγο 
για θετική εξέλιξη, αναφερόμενη στο 
γεγονός ότι τα κόμματα του κυβερνητι-
κού συνασπισμού διαπραγματεύονται και 
πάλι για θέματα ουσίας.
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εδώ Κύπρος

Τ
ην ανάγκη να αξιοποιηθεί η κατάλληλη στιγμή 
ώστε να εξαναγκαστεί η Τουρκία μέσα από την 
ΕΕ να άρει το εμπάργκο κατά των κυπριακών 
πλοίων, τόνισε ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πο-

λιτών Γιώργος Λιλλήκας μετά από συνάντηση που είχε 
με την Υφυπουργό Ναυτιλίας Νατάσα Πηλείδου. Από 
την πλευρά της, η κ. Πηλείδου σημείωσε πως το θέμα 
του εμπάργκο χρειάζεται συντονισμό και συνεργασία 
ούτως ώστε να μπορέσει να ξεπεραστεί.
Στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο κ. Λιλλή-
κας ευχαρίστησε αρχικά την Υφυπουργό για τη συνά-
ντηση και την ενημέρωση, σημειώνοντας πως ως 
Συμμαχία Πολιτών είχαν εξ αρχής στηρίξει την ανα-
γκαιότητα για τη δημιουργία ενός Υφυπουργείου 
Ναυτιλίας.
Τόνισε πως υπάρχουν εξαιρετικές προοπτικές για την 
κυπριακή ναυτιλία, εκφράζοντας ικανοποίηση γιατί 
ήδη έχουν γίνει οι αναγκαίοι σχεδιασμοί. «Έχουν 
γίνει οι εκτιμήσεις για το πώς μπορούμε να βελτιώ-
σουμε ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστικότητα 
μας και να καταστεί η Κύπρος ένας ελκυστικός προ-
ορισμός για τη ναυτιλία. Δημιουργεί πολλές προϋ-
ποθέσεις και για αύξηση της εργοδότησης σε αυτές 
τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες και είναι κάτι στο 
οποίο όλοι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση», 
είπε.

Ταυτόχρονα, ο κ. Λιλλήκας ανέφερε πως πρέπει να 
παρακολουθούνται στενά οι εξελίξεις και οι σχέ-
σεις μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ έτσι ώστε να αξιοποιή-
σουμε την κατάλληλη στιγμή για να εξαναγκάσουμε 
μέσα από από την ΕΕ την Τουρκία να άρει το εμπάργκο 
κατά των κυπριακών πλοίων. «Η άρση του τουρκικού 
εμπάργκο θα δημιουργήσει ακόμη πολύ πιο ευνοϊκές 
συνθήκες και θα βοηθήσει πολύ περισσότερο στην 
προσέλκυση εγγραφής νέων πλοίων στο κυπριακό 
νηολόγιο, κάτι το οποίο πρέπει να παραμένει ένας 
από τους βασικούς μας στόχους», είπε και σημείωσε 
πως σε αυτή την προσπάθεια θα είναι πάντα στη διά-
θεση της Υφυπουργού και των στελεχών του Υφυ-
πουργείου για συνεργασία.
Από την πλευρά της, η κ. Πηλείδου ευχαρίστησε τον 
κ. Λιλλήκα για την εξαιρετικά εποικοδομητική, όπως 
είπε, συνάντηση που είχαν. Ανέφερε πως η συνεργα-
σία με τα κοινοβουλευτικά κόμματα είναι προτεραι-
ότητα για το Υφυπουργείο Ναυτιλίας ούτω ώστε να 
πετύχουμε τους στόχους που έχουν θέσει τόσον όσον 
αφορά στην προώθηση της κυπριακής ναυτιλίας στο 
εξωτερικό και την προσέλκυση περισσότερων εται-
ριών στην Κύπρο αλλά και στη σωστή αναδιοργά-
νωση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας έτσι ώστε να μπο-
ρεί να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε όλους 
τους πελάτες μας.

Να εξαναγκαστεί η Τουρκία να άρει το 
εμπάργκο στα πλοία, δηλώνει ο Λιλλήκας

Οικονομική ενίσχυση 750 χιλιάδων 
ευρώ διεκδικούν προσφυγικά σωματεία 

Ο
ικονομική ενίσχυση 750 χιλιάδων ευρώ 
διεκδικούν προσφυγικά σωματεία για 
κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων 
και για να συνεχίσουν το κοινωνικό τους 

έργο προς όφελος δεκάδων παιδιών, που περνούν 
εποικοδομητικά τον ελεύθερο χρόνο τους στις ακα-
δημίες που τα προσφυγικά σωματεία διατηρούν.
Μετά από συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής Προσφύγων, την οποία απασχόλησε το 
ζήτημα, η βουλευτής του Δημοκρατικού Συνα-
γερμού (ΔΗΣΥ) Μαριέλλα Αριστείδου, δήλωσε 
ότι «κατά τη σημερινή συνεδρίαση ακούσαμε για 
ακόμη μια φορά τη δραματική έκκληση των προ-
σφυγικών σωματείων, τα οποία βρίσκονται στα 
πρόθυρα της διάλυσης».
Όπως είπε η βουλευτής του ΔΗΣΥ, «είναι ένα δια-
χρονικό πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς αντιμε-
τωπίζεται με μπαλώματα, με αποτέλεσμα να επα-

νερχόμαστε κάθε χρόνο στα ίδια, επομένως είναι 
καιρός όλα αυτά να επιλυθούν με θεσμοθετημένη 
προσφυγική πολιτική, ειδικά για τα προσφυγικά 
σωματεία».
Ανέφερε ότι «τα προσφυγικά σωματεία είναι 
κέντρα αθλητικής εκπαίδευσης, αλλά και διαφώτι-
σης των νέων και χιλιάδων παιδιών για την κατεχό-
μενη μας γη και είναι και φάροι καθοδήγησης των 
παιδιών μας στον αγώνα για επιστροφή».
Επίσης, είπε η κ. Αριστείδου, «μέσα από τις δρά-
σεις τους διατηρείται η μνήμη και συντηρείται η 
πίστη στον αγώνα για απελευθέρωση και επανέ-
νωση της πατρίδας μας».
Όπως είπε η βουλευτής του ΔΗΣΥ, «έχει γίνει σχε-
διασμός από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού 
κι έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα στοιχεία που χρει-
άζονται για να διασφαλίσουν την επιβίωση όλων 
των προσφυγικών σωματείων».

Κ
ύπρος και Γαλλία υπέγραψαν Κοινή Δήλωση Συνεργασίας για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου οικονομικού εγκλήμα-
τος, στο πλαίσιο σεμιναρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη 
Λευκωσία, με θέμα «Οικονομική και Χρηματιστηριακή Εγκλη-

ματικότητα».
Σε ομιλία του ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Ιωνάς Νικο-
λάου ανέφερε ότι ο αγώνας για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσό-
δων από παράνομες δραστηριότητες, «ενδυναμώνεται ακόμη περισσό-
τερο με την σωστή αξιοποίηση του δικτύου ανταλλαγής πληροφορίων 
μέσω της Europol, καθώς και της ανταλλαγής πληροφοριών, μέσω κανα-
λιών ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας, σε θέματα χρηματοοικο-
νομικών λογαριασμών και εντοπισμού κεφαλαίων, τα οποία δεν φορο-
λογούνται ή δεν δηλώνονται στα κράτη που υπάγονται φορολογικά οι 
δικαιούχοι τους».
Ενισχύοντας τους μηχανισμούς ταχύτερης ανταπόκρισης στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής εντολής έρευνας και στην απαίτηση για 90 μέρες, προχω-
ρούμε στην ενδυνάμωση του αρμοδίων τμημάτων στην Αστυνομία, είπε.
Περαιτέρω, πρόσθεσε, οι προσπάθειες μας κατευθύνονται στην ενδυνά-
μωση του τομέα πάταξης του οικονομικού εγκλήματος, με την αναβάθ-
μιση του Γραφείου Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του Αρχη-
γείου Αστυνομίας, με τη σύσταση ειδικού κλάδου. Στόχος είναι η στελέ-
χωση του με έμπειρους ανακριτές, νομικούς και εξειδικευμένους λογι-
στές/ ελεγκτές που θα αναλαμβάνουν τη διερεύνηση όλων των σοβαρών 
υποθέσεων οικονομικής φύσεως σε εθνικό επίπεδο.
Σημαντική, σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, είναι και η δρομο-
λογούμενη σύσταση Γραφείων Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος 
στα Επαρχιακά ΤΑΕ Λευκωσίας και Λεμεσού, στα πλαίσια της οποίας θα 
μπορούσε να μελετηθεί η εισήγηση σας για συγκρότηση περιφερειακών 
γραφείων διερεύνησης υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος.
Οι προσπάθειες για πάταξη του εγκλήματος, όμως, θα ήταν ελλιπείς, 
σύμφωνα και με τη ΜΟΚΑΣ, χωρίς τη δυνατότητα αποστέρησης του 
εγκληματία από το προϊόν του αδικήματος μέσω της δέσμευσης και 
δήμευσης των παράνομων εσόδων, είπε, εκφράζοντας την χαρά του 
«που διαπιστώνω ότι και σε αυτό τον τομέα έχει επιτευχθεί πρόοδος».
«Η πρόοδος, βέβαια, δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί και χωρίς την 
στενή και άψογή – όπως με ικανοποίηση διαπιστώνω – συνεργασία 
μεταξύ των Αρχών των χωρών μας», σημείωσε.
Συνεργασία, ανέφερε ο κ. Νικολάου, «η οποία αποτελεί την επιτομή των 
ιστορικά φιλικών σχέσεων μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου, οι οποίες πηγά-
ζουν από την αμοιβαία εκτίμηση της ιστορίας, του πολιτισμού και της 
κουλτούρας των λαών μας και των κοινών αρχών της δικαιοσύνης, της 
ισότητας και της δημοκρατίας που μας χαρακτηρίζουν».
Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης η συνεργασία αυτή δεν περιορί-
ζεται στην ανταλλαγή πληροφοριών μέσω των Liaison Officers της Γαλ-
λίας και της Κύπρου και στην εκτέλεση αιτημάτων αλλά επεκτείνεται και 
σε θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των ανακριτών μας με βάση τα 
ισχύοντα πρότυπα των δύο χωρών.
«Αυτή η αγαστή συνεργασία ενδυναμώθηκε και επισφραγίστηκε 
σήμερα με την υπογραφή προ ολίγου της Κοινής Δήλωσης συνεργα-
σίας για την καταπολέμηση του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος 
μεταξύ των Κυπριακών Αρχών και των Γαλλικών Αρχών, η οποία φέρνει 
τις χώρες μας ακόμα πιο κοντά στην επίτευξη των κοινών μας στόχων», 
τόνισε ο κ. Νικολάου.

Συνεργασία Κύπρου – 
Γαλλίας για καταπολέμηση 
οικονομικού εγκλήματος 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Τ
ο ανεπίλυτο πρόβλημα 
της Κύπρου εμπεριέ-
χει μια πτυχή εθνικής 
σύγκρουσης αλλά και 

μια πτυχή διεθνούς δικαίου, 
ανέφερε ο Κουντρέτ Οζερσάι ο 
οποίος παρομοίασε το Κυπρι-
ακό με ένα λεμόνι που πριν ωρι-
μάσει σάπισε, σημειώνοντας 
ότι συνομιλίες για λύση διεξά-
γονται εδώ και 50 χρόνια.
Σύμφωνα με την Χαλκίν Σεσί, 
ο «αναπληρωτής πρωθυπουρ-
γός» και «υπουργός εξωτερι-
κών» έδωσε χθες την διάλεξη 
σε συνέδριο του φόρουμ για 
την εκπαίδευση στον τουρκό-
φωνο κόσμο που διοργάνωσε 
η «ένωση αλληλεγγύης τουρκι-
κών ενώσεων».
Μπορούμε να υπάρχουμε με 
την διακυβέρνηση και την διοί-
κηση μας, αλλά δεν μπορούμε 
να υπάρξουμε όταν κάποιος μας 
κυβερνά από πάνω μας, ανέ-
φερε ο κ. Οζερσάι προσθέτο-
ντας ότι το ψευδοκράτος έχει 
το καθεστώς του παρατηρητή 
στο πλαίσιο του Οργανισμού 
Ισλαμικής Συνεργασίας και 
του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας.
Μίλησε γ ια τεχνητές προ-
σπάθειες ώστε να προτα-
χθούν ομοιότητε ς με ταξύ 
του Ναγκόρνο Καραμπάχ του 
Αζερμπαϊτζάν και του ψευδο-
κράτους. Ένα μέρος του Αζερ-
μπαϊτζάν, είπε, βρίσκεται υπό 
κατοχή και εισβολή και χαρα-
κτήρισε ως δικαιολογία την 
προσπάθεια να υπάρξει αντιπα-
ραβολή μεταξύ των δύο περι-
πτώσεων υποστηρίζοντας ότι 
στρατιωτική παρέμβαση που 
πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο 
το 1974 προήλθε από μια διε-
θνή συμφωνία. «Η Βόρεια 
Κύπρος δεν είναι υπό εισβολή», 
ισχυρίστηκε.
Να σημειωθεί ότι στο φόρουμ 
συμμετείχαν καθηγητές, μια 
βουλευτής και ο υπεύθυνος της 
διασποράς του Αζερμπαϊτζάν, 
με κάποιους εξ αυτών να μιλούν 
για προσπάθεια κατά την εποχή 
της Σοβιετικής Ένωσης να εξα-
λειφθεί η τουρκική ταυτότητα 
των Αζέρων.

Το λεμόνι σάπισε 
πριν ωριμάσει 
δήλωσε ο Οζερσάι

Το Σχέδιο προβλέπει την 
ετήσια καταβολή, από 
τον ΚΟΑΓ, μέρους των 
δόσεων αποπληρωμής μη 
εξυπηρετούμενων δανείων/
πιστωτικών διευκολύνσεων 
που είναι εξασφαλισμένα με 
υποθήκη την κύρια κατοικία 
του δανειολήπτη και τα οποία 
προηγουμένως έχουν, κάτω 
από τους ίδιους όρους για 
όλους τους δανειολήπτες, 
τύχει αναδιάρθρωσης από 
την δανείστρια τράπεζα/
εταιρεία διαχείρισης 
μη εξυπηρετούμενων 
χορηγήσεων.

Τ
ο Σχέδιο αφορά, δάνεια τα 
οποία πληρούν συγκεκρι-
μένα κριτήρια καθώς και 
δανειολήπτες με συγκεκρι-

μένα εισοδηματικά και περιουσια-
κά χαρακτηριστικά.
Η έναρξη και η διάρκεια της πρώ-
της περιόδου υποβολής αιτήσεων 
στο Σχέδιο θα ανακοινωθεί από 
τον ΚΟΑΓ μέσω δημόσιας πρό-
σκλησης για υποβολή αιτήσεων. 
Μετά τη λήξη της περιόδου υπο-
βολής αιτήσεων, καμία αίτηση δεν 
θα γίνεται δεκτή.
Κριτήρια και προϋποθέσεις για 
ένταξη στο Σχέδιο:
Το Σχέδιο αφορά στα δάνεια/
πιστωτικές διευκολύνσεις που 
πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέ-
σεις:
• Το/τα δάνειο/α πιστοτική/ές 
διευκολύνση/εις είναι εξασφαλι-
σμένα με υποθήκη κύριας κατοι-
κίας (δηλαδή η ιδιόκτητη στέγη η 
οποία χρησιμοποιείται ως κατοι-
κία από τον δανειολήπτη και από 
μέλη της οικογένειας του δανειο-
λήπτη).
• Η αγορά αξία της κύριας κατοι-
κίας δεν υπερβαίνει τις €350.000, 
όπως θα προκύψει από τον μέσο 
όρο δύο εκτιμήσεων («Εκτίμηση») 
που θα πραγματοποιούνται από 

ανεξάρτητους εκτιμητές εντός της 
περιόδου υποβολής αιτήσεων 
(όπως αυτή θα ανακοινωθεί μετα-
γενέστερα) περιλαμβανομένης και 
μιας επιπρόσθετης περιόδου 30 
ημερών μετά τη λήξη της περιό-
δου υποβολής αιτήσεων
• Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2017 
τουλάχιστον το 20% του υπόλοι-
που των συνολικών δανείων του 
δανειολήπτη ανά τράπεζα ήταν μη 
εξυπηρετούμενο για περισσότε-
ρες από 90 ημέρες.
Οι δανειολήπτες θα πρέπει να 
πληρούν συγκεκριμένα κοινωνι-
κοοικονομικά κριτήρια ώστε να 
καθίστανται δικαιούχοι της χορη-
γίας.
Συγκεκριμένα:
Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό 
εισόδημα του δανειολήπτη δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει τις €50,000.
Τα υπόλοιπα καθαρά περιουσι-
ακά στοιχεία του νοικοκυριού 
εξαιρουμένης της κύριας κατοι-
κίας, δεν θα πρέπει να υπερβαί-
νουν σε τιμές αγοράς το 125% της 
αγοραίας αξίας της κύριας κατοι-
κίας, όπως θα προκύψει από την 
εκτίμηση.
Ο δανειολήπτης θα πρέπει να 
είναι μόνιμος κάτοι-
κος της Δημοκρα-
τίας κατά τα τελευ-
ταία 10 έτη.
Απαραίτητη προϋ-
πόθεση για ένταξη 
στο Σχέδιο είναι ο 
δανειολήπτης να 
έχει δώσει γραπτή 
ρητή συγκατάθεση 
για:
Πρόσβαση του ΚΟΑΓ σε οποια-
δήποτε στοιχεία έχει ήδη υποβά-
λει ο δανειολήπτης σε οποιοδή-
ποτε πιστωτικό ίδρυμα κατά την 
εφαρμογή των διαδικασιών που 
καθορίζονται στον Κώδικα Συμπε-
ριφοράς, ο οποίος είναι προσαρ-
τημένος στην Οδηγία Διαχείρι-
σης Καθυστερήσεων καθώς και 
να απαιτήσει την προσκόμιση 

οποιωνδήποτε επιπλέον στοι-
χείων και Επιβεβαίωση και δια-
σταύρωση των οικονομικών του 
στοιχείων από τον ΚΟΑΓ.
Οι δανειολήπτες οι οποίοι πλη-
ρούν τα κριτήρια και τις προϋπο-
θέσεις του Σχεδίου θα μπορούν 
να αιτηθούν τη συμμετοχή τους 
στο Σχέδιο εφόσον προηγουμέ-
νως η τράπεζα / Εταιρεία Διαχεί-
ρισης ΜΕΧ στην οποία βρίσκονται 
οι χορηγήσεις έχει συμφωνήσει 
να παράσχει τους ίδιους όρους 
αναδιάρθρωσης σε όλους τους 
δανειολήπτες που είναι δυνητικοί 
δικαιούχοι της χορηγίας και έχει 
υπογραφεί το σχετικό Μνημόνιο 
Συναντίληψης με τον ΚΟΑΓ.
Διευκρινίζεται ότι στα επιλέξιμα 
δάνεια περιλαμβάνονται και όσα 
δάνεια έχουν χορηγηθεί από τη 
Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα 
και θα περιέλθουν στην ιδιοκτη-
σία του κράτους μετά την αναδι-
άρθρωσή τους.
Αναδιάρθρωσή δανείων από την 
Τράπεζα / Εταιρεία Διαχείρισης 
ΜΕΧ και διαδικασία υποβολής 
αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο
Ο δανειολήπτης που πληροί τα 
κριτήρια και τις προϋποθέσεις, θα 

δηλώνει στην Τρά-
πεζα / Εταιρεία Δια-
χείρισης ΜΕΧ την 
πρόθεσή του να 
συμμετάσχει στο 
Νέο Σχέδιο. Η Τρά-
πεζα / Εταιρεία Δια-
χείρισης ΜΕΧ, η 
οποία θα έχει προ-
ηγουμένως υπο-

γράψει Μνημόνιο Συναντίληψης 
με τον ΚΟΑΓ, θα έχει την υποχρέ-
ωση να αναδιαρθρώσει τα δάνεια 
που πληρούν τις προϋποθέσεις 
και τα κριτήρια, σε ένα ποσό το 
οποίο θα ισούται με το χαμηλό-
τερο μεταξύ (α) του υπολοίπου 
του δανείου κατά την ημερομηνία 
αναδιάρθρωσης και (β) της αγο-
ραίας αξίας της κύριας κατοικίας 
όπως αυτή θα προκύπτει από την 

Εκτίμηση.
Το επιτόκιο του αναδιαρθρωμέ-
νου δανείου καθ’ όλη τη διάρκεια 
αποπληρωμής του θα είναι μετα-
βλητό, βασιζόμενο στο Euribor 
6 μηνών πλέον περιθωρίου 2,5 
ποσοστιαίων μονάδων. Το συνο-
λικό επιτόκιο (Euribor 6 μηνών 
+ περιθώριο) του αναδιαρθρω-
μένου δανείου δεν μπορεί να 
ξεπερνά το 3,5% αλλά ούτε και να 
υπολείπεται του 2,5%.
Οι υπάρχουσες εξασφαλίσεις / 
εγγυήσεις των δανείων / πιστωτι-
κών διευκολύνσεων θα διατηρού-
νται αλλά δε θα ξητούνται επιπρό-
σθετες εξασφαλίσεις / εγγυήσεις 
από τους δανειολήπτες.
Οι όροι αναδιάρθρωσής των 
δανείων θα είναι ομοιόμορφοι 
για όλους τους δανειολήπτες εξαι-
ρούμενης της διάρκειας αποπλη-
ρωμής η οποία δεν θα ξεπερνά τα 
25 έτη και η οποία θα συναρτάται 
με την ηλικία του δανειολήπτη.
Η κάθε Τράπεζα / Εταιρεία Διαχεί-
ρισης ΜΕΧ θα είναι υπεύθυνη να 
συγκεντρώσει τις σχετικές υπο-
στηρικτικές πληροφορίες και 
έγγραφα (κατάλογος των απαραί-
τητων δικαιολογητικών παρουσι-
άζεται στο Παράρτημα Α) και να 
τα προωθεί στον ΚΟΑΓ ο οποίος 
θα λαμβάνει την απόφαση για 
έγκριση ή απόρριψη της αίτησης 
για συμμετοχή στο Σχέδιο.
Ο ΚΟΑΓ διατηρεί το δικαίωμα 
ελέγχου προς επιβεβαίωση της 
πλήρωσης των κριτηρίων συμ-
μετοχής στο Σχέδιο καθώς και 
τον διορισμό ανεξάρτητων εξω-
τερικών ελεγκτών οι οποίοι αφού 
προβούν σε όλες τις προβλεπόμε-
νες ελεγκτικές διαδικασίες (περι-
λαμβανομένων και δειγματολη-
πτικών ελέγχων) θα υποβάλουν 
σχετική έκθεση στον ΚΟΑΓ. Στη 
βάση των ευρημάτων της έκθε-
σης, ο ΚΟΑΓ δύναται να λάβει 
μέτρα θεραπείας όπως η πλήρης 
ανάκτηση της χορηγίας και η λήψη 
νομικών μέτρων.

Αυτό είναι το σχέδιο «ΕΣΤΙΑ»
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Έπειτα από πρόταση της ομάδας 
της ριζοσπαστικής αριστεράς, η 
πρωτεύουσα θα απαγορεύσει το 
κάπνισμα μέσα σε τέσσερα σημεία 
της τα οποία θα επιλεγούν ύστερα 
από πρόταση των δημάρχων των 
διαμερισμάτων

Μ
ετά την πόλη του Στρασβούργου 
που απαγόρευσε το κάπνισμα μέ-
σα στα πάρκα της, η πόλη του Πα-
ρισιού θα δοκιμάσει παρόμοιο 

μέτρο μέσα σε τέσσερα από τα πάρκα της, όπως 
αποφάσισε το Συμβούλιο του Παρισιού χθες.
Έπειτα από πρόταση της ομάδας της ριζοσπα-
στικής αριστεράς, η πρωτεύουσα θα απαγο-

ρεύσει το κάπνισμα μέσα σε τέσσερα σημεία 
της τα οποία θα επιλεγούν ύστερα από πρόταση 
των δημάρχων των διαμερισμάτων.
Το πειραματικό μέτρο θα εφαρμοστεί φέτος, 
διευκρίνισε το γραφείο της Πενελόπ Κομιτές, 
αντιδημάρχου του Παρισιού αρμόδιας για τους 
χώρους πρασίνου, συμβούλου της δημάρχου 
Αν Ινταλγκό.
Η σύμβουλος Λοράνς Γκολντγκράμπ, της ομά-
δας της ριζοσπαστικής αριστεράς, είχε προτεί-
νει την απαγόρευση αυτή για να «καταπολεμη-
θεί το κάπνισμα κυρίως στα άτομα της νεότε-
ρης ηλικιακής ομάδας», να έρχεται «φρέσκος 
αέρας» σε όσους περπατούν ή κάνουν περί-
πατο μέσα στο πάρκο και να καταπολεμηθεί η 
ρύπανση που προκαλείται από τα αποτσίγαρα 
που πετιούνται στο έδαφος.

διεθνή νέα

Γ
ια πλήρη αναγνώριση της «μακεδο-
νικής» ταυτότητας κάνει λόγο σε συ-
νέντευξή του στη Deutsche Welle o 
Ζόραν Ζάεφ προσθέτοντας ότι με την 

ίδια συμφωνία «οι πολίτες της Ελλάδας έ-
χουν λάβει αναγνώριση της ελληνικής κλη-
ρονομιάς από την αρχαία ιστορία».
Παράλληλα υποστηρίζει ότι «λάβαμε μια 
απόλυτα ξεκάθαρη επιβεβαίωση της μακε-
δονικής γλώσσας και της μακεδονικής ταυ-
τότητας εντός και εκτός συνόρων. Μεταφρά-
σιμοι όροι, χωρίς κανέναν περιορισμό, σε 
όλες τις γλώσσες του κόσμου»
Παράλληλα δηλώνει για τη σχέση του με τον 
Αλέξη Τσίπρα ότι «μέσα από αυτήν τη δια-
δικασία έχουμε οικοδομήσει μια φιλία που 
μας επιτρέπει να επικοινωνούμε με διάφο-
ρους τρόπους σε κάθε χρονική στιγμή. Δεν 
υπάρχουν πλέον εμπόδια στην επικοινωνία 
μας».
Το πλήρες κείμενο της συνέντευξής του έχει 
ως εξής:
DW: Κύριε πρωθυπουργέ, υπάρχουν δια-
φορετικές ερμηνείες της απόφασης της ΕΕ 
να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις 
με την ΠΓΔΜ και την Αλβανία. Η κυβέρνησή 
σας κάνει λόγο για ιστορική επιτυχία, αλλά 
οι επικριτές λένε ότι πρόκειται για ακόμη μια 
αναβολή και απογοήτευση για τη χώρα. Πώς 
κρίνετε εσείς την απόφαση;
Ζόραν Ζάεφ: Δεν υπάρχει άλλη περιγραφή 
από το να πεις ότι είναι μια ιστορική από-
φαση. Πήραμε την ημερομηνία για έναρξη 
διαπραγματεύσεων: τον Ιούνιο του 2019. 
Μέχρι τότε, μαζί με τους φίλους και εταίρους 
μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα εργα-
στούμε για να εκπληρώσουμε τα κριτήρια 
ή, με άλλα λόγια, για να υλοποιήσουμε τις 
φάσεις που προβλέπει η συμφωνία με την 
Ελλάδα και να ολοκληρώσουμε τις μεταρ-
ρυθμίσεις. Είμαστε πολύ κοντά στον στόχο 
μας να φθάσουμε τις προδιαγραφές της ΕΕ».
DW: Λιγότερο από δύο εβδομάδες νωρί-
τερα η κυβέρνησή σας υπέγραψε μια ιστο-
ρική συμφωνία με τη γειτονική Ελλάδα στο 
ζήτημα της ονομασίας. Πόσο δυσκολεύει 
αυτή η υπό όρους πρόσκληση της ΕΕ τις 
προσπάθειές σας να πείσετε τους εθνικιστές 
και την αντιπολίτευση στη χώρα σας να στη-
ρίξουν τη συμφωνία;
Ζόραν Ζάεφ: Παραμένω εξαιρετικά αφο-

σιωμένος στον σκοπό. Με όλα τα διαθέ-
σιμα επιχειρήματα θα παρουσιάσω και 
θα αποδείξω ότι αυτή η συμφωνία με την 
Ελλάδα είναι ιστορική και ότι η ημερομη-
νία που μας δόθηκε για έναρξη ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων ήταν κάτι που αξίζαμε 
πλήρως και θα υλοποιηθεί τον Ιούνιο του 
2019. (…) Με όλες μου τις δυνάμεις παρα-
μένω σταθερά και απόλυτα αφοσιωμένος 
στο να αποδείξω το γεγονός ότι αυτή η συμ-
φωνία με την Ελλάδα επιλύει το μεγαλύτερο 
πρόβλημά μας, το οποίο απέτρεπε την εξέ-
λιξή μας από την ανεξαρτησία μας (28 χρό-
νια πριν). Λάβαμε μια απόλυτα ξεκάθαρη 
επιβεβαίωση της μακεδονικής γλώσσας και 
της μακεδονικής ταυτότητας εντός και εκτός 
συνόρων. Μεταφράσιμοι όροι, χωρίς κανέ-
ναν περιορισμό, σε όλες τις γλώσσες του 
κόσμου. Μια ταυτότητα για γενική χρήση. 
Οι πολιτικοί παράγοντες που δεν μπορούν 
να το δουν αυτό, δημιουργούν νέους διχα-
σμούς. Η Δημοκρατία της Μακεδονίας δεν 
το χρειάζεται πλέον αυτό».
DW: Στην Ελλάδα υπάρχουν ισχυρές αντι-
στάσεις απέναντι στην αναγνώριση ενός 
«μακεδονικού έθνους» και «μακεδονικής 
γλώσσας» ως μέρος της συμφωνίας. Τόσο ο 
κυβερνητικός εταίρος ΑΝΕΛ όσο και η αντι-
πολίτευση θέλουν να καταψηφίσουν τη συμ-
φωνία στη βουλή. Σας ανησυχεί αυτό;
Ζόραν Ζάεφ: Το γεγονός ότι τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης και στις δύο χώρες εναντι-
ώνονται στη συμφωνία (…) δείχνει ότι έχει 
επιτευχθεί ένας καλός συμβιβασμός ανά-
μεσα στους πολίτες των δύο χωρών. Οι 
πολίτες της Δημοκρατίας της Μακεδονίας 
έχουν λάβει πλήρη αναγνώριση της μακε-
δονικής ταυτότητας και οι πολίτες της Ελλά-
δας έχουν λάβει αναγνώριση της ελληνικής 
κληρονομιάς από την αρχαία ιστορία. Τα 
κόμματα και στις δύο χώρες είχαν ευκαι-
ρία να επιλύσουν αυτή τη διαμάχη επί δεκα-
ετίες, αλλά δεν έκαναν τίποτα. Αντιθέτως, 
μόνον ενίσχυαν τις διαφορές. Τώρα, αντιμέ-
τωπα (σ.σ. τα κόμματα) με το γεγονός ότι μια 
λύση είναι εφικτή και ότι αυτή η λύση είναι 
αμοιβαία αποδεκτή και από τις δύο πλευ-
ρές, επέλεξαν να την απορρίψουν αντί να 
δεχθούν ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος με 
τον οποίο οι δύο χώρες μπορούν να προχω-
ρήσουν προς τα εμπρός.

Ζάεφ: Με τη Συμφωνία των Πρεσπών 
επιβεβαιώθηκε η «μακεδονική» ταυτότητα 
και γλώσσα, εντός και εκτός συνόρων 
Με τον Τσίπρα «δεν υπάρχουν εμπόδια στην επικοινωνία, έχουμε μια φιλία 
που μας επιτρέπει να επικοινωνούμε με διάφορους τρόπους σε κάθε χρονική 
στιγμή» δηλώνει στη DW ο πρωθυπουργός της πΓΔΜ

To Παρίσι πλέον απαγορεύει το 
κάπνισμα και στα... πάρκα! 
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Δεν πρόλαβε ο πρωθυπουργός, 
Αλέξης Τσίπρας, να αναφερθεί 
στα σχέδια του Αυστριακού 
καγκελάριου, Σεμπάστιαν Κουρτς, 
με την υπερκαπιταλιστική ιδεολογία 
να εφαρμόσει δια νόμου την 12ωρη 
απασχόληση των εργαζομένων στη 
χώρα του και η υπερσυντηρητική – 
υπερδεξιά – ακροδεξιά πλειοψηφία 
στην αυστριακή Βουλή υπερψήφισε 
την επιβολή του χειρότερου 
εργατικού νόμου στην Ευρώπη από 
το 1936.

Υ
πενθυμίζεται πως για πρώτη φορά 
στην ευρωπαϊκή ιστορία το οκτά-
ωρο, καθώς και οι διακοπές μετ΄α-
ποδοχών, ψηφίστηκαν από την κυ-

βέρνηση του Λαϊκού Μετώπου της Γαλλικής 
Αριστεράς του Λέον Μπλουμ το 1936. Έκτο-
τε το οκτάωρο ως ημερήσια απασχόληση 
θεσπίστηκε από όλες τις δημοκρατικές κοι-
νωνίες της Ευρώπης και στη συνέχεια του 
κόσμου όπου υπερίσχυσε το δημοκρατικό 
σύστημα διακυβέρνησης. Στις μέρες μας και 
εν έτη 2018 η αυστριακή κυβέρνηση προ-
χωρεί στη θέσπιση ενός νόμου που φέρνει 
ογδόντα χρόνια πίσω την ευρωπαϊκή πολι-
τική ιστορία.
H αυστριακή Βουλή ενέκρινε σήμερα τον 
αμφιλεγόμενο νόμο της κυβέρνησης για τη 
θέσπιση δωδεκάωρου ημερήσιας εργασίας 
ή εξηντάωρης εβδομάδας εργασίας με τις 
ψήφους της κυβέρνησης συνασπισμού του 
συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος του καγκε-
λάριου, Σεμπάστιαν Κουρτς και του ακροδε-
ξιού εθνικιστικού Κόμμα-
τος των Ελευθέρων, όπως 
επίσης με τις ψήφους του 
νεοφιλελεύθερου κόμ-
ματος της αντιπολίτευσης 
ΝΕΟΣ (Νέα Αυστρία)
Της υπερψήφισης του 
νομοσχεδίου, εναν τ ίον 
του οποίου είχε πραγμα-
τοποιηθεί το περασμένο 
Σάββατο τεράστια για τα 
αυστριακά δεδομένα πορεία και διαδήλωση 
στο κέντρο της Βιέννης με τη συμμετοχή 
100.000 ανθρώπων, προηγήθηκε πολύ-
ωρη και ιδιαίτερα έντονη συζήτηση στην 
Ολομέλεια της Βουλής. Η συζήτηση οξύν-
θηκε ακόμη περισσότερο με την τροπολογία 
της κυβέρνησης που προβλέπει την έναρξη 
ισχύος του νόμου ήδη από την 1 η Σεπτεμ-
βρίου, αντί της 1ης Ιανουαρίου 2019, που 
προβλεπόταν αρχικά.
Σύμφωνα με την κυβέρνηση, ο «κανονικός» 

χρόνος εργασίας θα συνεχίσει να παραμέ-
νει στις οκτώ ώρες ημερησίως ή σαράντα 
ώρες εβδομαδιαίως. Ενώ με την νέα παρά-
ταση του ωραρίου χαλαρώνουν οι κανόνες 
για την απασχόληση και οι εργαζόμενοι θα 
μπορούν να απασχολούνται έως και δώδεκα 
ώρες την ημέρα ή έως και 60 ώρες την εβδο-
μάδα.
Αυτό, σύμφωνα με τους επικριτές της κυβέρ-
νησης και του νόμου, «υποτίθεται» ότι θα 
είναι προαιρετικό και θα αφορά υπερωρίες 
που προβλέπονταν και στο παρελθόν, αν 
και είναι βέβαιο, όπως σημειώνουν πως οι 
εργαζόμενοι θα είναι αναγκασμένοι να υπο-
κύπτουν στις απαιτήσεις των εργοδοτών.
Η πλειοψηφία στη Βουλή, απέρριψε αίτημα 
που είχε καταθέσει νωρίτερα το μεγαλύτερο 
κόμμα της αντιπολίτευσης, το Σοσιαλδημο-
κρατικό, του πρώην καγκελάριου Κρίστιαν 
Κερν, για τη διεξαγωγή σχετικού δημοψη-
φίσματος. Ενώ οι κοινοβουλευτικοί εκπρό-
σωποι της αντιπολίτευσης κατήγγειλαν με 
δριμύτητα το γεγονός ότι πληροφορήθηκαν 
από τα ΜΜΕ την εμπρόθεσμη έναρξη ισχύος 
του νόμου ήδη από την 1η Σεπτεμβρίου.
Στην ομιλία του ο αρχηγός της Κοινοβουλευ-
τικής Ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών και 
αρχηγός του κόμματος Κρίστιαν Κερν, έκανε 
λόγο για την «μαζικότερη χειροτέρευση εδώ 
και τρεις δεκαετίες», καταγγέλλοντας  τον 
νόμο της κυβέρνησης ως «άδικο, ανώριμο 
και παντελώς παράλογο», ενώ επισήμανε 
ότι βλέποντας κανείς τους εκπροσώπους της 
οικονομίας και της βιομηχανίας να πανη-
γυρίζουν για τον νόμο, επειδή έγινε όπως 
παραγγέλθηκε, καταλαβαίνει ποιος ωφελεί-
ται από αυτόν.

Πρόκειται για μία επίθεση 
κατά των εργαζόμενων και 
«εσείς θα περάσετε στην 
ιστορία όχι μόνον ως προ-
δότες των εργαζομένων, 
αλλά γιατί κάνετε την αδικία 
πρόγραμμα σας», τόνισε ο 
Κρίστιαν Κερν, απευθυνό-
μενος προς τους επικεφαλής 
της κυβέρνησης, τον καγκε-
λάριο Σεμπάστιαν Κουρτς 

και τον αντικαγκελάριο και αρχηγό των Ελευ-
θέρων Χάιντς-Κρίστιαν Στράχε.
Η πολύωρη έντονη συζήτηση συνοδεύτηκε 
από πινακίδια που ύψωναν οι μεν βουλευ-
τές της συμπολίτευσης με τα συνθήματα «8 
ώρες την εβδομάδα παραμένουν» ή «40 
ώρες την εβδομάδα παραμένουν». Οι δε 
βουλευτές της αντιπολίτευσης με απαγορευ-
τικά σήματα της οδικής κυκλοφορίας στα 
οποία ήταν διαγραμμένοι οι αριθμοί «12» 
και «60».

διεθνή νέα

Ψηφίστηκε το 12ωρο στην Αυστρία 

Τ
ο κύμα καύσωνα που πλήττει 
εδώ και σχεδόν μια εβδομάδα 
τον ανατολικό Καναδά έχει προ-
καλέσει το θάνατο τουλάχιστον 

33 ανθρώπων στο Κεμπέκ, ανέφεραν 
σήμερα οι τοπικές αρχές με νεότερο α-
πολογισμό.
Δεκαοχτώ θάνατοι που σχετίζονται με 
το ακραίο καιρικό φαινόμενο καταμε-
τρήθηκαν στην περιοχή του Μόντρεαλ 
δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η περι-
φερειακή διευθύντρια δημόσιας Υγείας 
Μιλέν Ντρουίν.
Η πλε ιονότητα των θυμάτων ε ίναι 
άνδρες ηλικίας από 53 έως 85 ετών σε 
ευάλωτη κατάσταση που δεν διέθεταν 
κλιματισμό, σημείωσε.
Τα άλλα θύματα καταγράφηκαν σε 
άλλες περιοχές της γαλλόφωνης επαρ-
χίας.Η μετεωρολογική υπηρεσία της 
χώρας κατέγραψε σήμερα μέγιστη θερ-
μοκρασία 35 βαθμών Κελσίου που με 
βάση τον δείκτη υγρασίας humidex 

γίνεται αισθητή ως και 45 βαθμούς 
Κελσίου.
Το κύμα καύσωνα αναμένεται να υπο-
χωρήσει σήμερα το βράδυ με πτώση 
της θερμοκρασίας σε 23 με 25 βαθμούς 
Κελσίου τις επόμενες μέρες.
«Βρίσκομαι ολόψυχα στο πλευρό των 
ανθρώπων του Κεμπέκ που έχασαν 
ένα αγαπημένο τους πρόσωπο από το 
κύμα καύσωνα. Αυτές οι θερμοκρασίες 
ρεκόρ θα συνεχιστούν στον κεντρικό 
και ανατολικό Καναδά, οπότε να φρο-
ντίσετε να προστατέψετε τους εαυτούς 
σας και τ ις οικογένειές σας», τόνισε 
χθες με tweet του ο πρωθυπουργός 
Τζάστιν Τριντό.
Κανένας θάνατος δεν έχει αναφερθεί 
στη γειτονική επαρχία του Οντάριο, 
που επίσης πλήττεται από πολύ υψηλές 
θερμοκρασίες.
Το 2010 ένα κύμα καύσωνα είχε προ-
καλέσει το θάνατο 100 ανθρώπων στην 
επαρχία του Μόντρεαλ.

Καναδάς: 33 οι νεκροί στο Κεμπέκ από το 
κύμα καύσωνα 

Προς «ναυάγιο» η πυρηνική συμφωνία 
με το Ιράν: Απογοητευτική η πρόταση 
των Ευρωπαίων, δήλωσε ο Ροχανί

Α
πογοητευτική πρόταση», που 
«απλώς περιγράφει το γενικό 
πλαίσιο της συμφωνίας», χαρα-
κτήρισε ο πρόεδρος του Ιράν, 

Χασάν Ροχανί το πακέτο των προτάσεων 
που του πρόσφεραν οι εκπρόσωποι της 
Ευρώπης για τη διατήρηση της πυρηνικής 
συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, μετά 
την απόσυρση των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ο Ροχανί είχε συνάντηση με τη Γερμανίδα 
καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, οι οποία 
κατέθεσε τις προτάσεις της με την υποστή-
ριξη της Γαλλίας και της Βρετανίας.
«Δυστυχώς, το πακέτο των προτάσεων 
δεν περιέχει πρακτική λύση για τη συνέ-
χιση της συνεργασίας μας, περιγράφοντας 
απλώς το γενικό πλαίσιο της συμφωνίας, 
παρόμοιο με το πλαίσιο δεσμεύσεων που 
είχε αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση νωρί-
τερα», ανέφερε σε δήλωσή του στο επί-
σημο site της ιρανικής προεδρίας ο Χασάν 
Ροχανί.
Επιπλέον, όπως μεταδίδει το πρακτορείο 
Reuters, ο Ιρανός πρόεδρος, σε τηλεφω-
νική επικοινωνία που είχε με τον Γάλλο 

ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν, την 
Πέμπτη, τόνισε πως η δέσμη οικονομικών 
μέτρων που του πρότεινε η Ευρωπαϊκή 
Ένωση προκειμένου να αντισταθμιστούν 
οι απώλειες από την απόσυρση των Ηνω-
μένων Πολιτειών, δεν είναι αρκετή.
«Το πακέτο της πρότασης που μας έδωσε η 
Ευρώπη, δεν καλύπτει τις απαιτήσεις μας», 
τόνισε χαρακτηριστικά ο Ιρανός πρόεδρος 
στο Reuters.
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Αμερικανός αξιωματούχος 
επιβεβαίωσε και επισήμως την 
ατζέντα της συζήτησης μεταξύ του 
ρεπουμπλικανού προέδρου και 
του Ρώσου ομολόγου του

Τ
ην κατ’ ιδίαν συνάντηση του Ντό-
ναλν τ Τραμπ με τον Βλάν τ ιμιρ 
Πούτιν, σ το περιθώριο της Συ-
νόδου του Ελσίνκι, στις 16 Ιου-

λίου, επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωμα-
τούχος, αποκαλύπτοντας πως το βασικό 
αντικείμενο της συζήτησης των δύο ηγε-
τών, θα είναι ο έλεγχος των όπλων.
Τα επιτελεία του Αμερικανού προέδρου 
και του Ρώσου ομολόγου του φέρο-
νται να έχουν συμφωνήσει σε όλες τις 
λεπτομέρειες, παρ’ ότ ι πρόκειται γ ια 
μία άτυπη συνάντηση, στο πλαίσιο της 
Συνόδου Κορυφής, η οποία θα διεξα-
χθεί στην πρωτεύουσα της Φινλανδίας.
Ο έλεγχος των οπλικών συστημάτων, 
προκειμένου να διατηρηθούν οι παγκό-
σμιε ς ισορροπίε ς και η γεν ικότερη 
στρατηγική, θα αποτελέσουν τη βασική 
ατζέν τα σ τη συνάντηση των δύο ηγε-
τών, ενώ σ το τραπέζι θα τεθούν και 
άλλα ζητήματα, όπως οι σχέσεις μεταξύ 
των δύο μεγάλων δυνάμεων, η κρίση 
στη Συρία, η Βόρεια Κορέα, η Κριμαία, 
το Ιράν, αλλά και τα εμπορικά ζητήματα 
που έχουν προκύψει τους τελευταίους 
μήνες.
Ο  π ρ ε σ β ε υ τ ή ς  τ ω ν 
ΗΠΑ σ τη Μόσχα, Τζον 
Χάν τσμαν,  ε ίπε  ότ ι  ο 
Τραμπ θα συζητήσει την 
«κακόβουλη δραστηρι-
ότητα» της Ρωσίας κατά 
τη σύνοδο κορυφής του 
ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και 
αμέσως μετά θα ακολου-
θήσει η συνάντησή του με τον Πούτιν 
στο Ελσίνκι.
«Ο πρόεδρος πιστεύει ότι μια καλύτερη 
σχέση με τη Ρωσία θα ήταν καλή τόσο 
για την Αμερική όσο και για τη Ρωσία 
αλλά η μπάλα στην πραγματικότητα βρί-
σκεται στο ρωσικό γήπεδο και ο πρόε-
δρος θα συνεχίσει να θεωρεί υπόλογη 
τη Ρωσία για την κακόβουλη δραστη-
ριότητά της» είπε στους δημοσιογρά-
φους, σε τηλεφωνική συνέντευξη που 
παραχώρησε.

Σύμφωνα με τον Χάντσμαν, η αμερικα-
νική πλευρά θα πάει σε αυτές τις συνο-
μιλίε ς «με τα μάτ ια ανοιχ τά, αλλά η 
ειρήνη αξίζει πάντα τον κόπο».
Ο Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί με 
τον Πούτιν στην πρωτεύουσα της Φιν-
λανδίας στις 16 Ιουλίου. Την επόμενη 
εβδομάδα ε ίναι προγραμματ ισμένη 
η σύνοδος κορυφής των ηγετών των 
χωρών-μελών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλ-
λες.
Όπως είπε ο Χάντσμαν, μετά την κατ’ 
ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών θα 
ακολουθήσει μια συζήτηση μεταξύ των 
αντιπροσωπειών των δύο χωρών και 
ένα γεύμα εργασίας.
Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματού-
χος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να 
υπάρξει μια συγκεκριμένη συμφωνία 
από τη συνάντηση του Τραμπ με τον 
Πούτιν.

ΝΑΤΟ: Η Ρωσία βασικό θέμα 
στην ατζέντα της συνόδου των 
Βρυξελλών
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλν τ 
Τραμπ και οι ηγέτες των κρατών μελών 
του ΝΑΤΟ θα συζητήσουν στη σύνοδο 
κορυφής της βορειοατ λαν τ ικής συμ-
μαχ ίας σ τ ις 11 και 12 Ιουλίου σ τ ις 
Βρυξέλλες τρόπους για την αποτροπή 
των κακόβουλων δραστηριοτήτων της 
Ρωσίας δήλωσε σήμερα η Αμερικανίδα 

πρεσβευτής στη Συμμα-
χία Κέι Μπέιλι Χάτσ ιν-
σον.
«Ο βασικός μας τομέας 
αποτροπής θα ε ίναι η 
Ρωσία και οι κακόβου-
λες δραστηριότητες της 
Ρωσίας, οι προσπάθειες 
της να διχάσει τα δημο-
κρατικά μας κράτη», είπε 

η Χάτσινσον σε δημοσιογράφους.
Παράλληλα ανέφερε ότι στη σύνοδο το 
ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να εφαρμόζει την 
πολιτ ική ανοικτών θυρών, σημειώνο-
ν τας ότι θα επιτρέψει τ ις διαπραγμα-
τεύσεις προσχώρησης της ΠΓΔΜ και θα 
στηρίξει τις επιδιώξεις της Γεωργίας και 
της Ουκρανίας να ενταχθούν στη Συμ-
μαχία.
Επίσης τόνισε ότι το ΝΑΤΟ θα ανακοι-
νώσει στη σύνοδο μια πρωτοβουλία για 
την ετοιμότητα των στρατευμάτων του.

Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στις 16 
Ιουλίου για τον έλεγχο των όπλων 

Το βιβλίο της «γυναίκας Μόγλη» έχει 
γίνει ανάρπαστο, με την ιστορία της να 
θυμίζει σενάριο ταινίας...

Α
πίστευτη είναι η ιστορία της 35χρονης 
πλέον Κριστίνα Ρίτσαρντσον με κατα-
γωγή από την Βραζιλία, η οποία μεγά-
λωσε κι έζησε αρκετά από τα πρώτα 

χρόνια της ζωής της, βαθιά μέσα στην ζούγκλα 
του Αμαζονίου, όπου χρειάστηκε να αντιμε-
τωπίσει άγρια θηρία για να κρατηθεί στη ζωή.
Η υπόθεση της Ρίτσαρντσον, η οποία στη συνέ-
χεια κλείστηκε σε ορφανοτροφείο και κατέ-
ληξε στη Σουηδία μετά την υιοθεσία της από 
ανάδοχη οικογένεια το 1991, ξεπερνά ακόμα 
και τα σενάρια κινηματογραφικών ταινιών, 
καθώς η ίδια ισχυρίζεται ότι κατέληξε στην 
ζούγκλα μαζί με την μητέρα της σε ηλικία μόλις 
19 ημερών, όταν η τελευταία το έσκασε από τη 
βίαιη και καταπιεστική οικογένειά της.
Οι δύο γυναίκες έζησαν για αρκετά χρόνια 
σαν ιθαγενείς, κυνηγώντας πουλιά και ζώα για 
να τραφούν, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που 
χρειάστηκε να παλέψουν για τη ζωή του με τα 
άγρια ζώα της τροπικής ζούγκλας, ενώ η συνέ-
χεια γράφτηκε στις παραγκουπόλεις του Σάο 
Πάολο.
Στις φαβέλες της βραζιλιάνικης μεγαλούπολης 
η 7χρονη τότε Κριστίνα ήρθε αντιμέτωπη με 
συμμορίες αλλά και το ανταγωνισμό μεταξύ 

των ρακοσυλλεκτών της περιοχής για τους 
«θησαυρούς» των σκουπιδιών, όπου σύμ-
φωνα με την ίδια χρειάστηκε να καρφώσει ένα 
σπασμένο μπουκάλι στην κοιλιά ενός νεαρού 
αγοριού που απειλούσε να την σκοτώσει για 
ένα κομμάτι ψωμί. Αργότερα έμαθε από φήμες 
ότι το αγόρι είχε ξεψυχήσει χωρίς όμως ποτέ να 
το επιβεβαιώσει.
Αργότερα, η Κριστίνα κλείστηκε σε ορφανο-
τροφείο, για διάστημα λίγων μηνών, ενώ στη 
συνέχεια υιοθετήθηκε από μεσοαστική οικο-
γένεια και μετακόμισε στην Σουηδία όπου 
ζούσε μέχρι το 2015 όταν επέστρεψε στην Βρα-
ζιλία, αποφασισμένη να βρει την βιολογική της 
μητέρα αλλά και να μιλήσει για τα σοκαριστικά 
παιδικά της βιώματα.
Τότε ήταν που βρήκε το κουράγιο να μιλή-
σει δημόσια για τα παιδικά της χρόνια και 
την απόρριψη που βίωσε μαζί με την μητέρα 
της, ενώ λίγο αργότερα ξεκίνησε να γράφει το 
βιβλίο της σε μία προσπάθεια να ευαισθητο-
ποιήσει την κοινή γνώμη της Βραζιλίας για τα 
εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που έχουν ανά-
λογη τύχη με εκείνη.
Το βιβλίο της Ρίτσαρντσον με τίτλο «Never Stop 
Walking» («Ποτέ μη σταματάς») έχει γνωρίσει 
πρωτοφανή αναγνωρισιμότητα σε Ευρώπη και 
Λατινική Αμερική, ενώ η συγγραφέας δηλώνει 
αποφασισμένη να «συνεχίσει να αγωνίζεται 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα 
σε ολόκληρο τον κόσμο».

Μεγάλωσε μέσα στη ζούγκλα, 
σκότωσε για αποφάγια κι επέστρεψε 
στην σπηλιά της 25 χρόνια μετά

Η ΕΕ παρατείνει τις οικονομικές 
κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας 

Έ
ως τις 31 Ιανουαρίου 2019 παρέ-
τεινε τις οικονομικές κυρώσεις κα-
τά συγκεκριμένων τομέων της ρω-
σικής οικονομίας το Συμβούλιο της 

ΕΕ. Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωσή 
της, η παρούσα απόφαση αποτελεί συνέ-
χεια της ενημέρωσης από τον Γάλλο Πρό-
εδρο Εμανουέλ Μακρόν και την καγκελά-
ριο Άγγελα Μέρκελ στο Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο της 28ης και 29ης Ιουνίου 2018 
σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής των 
συμφωνιών του Μινσκ, με τις οποίες συν-
δέονται οι κυρώσεις.

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα την από-
φαση αυτή με γραπτή διαδικασία και, 
σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις σχετικές 
αποφάσεις, με ομοφωνία.
Ειδικότερα, τα μέτρα αφορούν τον χρη-
ματοπιστωτικό, τον ενεργειακό και τον 
αμυντικό κλάδο καθώς και τον τομέα των 
ειδών διπλής χρήσης. Υπενθυμίζεται ότι 
αρχικά θεσπίστηκαν στις 31 Ιουλίου 2014 
για ένα έτος, ως αντίδραση στις «ρωσικές 
ενέργειες αποσταθεροποίησης της κατά-
στασης στην Ουκρανία» και ενισχύθηκαν 
τον Σεπτέμβριο του 2014.
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οικογένεια

Λ
ένε ότι η γλώσσα είναι σαν το άγριο ζώο: 
πρέπει να τη χαλιναγωγείς, να την εξη-
μερώνεις, και να την εκπαιδεύεις. Χαλι-
ναγώγησέ την κρατώντας το στόμα σου 

κλειστό όταν ξέρεις ότι δεν πρόκειται να βγει κά-
τι καλό. Εξημέρωνέ την δίνοντας υπόσχεση κάθε 
μέρα ότι θα την ελέγχεις.  Και τέλος εκπαίδευσέ 
την να λέει λόγια ενθαρρυντικά σ’αυτούς που α-
γαπάς. Συγκεκριμένα όσο αφορά τα παιδιά σου, 
η γλώσσα μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά, αν δεν 
είσαι προσεκτικός/ή. Ποτέ μην υποτιμάς την ολέ-
θρια δύναμη λίγων απρόσεκτων λόγων. Να θυμά-
σαι ότι από τη στιγμή που ξεστόμισες μια λέξη, δεν 
μπορείς να την πάρεις πίσω. Να διαλέγεις τις λέξεις 
σου με σοφία. Παρακάτω έχουμε 9 πράγματα που 
δεν πρέπει ποτέ να πεις στο παιδί σου:
1. “Γιατί δεν μπορείς να γίνεις σαν  
_________________;”
Οι συγκρίσεις είναι ολέθριες και δεν εξυπηρετούν 
κανένα σκοπό. Αν συγκρίνεις το παιδί σου με τον 
αδελφό του, την αδελφή του ή κάποιον φίλο μόνο 
δάκρυα προκαλείς. Ποτέ μη λες, “Γιατί δεν μπο-
ρείς να τα καταφέρεις στο σχολείο σαν την αδελφή 
σου;” Να λες, “Τι μπορούμε να κάνουμε για να σε 
βοηθήσουμε να έχεις καλύτερη επίδοση;” Το κάθε 
παιδί σου  είναι μοναδικό και έχει τα δικά του ιδιαί-
τερα χαρίσματα. Να χαίρεσαι με τη μοναδικότητά 
του και μάθε να του φέρεσαι με τρόπους που θα 
τονώσουν την αυτοπεποίθησή του παρά θα του 
την συντρίψουν.
2. “Δεν μπορώ αυτήν τη στιγμή”
Όταν λέμε, “Δεν μπορώ αυτήν τη στιγμή,” στην 
πραγματικότητα λέμε, “Αυτό που κάνω τώρα είναι 
πιο σημαντικό από αυτό που θέλεις,” ή “Προτιμώ 
να κάνω κάτι άλλο.” Ο τρόπος που ξοδεύουμε 
το χρόνο μας και τα χρήματά μας αποκαλύπτουν 
πολλά για την προσωπικότητά μας. Δεν πρέπει να 
υπάρχει τίποτε πιο σημαντικό για μας από το να 
ξοδεύουμε χρόνο με τα παιδιά μας και την οικο-
γένειά μας.
 3. “Δε νομίζω ότι μπορείς να το κά-
νεις”
Αυτό που ακούει το παιδί σου είναι, “Δεν πιστεύω 
στις ικανότητές σου.” Αν ξέρει ότι πιστεύεις στις 
ικανότητές του δίνεις στο παιδί σου κουράγιο, 
δύναμη, κίνητρα για να προσπαθήσει. Σταμάτα 
να έχεις αυτήν την αρνητική ιδέα για το παιδί σου 
γιατί η ζημιά που θα του κάνεις θα είναι τεράστια. 
Κάθε φορά που θα έχεις τον πειρασμό να πεις 
αυτά τα λόγια, να λες, “ Έχεις μερικά μεγάλα εμπό-
δια , αλλά εγώ είμαι εδώ για σένα, να σε ενθαρ-
ρύνω και να σε βοηθήσω να κάνεις το καλύτερο.” 
Δε θέλεις να γεμίσεις το παιδί σου με ψεύτικες 
ελπίδες , αλλά θέλεις να το ενθαρρύνεις να πετύ-

χει το στόχο του.
4. “Είσαι σκέτη απογοήτευση”
Τα παιδιά σου μπορεί να κάνουν πολλά λάθη. 
Εξάλλου όλοι μας κάνουμε πού και πού. Αν όμως 
θέλεις τα παιδιά να διδαχτούν από τα λάθη τους, 
αντιμετώπισε το λάθος τους και κοίτα πώς μπορείς 
να το επανορθώσεις χωρίς να τα ρίχνεις όλα επάνω 
τους. Ο τίτλος της αποτυχίας είναι βαρύ φορτίο για 
να το κουβαλάει, και τα πιο πολλά παιδιά δεν το 
αντέχουν. Προσπάθησε να πεις, “(Ο χαμηλός βαθ-
μός σου, η κακή επιλογή σου, κ.λπ) είναι απογοη-
τευτική, αλλά εγώ σ’ αγαπώ ανεξάρτητα από αυτό. 
Τι μπορείς να διδαχτείς από όλη αυτήν την ιστο-
ρία;» Μην ταυτίζεις το λάθος ή την αποτυχία με το 
παιδί. Ξεχώρισέ τα. 
5. “Μην είσαι λαπάς”
Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το πεις σ’ ένα αγόρι ή σε 
κορίτσι. Για το αγόρι συγκεκριμένα, είναι σα να του 
λες, “Δεν έχεις τα φόντα για να γίνεις άντρας” και 
μπορεί να τον στιγματίσει για πολύν καιρό. Όπως 
επίσης αν του πεις “Ρίχνεις τη μπάλα σαν κορίτσι.”
6. “Είσαι πολύ κουτός/ή”
Όταν λες στο παιδί σου ότι είναι κουτό καταγρά-
φεται στον σκληρό δίσκο του μυαλού του και είναι 
δύσκολο να σβυστεί. Σίγουρα δεν είναι αυτός τρό-
πος που θα του δώσει κίνητρα.
7. “Επιτέλους δεν μπορείς να κάνεις κά-
τι σωστά;”
Όταν ένας γονιός λέει έτσι στο παιδί του σε στιγ-
μές εκνευρισμού, είναι σα να του λέει ότι δεν τα 
καταφέρνει σε τίποτε. Είναι επικίνδυνο να χρησι-
μοποιούμε απόλυτες λέξεις όπως πάντοτε, ποτέ, 
όλα ή κανένα.
8. “Γιατί δεν τα κατάφερες να μπεις 
στην ομάδα και είσαι στους αναπλη-
ρωματικούς;
Η κόρη σου ή ο γιος σου ίσως να προσπάθησαν 
πολύ για να μπουν στην ομάδα, αλλά τελικά μπή-
καν ως αναπληρωματικοί. Ίσως κι αυτοί οι ίδιοι 
να έχουν απογοητευτεί και δε χρειάζεται κι άλλος 
να τους ξύσει την πληγή. Αντίθετα, πρέπει να τους 
επαινέσεις γιατί έκαναν ό,τι μπορούσαν.
9. “Γιατί δεν πήρες σε όλα άριστα;”
Όταν λες κάτι τέτοιο, να τι σκέφτεται το παιδί, “Δεν 
είναι με τίποτε ευχαριστημένοι οι γονείς μου απ’ 
όσα κάνω.” Αν προσπάθησαν όσο μπορούσαν, 
πρέπει να τους επαινέσουμε. Αν όμως δεν προ-
σπάθησαν, πρέπει να τους παρακινήσουμε να τα 
δώσουν όλα την επόμενη φορά. 
Υπάρχει μια παροιμία που λέει , Όποιος προσέ-
χει τη γλώσσα του προστατεύει τον εαυτό του 
από συμφορά. Να προσέχετε πάντα τα λόγια 
που χρησιμοποιείτε γιατί η γλώσσα έχει μεγάλη 
δύναμη. 

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

9 Πράγματα που οι γονείς 
δεν πρέπει να πουν ποτέ

To παιδί μου και εγώ
Πώς θα εδραιώσετε την 
καλή σχέση μεταξύ των 

παιδιών σας

Τ
ο να μεγαλώνετε δύο ή και περισ-
σότερα παιδιά είναι αρκετά δύσκο-
λο από μόνο του. Αλλά καλείστε να 
βοηθήσετε τα αδέρφια να ‘δεθούν’ 

και να έχουν μία διαχρονική σχέση με κα-
λή επικοινωνία και μπόλικη αγάπη. Μην 
περιμένετε να το καταφέρουν από μόνα 
τους. Εξαρτάται από το πώς θα το χειρι-
στείτε και πώς θα δημιουργήσετε μία αρ-
μονική σχέση χωρίς όμως να παρεμβαίνε-
τε συνέχεια. Οι παρακάτω οδηγίες θα σας 
βοηθήσουν πολύ:
Επιτρέψτε τους να φροντίζουν το ένα το 
άλλο. Τείνουμε να σκεφτόμαστε την οικο-
γένεια ως ένα τρίγωνο, με τους γονείς στην 
κορυφή. Είναι όμως πιο βοηθητικό να σκε-
φτόμαστε έναν κύκλο όπου όλα τα μέλη 
συμβάλουν με το δικό τους τρόπο. Αν ένα 
παιδί χτυπήσει ελαφρά, μην τρέξετε αμέ-
σως για να σώσετε την κατάσταση. Ενθαρ-
ρύνετε το αδερφάκι του να το παρηγορή-
σει και αυτή η εμπειρία θα τα φέρνει πιο 
κοντά. Την ώρα του ύπνου, μπορεί το ένα 
να διαβάσει ένα παραμύθι στο άλλο ή το 
μικρό να φιλήσει το μεγάλο αν το βλέπει 
στενοχωρημένο
Αντιμετωπίστε κάθε παιδί σαν ξεχωριστή 
προσωπικότητα. Είναι δελεαστικό το να 
λέτε στα παιδιά σας ότι τα αγαπάτε το ίδιο 
αλλά όλοι θέλουν να νιώθουν ξεχωριστοί 
και ιδιαίτεροι. Αντί να λέτε ‘σας αγαπάω 
όλους το ίδιο’, βρείτε να πείτε κάτι ξεχω-
ριστό για το καθένα ή πείτε πόσο πολύ τα 
αγαπάτε όταν είστε μόνοι με το κάθε παιδί. 
Μην ξεχνάτε ότι δεν πρέπει να συγκρίνετε 
τα αδέρφια ακόμα κι αν κάποιος βγαίνει 
νικητής από αυτήν τη σύγκριση. Επίσης, 
μην τους βάζετε ‘ταμπέλες’ όπως, η Έξυ-
πνη, ο Όμορφος, ο Ήσυχος ή ο Δύσκο-
λος. Αυτό περιορίζει τα παιδιά και τα κάνει 
να νιώθουν ανταγωνιστικά απέναντι στα 
αδέρφια τους.
Μην παραμελείτε το πρώτο παιδί όταν 
γεννήσετε. Το πρωτότοκο αντιλαμβάνεται 
ότι υπάρχει ένα νέο μέλος αλλά χρειάζε-
ται ακόμα την αγάπη και την προσοχή σας. 
Πάρτε λίγο χρόνο χωρίς να είναι μαζί το 
μωρό και μιλήστε για τη μέρα του ή κάντε 

την αγαπημένη του δραστηριότητα.
Μην φοβάστε τη σύγκρουση. Είναι μη ρεα-
λιστικό να περιμένετε ότι τα παιδιά θα αγα-
πιούνται συνέχεια και δεν θα συγκρούο-
νται ποτέ. Βοηθήστε τα παιδιά να καταλά-
βουν ότι είναι φυσιολογικό να θυμώνουν 
και να στενοχωριούνται, ακόμα και με 
ανθρώπους που αγαπούν. Αν τους υπεν-
θυμίσετε ότι δεν είναι κακά επειδή θυμώ-
νουν, θα μάθουν και πιο εύκολα να εκφρά-
ζουν αυτά που αισθάνονται.
Βοηθήστε στη διαχείριση του θυμού. Μην 
παίρνετε κάποια πλευρά και μην θυμα-
τοποιείτε το ένα παιδί. Αν τα πράγματα 
ξεφύγουν και φτάσουν στη σωματική βία, 
μπείτε στη μέση και πείτε ότι δεν μπορείτε 
να επιτρέψετε τον τραυματισμό τους. Όταν 
εκτονωθούν και ηρεμήσουν, θα βρουν 
άλλο τρόπο για να επικοινωνήσουν.

Τι να απαντήσετε στα αδερφικά 
παράπονα
Παράπονο: ‘Γιατί θα κάνεις άλλο παιδί; Δεν 
θέλω αδερφάκι’
Απάντηση: ‘Αυτό αισθάνεσαι; Πες μου 
περισσότερα. Και μετά θα σου πω πώς θα 
είσαι για πάντα το μοναδικό και καλύτερο 
πρώτο παιδί’
Παράπονο: ‘Ποιον αγαπάς περισσότερο’;
Απάντηση: ‘Είναι μία πολύ δύσκολη ερώ-
τηση για εμένα γιατί κάθε παιδί είναι τόσο 
ξεχωριστό στην καρδιά μου. Σας αγαπώ 
ξεχωριστά γι αυτό που είστε’
Παράπονο: ‘Την προσέχεις περισσότερο 
από εμένα’
Απάντηση: ‘Α, θα ήθελες να περνάμε μαζί 
περισσότερο χρόνο. Κι εγώ θα το ήθελα. 
Θέλεις να κανονίσουμε να κάνουμε κάτι 
μόνο οι δυο μας’;
Παράπονο: ‘Μισώ την αδερφή μου’
Απάντηση: ‘Είσαι θυμωμένος με κάτι που 
σου έκανε’;
Παράπονο: ‘Μακάρι να μην είχε γεννηθεί 
ποτέ το μωρό’
Απάντηση: ‘Κάποιες φορές το αγαπάς, 
αλλά αυτή τη στιγμή δεν το θέλεις καθόλου 
εδώ. Θα χαίρεσαι όταν μεγαλώσει αρκετά 
ώστε να παίζετε παρέα’
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Κ
ατά καιρούς έχουν 
δ ια τ υπ ω θ ε ί  δ ιά -
φοροι μύθοι για το 
βραδινό γεύμα και 

το ρόλο που μπορεί να παί-
ξει σ την προσπάθεια απώ-
λειας βάρους.
Στην πραγματ ικότητα,  το 
βραδινό αποτελεί ένα από 
τα κύρια γεύματα της ημέρας 
και η θέση του στο καθημε-
ρινό διαιτολόγιο είναι εξί-
σου σημαντική με των υπο-
λοίπων, παρέχον τας ενέρ-
γε ια και απαραίτητα θρε-
π τ ικά συσ τα τ ικά γ ια την 
εύρυθμη λε ι τουργ ία του 
οργανισμού.
Σε κάθε περίπτωση, ε ίναι 
προτιμότερο το βραδινό να 
περιλαμβάνει ελαφριές επι-
λογές, οι οποίε ς δε θα 
μας  «βαρύνουν» κα ι 
δ ε  θ α  π ρο κα λ έσ ου ν 
αίσθημα δυσφορίας που 
μπορεί να επηρεάσει 
αρνητ ικά την ποι-
ότητα ύπνου. Επι-
πλέον, είναι σημα-
ντικό το δείπνο να 
καταναλώνεται του-
λάχιστον 2-3 ώρες πριν 
από τον ύπνο, ώστε να 
μεσολαβήσει το απα-
ρ α ί τ η τ ο  χ ρ ο ν ι κό 
διάσ τημα γ ια την 
πέψη του.
Π α ρ α κ ά τ ω ,  θ α 
βρείτε μερικές ιδέες 
για ένα ελαφρύ, υγιεινό 
και θρεπτικό βραδινό 
γεύμα:

Σαλάτα εποχής
Επιλέξ τε ωμά ή βρα-
στά λαχανικά και μετα-
τρέψ τ ε τη σαλάτα σε 
πλήρες γεύμα, προσθέ-
τοντας μια πηγή πρωτεΐνης 
υψηλής βιολογ ικής αξ ίας, 
όπως σ τήθος κοτόπουλου, 
τόνο, αυγό ή τυρί χαμηλών 
λιπαρών. Συνοδεύστε με λίγο 
ψωμί, φρυγανιές ή παξιμαδά-
κια και δώστε προσοχή στο 
προστιθέμενο ελαιόλαδο.

Ελαφριά ομελέτα
Προσθέστε λαχανικά της επι-
λογής σας και ψήστε τη στο 
φούρνο ή σε ένα αντικολλη-
τικό τηγάνι με μια κουταλιά 
της; σούπας, δημιουργώντας 
ένα χορταστικό και ισορρο-
πημένο γεύμα.

Τοστ/ αραβική πίτα/ 
τορτίγια
Χρησιμοποιήστε υλικά όπως 
τ υρί  χαμη λών  λ ιπα ρών, 
τυρί κρέμα, τόνο, καπνιστό 
σολομό, ωμά η ψητά λαχα-
νικά και αποφύγετε πλούσια 
σε λίπος αλλαντικά και σως 
με βάση τη μαγιονέζα.

Σούπες λαχανικών
Επιλέξ τε ποικ ιλία λαχαν ι-

κών και αποφύγετε λιπα-
ρές ύλες όπως βούτυρο 
ή κρέμα γάλακτος. Μπο-
ρείτε να συνοδεύσετε τη 

σούπα σας με ψωμί ή 
παξιμάδια δίνον τας 
ω σ τ ό σ ο  π ρ ο σ οχ ή 

στην ποσότητα.

Σαλάτες ζυμαρι-
κών ή οσπρίων 
με λαχανικά

Αξιοποιήστε όσπρια 
ή μακαρόνια που μπο-

ρεί να έχουν περισσέψει 
για να φτιάξετε σαλάτες, 

συνδυάζον τάς τα με 
λαχανικά και ελαφριά 
dressing με βάση το 

ε λαιόλαδο ή το γ ια-
ούρτι. Δώστε προσοχή 

στο μέγεθος της μερίδας, 
καθώς ειδικά στην περί-
πτωση των ζυμαρικών 
είναι εύκολο να «ξεφύ-

γουμε» θερμιδικά.

Γιαούρτι
Προτ ιμήσ τε γ ιαούρτ ι  με 
χαμη λ ή  π ε ρι ε κ τ ικό τ η τ α 
σε  λ ιπαρά κα ι  προσ θέ-
σ τε βρώμη, δημητριακά, 
φρέσκα ή αποξηραμένα 
φρούτα και λίγους ξηρούς 
καρπούς.

Ο
ι υπέρβαρες γυναίκες που πίνουν πάνω από τέσσερις καφέδες 
τη μέρα, έχουν 22% μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου 
του ενδομητρίου, σε σχέση με όσες δεν πίνουν καφέ, σύμφω-
να με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα. Όσες πίνουν 

δύο έως τρεις καφέδες καθημερινά, έχουν 7% μειωμένο κίνδυνο.
Οι ερευνητές αξιολόγησαν (μετα-ανάλυση) τα ευρήματα 19 προηγούμε-
νων μελετών, οι οποίες αφορούσαν περίπου 40.000 γυναίκες συνολικά, 
από τις οποίες 12.000 είχαν διαγνωσθεί με καρκίνο του ενδομητρίου, τη 
συχνότερη μορφή γυναικολογικού καρκίνου (τα άλλα συχνότερα είδη 
είναι οι καρκίνοι του τραχήλου και των ωοθηκών).
Η μελέτη δείχνει ότι η προστατευτική δράση του καφέ εμφανίζεται μόνο 
στις γυναίκες με βάρος μεγαλύτερο του κανονικού (υπέρβαρες και παχύ-
σαρκες). Ο δείκτης μάζας σώματος άνω του 25 είναι παράγων κινδύνου 
για καρκίνο του ενδομητρίου.
Επίσης, φαίνεται ότι η καφεΐνη παίζει ρόλο, αφού ο καφές χωρίς καφε-
ΐνη δεν παρέχει κάποιο όφελος στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο καφές 
πιστεύεται ότι δρα προστατευτικά, μειώνοντας τα επίπεδα οιστρογόνων 
και ινσουλίνης.
Η μελέτη -που ακόμη δεν έχει δημοσιευθεί σε κάποιο επιστημονικό 
περιοδικό- εξέτασε και το τσάι, αλλά δεν βρήκε κάποια ανάλογη προ-
στατευτική δράση.
Στο ίδιο ιατρικό συνέδριο, παρουσιάσθηκε μια άλλη έρευνα, με επικεφα-
λής την αναπληρώτρια καθηγήτρια νευρολογίας Ρόουζ Λάι του Πανεπι-
στημίου της Νότιας Καλιφόρνια, η οποία διαπίστωσε ότι η τακτική λήψη 
ασπιρίνης μπορεί να μειώσει κατά 34% τον κίνδυνο για γλοίωμα, μια 
σχετικά σπάνια μορφή καρκίνου του εγκεφάλου.

Ε
ίχες σκεφτεί ότι οι διατροφι-
κές σου συνήθειες μπορεί να 
δυσκολεύουν τις ήδη δύσκο-
λες μέρες σου; Για να κάνεις 

λοιπόν την περίοδο σου λίγο πιο υπο-
φερτή, προσπάθησε να αποφύγεις τα 
ακόλουθα.

Καφεΐνη
Μπορεί ο καφές να νιώθεις ότι σε 
τονώνει αλλά μπορεί να σου κάνει 
περισσότερο κακό παρά καλό όταν 
έχεις περίοδο. Εκτός από το ότι μπο-
ρεί να σου προκαλέσει φούσκωμα, 
θα σου διαταράξει την ηρεμία και 
μπορεί να επηρεάσει και τον ύπνο 
σου.

Γλυκά
Ορμονικές εναλλαγές είναι ο βασικός 
λόγος για τον οποίο τις μέρες της περι-
όδου έχεις λιγούρα για κάτι γλυκό. Αν 
παρατηρήσεις ότι αφού καταναλώ-
σεις κάτι γλυκό νιώθεις χειρότερα λίγη 
ώρα μετά, μιας και η διατάραξη των 
επιπέδων σακχάρου στο αίμα προκα-
λεί με τη σειρά της και εναλλαγές στην 
ψυχολογία σου.

Αλατισμένα ή τηγανητά φα-
γητά
Μπορεί να σκέφτεσαι ότι ένα πιάτο 
τηγανιτές πατάτες είναι ο,τι ακριβώς 
χρειάζεσαι, αλλά όπως και τα γλυκά, 
μπορεί και αυτές να συμβάλλουν στη 
διατάραξη της ψυχολογικής σου ηρε-
μίας. Επίσης, αν έχεις και ιστορικό 
δυσπεψίας, τηγανιτά και πολύ αλατι-
σμένα φαγητά θα δυσκολέψουν την 
κατάσταση.

Γαλακτοκομικά
Τα γαλακτοκομικά κατηγορούνται για 
φούσκωμα, πράγμα που ενισχύεται 
κατά τις ημέρες της περιόδου. Επι-
πλέον, μπορεί να αποτελέσουν και 
διεγερτικό παράγοντα επιδεινώνο-
ντας τις κράμπες που σε ταλαιπωρούν.

Τροφές με πολλά λιπαρά
Οι ορμονικές αλλαγές κατά την περί-
οδό σου μπορούν να επηρεαστούν 
από μια διατροφή με υψηλή περιε-
κτικότητα σε λιπαρά. Για να αποφύ-
γεις οποιαδήποτε επίπτωση, περιό-
ρισε τρόφιμα όπως τα μπιφτέκια από 
λιπαρό κρέας (π.χ. μοσχάρι), σάλτσες 
πλούσιες σε λιπαρά, κρέμες, πίτες ή 
κρουασάν.

Ποιες τροφές 
να αποφεύγεις 
όταν έχεις 
περίοδο Η προστατευτική δράση του 

καφέ για τις υπέρβαρες γυναίκες 

Τι να τρώω το βράδυ αν 
βρίσκομαι σε δίαιτα;

υγεία

Υ
πάρχουν δύο τύποι 
ανθρώπων: αυτοί που 
προτιμούν με το που 
ξυπνάνε να κάνουν το 

καθιερωμένο τους ντους για να 
ξυπνήσουν και αυτοί που προ-
τιμούν αφού γυρίσουν από τη 
δουλειά και ιδανικότερα πριν 
πέσουν για ύπνο.

Όποια κι αν είναι η προτίμησή 
σου όλοι έχουμε μία συγκεκρι-
μένη ιεροτελεστία -πρωινή ή 
βραδινή- όσον αφορά τις καθη-
μερινές μας συνήθειες.

Οι fans των πρωινών showers 
θα πρέπει να προετοιμαστούν 
για σκωτσέζικο ντους γιατί νέα 
έρευνα αποδεικνύει πως είναι 
καλύτερα για την υγεία του δέρ-
ματός αλλά και της πνευματικής 

διαύγειας το να κάνεις ντους το 
βράδυ.

Επιπλέον, δερματολόγοι υποστη-
ρίζουν πως εάν είσαι έξω όλη την 
ημέρα θα πρέπει απαραίτητα να 
κάνεις ντους πριν πας για ύπνο.

Ένας ακόμη λόγος που ενισχύει 
τα βραδινά showers είναι η 
άνοιξη που λόγω των αλλεργι-
ογόνων ουσιών που υπάρχουν 
στην ατμόσφαιρα ένα ντους το 
βράδυ θα τις απομακρύνει από 
το δέρμα σου.

Έρευνες από το Πανεπιστήμιο 
του Harvard έχουν δείξει πως το 
βραδινό ντους βοηθάει περισ-
σότερο στο να μειώσεις το stress 
και να σε βάλει σε καλύτερο 
mindset για την επόμενη μέρα.

Γιατί τα βραδινά ντους 
είναι καλύτερα για την 
υγεία σου 



236 Ιουλίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

T
o πάθος παράγεται από το ρήμα πά-
σχω (δηλαδή υποφέρω) και ορίζεται 
ως χρόνια ασθένεια που θεραπεύε-
ται δύσκολα... Τα πάθη εμποδίζουν 

την κυριαρχία στο λογικό του ανθρώπου και 
δεν επιτρέπουν αντικειμενική εκτίμηση και 
αξιολόγηση στις αποφάσεις. 
Ο Αριστοτέλης φρονεί ότι δεν πρέπει να 
εκριζωθούν τα πάθη. Θέλει όμως την 
αρμονική ρύθμιση και τον έλεγχό τους 
από τη λογική. Αντίθετα, οι στωϊκοί συνι-
στούν απάθεια και οι επικούρειοι αταρα-
ξία, με εκρίζωση ή νέκρωση των παθών, 
επειδή τα πάθη είναι αρρώστιες της ψυχής 
και πηγή δυστυχίας.  Οταν αποβάλουμε τα 
πάθη, πετυχαίνουμε ησυχία και αταραξία 
και τότε είμαστε ελεύθεροι. Ομως, παραδέ-
χονται μερικές εύλογες κινήσεις της ψυχής, 
τα ευγενή πάθη. 
Κάθε τι αληθινά μεγάλο στη ζωή φαίνεται 
να είναι αναπόσπαστα δεμένο με το στοι-
χείο του πάθους. Τόσο, που φθάνουμε να 
σκεφτούμε μήπως η μόνη αληθινή μορφή 

ζωής είναι το πάθος, αυτό το πάθος που 
γίνεται τίμημα δυνατής και άξιας καρποφο-
ρίας, επειδη είναι η μεγάλη και απεριόρι-
στη δίψα της ψυχής να ξεπεράσει το μέτριο 
και συμβατικό. Ας θυμηθούμε, για παρά-
δειγμα, τον Μιχαήλ Αγγελο, τον δάσκαλο 
του μεγαλείου και των μεγαλόπρεπων επι-
τευγμάτων. Γλύπτης, ζωγράφος, αρχιτέκτο-
νας και ποιητής. Πνεύμα ανήσυχο, με πάθος 
ζεστό, με φλόγα εσωτερική, σπάνια κατόρ-
θωνε να είναι ευχαριστημένος με τον εαυτό 
του και με τα έργα του. Κάτι πιο καλό, πιο 
ωραίο, πιο τέλειο, κάτι ΤΟ τέλειο πρέπει να 
ζωγραφίσω για Σένα Θεέ μου, έλεγε... Στο 
τέλειο ο μεγάλος καλλιτέχνις αναζητούσε το 
ίδιο το αγαθό, το οποίο ήθελε να εκφράσει 
από την ψυχή του και να το δει με τα ίδια του 
τα μάτια. Το πάθος αυτό του Μιχαήλ Αγγε-
λου δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί νοσηρή 
κατάσταση. Είναι πάθος ευγενές. Είναι η 
ευπάθεια που παραδέχονταν οι στωϊκοί, 
η έντονη ψυχική ορμή, η ισχυρή επιθυμία, 
που οδηγεί σε υψηλούς και ιδανικούς σκο-

πούς. 
Ομως το ευγενές πάθος δεν καθιστά 
πάντοτε ελεύθερο τον άνθρωπο. Τον ελευ-
θερώνει όταν συνδυάζεται με ηθική ζωή. 
Ο Αγιος Ιωάννης της Κλίμακος αναφέρεται 
σε δεκατέσσερα πάθη από τα οποία πρέ-
πει να ελευθερωθεί ο άνθρωπος: Οργή, 
μνησικακία, καταλαλιά, πολυλογία, ψεμμα, 
πνευματική νάρκωση, λαιμαργία, πορνεία, 
φιλαργυρία, αναισθησία, δειλία, κενοδοξία, 
περηφάνια και βλασφημία. Ο αγώνας κατά 
των παθών στην πραγματικότητα είναι αγώ-
νας για την ελευθερία, την ελευθερία της 
ψυχής, που είναι διαφορετική και πιο πάνω 
απ’όλες τις άλλες ελευθερίες - όλες εκείνες 
που αγωνίζεται ο άνθρωπος να κατακτήσει 
στη ζωή. 
Η θυσία του Ιησού δεν πήρε το όνομα της 
προσφοράς ή της ευεργεσίας, πήρε το 
όνομα του Πάθους και είναι έκφραση ενός 
υπέρτατου πάθους αγάπης για τους ανθρώ-
πους. Οταν το Πάθος του Χριστού φωτίζει 
μόνιμα και σταθερά τη ζωή μας, τότε μόνο 
είμαστε βέβαιοι, ότι απαλλαγμένοι από τις 
βαρειές αλυσίδες και τα τυραννικά δεσμά 
των παθών, προχωρούμε στη ζωή ως ελεύ-
θερες και δυναμικές προσωπικότητες.

www.raniamesiskli.com
 www.youtube.com/user/MadonnaRania
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Π
ολλά λέγονται και γίνονται αυτή την εβδομάδα στη 
Κύπρο για το τραπεζικό σύστημα και ειδικά τη Συ-
νεργατική, τη δεύτερη σε μέγεθος τράπεζα μετα 
τη τράπεζα Κύπρου που είναι σε πτώχευση. Η κρί-

σιμη ψηφοφορία στη βουλή της Κύπρου θα γίνει τη Παρα-
σκευή.  Μια αντικειμενική ενημέρωση χωρίς πολιτική η ιδε-
ολογική θέση είναι αναγκαία και αυτό προσπαθώ να κάνω.
Πάρα τη φαγωμάρα των κομμάτων στη βουλή κανένα κόμμα 
δεν μπορεί να σώσει τη χρεοκοπημένη τράπεζα και δεν 
υπάρχουν ιδανικές λύσεις. 
Η συνεργατική σήμερα εχει 170 καταστήματα και  2.660 
εργαζόμενους.
Το Κυπριακό δημόσιο και ο Κύπριος φορολογούμενος για 
την περίοδο 1/7/2015 μέχρι 31/12/2016, επένδυσε  το ποσό 
των €1,7 δισ. για την επιβίωση της Συνεργατικής  και εν συνε-
χεια το πρόσθετο ποσό των €2,5 δισ. 
ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΕΩΣ ΕΔΩ
Από το Δεκέμβριο του 2012 μαζί με τη 
δημοσιονομική εξυγίανση και αναδι-
άρθρωση του τραπεζικού Κυπριακού 
τομέα, καταρτίστηκε σχέδιο αναδιάρ-
θρωσης και για τον συνεργατικό τομέα.  
Το  σχέδιο αυτό περιλάμβανε, μεταξύ 
άλλων, τη συρρίκνωση της  Συνεργατι-
κής, την ανακεφαλαίωση του με €1.5 δις 
από το Κράτος, καθώς και διαρθρωτι-
κές και άλλες μεταρρυθμίσεις. Για τη διά-
σωση του με δημόσιο χρήμα το Κράτος 
απόκτησε το 99%  του μετοχικού κεφα-
λαίου της Συνεργατικής Κεντρικής Τρά-
πεζας.  Η συνεργατική διατηρεί το δικαί-
ωμα επανάκτησης των μετοχών  από το 
Κράτος, αφού καταβληθεί σ’ αυτό συσ-
σωρευμένο ποσό απόδοσης 10%.
Η μαζική απόσυρση καταθέσεων από 
την Κυπριακή Συνεργατική Τράπεζα 
συνετέλεσε στην απόφαση της κυπριακής κυβέρνησης να 
χορηγήσει αλλά  2,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην Συνεργα-
τική για να εμποδίσει  τη γενίκευση του τραπεζικού πανικού.  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
Σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν ένα 
κράτος παρέχει κεφαλαιακή βοήθεια προς μία τράπεζα, θα 
πρέπει η Τράπεζα να μπει σε πρόγραμμα εξυγίανσης η  εκκα-
θάρισης.  Ετσι η χρεοκοπημένη Συνεργατική αφού η «εξυγί-
ανση» ήδη ειχε λάβει χώρα  μπήκε στη διαδικασία εκκαθά-
ρισης.
Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΜΗΣ ΣΥΝΕΓΑ-
ΤΙΚΗΣ
Η συνεργατική είναι ένας χρεοκοπημένος οργανισμός που 
αδυνατεί να συνεχίσει να λειτουργεί. Το κυπριακό κράτος 
μόνο και μόνο για να  αποδείξει  το κοινωνικό του πρόσωπο 
την ανέλαβε προσωρινά, αλλά η κυβέρνηση δεν ειναι τρα-
πεζίτης.  Ο σκοπός ήταν πάντα να την ιδιωτικοποίηση, να τη 
πωλήσει δηλαδή. Η διαδικασία πώλησης εκκίνησε  στις 29 
Μαρτίου 2018.
Το να πωληθεί η Συνεργατική ενιαία δεν ειναι εφικτή  επι-
λογή.  Κανεις λογικός επενδυτής δεν αγοράζει τόσα απλή-
ρωτα δάνεια και ζημίες.
Για να προσελκύσει λοιπόν επενδυτές /αγοραστές   διαχω-
ρίστηκε η Συνεργατική σε καλό  και κακό κομμάτι  και να 
πωληθεί μόνο το καλό.  Η αγορά μόνο του καλού κομματιού, 

σημαίνει ότι χρειάζονται λιγότερα  κεφάλαια  αντί για την 
αγορά ολόκληρης της Συνεργατικής και συνεπώς ειναι πιο 
εύκολα να βρεθεί αγοραστής.
ΓΙΑΤΙ Η ΙΔΙΟΤΙΚΟΠΟΗΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ?
Μέχρι πρότινος στη Συνεργατική πολλοί δανειολήπτες μπο-
ρούσαν προφανώς να πάρουν   τηλέφωνο τον υπουργό, τον 
βουλευτή, η το κολλητό του κάποιου στελέχους να του κανο-
νίζει το δάνειο του, την ευνοϊκή αποπληρωμή του, χωρίς 
κατάλληλες εγγυήσεις με αποτέλεσμα να φτάσει η συνεργα-
τική στη κακοδιοίκηση και χρεοκοπία. Συνεπώς, μια ακόμα 
«δημόσια» τράπεζα δεν είναι καλή ιδέα. Η πολιτική και ή 
διοικητική παρέμβαση του κράτους στη διαχείριση της ιδι-
ωτικής τράπεζας που θα απορρόφηση τη Συνεργατική, δεν 
θα είναι δυνατή.  Το κράτος ετσι θα κρατήσει αποστάσεις και 
δεν θα έχει εμπλοκή στην καθημερινή λειτουργία της τρά-

πεζας.
ΠΟΙΟΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ
Η Ελληνική τράπεζα  θα γίνει  ο ιδιοκτήτης δανείων, ομολό-
γων και μετρητών ύψους 10.3 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά 
θα αναλάβει επίσης ένα κομμάτι της κακής συνεργατικής, 
συγκεκριμένα 500 εκατομμύρια ευρώ από Μη Εξυπηρετού-
μενα Δάνεια.
Η Κυπριακή κυβέρνηση θα λάβει 8,3 δισεκατομμύρια ευρώ 
σε περιουσιακά στοιχεία για τα χρήματα ενίσχυσης που 
έδωσε στη συνεργατικής όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
Σε ό,τι αφορά το κακό κομμάτι του Συνεργατισμού, ο Φορέας 
διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, , αναμένε-
ται ότι θα αναλάβει €6,2 δις μη εξυπηρετούμενες χορηγή-
σεις. Αυτό  πέρα από τον Συνεργατισμό, θα βοηθήσει και την 
Τράπεζα Κύπρου, και  την Ελληνική Τράπεζα να απαλλαγούν 
από μέρος των δικών τους μη εξυπηρετούμενων δανείων. 
Δηλαδή όχι μόνο τα κόκκινα δάνεια τη Συνεργατικής αλλά 
και των άλλων τράπεζων θα μπουν σ αυτό τον οργανισμό. 
Εθελούσια έξοδος- πακέτο
Πρώτα απ όλα θα πρέπει να υπάρξει σεβασμός στο δημόσιο 
χρήμα και κάποια λογική οροφή στις αποζημιώσεις των 900 
περίπου εργαζομένων που αναμένεται να αποχωρήσουν. Για 
παράδειγμα, η οροφή της  CYTA  ανήλθε στις €110 χιλ. 
Είναι αδιανόητο να πάρουν και δεύτερο πακέτο για να 
φύγουν από τη Συνεργατική άτομα που ήταν στη Λαϊκή Τρά-

πεζα και πήραν πακέτο για να φύγουν. Αν πάρουν θα είναι 
μόνο για το διάστημα που εργάστηκαν μετα τη Λαϊκή στη 
συνεργατική. 
Επίσης, άτομα ψηλά στην ιεραρχία της Συνεργατικής που 
ενδεχομένως έχουν ευθύνες ότι ήταν ανεπαρκείς στα καθή-
κοντα τους και συνετέλεσαν στη χρεοκοπία της Συνεργατικής 
δεν πρέπει να τύχουν της ίδιας αντιμετώπισης με τους απλούς 
υπαλλήλους.
ΠΟΙΑ ΕIΝΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η τράπεζα ιδρύθηκε το 1976 με τεχνική βοήθεια από την 
Τράπεζα της Αμερικής. Το 1996 αγόρασε τις τοπικές δρα-
στηριότητες της Barclays Bank. Ένας μεγάλος μέτοχος (29%) 
ήταν για πολλά χρόνια, η Εκκλησία της Κύπρου, αλλά μεταξύ 
Νοεμβρίου 2013 και Δεκεμβρίου 2014, η συμμετοχή της 
Εκκλησίας μειώθηκε στο 4%
Η τράπεζα έχει γραφεία αντιπροσωπείας στο Κίεβο, την Αγία 

Πετρούπολη, τη Μόσχα και τη Νότια 
Αφρική.
Στις 25 Μαρτίου 2013 η Ελληνική Τρά-
πεζα πούλησε τα ελληνικά υποκαταστή-
ματά της στην Τράπεζα Πειραιώς και η 
διαδικασία συγχώνευσης των δραστη-
ριοτήτων του πρώην δικτύου της Ελλη-
νικής Τράπεζας στην Ελλάδα στην Τρά-
πεζα Πειραιώς ολοκληρώθηκε στα μέσα 
Ιουλίου 2013. Δηλαδή η Ελληνική τρά-
πεζα κάθε άλλο πάρα Ελληνική είναι!
Τον Ιούλιο του 2017, η Ελληνική Τρά-
πεζα πώλησε το 51% της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Προσωρινών Απαιτήσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της Μονάδας 
Ανάκτησης Χρεών και Διαχείρισης Ακί-
νητης Περιουσίας στην τσεχική εξει-
δικευμένη εταιρεία APS Holdings και 
δημιούργησε μια νέα εταιρεία στην 
οποία ανήκει μέτοχος μειοψηφίας 49%: 

APS Debt Servicing Cyprus Ltd .
Σήμερα τέσσερις είναι οι βασικοί μέτοχοι της Ελληνικής Τρά-
πεζας: 
26,19% ελέγχει το Συγκρότημα της Third Point, (είναι μια 
επενδυτική εταιρία με  έδρα τη Νέα Υόρκη και διοικητή τον 
Daniel S. Loeb).
24,91% το γκρουπ της Wargaming, (Η Wargaming Public Co. 
LTD, είναι εταιρεία ηλεκτρονικών παιχνιδιών, εδρεύει στη 
Λευκωσία, αλλά ξεκίνησε και η καρδιά της ειναι το Μινγκ της 
Λευκορωσίας. Είναι επίσης ίσως η μεγαλύτερη πηγή φορο-
λογικών εσόδων για την κυπριακή κυβέρνηση! )
10,05% η Δήμητρα Επενδυτική (κυπριακή εταιρεία ακίνητων 
στη Κύπρο, Ευρώπη, και ΗΠΑ).
5,37% η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. 
32,95%. το ευρύ επενδυτικό κοινό 
0,19%, το Ταμείο Προνοίας των υπαλλήλων της Τράπεζας 
Το σύνολο του εισηγμένου μετοχικού κεφαλαίου της εται-
ρείας ανέρχεται στις 198.474.712 μετοχές.
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
Για να καταλάβει κανεις τη Κυπριακή Τραπεζική αγορά όσον 
αφορά τα μερίδια καταθέσεων, η Τράπεζα Κύπρου κατέχει 
ένα ποσοστό 36,1%, η Συνεργατική  24,2% (πριν τη τελευ-
ταία ραγδαία απόσυρση καταθέσεων) , η Ελληνική Τράπεζα 
11,8%, η EUROBANK 7%, η RCB 5,6%, η Alpha Bank Κύπρου 
4,5% και η AstroBank 2,2%.
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες και αναγνώστριες γεια σας και 
εύχομαι να έχετε καλό κλιματισμό στο σπίτι ή στην επι-
χείρησή σας ώστε να ξεπεράσετε αυτόν τον καύσωνα που 
είναι επικίνδυνος για την υγείας σας, μια και οι τελευταίες 

πληροφορίες μιλούν για 33 νεκρούς λόγω καύσωνα, και αυτό που 
θέλω να επισημάνω είναι περισσότερη προσοχή στις ευαίσθητες 
ηλικίες των …ήντα, που είναι πιο ευάλωτες σε τέτοιου είδους θερ-
μοκρασίες, και ακόμη μεγαλύτερη προσοχή στην λέξη «πνευμο-
νία» αυτόν τον καιρό γιατί όσοι «ψωνίσουν» πνευμονία θέλουν 
τρομερή προσοχή ανεξαρτήτου ηλικίας.
Τυχεροί λέει όσοι φεύγουν για την Ελλάδα μας, αλλά και εκεί μου 
φαίνεται ότι η φύση μας τιμωρεί, βροχές και καταιγίδες καθώς 
και φοβεροί καύσωνες μιας και βαράει κάτι ξεγυρισμένα σαρα-
ντάρια ζέστη.
Κατά τ’ άλλα εδώ στην όμορφη παροικία μας έχουμε αρκετά 
ευτράπελα που προξενούν και γέλιο και προβληματισμό όταν 
υπάρχουν ακόμη κάποιοι «τζάμπα μάγκες» αποκαΐδια της ζωής 

που πάντα κρυμμένοι πίσω από ανωνυμία και «δήθεν» πληρο-
φορία προσπαθούν να διχάσουν τον Ελληνισμό πιστεύοντας ότι 
κάπου θα βρουν έστω και έναν λογικό και ηθικό Έλληνα να τους 
πιστέψει. ΕΛΕΟΣ!!!
Έχω σταματήσει εδώ και κάποια χρόνια ν’ απαντώ, ν’ ασχολούμαι 
ή να προβάλω ανούσιες ιστορίες εξυπηρετώντας ταπεινά συμφέ-
ροντα περαστικών καιροσκόπων. Η Hellas News πέρασε μια απ’ 
τις καλύτερες περιόδους τις κυκλοφορίας της και μακάρι να είχα τη 
δυνατότητα να την στέλνω σ’ όλο τον Καναδά ώστε να ενημερώνε-
ται ο Ελληνισμός ΤΙΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ. 
Σας ευχαριστώ όλους άλλη μια φορά γιατί η Hellas News έχει γίνει 
η αγαπημένη σας εφημερίδα για την ενημέρωσή σας και ειδικά 
τους Έλληνες επιχειρηματίες που κρατούν ζωντανό το όνειρο της 
Ελληνικής ενημέρωσης στην γλώσσα μας και παρακαλώ άλλη μια 
φορά ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.
Μέχρι την άλλη εβδομάδα γεια σας και διαβάστε τώρα την κοινω-
νική μας ιστορία…

Β
ρέθηκα σε ένα κατάστημα, στο διάδρομο με τα παι-
χνίδια. Με την άκρη του ματιού μου, παρατήρησα ένα 
αγοράκι γύρω στα πέντε, το οποίο κρατούσε μια κού-
κλα. Δε σταματούσε να της χαϊδεύει τα μαλλιά και να τη 

σφίγγει προσεκτικά πάνω του. Αναρωτήθηκα για ποιον προο-
ριζόταν αυτή η κούκλα.
Το αγοράκι γύρισε κάποια στιγμή προς την κυρία που βρισκό-
ταν πλάϊ του:
«Θεία μου, είσαι σίγουρη ότι δε μου φτάνουν τα λεφτά;»
Η γυναίκα του απάντησε χάνοντας κάπως την υπομονή της:
«Είπαμε ότι δεν έχεις αρκετά λεφτά για να την αγοράσεις.»
Έπειτα, η θεία του του ζήτησε να μείνει εκεί και να τον περιμένει 
για λίγο, κι εκείνη έφυγε βιαστικά. Το αγοράκι κρατούσε ακόμη 
στα χέρια του την κούκλα.
Τελικά, κατευθύνθηκα προς το παιδί και το ρώτησα σε ποιον 
ήθελε να δώσει την κούκλα.
«Αυτή την κούκλα την ήθελε η αδερφή μου περισσότερο από 
καθετί για τα Χριστούγεννα. Ήταν σίγουρη ότι θα της την έφερνε 
ο Άι-Βασίλης.»
Του είπα τότε ότι μπορεί και να της την έφερνε, κι εκείνο μου είπε 
θλιμμένο: «Όχι, ο Άι-Βασίλης δεν μπορεί να πάει εκεί που είναι 
τώρα η αδερφή μου... Πρέπει να δώσω την κούκλα στη μαμά 
μου να της την πάει.»
Τα μάτια του ήταν πολύ θλιμμένα ενώ έλεγε αυτά τα λόγια.
«Πήγε να συναντήσει τον Χριστούλη. Ο μπαμπάς λέει ότι και η 
μαμά θα πάει να συναντήσει το Χριστούλη σε λιγάκι. Έτσι, σκέ-
φτηκα ότι θα μπορούσε να πάρει την κούκλα μαζί της και να την 

πάει στην αδερφούλα μου.»
Η καρδιά μου πήγε να σταματήσει.
Το αγοράκι σήκωσε το βλέμμα προς εμένα και μου είπε:
«Είπα στον μπαμπά να πει στη μαμά να μη φύγει αμέσως. 
Ζήτησα να περιμένει μέχρι να γυρίσω από το μαγαζί.»
Μετά, μου έδειξε μία φωτογραφία που απεικόνιζε το ίδιο το 
αγοράκι μέσα στο κατάστημα να κρατάει την κούκλα, και μου 
είπε:«Θέλω η μαμά να πάρει κι αυτή τη φωτογραφία μαζί της, 
για να μη με ξεχάσει. Την αγαπάω τη μαμά και δε θέλω να μ’α-
φήσει, αλλά ο μπαμπάς λέει ότι πρέπει να πάει μαζί με την αδερ-
φούλα μου.»
Ύστερα, χαμήλωσε το κεφάλι του κι έμεινε σιωπηλό.
Έψαξα στην τσάντα μου κι έβγαλα από μέσα ένα μάτσο χαρτονο-
μίσματα και ρώτησα το αγοράκι:
«Τι λες να μετρήσουμε τα λεφτά σου μια τελευταία φορά για να 
σιγουρευτούμε;»
Εκείνο απάντησε: «Εντάξει, όμως πρέπει να βγουν αρκετά.»
Έριξα κρυφά κάποια χρήματα μαζί με τα δικά του και αρχίσαμε 
το μέτρημα. Έφταναν με το παραπάνω για την κούκλα. Περίσ-
σευαν κιόλας αρκετά.
Το αγοράκι ψιθύρισε:«Ευχαριστώ Χριστούλη που μου έδωσες 
αρκετά λεφτά.» Έπειτα με κοίταξε και είπε: «Είχα ζητήσει από 
το Χριστούλη να κάνει να έχω αρκετά λεφτά για ν’αγοράσω την 
κούκλα και η μαμά μου να μπορεί να την πάει στην αδερφούλα 
μου. Εκείνος άκουσε την προσευχή μου.Ήθελα να έχω αρκετά 
λεφτά για ν’αγοράσω και ένα λευκό τριαντάφυλλο για τη μαμά, 
όμως δεν τόλμησα να του το ζητήσω.

Εκείνος μου έδωσε αρκετά λεφτά για ν’αγοράσω την κούκλα και 
το λευκό τριαντάφυλλο. Ξέρετε, αρέσουν πολύ τα λευκά τριαντά-
φυλλα στη μαμά...»
Λίγα λεπτά αργότερα, η θεία του ξαναγύρισε, κι εγώ απομα-
κρύνθηκα σπρώχνοντας το καροτσάκι μου.
Τέλειωνα τα ψώνια μου με ένα συναίσθημα εντελώς διαφορε-
τικό από ότι όταν τα άρχιζα.
Δεν μπορούσα να βγάλω απ’το μυαλό μου το αγοράκι.
Μετά θυμήθηκα ένα άρθρο στην εφημερίδα, λίγες μέρες πριν, 
που μιλούσε για έναν οδηγό σε κατάσταση μέθης που είχε χτυ-
πήσει ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μια νεαρή γυναίκα με 
την κόρη της.
Το κοριτσάκι είχε πεθάνει ακαριαία και η μητέρα ήταν σοβαρά 
τραυματισμένη. Η οικογένεια έπρεπε να αποφασίσει εάν θα της 
διέκοπταν την αναπνευστική στήριξη...
Να ήταν άραγε η οικογένεια του μικρού αγοριού;
Δυο μέρες μετά, διάβασα στην εφημερίδα ότι η νεαρή γυναίκα 
ήταν νεκρή.Δεν μπόρεσα να μην πάω ν’αγοράσω ένα μπουκέτο 
λευκά τριαντάφυλλα και να βρεθώ στην αίθουσα όπου εκθέταν 
τη σωρό της. Ήταν εκεί και κρατούσε ένα όμορφο λευκό τρια-
ντάφυλλο στο χέρι της, μαζί με μία κούκλα και τη φωτογραφία 
του μικρού αγοριού από στο κατάστημα.
Έφυγα από την αίθουσα κλαίγοντας και με την αίσθηση ότι η 
ζωή μου θα άλλαζε για πάντα.
Η αγάπη που είχε αυτό το αγοράκι για τη μαμά του και την 
αδερφή του ήταν τόσο μεγάλη, και μέσα σε κλάσματα δευτε-
ρολέπτου ένας μεθυσμένος οδηγός του τα πήρε όλα μακριά....

ΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ... 
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Ο
ικονομικά ενεργοί, μεσαίας και 
ανώτερης τάξης, οικονομικά εύ-
ρωστοι, και τεχνολογικά καταρ-
τισμένοι είναι στην πλειονότητά 

τους οι Έλληνες της διασποράς, σύμφωνα 
με έρευνα της Kappa Research, που παρου-
σιάστηκε την Πέμπτη στο Κέντρο Ελληνικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου του Harvard.
Το προφίλ τους συμπληρώνουν οι διαπι-
στώσεις πως είναι ικανοποιημένοι από τη 
ζωή τους και αισιόδοξοι για το μέλλον, θρη-
σκευόμενοι και σχετικά κοντά στην Εκκλη-
σία, υπέρ της Δύσης (ΗΠΑ-ΝΑΤΟ), της ελεύ-
θερης αγοράς, κεντρώοι και κοινωνικά 
φιλελεύθεροι.
Είναι επίσης νομοταγείς πολίτες, δείχνοντας 
υψηλή εμπιστοσύνη στους θεσμούς της 
χώρας διαμονής τους.
Τους Έλληνες ανά τον κόσμο ενώνει η πολι-
τιστική κληρονομιά, η Ιστορία και η φυσική 
ομορφιά, η εθνική υπερηφάνεια και ένα 
βαθύ αίσθημα του ανήκειν στον Ελληνισμό, 
όπως επίσης η γλώσσα – συχνή χρήση των 
ελληνικών.
Ακόμη, η οικογένεια – διατήρηση της γλώσ-
σας, της Ιστορίας και της ελληνικής κουλ-
τούρας ανάμεσα στις γενιές, η Ορθοδο-
ξία, η ελληνική κουζίνα, καθώς και η ελλη-
νική οικονομική κρίση, που προκαλεί ένα 
αίσθημα ανησυχίας και ευθύνης να βοη-

θήσουν.
Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της έρευνας για 
τις λέξεις που περιγράφουν τον ελληνισμό 
σήμερα, και συγκεκριμένα το ερώτημα 
ποιες είναι οι τρεις πρώτες λέξεις που τους 
έρχονται στο μυαλό όταν σκέφτονται την 
Ελλάδα, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η 
οικογένεια, και ακολουθούν κατά σειρά η 
θάλασσα, η πατρίδα, οι διακοπές, ο ήλιος, 
ο διαφθορά, ο πολιτισμός, η νοσταλγία, η 
θρησκεία και οι φίλοι.
Σύμφωνα με την έρευνα, υπάρχουν κάποιες 
διαδεδομένες αντιλήψεις που αμφισβητού-
νται από τα στοιχεία:

1. "Ο Ελληνισμός έχει αποδυνα-
μωθεί από την οικονομική κρίση"
Τα στοιχεία δείχνουν πως ο Ελληνισμός, ένα 
από τα πιο δυνατά brand name στον κόσμο, 
με τεράστια αντοχή σαν να είναι πάνω από 
κρίσεις και οικονομικών και πολιτικών 
συστημάτων. Ταλαιπωρείται από βάσανα 
αλλά δεν κινδυνεύει από αφανισμό και 
καταστροφή.
Επίσης, διαπιστώνεται πως ένας συμπα-
γής και φανταστικά ανθεκτικός μύθος ενώ-
νει τους Έλληνες. Ο Παρθενώνας με τη 
Θάλασσα και τον Οδυσσέα, η Θρησκεία με 
την Οικογένεια τους Ήρωες και τη Φιλοσο-

φία, συγκροτούν έναν ταυτόχρονα υψηλό 
ΚΑΙ λαϊκό ελληνικό πολιτισμό.

2. "Το τελευταίο κύμα μετανά-
στευσης Ελλήνων στο εξωτερικό 
(2010-2017) αποτελεί εθνική κα-
ταστροφή"
Ο ίδιος ο όρος brain-drain υπονοεί "πληγή 
ανοιχτή". Υποτιμάται έτσι το γεγονός ότι η 
ελληνική ιστορία είναι στενά συνυφασμένη 
με το φαινόμενο της διασποράς: η έμφυτη 
ανάγκη του έθνους για επιβίωση - ατομική 
και συλλογική - δημιουργεί διασπορά.
Ακόμη και εκείνοι που έφυγαν από τη χώρα 
μετά το 2010 παραμένουν περήφανοι Έλλη-
νες, αισιόδοξοι, προσαρμοστικοί, ανταγω-
νιστικοί, σέβονται και συνδιαλέγονται με 
τους τοπικούς πληθυσμούς - διατηρώντας 
ωστόσο τη μοναδική εθνική τους ταυτότητα.

3. "Η παγκοσμιοποίηση διαβρώ-
νει την εθνική ταυτότητα"
Η τεχνολογική άνοιξη, η επανάσταση σε 
επικοινωνίες και μεταφορές – όλα εν πολ-
λοίς αποτελέσματα των παγκοσμιοποιημέ-
νων οικονομιών – επιδρούν περισσότερο 
ως μέσα διατήρησης και συνοχής των κατα-
κερματισμένων εθνικών ταυτοτήτων παρά 
ως μέρη ενός ευρύτερου διαβρωτικού ρεύ-
ματος.

Τι δείχνει έρευνα του Harvard
για τους Έλληνες της διασποράς
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Π
ραγματοποιήθηκαν την Tρίτη 
24 Απριλίου, 2018 στις 17:30 
στο Μουσείο του Βανκούβερ 
(Museum of Vanvouver, Vanier 

Park) στην αίθουσα Joyce Walley τα απο-
καλυπτήρια της προτομής του Κεφαλλο-
νίτη θαλασσοπόρου Ιωάννη Απόστολου 
Φωκά Βαλεριάνου, γνωστού με το ισπα-
νόφωνο όνομα Juan de Fuca. 
Η προτομή, έργο του γνωστού Έλληνα 
γλύπτη κ. Ιωάννη Μπάρδη, φέρει την 
ελληνική σημαία και κοσμεί ως μόνιμο 
πλέον έκθεμα εσωτερικού χώρου το 
Μουσείο του Βανκούβερ. Η εκδήλωση 
αυτή διοργανώθηκε από την Παγκόσμια 
Ομοσπονδία Κεφαλλήνων & Ιθακησίων 
"ΟΔΥΣΣΕΥΣ", την Ιόνιο Πολιτιστική Ομο-

σπονδία Αμερικής και το Stavros Niarchos 
Foundation Centre for Hellenic Studies 
at Simon Fraser University. Ο Ιωάννης 
Φωκάς, ένα από τα οδυσσειακά σύμ-
βολα του διαιώνιου ελληνισμού, είναι, 
με τα μέχρι στιγμής δεδομένα ο πρώ-
τος Ευρωπαίος που έφθασε στον Ν.Δ. 
Καναδά καθώς, το 1592, υπηρετώντας την 
Ισπανία, ανακάλυψε τα στενά μεταξύ της 
νήσου Βακνούβερ και της χερσονήσου 
Ολυμπίας των ΗΠΑ. Τα στενά αυτά αποτε-
λούν σήμερα το φυσικό όριο μεταξύ του 
Καναδά και των ΗΠΑ. Την εκδήλωση τίμη-
σαν με την παρουσία τους ο Πρέσβης της 
Ελλάδας στο Βανκούβερ κ. Θάνος Ιωάν-
νου, το μέλος της Καναδικής Βουλής κ. 
Peter Φραγκισκάτος, ο κ. Βασίλης Ματα-
ράγκας Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικα-
νικού Εθνικού Συμβουλίου, ο Αντιπερι-
φερειάρχης Ιονίων σε θέματα τουρισμού 
κ. Σπύρος Γαλιατσάτος, ο τ. πρόεδρος του 
συλλόγου Κέφαλος Ν. Υ. κ. Νίκος Αλυσαν-
δράτος, ομογενείς μέλη συλλόγων αλλά 
και Έλληνες κάτοικοι Καναδά και ΗΠΑ. 
Τέλος ο Πρόξενος της Ελλάδας στο Βαν-
κούβερ κ. Ιωάννου προσέφερε στο Μου-
σείου του Βανκούβερ, στην Παγκόσμια 
Ομοσπονδία Κεφαλλήνων και Ιθακησίων 
ΟΔΥΣΣΕΥΣ και στον δρ. Α. Γερολυμάτο 
αναμνηστικές κασετίνες με το γραμματό-
σημο de Fuca.

ΠΗΓΗ: WWW.INKEFALONIA.GR

Η προτομή του Χουαν Ντε Φούκα 
στο Μουσείο του Βανκούβερ
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

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

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

Στον Πειραιά την δεκαετία του ‘70
O Βασιλης Τσιτσανης εξω απο το πατρικο του σπιτι 

στα Τρικαλα το 1980

Η πρώτη Λαϊκή αγορά πριν 88 χρόνια

Η υπέροχη παραλία της Σάμου

Ανθοπωλείο στην Αθήνα το 1928

Τραμ της γραμμής Παγκράτι-Κυψέλη

Κηδεία στο Μέτσοβο Ηπείρου

Διπλός χορός στα Θοδώριανα Άρτας

Κοζανη 1963

Δραπετσώνα 1922
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Α
ρκετοί νόμοι που ψηφίστηκαν από την προηγούμενη Φιλελεύθερη κυβέρνηση του 
Οντάριο έχουν τεθεί σε αναμονή από το νεοεκλεγέν Προοδευτικό Συντηρητικό κα-
θεστώς, περιλαμβανομένων μέτρων για τη σύσφιγξη των κανόνων γύρω από το 
σφυρί και για την κάλυψη αξιών μεταπώλησης για αθλητικά εισιτήρια και εισιτή-

ρια συναυλιών. Ένας εκπρόσωπος των Προοδευτικών Συντηρητικών δήλωσε την Τετάρτη 
ότι η νέα κυβέρνηση, η οποία ορκίστηκε την Παρασκευή, θέλει περισσότερο χρόνο να συμ-
βουλευτεί και να εξετάσει τους νόμους προτού τεθούν σε ισχύ. Ο Ford έχει κάνει αρκετές 
αλλαγές από τότε που εκλέχτηκε τον περασμένο μήνα, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας 
υπηρεσίας με πάγωμα των μισθών και επιβολής μισθολογικού μάρτυρα στους διαχειριστές 
της, καθώς και τη λήψη μέτρων για τη διάλυση του συστήματος cap-and-trade της επαρχίας.

Ε
ίναι απίστευτα εύκολο να αποκτή-
σετε ένα όπλο στους δρόμους του 
Τορόντο και μέχρι το 50% αυτών 
έρχονται από την Αμερική. Σύμφω-

να με τα στατιστικά στοιχεία του CityNews 
που ελήφθησαν από τον Οργανισμό Υπη-
ρεσιών Συνόρων Καναδά (CBSA), σημει-
ώθηκε σημαντική αύξηση στις κατασχέ-
σεις πυροβόλων όπλων στοΤορόντου με-

ταξύ 2016 και 2017. Το 2016, οι συνορια-
κοί πράκτορες της GTA κατέσχεσαν μόλις 
δύο πυροβόλα όπλα. Ένα χρόνο αργότε-
ρα, κατασχέθηκαν 112. Το τελικό αποτέ-
λεσμα είναι περισσότερα πυροβόλα όπλα 
στους δρόμους του Τορόντο, πολλά από 
τα οποία χρησιμοποιούνται σε πυροβο-
λισμούς που έχουν κάνει πρωτοσέλιδα τις 
τελευταίες εβδομάδες.

M
ια φιλανθρωπική οργάνω-
ση που παρακολουθεί την 
ποιότητα των υδάτων, λέει 
ότι παρόλο που το νερό και 

οι παραλίες είναι δημοφιλείς για δραστη-
ριότητες αναψυχής όπως οι καταδύσεις, 
το paddle boarding και το καγιάκ, οι άν-
θρωποι που πραγματικά θέλουν να κολυ-
μπήσουν πρέπει να σκεφτούν δύο φορές 
πριν το κάνουν, όπως περιμένουν οι κίν-
δυνοι για την υγεία. Μόνο το 5% των υ-
δάτων του Τορόντο δοκιμάζονται και πα-
ρακολουθούνται σε τακτική βάση, πράγ-
μα που σημαίνει ότι το 95% των υδάτων 
του Τορόντο θα μπορούσε να αποτελέσει 
σοβαρό κίνδυνο για την υγεία. Σύμφω-
να με τον εκπρόσωπο του Toronto Public 
Health (TPH) Mahesh Patel, η πόλη του Το-
ρόντο παίρνει καθημερινά δείγματα νερού 
από τον Ιούνιο μέχρι την Ημέρα Εργασίας 
στις εποπτευόμενες παραλίες της πόλης 
και δοκιμάζει τα βακτήρια E. coli για να 
εξασφαλίσει ασφαλή επίπεδα κολύμβη-
σης. Το Humber Bay Park δεν παρακολου-
θείται ή δοκιμάζεται για την ποιότητα των 
παραλιών, καθώς δεν χαρακτηρίζεται ως 
δημόσια παραλία λόγω των μη ασφαλών 
χαρακτηριστικών της παραλίας και επειδή 
δεν αποτελεί φυλασσόμενη παραλία. Η 

δοκιμή των εσωτερικών υδάτων των νή-
σων του Τορόντου δεν εμπίπτει επίσης στο 
πεδίο εφαρμογής της εντολής της TPH για 
τη δοκιμή της ποιότητας των υδάτων στην 
παραλία. Το TPH συνιστά ότι το κοινό δεν 
κολυμπά κατά τη διάρκεια και μετά από 
καταιγίδες, πλημμύρες ή έντονες βροχο-
πτώσεις, καθώς τα επίπεδα των Ε. Coli αυ-
ξάνονται ουσιαστικά στη λίμνη και μπορεί 
να υπερβούν το επαρχιακό πρότυπο των 
100 E. coli ανά 100 χιλιοστόλιτρα νερού.

Έρευνα δείχνει πόσο εύκολη είναι η 
εισαγωγή όπλων από λαθρέμπορους 
στο Τορόντο

Το 95% των παραλιών του Τορόντο δεν 
παρακολουθούνται για την ποιότητα του νερού

Μικρή αύξηση στις πωλήσεις 
σπιτιών σημειώθηκε τον Ιούνιο

Ο
ι πωλήσεις στο σπίτι στην ευρύ-
τερη περιοχή του Τορόντο αυξή-
θηκαν 2,4% τον Ιούνιο σε σχέση 
με τον ίδιο μήνα του προηγού-

μενου έτους και ήταν 17,6% υψηλότερες 
σε σύγκριση με τον Μάιο, σύμφωνα με τα 
τελευταία στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την 
Πέμπτη από το Toronto Real Estate Board 
(TREB). Η μικρή ετήσια άνοδος ακολού-
θησε μια απότομη πτώση των πωλήσεων 
κατά 22,2% το Μάιο σε σχέση με το Μάιο 
του 2017, αντανακλώντας το τι λέει η TREB 
είναι μια συνεχιζόμενη τάση της ευμετάβλη-
της αντίδρασης των αγοραστών στις διάφο-
ρες πολιτικές αλλαγές που επηρεάζουν την 
αγορά. Το διοικητικό συμβούλιο δήλωσε ότι 
8.082 σπίτια πωλήθηκαν στο GTA τον Ιού-
νιο, με τη μέση τιμή πώλησης να αυξάνε-
ται κατά δύο τοις εκατό σε ετήσια βάση σε $ 
807.871. Οι πωλήσεις μονοκατοικιών οδή-
γησαν το δρόμο, με το διοικητικό συμβούλιο 
να αναφέρει 3.589 πωλήσεις σε μέση τιμή $ 
1.033.574. Η TREB δήλωσε ότι 2,234 condos 
πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα για 
ένα μέσο όρο των $ 561,097.

Η κυβέρνηση του Ford σταματά τους Φιλελεύθερους 
νόμους, περιλαμβανομένων των κανόνων που ισχύουν 
για το κάπνισμα και των ανώτατων τιμών των εισιτηρίων
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ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΚΥΡΙΕΣ & ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ
ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ
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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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Σ
εβασμιότατε,
Η Εκκλησία μας στις ΗΠΑ ταρακουνιέται 
συθέμελα εδώ και αρκετούς μήνες μετά τις 
"αποκαλύψεις" της  εφημερίδας "Εθνικός 

Κήρυξ"  σχετικά με τήν οικονομική κατάσταση της 
Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Σύμφωνα με τα δημοσι-
εύματα αυτά, αλλά και άλλων ομογενειακών ΜΜΕ, 
η παραπάνω οικονομική κατάσταση είναι οικτρή, 
οικτρότατη! Και αφορά όχι μόνο την έδρα και τους 
μεγάλους οικονομικούς οργανισμούς της αρχιεπι-
σκοπής, αλλά ακόμη και το κολεγιακό ίδρυμα της 
στη Βοστόνη.
Μετά από όλη αυτή την αρθρογραφία, αντικειμε-
νική ή παραπλανιτική και αποπροσανατολιστική, 
θα περίμενε κανείς ότι η αρχιεπισκοπή, με αίσθημα 
ευθύνης, θα έδινε στην Ομογένεια ορισμένα 
ακριβή στοιχεία για τα εκατομύρια που εξαφανί-
σθηκαν, τον χρόνο και τρόπο που εξατμίσθηκαν, 
και για τα πρόσωπα που ήταν υπεύθυνα. Αλλά, 
αντί για καθαρές και σταράτες κουβέντες, η αρχι-
επισκοπή μας σέρβιρε και συνεχίζει να μας πλα-
σάρει αλλόκοτες δηλώσεις γεμάτες ασάφεια και 
αοριστολογία.
Εχει δημιουργηθεί έτσι ένα πρωτοφανές αλαλούμ. 
Παντού παρατηρείται αναστάτωση και σύγχυση 
χωρίς αντίστοιχο προηγούμενο. Ο απλός κόσμος 
ρωτάει και ξαναρωτά... Απάντηση βέβαια λογική  
ποτέ δε παίρνει. Αλλά ο λαουτζίκος αυτός -ας μη το 
λησμονούμε- έχει κάθε δικαίωμα να γνωρίζει την 
αλήθεια, διότι στην τελευταία ανάλυση, σεβασμιό-
τατε, για τα χρήματα τα δικά του πρόκειται. 
Μη έχοντας τρόπο να γνωρίζει ακριβώς τι συμβαί-
νει και μη έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στα ΜΜΕ, 
ο κόσμος καταφεύγει στη απλή του λογική για να 
εξηγήσει τα  ανεξήγητα μέχρι τώρα. Μη θέλοντας 
να χαθεί σε λεπτομέρειες, θέτει απλές ερωτήσεις. 
Και εξίσου απλά είναι και τα συμπεράσματα στα 
οποία καταλήγει.
Ερωτά λοιπόν ο κόσμος για πόσα ακριβώς εκατο-
μύρια μιλάμε εδώ; Μια  του λέτε 8 εκατομύρια και 
την άλλη κάνετε λόγο για 15 εκατομύρια. ?λλοι πάλι 
ειδήμονες  μιλάνε για ποσά 3 ή και 4 φορές μεγα-
λύτερα. Πως να λύσει τώρα ο κόσμος τις δικαιολο-
γημένες απορίες του με βάση τέτοιες πληροφο-
ρίες και διαδόσεις; Αν και τον κρατάτε σκόπιμα στο 
σκοτάδι, ωστόσο μέσα στο σκοτάδι του το πυκνό ο 
κόσμος αυτός είναι βέβαιος για ένα πράγμα, πως 
για να υπάρχουν τόσο αντιφατικές δηλώσεις εκμέ-
ρους των υπεύθυνων, πρόκειται εδώ για ελλείμ-
ματα όχι μόνο μερικών αλλά δεκάδων εκατομύ-
ριων.
Ερωτά ακόμη ο κόσμος: ποιός μάζευε τα εκατομύ-
ρια τόσα χρόνια και ποιός ήταν υπεύθυνος γι' αυτά; 
Οι ασχολούμενοι με το θέμα γνωρίζουν πως υπεύ-
θυνος ήταν ο ιερέας Αλεξ Καρλούτσος.  Κι ερωτά 
πάλι ο απλός κόσμος, γιατί δεν βγαίνει αυτός ο 
ιερέας να εξηγήσει δημόσια πως δημιουργήθηκε 
το τεράστιο έλλειμμα και πού βρίσκονται σήμερα 
τα εκατομύρια; Γιατί σιωπαίνει;  Γιατί κρύβεται;  
Το γράμμα που έδοσε πριν μήνες στη δημοσιό-
τητα δεν αποτελεί απάντηση στα ερωτήματα του 
κόσμου και απολύτως -μα απολύτως- τίποτε δεν 
εξηγεί, απλώς συνιστά ψυχραιμία διότι θα  ξανα-
μαζευθούν χρήματα και θα ξαναμπούν πάλι εκατο-
μύρια στα ταμεία του Αη Νικόλα... Τέτοια εξήγηση 
?μως αποτελεί βάναυση υποτίμηση της νοημοσύ-
νης του κοσμάκη. Αυτό λέγεται εμπαιγμός και πρό-
κληση. 
Σα δεν έφθανε η θρασύτατη αυτή απάντηση ο 
κοσμάκης  με έκπληξη πληροφορήθηκε  πρό-

σφατα αυτό που ελάχιστοι γνώριζαν: ότι δηλαδή, 
παράλληλα με τον μισθό του από την αρχιεπι-
σκοπή (250.000 περίπου ετήσια), ο ιερέας αυτός, 
με τις ευλογίες σας,  εισπράττει επιπλέον,  για τους 
"κόπους" του,  5% από όλες τις δωρεές που προο-
ρίζονται για τον Αη Νικόλα. Με το δίκηο τους ερω-
τούν τώρα οι άνθρωποι μήπως ο ίδιος άνεμος των 
ελλειμμάτων κτύπησε και τα υπόλοιπα  μεγάλα 
εκκλησιαστικά ταμεία (Αρχοντες, Ηγεσία 100, 
Πίστη και Ελληνισμός) που λειτουργούν υπό την 
επίβλεψη του ίδιου ιερωμένου, του Καρλούτσου; 
Μήπως έχουμε και εκεί τα ίδια σενάρια: μυστη-
ριώδεις εξατμίσεις εκατομυρίων και προσωπικές 
αφαιμάξεις της τάξης των 5% τουλάχιστο εφόλων 
των εισοδημάτων;  
Φυσικό επομένως είναι να ερωτά ο κόσμος  γιατί 
οι διάφορες εξελεγκτικές επιτροπές που διορί-
σετε προκειμένου να εξευρευνηθεί η υπόθεση των 
οικονομικών ελλειμμάτων, δεν καλούν τον ιερέα 
αυτόν να μάθουνε πως κάνανε φτερά τόσα εκατο-
μύρια. Γιατί επιμένετε, εσείς και οι επιτροπές σας, 
να μην καλείτε τον ιερωμένο, τον μόνο υπεύθυνο, 
να δόσει εξηγήσεις  και γιατί θέλετε σώνει και καλά 
να τα φορτώστε όλα σε ένα υπάλληλο που χρη-
σιμοποιούσε κάτι πιστωτικές κάρτες της  αρχιεπι-
σκοπής, συνήθιζε από μεγαλομανία να νοικιάζει 
μακριές λιμουζίνες με σωφέρ και έκανε διακοπές 
αφήνοντας τους λογαριασμούς στην Αρχιεπισκοπή 
για εξόφληση; Σεβασμιότατε, γιατί; Ολοι γνωρίζετε 
ότι αυτά που σαν παλιό καλό τρωκτικό ανέκαθεν 
ροκάνιζε ο Τζέρι Δημητρίου είναι ψύχουλα μπρο-
στά στις δεκάδες  εκατομύρια που τώρα εξαφανί-
στηκαν.
Είναι  προφανές ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια 
να συγκαλυφτεί η πραγματικότητα. Ο κόσμος 
ενστικτωδώς αντιλαμβάνεται ότι για να υπάρχει 
συγκάλυψη, υπάρχουν και ανομίες και παρανομίες. 
Και στην προσπάθεια αυτή συμμετέχετε δυστυ-
χώς όλοι: αρχιεπίσκοπος, καρλούτσοι, ανακριτι-
κές επιτροπές αλλά και οι σύμβουλοι σας (Ψαρός 
και Τσαντίκος) που βγαίνουν στα ραδιόφωνα και 
στις εφημερίδες να διαφωτίσουν δήθεν τον κόσμο 
για τα τρομακτικά ελλείμματα. Ενεργώντας όλοι 
συντονισμένα κατορθώσατε με τις αλλοπρόσαλ-
λες ερμηνείες σας να δημιουργήσετε -σκόπιμα 
βέβαια- ακόμη μεγαλύτερη, αν όχι πλήρη, σύγ-
χυση. Μα επιτέλους τι έχετε να κρύψετε;  Ο κόσμος, 
όσο και να τον υποτιμάτε, οσφραίνεται βαθιά σήψη 
και πρωτοφανή διαφθορά. Ο ίδιος αυτός κόσμος 
συνοψίζει τις χίλιες απορίες και υποψίες του  σε 
μια βασική ερώτηση: Ποιόν επιτέλους καλύπτετε;  
Ποιόν επιτέλους προσπαθείτε να προστατέψτε;  
Ποιόν;
Από την άλλη πλευρά, σεβασμιότατε, ο κοσμάκης 
λυπάται βλέποντας πως "διάφορες δυνάμεις" σας 
έχουν κηρύξει ανελέητο πόλεμο και επιδιώκουν με 
κάθε τρόπο την απομάκρυνση σας. Πιστεύει ακόμη 
ο κόσμος αυτός πως οι διάφορες αυτές δυνάμεις 
έχουν σχέση μόνο κι αποκλειστικά με τον έλεγχο 
των οικονομικών της Αρχιεπισκοπής, που ένα 
μικρό μέρος τους μπορέσατε επιτέλους να πάρετε  
στα χέρια σας μετά το θάνατο του Μάικλ Τζαχάρη.  
Αυτό όμως ήταν και το λάθος,  λάθος τεράστιο κι 
ασυγχώρητο! Δεν σκαρφαλώσετε στον θρόνο της 
Αμερικής υπό τον όρο τα οικονομικά να τα διαχει-
ρίζεται ο Τζαχάρης υπό την επίβλεψη του Καρλού-
τσου; Πως τώρα ξαφνικά, μετά τον θάνατο του Τζα-
χάρη, μπορέσατε να πιστέψτε ότι ο επόπτες του θα 
σας άφηναν να ανατρέψτε τους όρους της συμφω-
νίας και να ελέγχετε εσείς έστω και ένα μικρό μέρος 

των οικονομικών; Δεν καταλάβετε, ύστερα από 
19 χρόνια, πως τα οικονομικά αυτά δεν περιλαμ-
βάνουν μόνο εισπράξεις από κοινότητες και κάτι 
μικροδωρεές; Δεν αντιληφθήκατε ότι κάτω από 
την ομπρέλα της αρχιεπισκοπής στήνονται μεγά-
λες αφορολόγητες business, όπως με την περιβο-
ήτη πολυμελή "επιτροπή επενδύσεων" του Τζαχά-
ρη-Ανάγνου-Ζαγορέου-και-και-και;  Δεν διερωτη-
θήκατε ποτέ γιατί  η επιτροπή αυτή που συνεδρίαζε 
στα υπόγεια της αρχιεπισκοπής, δεν εμφανιζόταν 
ποτέ στα ημερολόγια της αρχιεπισκοπής και ακόμη 
λιγότερο στους αρχιεπισκοπικούς προϋπολογι-
σμούς και απολογισμούς των κληρικολαϊκών; Ολα 
αυτά, σεβασμιότατε, τα αγνοούσατε πραγματικά ή 
κλείνατε τα μάτια για να γίνεται η δουλειά σας; 
Μην απορείτε λοιπόν, σεβασμιότατε, πώς και γιατί 
όλος αυτός ο ανελέητος πόλεμος που ξεκίνησε ενα-
ντίον σας η εφημερίδα "?θνικός Κήρυξ". Ο κοσμά-
κης θυμάται πως το πατριαρχικότατο φάγωμα 
των προκατόχων σας Ιάκωβου και Σπυρίδωνα 
άρχισε με τον ίδιο τρόπο. Ο Κήρυκας είναι πάντα 
ο έμμισθος προπομπός που ποτέ χωρίς κέρδος 
-μεγάλο λέμε κέρδος- δεν κουνάει το δαχτυλάκι 
του. Κι όταν οι επιθέσεις του, αρχίζουν να μη πεί-
θουν πια κανένα, νάσου και ο Καρλούτσος τρέχο-
ντας να εξασφαλίσει τη συμπαράσταση των στενών 
του φίλων Αρεϋ, Huffington, Κατσιματίδη προκει-
μένου να κρατηθεί το θέμα ζεστό και να ξαναρχί-
σουν οι εκκλήσεις για παραίτηση σας. Ο κοσμος τα 
βλέπει όλα αυτά, σεβασμιότατε, και δεν έχει καμιά 
αμφιβολία ότι έπεσαν πάλι πολλά εκατομύρια για 
να σας σφυροκοπούν αλύπητα και συγχρόνως να 
κρατηθεί στο απυρόβλητο το δίδυμο Βαρθολομαί-
ος-Καρλούτσος.   Θα τόχετε προσέξει, φαντάζομαι, 
πως για τα χάλια της αρχιεπισκοπής ποτέ, σύμφωνα 
με τον Κήρυκα, δεν ευθύνονται αυτοί οι δυο που 
επί δεκαετίες τώρα είναι οι μόνοι πραγματικά υπεύ-
θυνοι. Πάντα άλλος φταίει, πάντα κάποιος άλλος ...
Δεν του ξεφεύγει επίσης του κοσμάκη ότι, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, οι επιθέσεις του Κήρυκα 
και των Καρλουτσικών φίλων κύριο σκοπό έχουν 
να αποπροσανατολίσουν, να στρέψουν την προ-
σοχή των απλών ανθρώπων σε ασήμαντες παρά-
μετρους του ζητήματος προκειμένου να θαφτεί 
η ουσία του θέματος: τα εκατομύρια που έκαναν 
φτερά. Παράλληλα αντιλαμβάνεται ο κόσμος, όσο 
αμύητος κι αν είναι,  ότι οι επιθέσεις του Κήρυκα 
γίνονται και για νάχει ο κ. Βαρθολομαίος πάτημα, 
-οπως τότε επί Ιακώβου και μετά επί Σπυρίδωνα- 
να βγαίνει  και  να δηλώνει  τη "μεγάλη ανησυχία" 
του για την πορεία και το μέλλον της Ομογένειας....
Εχοντας πάλι ένα τέτοιο πάτημα δεν άργησε ο κ. 
Βαρθολομαίος,  χωρίς συνοδική εξουσιοδότηση 
και χωρίς καμιά ντροπή,  να σας ζητήσει να παραι-
τηθείτε. Εσείς αρνηθήκατε και ορθώς πράξετε!   Κι 
ο κοσμάκης ο απροκατάληπτος  χάρηκε που δεν 
ικανοποιήσετε τέτοια αναιδέστατη και παράλογη 
απαίτηση. Οχι γιατί, όπως είπατε και γέλασαν πολ-
λοί, έχετε πολλά να τακτοποιήσετε ακόμη, λες και 
19 ολόκληρα χρόνια δεν έφθαναν για να ολοκλη-
ρώσετε το όποιο έργο σας. Την άρνηση σας να 
παραιτηθείτε την χάρηκε ο κόσμος διότι, αν και δεν 
γνωρίζει τα εκκλησιαστικά σε βάθος, διαισθάνε-
ται ότι ο Βαρθολομαίος δεν έχει δικαίωμα ούτε να 
ζητήσει ούτε να επιβάλει την παραίτηση ιεράρχη. 
Η συνήθεια του αυτή ξεπερνάει τις πατριαρχικές 
αρμοδιότητες του και είναι σαφώς αντίθετη με τους 
Κανόνες της Εκκλησίας. Βέβαια, δε θα τολμούσε 
ποτέ να σας ζητήσει όσα προκλητικά απαίτησε αν η 
σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη δεν ήταν απελ-

πιστικά -μα απελπιστικότατα- εικονική και δεν την 
αποτελούσαν ανίδεοι, απληροφόρητοι και άβου-
λοι επίσκοποι. Οι Κανόνες  της Εκκλησίας θέλουν 
τον επίσκοπο, μητροπολίτη, αρχιεπίσκοπο, πατρι-
άρχη να εκλέγεται δια βίου. Αν μετά τόσα χρόνια 
ο Βαρθολομαίος μετάνοιωσε και ο Καρλούτσος 
δεν είναι πια ευχαριστημένος μαζί σας, ας είχαν τον 
νού τους τότε που σας πρότειναν και σας εξέλεγαν. 
Τώρα too bad και για τους δυο τους. Ετσι σκέφτεται 
και αυτά λέγει ο κόσμος.
Εσείς πάντως, σεβασμιότατε, προετοιμαστείτε για 
την τελική μάχη. Στη κληρικολαϊκή θα γίνει η καθο-
ριστική μεγάλη έφοδος εναντίο σας. Εχουν ήδη 
επιστρατευθεί για την επίθεση οι φίλοι του Καρ-
λούτσου, ενώ ο ίδιος θα κρύβεται όπως συνηθίζει. 
Συνεννοημένοι θα κατευθύνουν τα πράγματα έτσι 
ώστε η πανθομολογούμενη γενική εκκλησιαστική 
παράλυση-διάλυση να σας χρεωθεί στο ακέραιο. 
Και προπαντός θα προσπαθήσουν να σας φορτώ-
σουν και όλα τα εκατομύρια που λείπουν....
Πως τώρα θα τους αντικρούσετε; Η αντίδραση 
σας ποιά θάναι; Θα αντιδράσετε όπως αντιδρά-
σετε όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες και ... θα 
πέσετε άδοξα;  Ή θα επιλέξτε να κατεβείτε απ'την 
εκκλησιαστική σκηνή  με αξιοπρέπεια και τιμή 
λύνοντας επιτέλους τη σιωπή σας;  Αδοξη πτώση 
ή ένα τέλος αξιοπρεπές; Αλλη επιλογή δεν υπάρ-
χει! Διότι -μην ελπίζετε- θα σας ξιλώσουν ούτως 
ή άλλως. Πρέπει, βλέπετε,  να ξαναπάρουν οπωσ-
δήποτε τον πλήρη έλεγχο και ολόκληρο το φάσμα 
των οικονομικών στα χέρια τους προκειμένου να 
ξαναστηθεί γερά το προσοδοφόρο μαγαζί, όπως 
επί Τζαχάρη.
Ο κόσμος επιμένει να πιστεύει ότι αφού δεν πρό-
κειται να αποφύγετε το ξίλωμα -όσους δημοσιο-
γράφους φίλους της "Ζωής" και νάχετε στην Αθήνα 
και όσο και να σας πλέκουν, μάλλον υποκριτικά, 
ύμνους και εγκώμια ορισμένοι ομογενείς επιτή-
δειοι- πρέπει τουλάχιστο να φύγετε με το κεφάλι 
ψηλά. Είναι αλήθεια πως αυτό θέλει και αρετή και 
τόλμη, αλλά έτσι θα κάνετε επιτέλους και ένα καλό 
στην Εκκλησία της Αμερικής.
Πάψτε να συγκαλύπτετε την πραγματικότητα για τα 
ελλείμματα!
Πάψτε να συγκαλύπτετε τους δημιουργούς των 
ελλειμμάτων! 
Πάψτε να συγκαλύπτετε τους αποδέκτες των καρ-
πών της ελλειμματοβιομηχανίας.
Πέστε επιτέλους στον κόσμο ποιοί ειναι οι πραγμα-
τικοί καταχραστές της εμπιστοσύνης και του χρή-
ματος του λαού. Αυτό τουλάχιστο το οφείλετε στην 
Εκκλησία της Αμερικής.
Κατα τα άλλα, μη πτοείσθε, σεβασμιότατε, όσο 
γρήγορα κι αν πλησιάζει η ώρα της λαιμητόμου. 
Πάρτε το απόφαση. Κρατείστε την ψυχραιμία σας. 
Αφήστε τα  παρακαλετά τα κακομοίρικα και τάδικα 
παρακάλια. Μη τους δίνετε αυτή την ικανοποίηση. 
Και προπαντός μη τους χαρίστε την παραίτηση που 
τόσο λαχταρούν. Αναγκάστε τους να ποδοπατή-
σουν πάλι τους Κανόνες της Εκκλησίας και να κατα-
φύγουν πάλι σε μέσα εκκλησιαστικής παρανο-
μίας. Αφήστε τους να εκτεθούν πάλι στα μάτια του 
κόσμου που για δεκαετίες τώρα παραπλανούν και 
ατιμώρητα εκμεταλλεύονται.

Με τιμή,
Νεκτάριος Χατζηεμμανουήλ
(Nick Manolis)
Πολιτικός Μηχανικός.
Ephrata, PA 17522

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
του κ. Νεκτάριου Χατζηεμμανουήλ
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LIFE

Lizzeth Acosta:
προκαλεί… πανικό

Σαγηνευτικές 
καμπύλες και 
όμορφη παρουσία 
κολάζει τον ανδρικό 
πληθυσμό.

Lizzeth Acosta. Η 
μελαχρινή καλλονή 
έχει καταφέρει 
να αναδειχτεί, 
τριακοστή στον 
διαγωνισμό του 
Maxim, και όχι 
άδικα όπως φαίνεται 
από τις φωτογραφίες 
που ακολουθούν.
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O 
Παναγιώτης 
Παρουσός 
αν και μόλις 
28 ετών με 

καταγωγή από την Ελα-
φόνησο,είναι πτυχιού-
χος  του τμήματος οικο-
νομικών του Πάντειου 
Πανεπιστημίου και έ-
χει κάνει μεταπτυχιακό 
στο City University Of 
London.Tου αρέσει η 
γυμναστική και ασχο-
λείται κυρίως με τις ε-
πιχειρήσεις.Παράλλη-
λα με αυτό όμως κάνει 
και modeling άλλα και 
δημόσιες σχέσεις σε 
νυχτερινά μαγαζιά.Το 
αποτέλεσμα το ίδιο,με 
ότι και να ασχοληθεί 
ξέρει πάντα να προκα-
λεί και να βγαίνει πά-
ντα «νικητής».

Η Κυριακή του «Power of 

love» ποζάρει με μπικίνι

Η Κυριακή Τσανικίδη έφτασε 
μέχρι τον μεγάλο τελικό του 
«Power Of Love», ωστόσο δεν 
κατάφερε να κερδίσει το πολυ-
πόθητο έπαθλο.

Όμως, βγήκε κερδισμένη 
από το παιχνίδι, αφού βρήκε 
τον έρωτα στο πρόσωπο του 
συμπαίχτη της, Σωκράτη Ελ 
Γκαμαλί.

Κωνσταντίνος 

Βασάλος: Ημίγυμνος 

μαζεύει χαμομήλια…

Τύφλα να έχει ο Γιάννης Σπα-
λιάρας! Ο Κωνσταν τ ίνος 
Βασάλος ανέβασε στο προ-
σωπικό του λογαριασμό στο 
instagram μία φωτογραφία 
του από το παρελθόν από μία 
επαγγελματική φωτογράφιση 
που είχε κάνει. Ημίγμνος, 
δείχνοντας του καλογυμνα-
σμένους κοιλιακούς του και 
φορώντας  τζιν σαλοπέτα,  ο 
πρώην παίκτης του Survivor 
περπατάει ανέμελος μέσα στα 
στάχια.

Την Έφη Ρόζη τη γνωρίσαμε 
ως αγαπημένη του Απόστο-
λου Βέλλιου. Η γυναίκα αυτή 
όμως κατέχει τον τίτλο της πιο 
σέξι κτηνιάτρου της Ελλάδας.

Η εντυπωσιακή ξανθιά με τα 
δίμετρα πόδια θα σας κάνει 
να αγαπήσετε τα ζώα. Έχει 
σπουδάσει στο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλίας, έχει κάνει 
μεταπτυχιακό στην Αγγλία και 
τώρα εργάζεται στο Αττικό 
Νοσοκομείο Ζώων.

O Παναγιώτης Παρούσος 
εντυπωσιάζει

Σοφία Χαρμαντά: Το 
instagram της είναι κόλαση!

Έφη Ρόζη: Όμορφη, 

κτηνίατρος και…

Π
οιος δε θα ήθελε ένα τέτοιο πλάσμα να 
τον κάνει να… ιδρώνει; Αν υπάρχει έ-
στω και ένας, βλέποντας τις φωτογρα-
φίες της θα αναθεωρήσει!

Έχει σπουδάσει κοινωνιολογία στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, δημοσιογραφία στον ΑΝΤ1, έχει 

κάνει μεταπτυχιακό στα οικονομικά και τελικά 
την κέρδισε η γυμναστική.
Η εντυπωσιακή Εύη Μπέκα μοιράζεται τις «καυ-
τές» πόζες της με τους διαδικτυακούς φίλους της 
στα social media και ανεβάζει τον υδράργυρο 
στα ύψη!

Εύη Μπέκα: Η γυμνάστρια των 
ονείρων σου

Π
εριζήτητο μο-
ντέλο σε Ελ-
λάδα και εξω-
τερικό, η εντυ-

πωσιακή Σοφία Χαρμα-
ντά είναι από εκείνες τις 
γυναίκες, που η εικόνα 
τους μιλάει από μόνη 
της.

Όποιος μάλιστα έχει 
την τύχη να ακολουθεί 
τον λογαριασμό της στο 
Instagram, μπορεί να 
απολαμβάνει τη νεαρή 
καλ λονή σε άκρως 
αισθησιακές πόζες, που 
αναδεικνύουν με τον 
καλύτερο τρόπο το απί-
στευτο σώμα της.

Στις τελευταίες φωτο-
γραφίες της δεν μπο-
ρεί να μην παρατηρή-
σει κανείς, την ομοιό-
τητά της με την Emily 
Ratajkowski αλλά και τις 
πόζες της που την θυμί-
ζουν πολύ. Ποζάρει με 
τα μικροσκοπικά μαγιό 
της και είναι πιο σέξι από 
ποτέ.
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Τ
ο… highlight του Παγκοσμίου Κυ-
πέλλου ως τώρα δεν είναι αγωνιστι-
κό αλλά μία «καυτή» φωτογράφιση 
που τρελαίνει τον ανδρικό πληθυσμό 

και στην οποία πρωταγωνιστεί η Έρικα Φερ-
νάντεζ. Όταν βλέπεις μια τόσο σeξι δημοσιο-
γράφο, το πιο πιθανό είναι να ασχολείται με 
τα αθλητικά. Αυτό κάνει ακριβώς και η Erika 
Fernandez που κατάγεται από την Κολομβία, 

αλλά ζει και εργάζεται στο Μεξικό για λογα-
ριασμό του Fox Sports.
Λέγεται πως η εκπομπή στην οποία συμμε-
τέχει έχει μεγάλη επιτυχία. Δεν το αδικούμε 
καθόλου το φίλαθλο κοινό. Ειδικά αν στην 
εκπομπή εμφανίζεται στο 1/10, απ’ όσο 
αποκαλυπτική ήταν στην φωτογράφιση του 
περιοδικού «H para hombres», τότε κι εμείς 
δεν θα χάναμε εκπομπή.

Τ
η Μύκονο επέλε-
ξε ακόμη μια φορά 
για τις καλοκαιρι-
νές διακοπές του ο 

Φραντσέσκο Τότι. Ο «Καί-
σαρας» του ιταλικού πο-
δοσφαίρου, βρέθηκε τις 
τελευταίες ημέρες στο νη-
σί των ανέμων όπου από-
λαυσε τις ομορφιές του. Ο 
θρυλικός αρχηγός της Ρό-
μα, Φραντσέσκο Τότι, α-
παθανατίστηκε μαζί με την 
παρέα του στα σοκάκια 
του νησιού. Ο παλαίμαχος 
επιθετικός όπως ήταν λογι-
κό έγινε αντιληπτός και δεν 
αρνήθηκε να φωτογραφη-
θεί με όσους του το ζήτη-
σαν.

Μες στης Μυκόνου τα στενά 
ο Τότι

Μ
ε  μ ι α 
σ έ ξ ι 
φ ω τ ο -
γ ρ α -

φία που ανέβασε στο 
λογαριασμό της στο 
Instagram αποχαιρέ-
τησε την Ελλάδα και 
τη Μύκονο η Emily 
Ratajkowski.

Το νεαρό super model 
βρέθηκε στο νησί των 
Ανέμων για τα εγκαίνια 
του Nammos Village 
μαζί με τη Gigi Hadid, 
αλλά και τη «βετεράνο» 
Kate Moss.

«Αντίο Μύκονος, ήσουν 
τέλεια» έγραψε η Emily 
χαριεντιζόμενη ότι αυτή 
είναι η τελευταία φωτο-
γραφία με την ίδια σε 
σκάφος.

Το Μεξικό τα έδωσε όλα στο 
Μουντιάλ Πασίγνωστο μοντέλο της αρέσει 

η ηλιοθεραπεία….
και το γλείψιμο!!

Τ
ρελαίνει στην κυριολεξία τους ά-
ντρες με το τεράστιο στήθος της 
αλλά και την υπέροχη κορμάρα 
της.

Το πληθωρικό της μπούστο είναι το 
δυνατό της σημείο και φροντίζει να το 
αναδεικνύει, όχι ότι υστερεί σε κάτι 
άλλο.

Η Kara Del Toro έχει έναν πολλά υποσχό-
μενο λογαριασμό στο Instagram.
Η τελευταία φωτογραφία που συγκέ-
ντρωσε χιλιάδες likes δείχνει το μοντέλο 
να κάνει ηλιοθεραπεία φορώντας το 
μικροσκοπικό μπικίνι που τονίζει τα οπί-
σθιά της και έχοντας μια πιπίλα-γλειφι-
τζούρι στο στόμα.

Η Emily Ratajkowski 
αποχαιρέτησε τη Μύκονο
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Ησυχη, φιλόξενη, ρομαντική, 
παγκόσμιο σύμβολο του νόστου 
συνδυάζει όλα τα καλά των 
νησιών του Ιονίου σε λιλιπούτεια 
εκδοχή.

Μ
ε συνολική έκταση 96,2 τ.
χλμ. -το έκτο σε μέγεθος 
νησ ί του Ιον ίου- και πε-
ρίπου 3.000 κατοίκους, η 

μυθική πατρίδα του Οδυσσέα (κατά τη 
σύμφωνη γνώμη σχεδόν όλων των ειδι-
κών) αποτελείται από δύο χερσονήσους 
που συνδέονται με τον ισθμό του Αε-
τού. Τις επόμενες μέρες θα ανακαλύπτα-
με αυτό το μυθικό μέρος, το παγκόσμιο 
σύμβολο του νόστου, του προορισμού.
Το Βαθύ διατηρεί τον επτανησιακό του 
αέρα, ενώ από το 1978 έχει χαρακτηρι-
στεί παραδοσιακός οικισμός. Η περιή-
γηση στο Ναυτικό - Λαογραφικό Μου-
σείο με περισσότερα από 1.500 εκθέ-
ματα είναι ο καλύτερος τρόπος για να 
γνωρίσετε την αλλοτ ινή οικιακή και 
ναυτική ζωή. Το Θιάκι για τους ντόπιους 
ήταν κάποτε πατρίδα ναυτικών, μάλι-
στα στις αρχές του 20ού αιώνα διέθετε 
την καλύτερη σχολή εμποροπλοιάρχων 
των Βαλκανίων. Η μεγάλη άγκυρα στην 
προκυμαία είναι «αφιερωμένη στους 
Θιακούς ναυτικούς που αγκάλιασε για 
πάντα το κύμα». Σε κοντινή απόσταση 
και το Αρχαιολογικό Μουσείο και πιο 
πέρα το δισυπόστατο άγαλμα του Οδυσ-
σέα, όπου ο βασιλιάς της Ιθάκης ατε-
νίζει αγέρωχος το πέλαγος από τη μια, 
ε νώ κωπηλατε ί κατάκοπος από την 
άλλη. Το καμπαναριό της Μητρόπο-
λης είναι το μόνο που απέμεινε από την 
εποχή της Ενετοκρατίας, μετά το σεισμό 
του 1953. Ιδιαίτερης αξίας θεωρείται 
το ξυλόγλυπτο τέμπλο του, όπως επί-
σης ο Αγιος Νικόλαος των Ξένων φιλο-
ξενεί μια σπάνια εκκλησιαστική εικόνα 
(Ιησούς ο Ελκόμενος), που θεωρείται 
ότι είναι από τα πρωτόλεια του Δομήνι-
κου Θεοτοκόπουλου (Εl Greco).
Μοναδικό μέρος για να απολαύσετε το 
δειλινό είναι το καφέ-μπαρ γύρω από 
την πισίνα του «Odyssey Apartments», 
χαζεύοντας το αμφιθεατρικό λιμάνι με 
τα σπίτια να καθρεφτίζονται στο νερό 
και το μικρό νησάκι Λαζαρέ το σ το 
κέντρο. Δοκιμάστε χειροποίητες πίτες 
της μαμάς των παιδιών, την παρεΐστικη 
ατμόσφαιρα με ένα ποτήρι κρασί από 
τις δέκα ελληνικές ετικέτες που σερβί-
ρονται σε ποτήρι.
Το βραδάκι η μεγάλη πλατεία κοντά στη 
θάλασσα έχει μια όμορφη παλιομοδί-
τικη ατμόσφαιρα με παιδάκια να τρέ-
χουν, ενώ σ τα ζαχαροπλαστεία ολό-
γυρα γονείς και παππούδες απολαμβά-
νουν παγωτά, πάστες και γλυκά όπως 
το τοπικό ρεβαν ί. Συχνά οργανώνο-
νται από τον δήμο μουσικές βραδιές με 
ελληνική μουσική, εικαστικές εκθέσεις 
και άλλες εκδηλώσεις, ενώ τα μπαράκια 
κατά μήκος του γιαλού είναι ιδανικά για 
κουβεντούλα με μουσική υπόκρουση 

πλάι στο κύμα. Αν θέλετε να απολαύ-
σετε ολόφρεσκο ψάρι ή μακαρονάδα με 
θαλασσινά, «Ο Μπάτης» του Γιώργου 
-Giorgio γ ια τους Ιταλούς- πάνω στο 
κύμα είναι το ιδανικό μέρος (Τ/26740-
33.010). Αλλά και οι «Σειρήνες» σ το 
σ τενό έχουν ωραία, φινετσάτη ατμό-
σφαιρα, με καλύτερα πιάτα το σιγομα-
γειρεμένο κουνέλι, τις σαλάτες και τους 
κολοκυθοκεφτέδες (Τ/26740-33.001).

Μοναστήρι Καθαρών, Ανωγή, 
Σταυρός, Κιόνι
Μια εκπληκτική βόλτα με το αυτοκίνητο 
είναι να πάρετε το δρόμο για το βόρειο 
τμήμα του νησιού μετά τον Αετό. Καθώς 
ανεβαίνετε το όρος Νήριτον, θα δείτε 
την ταμπέλα που γράφει προς Μονα-
στήρι Καθαρών και Ανωγή. Εκεί στρί-
βετε δεξιά και προχωράτε στο άδεντρο 
βουνό μέχρι που θα σας αποκαλυφθεί 
το Βαθύ σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια 
σαν από αεροπλάνο. Βγάζετε φωτογρα-
φίες και επισκέπτεστε το μοναστήρι του 
16ου αιώνα, το οποίο ιδιαίτερα το δει-
λινό είναι μαγεία.
Πριν φτάσετε σ την Ανωγή, δεξιά και 
αριστερά υπάρχουν σκορπισμένοι τερά-
στιοι ογκόλιθοι (μενίρ), ενώ στο κέντρο 
του χωριού βρίσκεται η Κοίμηση της 
Θεοτόκου του 17ου αιώνα, με μονα-
δικές τοιχογραφίες (τα κλειδιά θα τα 
πάρετε από το καφενείο του κυρ Νίκου, 
Τ/26740-33.500), όπου στη συνέχεια θα 
δοκιμάσετε ομελέτα συνοδεία δυνατού 
ντόπιου κρασιού. Αν είστε παρέα, μπο-
ρείτε να του παραγγείλετε από την προ-
ηγουμένη κατσικάκι σ το φούρνο - το 
μαγειρεύει η γυναίκα του μούρλια. Αν 
είναι πρωί και θέλετε να δείτε πώς φτιά-
χνονται τα σαπούνια, εδώ στο χωριό 
υπάρχει και η Σοφία, μαστόρισσα στην 
τέχνη της (Τ/26740-32.554).
Στη συνέχεια, στο καταπράσινο Κεφα-

λοχώρι του Σταυρού, αφού δείτε την 
αρχαιολογική συλλογή της μυκηναϊκής 
περιόδου από τα ευρήματα που βρέ-
θηκαν σ το κοντ ινό σπήλαιο του Λοΐ-
ζου, ρίξτε μια ματιά στο «Παντοπωλείο 
Γενικού Εμπορίου» με τα ξύλινα ράφια 
και την ατμόσφαιρα του 1930, όταν το 
άνοιξε ο Κοσμάς, παππούς του σημερι-
νού ιδιοκτήτη Νίκου. Στη σκιερή πλα-
τε ία το μεζεδοπωλείο «Πολύφημος» 
είναι ιδανική στάση για ένα ουζάκι.
Από τα πιο ζωντανά και κεφάτα πανηγύ-
ρια του καλοκαιριού είναι του Σωτήρα 
στις 5 και 6 Αυγούστου, όπου ντόπιοι 
και ξένοι ξεφαντώνουν εδώ στη μεγάλη 
πλατε ία. Επίσης, μη χάσε τε σ τ ις 14 
Αυγούστου, της Παναγίας, το ολονύκτιο 
πανηγύρι στην πλατεία της Ανωγής και 
του Αη Λια στις 20 Ιουλίου στο γραφικό 
Κιόνι.
Από τον Σταυρό ανοίγονται τρεις δια-
δρομές - και οι τρεις μοναδικές. Η μία 
κατηφορίζει προς τον θαλάσσιο δίαυλο 
Κεφαλονιάς - Ιθάκης, στην παραλία της 
Πόλης και σ την υπέροχη βοτσαλωτή 
παραλία του Αη Γιάννη. Η άλλη συνε-
χ ίζ ε ι περιηγητ ικά με ανάβαση προς 
την Εξωγή και το παλιό μοναστήρι της 
Παναγίας Ελεούσης σ τα Περναράκια, 
με θέα 360° σε όλη την περιοχή και 
στα γύρω νησιά. Η τρίτη και δημοφιλέ-
στερη, πάλι, οδηγεί στο ψαροχώρι Φρί-
κες, στον Μάρμακα, στους κολπίσκους 
στα Κουρβούλια για βουτιές και τελικά 
στο κουκλίστικο Κιόνι για φαγητό στον 
«Μύλο», καφέ με φόντο τα ιστιοπλοϊκά, 
αλλά και shopping - δείτε οπωσδήποτε 
τα κοσμήματα στο «Τέχνημα», ένα παλιό 
πατητήρι.
Για την Πόλη, την παραλία κάτω από τον 
Σταυρό, υπάρχει ένας ωραίος μύθος. Τις 
νύχτες της πανσελήνου, λέει, όταν δεν 
φυσάει, αν κοιτάξεις από ψηλά, μπορείς 
να δεις μέσα στη θάλασσα το βυθισμένο 

παλάτι του Οδυσσέα.
Στην επιστροφή μια στάση στο «Χάνι», 
το καφέ της ομώνυμης τοποθεσίας, για 
καφέ και γλυκό με θέα το ηλιοβασίλεμα 
επιβάλλεται.

Παλαιόχωρα και Περαχώρι
Από το Βαθύ ανεβαίνουμε την πλαγιά 
του Πεταλαίικου βουνού για το Περα-
χώρι. Στα αρισ τερά του δρόμου ένα 
φρεσκοασβεστωμένο κτ ίριο τράβηξε 
την προσοχή μου. Σε λίγα λεπτά η κυρία 
Λίλη με υποδεχόταν σ το παλιό πατη-
τήρι, τον ληνό, όπως το λένε εδώ. «Αχ, 
δεν προλάβατε το πάτημα, λίγη ώρα 
πριν πάταγαν τα σταφύλια», μας λέει και 
σε λίγο ήρθε και ο γιος της, ο Παναής· 
όλοι εξαιρετικά φιλόξενοι, μας κερά-
σανε απ’ το υπέροχο κρασί τους. Αλλω-
στε, το χωριό φημίζεται για το κρασί, το 
μέλι, τα σταφύλια, το λάδι και τα γλυκά 
κουταλιού.
Πιο πάνω, η περιήγηση στην μεσαιω-
νική Παλαιοχώρα είναι μια μοναδική 
εμπειρία, ενώ ο ναός της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου είναι μία από τις πέντε 
εκκλησίες του οικισμού που ανήκει στο 
Πάρκο Μεταβυζαν τ ινών Εκκλησ ιών. 
Περπατάμε ανάμεσα σε ερειπωμένα 
σπίτ ια και αλώνια, εκκλησίες όπως η 
Μαρουλάτικη, του I. Προδρόμου, του 
Αη Νικόλα - δέκα εκκλησίες, όλες με 
ωραίες βυζαντινές τοιχογραφίες. Η θέα 
από εδώ είναι επίσης συγκλονιστική, 
ξεχωρίζουν μερικές γειτον ιές απ’ το 
Βαθύ αλλά και ο κόλπος του Σαρακή-
νικου. Στην επιστροφή αξίζει να κάνετε 
μια σ τάση σ το Περαχώρι γ ια φαγητό 
σ τον εξώστη του «Καλλιώρα», με τα 
πεντανόστιμα κρεατικά.
Η Ιθάκη είναι το κατεξοχήν νησί της εξε-
ρεύνησης, της φύσης, της ιστορίας, της 
ελληνικότητας· χαρείτε την με όλες σας 
τις αισθήσεις.

Ιθάκη: «Βαθιά» εμπειρία
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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 500 γρ. σπαγκέτι
 ª 2 μέτρια ξερά κρεμμύδια, κομμένα σε ψιλά καρέ
 ª 3 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες
 ª 1 κουτ. γλυκού καυτερό μπούκοβο σε σκόνη (ή όσο καυτερό μάς αρέσει)
 ª 5 ώριμες ντομάτες, τριμμένες στη χοντρή πλευρά του τρίφτη, μαζί με το ζουμί τους
 ª 3 κουτ. σούπας κάππαρη, ξαρμυρισμένη και καλά στραγγισμένη
 ª 3 κουτ. σούπας ελιές ψιλοκομμένες, χωρίς το κουκούτσι
 ª 40 ml ελαιόλαδο
 ª αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ª Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε 

το κρεμμύδι, το σκόρδο και το μπούκοβο για περίπου 2 - 3 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν. 
Ρίχνουμε την ντομάτα και αλατοπίπερο και βράζουμε για 8 - 10 λεπτά, μέχρι να εξατμιστούν 
τα περισσότερα υγρά και να δέσει ελαφρώς η σάλτσα. Σκορπίζουμε την κάππαρη και τις 
ελιές και μαγειρεύουμε για άλλα 1 - 2 λεπτά.

 ª Παράλληλα, σε μια βαθιά κατσαρόλα με άφθονο αλατισμένο νερό που κοχλάζει, 
βράζουμε τα ζυμαρικά 2 λεπτά λιγότερο από το χρόνο που αναγράφεται στις οδηγίες της 
συσκευασίας. Τα στραγγίζουμε και τα αδειάζουμε στην κατσαρόλα με τη σάλτσα. 

 ª Μαγειρεύουμε για άλλα 1 - 2 λεπτά ανακατεύοντας απαλά, μέχρι να αναμειχθούν.Απο-
σύρουμε από τη φωτιά, μοιράζουμε τα μακαρόνια στα πιάτα, σκορπίζουμε τον βασιλικό 
και σερβίρουμε.

Άρωμα Κουζίνας
Σπαγγέτι με φρέσκια 
ντομάτα, ελιές και κάππαρη
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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
Από ότι φαίνεται εξακολουθείτε να ανα-
ζητάτε επαγγελματικές διεξόδους. Όμως 
μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί τίποτα κατάλ-
ληλο. Σκεφτείτε πραγματικά τι θέλετε και 
συζητήστε με κάποιον συνεργάτη ή φίλο 
τις ιδέες σας. Θα μπορέσει ίσως να σας 
συμβουλέψει και σεις θα πάρετε μια άλλη 
γνώμη. Όσοι από σας έχετε παιδιά, φροντί-
στε να τους συμπεριφέρεστε με διαλλακτικό 
και όχι με απόλυτο τρόπο.

ΤΑΥΡΟΣ
Αποφύγετε τις εριστικές διαθέσεις των 
ανθρώπων γύρω σας και εκμεταλλευτείτε 
τις ευκαιρίες που σας δίνονται αυτή την 
περίοδο στον επαγγελματικό τομέα. Δώστε 
περισσότερη βάση στα οικονομικά σας και 
θα έχετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Μην 
αμελείτε όμως τις κοινωνικές σας υποχρε-
ώσεις. Μπερδεμένες σχέσεις θα σας προ-
βληματίσουν. Περίοδος αλλαγών και αγο-
ρών είναι τώρα.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Ως ζώδιο κοινωνικό, καλλιτεχνικό και επι-
κοινωνιακό, θα μπορέσετε στη διάρκεια 
αυτής της περιόδου να βρείτε και τους ανά-
λογους χώρους που θα σας εκφράζουν και 
θα περνάτε παράλληλα καλά. Βέβαια θα 
έχετε καταλάβει ότι όλα θα πρέπει να γίνο-
νται στα πλαίσια της υπευθυνότητας 
και της αξιοπρέπειας. Αυτή είναι 
η κατάλληλη εποχή ειδικά αν 
είστε μόνοι να κάνετε και 
να δεχθείτε φλερτ.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αφήστε το άγχος κατά 
μέρος γιατί θα αλλά-
ξει δυναμικά. Μην 
πάρετε τις καταστά-
σεις στα σοβαρά, καθώς 
υπάρχει μία τάση υπερβο-
λής της κακής εκτίμησης των 
πραγμάτων. Είναι μία ευχάριστη 
εποχή για να διευθετήσετε τις υποθέσεις 
σας. Ίσως προκύψει κάποιο πρόβλημα 
στο φιλικό σας περιβάλλον που θα σας 
στεναχωρήσει. 

ΛΕΩΝ
Αλλαγή νοοτροπίας και νέα σχέδια. Πολλή 
δουλειά είναι μέσα στο πρόγραμμα, με 
πολλές αντιξοότητες και δυστυχώς ιδρώ-
τας. Οι συμπτώσεις έχουν τη σκοπιμότητά 
τους. Αυτές τις μέρες το συναίσθημα θα 
παίξει κυρίαρχο ρόλο. Η ατμόσφαιρα θα 
μεταβάλλεται, οι άνθρωποι θα είναι άλλοτε 
εύκολοι άλλοτε δύσπιστοι, στη συνεργασία 
τους μαζί σας. Φανείτε υπομονετικοί αλλά 
μη χάνετε χρόνο.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Την περίοδο που διανύουμε θα καταλύ-
σουν πολλές δυσοίωνες καταστάσεις. Θα 
βγείτε από αρκετά αδιέξοδα, θα μπορέσετε 
να κάνετε κάποιες ικανοποιητικές κινήσεις 
στη δουλειά σας και να κλείσετε σημαντικά 
ραντεβού. Μπαίνετε δυναμικά στη δράση 
και κερδίζετε έδαφος στις επαγγελματικές 
σας υποθέσεις.

ΖΥΓΟΣ
Παρόλο που κάποια γεγονότα θα σας ανα-
γκάσουν να περιοριστείτε σε χρόνο και 
χώρο, εσείς δεν έχετε πρόθεση να βρείτε 
διεξόδους, για να συναντήσετε εκείνους 
που σας ενδιαφέρουν ή που αγαπάτε. 
Μην αντικρούετε προτάσεις πριν πει-
σθείτε ότι δεν σας ενδιαφέρουν. Κινηθείτε 
οργανωμένα στα οικονομικά και μην αφή-
νετε ευκαιρίες ανεκμετάλλευτες.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αν ασχολείστε με τα κοινά, φροντίστε να 
πιάσετε το σφυγμό του πλήθους και να 
αποδειχθείτε χρήσιμοι. Αν κάποιοι ευνο-
ούνται να ζήσουν συγκλονιστικές στιγμές, 
αυτοί είστε εσείς. Είναι μια ειδική εβδο-
μάδα σε όλους τους τομείς: τον αισθημα-
τικό, τον επαγγελματικό, τον κοινωνικό. 
Προσπαθήστε να βρίσκετε χρόνο και να 
τον διαθέτετε στον εαυτό σας, μόνο καλό 
θα σας κάνει. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αυτή η περίοδος είναι ιδανική για να προ-
βάλετε τον εαυτό σας και το έργο σας, να 
αποκτήσετε καινούρια πελατεία, να υπο-
γράψετε συμβόλαια ή να ολοκληρώσετε 
οικονομικές δοσοληψίες. Οι συγκυρίες θα 
είναι με το μέρος σας. Τα άστρα στο ζώδιό 
σας θα αυξήσουν τη ζωτικότητα και την 

αποφασιστικότητά σας. Η περίοδος 
είναι κατάλληλη για να έρθετε 

σε επαφή με ισχυρά άτομα 
και να διεκδικήσετε την 

υποστήριξή τους.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Επιτέλους, ότι σας 
βαραίνει τον τελευ-
ταίο καιρό, θα φύγει 

από πάνω σας και 
εσείς θα αναπνεύσετε 

και πάλι ελεύθεροι. Μπο-
ρεί τον τελευταίο καιρό 

να ταλαιπωρηθήκατε αρκετά 
αλλά τώρα είναι μέρες ηρεμίας, ησυχίας 
και γιατί όχι … χαράς!! Χαλαρώστε και 
μαζέψτε τις δυνάμεις σας! Ποτέ δεν ξέρετε 
πότε θα τις χρειαστείτε! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Δεν χρειάζεται αυτή την περίοδο να αγω-
νιάτε για τις υπαρξιακές αναζητήσεις σας 
διότι σπάνια τα άτομα που έχουν γεννηθεί 
στο ζώδιό σας έχουν χάσει το δρόμο τους 
στη ζωή. Βέβαια έχετε ορισμένες υποχρε-
ώσεις και πολύ σωστά σκέπτεστε ότι δεν 
μπορείτε να τις αγνοήσετε. 

ΙΧΘΕΙΣ
Μπορεί να μη διανύετε την καλύτερη 
εποχή σας, όμως τα πράγματα δεν είναι 
τόσο άσχημα όσο θέλετε να τα εμφανί-
ζετε. Το πρόβλημά σας το ξέρετε. Είναι 
οικονομικό. Ήταν αναμενόμενο, καθώς 
ξέρατε ότι κάποια μέρα τα πράγματα 
θα έπαιρναν την τωρινή μορφή τους. 
Το γνωρίζατε πολύ καλά με το πολύ 
δυνατό ένστικτο που έχετε, αλλά και 
από τα μηνύματα που παίρνατε. Γι αυτό 
και τώρα μην ανησυχείτε.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Στις προθήκες του 
Αρχαιολογικού Μουσείου 
Ηρακλείου, τα ειδικά 
σχεδιασμένα κοσμήματα 
συνδύαζαν το γνώριμο με 
το ανανεωτικό. Κομμάτια 
με μινωικές αναφορές, 
έμοιαζαν να ενσωματώνουν 
χιλιάδες χρόνια ιστορίας, 
προβάλλοντας συγχρόνως τη 
δική τους ματιά. 

Σ
την ίδια αίθουσα, η ολοή-
μερη «κουβέντα» είχε επι-
κεντρωθεί στους «Σύγχρο-
νους Μινωίτες» και στους 

τρόπους με τους οποίους ο πρώτος 
προηγμένος ευρωπαϊκός πολιτισμός 
επηρεάζει τους σύγχρονους δημι-
ουργούς. Μία μέρα νωρίτερα, στον 
κήπο του Ερευνητικού Κέντρου της 
Βρετανικής Σχολής Αθηνών στην 
Κνωσό, έξυπνες συσκευές και επαγ-
γελματικά συνεργεία «στόχευαν» 
τον πρίγκιπα Κάρολο της Ουαλλίας, 
καθώς έριχνε μέλι στο τσουκάλι ό-
που σιγόβραζαν οι φακές με τον κό-
λιανδρο, μια συνταγή 5.000 χιλιά-
δων ετών.
Χιλιετίες τώρα, η Ελλάδα εμπνέει. 
Πότε, όμως, η δημιουργική τροφή 
των αρχαιοελληνικών πηγών γίνεται 
ανταγωνιστικό προϊόν που ξεπερνά 
το φολκλόρ και προτείνει κάτι από-
λυτα φρέσκο; Για τη δημοσιογράφο 
Κατερίνα Φρέντζου, η απάντηση 
είναι τώρα και περισσότερο από 
ποτέ.
Ιδρύτρια του νέου οργανισμού πολι-
τισμού Branding Heritage, η Φρέ-
ντζου ήταν η κινητήριος δύναμη του 

πολιτιστικού διημέρου που έφερε 
κοντά αρχαιολόγους, δημιουργούς 
και άλλους ειδικούς στην Κρήτη τον 
Μάιο. Με παρτενέρ την Περιφέ-
ρεια Κρήτης, το Αρχαιολογικό Μου-
σείο Ηρακλείου και τη Βρετανική 
Σχολή Αθηνών, η Φρέντζου γέμισε 
την ατζέντα των παρευρισκομένων 
με συζητήσεις και παρουσιάσεις, 
ενώ Ελληνες δημιουργοί σχεδίασαν 
κοσμήματα και ενδύματα με εκκί-
νηση τον Μινωικό πολιτισμό για μια 
προσωρινή έκθεση που παρουσιά-
στηκε στο μουσείο.
«Η ελληνική αρχαιότητα έχει βρεθεί 
επανειλημμένως στο επίκεντρο της 
έμπνευσης κορυφαίων δημιουρ-
γών που καθοδηγούν την παγκό-
σμια βιομηχανία της μόδας», εξη-
γεί στην «Κ» η Φρέντζου, αναφε-

ρόμενη σε σχεδιαστές όπως ο Ισπα-
νός Μαριάνο Φορτούνι και οι Γαλ-
λίδες Μαντλέν Βιονέ και Μαντάμ 
Γκρε, οι οποίοι επανερμήνευσαν την 
αρχαία Ελλάδα στις αρχές του περα-
σμένου αιώνα. Στον 21ο αιώνα, την 
αποστολή ανέλαβε ο Καρλ Λάγκερ-
φελντ στη Chanel (με τη συλλογή 
«Ο μοντερνισμός της αρχαιότη-
τας», Resort 2018) ή ακόμα ο Αλε-
σάντρο Μικέλε στην Gucci (κολεξιόν 
Dionysus).
«Εκείνο, όμως, που έχει ιδιαίτερη 
αξία είναι η αναβίωση του αρχαίου 
στοιχείου στο εσωτερικό της χώρας 
μας», συνεχίζει η Φρέντζου. «Η 
στροφή των Ελλήνων δημιουργών 
στις ρίζες τους και η προσπάθειά 
τους να αξιοποιήσουν την πολύ-
τιμη κληρονομιά τους σε διάφορους 

τομείς, σε αυτή τη δύσκολη περί-
οδο, ήταν τόσο έντονη και με μεγάλη 
πολιτισμική σημασία που θεώρησα 
πως δεν θα έπρεπε να αγνοηθεί».
Η ιδέα για το Branding Heritage ξεκί-
νησε μέσα από μια δημοσιογραφική 
έρευνα που έφερνε στο φως την εξε-
λισσόμενη τάση ενός νέου ελληνι-
κού chic. Στα χρόνια της κρίσης ανα-
πτύχθηκε μια μικρή «θάλασσα» 
από νέα brands που για να κοιτά-
ξουν μπροστά, ήθελαν πρώτα να 
κοιτάξουν πίσω. Από την αναβίωση 
αρχαίων τεχνοτροπιών στην υφα-
ντική, μέχρι τη μεγάλη επιστροφή 
του σανδαλιού, μεταξύ άλλων, ο 
όγκος των «ευρημάτων» της Φρέ-
ντζου ήταν τέτοιος, που όπως λέει η 
ίδια δύσκολα θα μπορούσε να καλυ-
φθεί σε κάποια άρθρα.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μ
ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε η εναρκτήρια παράσταση 
της μεγάλης καλοκαιρινής περιο-
δείας της διαχρονικής κωμωδίας 

του Δημήτρη Ψαθά, «Μαντάμ Σουσού».
Το Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας γέμισε από 
κόσμο από τον πολιτικό, επιχειρηματικό και 
καλλιτεχνικό χώρο σε μία υπέροχη θεατρική 
βραδιά.
Το δημοφιλές έργο σε σκηνοθεσία  Γιάννη 
Κακλέα και απόδοση κειμένου της Δήμητρας 
Παπαδόπουλου, ανέτρεψε τα δεδομένα του 
θεάματος της τελευταίας δεκαετίας και ξεκί-
νησε μία μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία στην 
Αθήνα και την Περιφέρεια έτοιμη να προσφέ-
ρει ακόμη περισσότερο γέλιο, ανατροπές και 
εκπλήξεις, κέφι, συγκίνηση, νοσταλγία, σάτιρα 
και την υπέροχη μουσική της Μαρίζας Ρίζου, 
σε χιλιάδες θεατρόφιλους ανά την Ελλάδα.
Τον πρωταγωνιστικό ρόλο ερμηνεύει η αγα-

πημένη Δήμητρα Παπαδοπούλου, την οποία 
έρχεται να σαγηνεύσει ο γοητευτικός Kώστας 
Σπυρόπουλος ως δαιμόνιος Μηνάς Καντακου-
ζηνός, ενώ στο ρόλο του σταθερού , ευσυνεί-
δητου αλλά φτωχού Παναγιωτάκη, ο μοναδι-

κός Τάσος Χαλκιάς. Και οι δύο ηθοποιοί συνα-
ντούν για πρώτη φορά στη σκηνή τη Δήμητρα 
Παπαδοπούλου και η χημεία τους αναμένεται 
εκρηκτική. Μαζί τους 15 ακόμα ταλαντούχοι 
ηθοποιοί.

«Ερωφίλη 
project»

Φ
έτος το καλοκαίρι, το 
κοινό θα μπορέσει να 
απολαύσει το  πεντά-
πρακτο αριστούρ-

γημα του Ρεθυμνιώτη ποιητή 
Γεωργίου Χορτάτση, τη  διαση-
μότερη τραγωδία της κρητικής 
αναγέννησης, το χρονικό ενός 
αιματοβαμμένου έρωτα, σε μια 
σύγχρονη παράσταση που ανα-
δεικνύει την ομορφιά του ποιητι-
κού λόγου, με ζωντανή μουσική 
πανδουρίδας, ηλεκτρικής και 
κλασσικής κιθάρας, μαντολίνου, 
κλαρίνου, κρουστών και υψηλού 
επιπέδου υποκριτικές ερμηνείες.
Μια από τις ιδιαιτερότητες της 
παράστασης «Ερωφίλη project»  
είναι το ότι αναπαριστάται η 
ιστορία στο φυσικό της περιβάλ-
λον. Επελέγησαν ως παραστατι-
κοί χώροι, μεσαιωνικά κάστρα 
σε όλη την Μεσογειακή λεκάνη, 
τα οποία αποτελούν το φυσικό 
σκηνικό της.
Μια μοναδική εμπειρία που 
μεταφέρει τον θεατή σε έναν 
άλλο χωροχρόνο και τον μετα-
τρέπει σε επισκέπτη στο παλάτι 
του βασιλιά Φιλόγονου, όπου  
εξελίσσεται μια ερωτική τραγω-
δία, αυτή της Ερωφίλης και του 
Πανάρετου.
Μ’ αυτόν τον τρόπο, το κοινό 
μέσα στους επιβλητικούς χώρους 
των κάστρων και των φρουρίων, 
που είναι διάσπαρτα σε όλη τη 
χώρα, δεν είναι πια  απλοί επι-
σκέπτες και θεατές,  αλλά και 
μύστες σε μια θεατρική τελε-
τουργία και μάρτυρες ενός τρα-
γικού περιστατικού.
Αξίζει να επισημανθεί  η ιδιαί-
τερη αισθητική του έργου:
Ζωντανή μουσική από έγχορδα 
και κρουστά, που γεμίζει με 
μελωδίες την αίθουσα του θρό-
νου, σε έναν ατμοσφαιρικό φωτι-
σμό από κεριά και πυρσούς.
Πρωτότυπα κοστούμια και η 
φρέσκια ερμηνευτική πρόταση 
ολοκληρώνουν την εικόνα της 
σύγχρονης τραγωδίας.
Η  «Ερωφίλη project» θα περι-
οδεύσει το καλοκαίρι του 2018 
σε μεσαιωνικά κάστρα και φρού-
ρια, σε Κρήτη, Κεφαλονιά, Κέρ-
κυρα, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, 
Μάνη, Πάτρα και αλλού.

Αρχαιότητα, το νέο ελληνικό brand

H μοναδική «Μαντάμ Σουσού» σε περιοδεία στην 
Αθήνα και στην Περιφέρεια 
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Α
ποστολή... εξετελέσθη για την Εθνική ομά-
δα!Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα 
κατάφερε να ολοκληρώσει αήττητο την α’ φά-
ση των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυ-

πέλλου και να... ονειρεύεται τα παρκέ της Κίνας για μια 
ακόμα διάκριση σε μεγάλη διοργάνωση. Η ομάδα του 
Θανάση Σκουρτόπουλου δεν... έβαλε φρένο ούτε στο 
Ταλίν και με τη νίκη της με 78-56 ολοκλήρωσε με το α-
πόλυτο 6/6 τις υποχρεώσεις της στον όμιλο.
Πλέον θα «κουβαλήσει» όλα τα αποτελέσματα στην 
β’ φάση, όπερ και σημαίνει ότι μόνο με... αυτοκτο-
νία δεν θα... επιβιβαστεί στο αεροπλάνο με προορι-
σμό την Κίνα. Με λίγα λόγια για να μην προκριθεί στην 
τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα πρέπει να 
χάσει όλα τα ματς στον δεύτερο όμιλο που σχηματίζε-
ται, όπου θα αντιμετωπίσει την Σερβία, την Γερμανία 
και την Γεωργία.
Τα κέρδη από αυτά τα ματς είναι πολλαπλά για την 
Εθνική, αφού αρκετοί από τους παίκτες που κλήθη-
καν να πάρουν μέρος στα παράθυρα έχουν βάλει και 
σοβαρή υποψηφιότητα για το ταξίδι στην Κίνα. Ο Ντί-
νος Μήτογλου συνέχισε από εκεί που είχε... σταμα-
τήσει στο Τελ Αβίβ και ήταν και πάλι εξαιρετικός για 
λογαριασμό της Εθνικής, ενώ ο Θανάσης Αντετοκούν-
μπο έκλεψε την παράσταση στην τελευταία περίοδο, 
αφού πέτυχε 15 από τους 18 πόντους του στην τελευ-
ταία περίοδο! Εξαιρετικός και Δημήτρης Κατσίβελης 
στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, όντας σταθερός, 
σοβαρός και αποτελεσματικός όσο βρέθηκε στο παρκέ 
του Ταλίν.

Το ματς
Η Εθνική μας μπορεί να μην μπήκε το ίδιο δυνατά όπως 
στο ματς κόντρα στο Ισραήλ και να έδειξε νωχελικό-
τητα στο παιχνίδι της ωστόσο είχε τον τρόπο να κρατή-
σει τα ηνία στο σκορ και να διατηρεί σταθερά το προ-
βάδισμα. Το 15-13 αποδεικνύει του λόγου το αληθές, 
αφού η εκατέρωθεν αστοχία σε συνδυασμό με τα λάθη 
του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, κρατού-
σαν τους Εσθονούς μέσα στο παιχνίδι. Όμως στο δεύ-
τερο δεκάλεπτο άρχισε να... συμβαίνει ό,τι ακριβώς και 
στο Τελ Αβίβ.
Ο Ντίνος Μήτογλου συνέχισε από εκεί που είχε σταμα-
τήσει, ενώ τον ρόλο του Λαρεντζάκη πήρε ο Δημήτρης 
Κατσίβελης. Αποτέλεσμα; Επιμέρους 15-7 και διαφορά 

10 πόντων (30-20) για την Εθνική μας τρία λεπτά πριν 
από το τέλος του ημιχρόνου (35-27). O φόργουορντ του 
Παναθηναϊκού χρησιμοποιήθηκε περισσότερο στο «5» 
από τον Θανάση Σκουρτόπουλο στην δεύτερη περί-
οδο και λιγότερο στο «4» και μέτρησε 11 πόντους με 
4/7 δίποντα και 1/1 τρίποντο. Αντίστοιχα ο Κατσίβελης 
είχε 9 πόντους στο πρώτο μισό του ματς με 4/4 σουτ, εκ 
των οποίων τα τρία με ντράιβ στο καλάθι της Εσθονίας.
Στο ίδιο μοτίβο και η τρίτη περίοδος στο ματς. Χωρίς 
να πατήσει το πόδι στο γκάζι, η Εθνική μας έπαιξε 
όσο... χρειάστηκε μέχρι να φτάσει στην τελική επι-
κράτηση. Κρατούσε σταθερά μια διαφορά στους 10 
πόντους (48-56) με τους Εσθονούς να παραδίδουν 
σώμα και πνεύμα στην τελευταία περίοδο! Η «γαλανό-
λευκη» με ένα επιμέρους 22-8 στο τέταρτο δεκάλεπτο 
εκτόξευσε την διαφορά στους 22 πόντους (78-56) και 
αυτό χάρη στον εκπληκτικό Θανάση Αντετοκούνμπο, 
ο οποίος πέτυχε τους 15 από τους 18 πόντους σε αυτό 
το διάστημα.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Εθνική ομάδα είχε 63% στα δίποντα 
με 22/35 σουτ, 39% στα τρίποντα με 7/18 αλλά και 37 
ριμπάουντ έναντι 28 των της Εσθονίας.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: O Ντίνος Μήτογλου είχε 18 
πόντους και ήταν ο πιο σταθερός παίκτης της Εθνικής 
με 7/10 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/1 βολή, 7 ριμπάουντ 
και 2 ασίστ σε 22:25, ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο... 
ξέσπασε στην τελευταία περίοδο και είχε άλλους 18 
πόντους με 5/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/4 βολές, 2 
ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα σε 24:28.
ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΑΝ: Ο Εσθονός Βέιντε-
μαν σε 21:46 είχε μόλις 0/2 σουτ και... πέρασε απαρα-
τήρητος από το ματς.
ΣΗΜΕΙΟ – ΚΛΕΙΔΙ: Το ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου 
όπου η Εθνική έχτισε μια διαφορά ασφαλείας στο σκορ 
με αποτέλεσμα να τη διατηρήσει σταθερά πάνω από 
τους 10 πόντους.
ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Ο Δημήτρης Κατσίβελης έκανε το 
καλύτερο παιχνίδι του με την Εθνική ομάδα έχοντας 
13 πόντους με 4/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/4 βολές, 3 
ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 20:49.
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το εντυπωσιακό μπλοκ του 
Θανάση Αντετοκούνμπο στον Ράουνο Νούργκερ κατά 
τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου, με τον Εσθονό να... 
σταματάει στην προσπάθειά του για layup μπροστά 
στον διεθνή φόργουορντ.

SPORTSNEWS

Η Εθνική μας ομάδα έκανε το 6/6 στην α’ φάση των Προκριματικών μετά τη νίκη της και στο 
Ταλίν κόντρα στην Εσθονία (78-56) με αποτέλεσμα να έχει βάσιμες ελπίδες για τη πρόκριση 
στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Κίνα το επόμενο καλοκαίρι

Έκανε το 6/6 η Εθνική
Τις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής του Παναθηναϊκού έκανε ο 
Γιώργος Δώνης λίγο πριν την πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν, τονί-
ζοντας πως είναι χαρούμενος που βρίσκεται και πάλι στην ομάδα 

που αγαπάει, ενώ έδειξε κι αρκετά ρεαλιστής όσον αφορά την νέα σεζόν...
Την πρώτη του προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν πραγματοποίησε ο Πανα-
θηναϊκός το απόγευμα της Τετάρτης. Σε αυτή, ο Γιώργος Δώνης, προπόνησε 
για πρώτη φορά την νέα του ομάδα, ενώ πριν πιάσει δουλειά μίλησε ως 
προπονητής του Παναθηναϊκού στους εκπροσώπους του Τύπου που βρέ-
θηκαν στο Κορωπί. Μεταξύ άλλων, δεν έκρυψε την χαρά του για την επι-
στροφή του στο «τριφύλλι», δήλωσε ρεαλιστής, ενώ ανέφερε πως πρέπει 
η ομάδα να επιστρέψει στην κανονικότητα. Επίσης, μίλησε και για τα μετα-
γραφικά, όπως και για την περίπτωση του Κουλιμπαλί.
«Είμαι πολύ χαρούμενος, ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα μου. Έχω πολύ 
καλές αναμνήσεις από τον Παναθηναϊκό, χαίρομαι που επιστρέφω και θα 
συνεργαστώ με αυτούς τους παίκτες. Ο σύλλογος αναγνωρίζει την προ-
σπάθεια που έκαναν, έδωσαν τα πάντα για την ομάδα και εμείς θα προ-
σπαθήσουμε με τη διοίκηση να επαναφέρουμε την κανονικότητα και τη 
σταθερότητα στην ομάδα. Άλλο να χαίρεσαι για κάποια πράγματα συναι-
σθηματικά κι άλλο να είσαι ρεαλιστής. Ξέρω τις δυσκολίες της πρώτης χρο-
νιάς, τους περιορισμούς και χρειάζεται να χτίσουμε την εμπιστοσύνη που 
χάθηκε την περασμένη περίοδο. Όταν υπάρχει σκληρή δουλειά και πει-
θαρχία μπορούμε να περιμένουμε αποτελέσματα». 
Για τους στόχους της ομάδας: «Είναι λάθος να πούμε οτιδήποτε αυτή τη 
στιγμή. Θα προσπαθήσω να αξιολογήσω καλύτερα όλα τα παιδιά, να 
δούμε ποιοι μπορούν να είναι στην ομάδα και μετά την προετοιμασία θα 
μπορέσουμε να μιλήσουμε για τους στόχους μας». 
Για τις περιπτώσεις των Λουντ και Κουλιμπαλί: «Όλοι κάναμε μεγάλη προ-
σπάθεια για να διατηρήσουμε τους παίκτες του ρόστερ. Ο Λουντ είναι 
ελεύθερος να πάει όπου θέλει, η περίπτωσή του θα εξαρτηθεί από το διοι-
κητικό. Με τα τωρινά δεδομένα δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια καλή 
πρόταση να τον κρατήσουμε. Ο Κουλιμπαλί είναι στην προπόνηση, είναι 
καλό σημάδι αυτό. Οι περιορισμοί δημιουργούν κάποια δεδομένα και 
πρέπει να κινηθούμε πάνω σε αυτά». 
Για τον πρώτο του στόχο ως προπονητής: «Δεν μπορούμε να δίνουμε υπο-
σχέσεις που ίσως δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε. Θέλουμε να επα-
ναφέρουμε μια καλή ατμόσφαιρα, θέλει πολλή δουλειά από όλους μας, 
από τη διοίκηση, το τεχνικό τιμ και τους παίκτες. Σε αυτό είμαι πολύ αισιό-
δοξος και πιστεύω πως θα το καταφέρουμε». 
Για τη μεταγραφή επιθετικού: «Δεν μπορεί να γίνει σύντομα μεταγραφή 
επιθετικού, γιατί πρέπει να ξέρουμε το μπάτζετ. Είναι άλλα τα δεδομένα αν 
έχουμε μπάτζετ για να πάρουμε έναν ποδοσφαιριστή μεγαλύτερης αξίας».
Από την πλευρά του ο Βασίλης Κωνσταντίνου, τόνισε για την πρώτη της 
νέας σεζόν: «Είναι η πιο δύσκολη σεζόν, μια σεζόν που έχει πολλά θέματα 
τα οποία πρέπει να λυθούν από τη μεριά του Παναθηναϊκού. Ο Παναθη-
ναϊκός έχει επενδύσει σε δύο ανθρώπους που ξέρουν καλά την ομάδα, 
τον Γιώργο Δώνη και τον Νίκο Νταμπίζα. Έχουν βάλει ψηλά τον πήχη και 
καλά κάνουν. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλους, θέλω τη συσπείρωση του 
κόσμου, ανεξάρτητα από το ποια διοίκηση θα υπάρξει στο μέλλον. Να στη-
ρίξουν τα νέα παιδιά, να συμπαρασταθούν στους παλιούς και όλοι μαζί να 
φτιάξουμε έναν Παναθηναϊκό ανταγωνιστικό».

Δώνης: «Να επαναφέρουμε 
την κανονικότητα»

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Με τον Λάζαρο στο ντεμπούτο του 
με τα «ερυθρόλευκα» να... σερβίρει 
και «νέοι» (Γκερέρο, Καμαρά), 
«παλιοί» (Φορτούνης) και μικροί 
(Βέργος, Βρουσάι) να σκοράρουν, 
το δείγμα γραφής του Ολυμπιακού 
ήταν θετικό με το 5-0 κόντρα στην 
ρουμανική Μποτοσάνι.

Δ
εύτερο και τελευταίο φιλικό 
στην Αυστρία ο Ολυμπιακός και 
μία ακόμα νίκη με μεγάλο σκορ: 
5-0 την ρουμάνικη Μποτοσάνι 

στο Σβατς. Με τον Γκερέρο να σκοράρει 
ξανά, όπως και τον Φορτούνη και τον Κα-
μαρά να βάζει επίσης τέρμα οι ερυθρό-
λευκοι επικράτησαν των Ρουμάνων που 
είχαν βγει 7οι πέρυσι στο πρωτάθλημά 
τους. Τους... χάζεψε στην φάση του 1-0 
ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, γκολά-
ρα πάλι ο ‘Φορτού’ και στα 3 γκολ σε 2 
φιλικά ο Γκερέρο. Γκολ με κεφαλιά και ο 
Βέργος και το 5-0 με σουτάρα ο Βρουσάι. 
Εκτός από τον Λάζαρο έκαναν ντεμπού-
το και οι Μασούρας, Φετφατζίδης & Ευ-
αγγέλου.
Ο Πέδρο Μαρτίνς έριξε στην... μάχη 
του φιλικού τεστ με την Μποτοσάνι τον 
Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Το πρώτο 
του ματς ως βασικός με τον Ολυμπιακό. 
Διάταξη Ολυμπιακού: Γιαννιώτης κίπερ, 
Μασούρας δεξί μπακ, Σισέ και Νικο-

λάου οι στόπερ και Τσιμίκας αρ. μπακ. 
Άξονας με Ρομαό και Ανδρούτσο, άκρα 
με Λάζαρο και Πάρντο και ο Μάριν πίσω 
από τον φορ Γκερέρο.
Στο α’ μέρος ο Ολυμπιακός είχε πιο καλή 
εικόνα από την αντίπαλό του. Μόλις στο 
9’ ο Γκερέρο είχε δοκάρι σε κεφαλιά του 
μετά από σέντρα του Πάρντο. Οι νεαροί 
Τσιμίκας και Μασούρας (σ.σ. ειδικά ο 
2ος) έδειχναν φρέσκοι, ορεξάτοι, με καλά 
τρεξίματα και βοήθεια στο αμυντικό και 
δημιουργικό κομμάτι.
Στο 26’ ο Πάρντο απείλησε με σουτ ενώ 
άλλαζε διαρκώς πλευρές με τον επίσης 
φορτσάτο Λάζαρο. Στο 41ο λεπτό ήρθε 

και το 1-0. Η πίεση του Μασούρα και 
ένα κλέψιμο ψηλά έφερε την μπάλα στον 
Νικολάου. Στην συνέχεια έβγαλε στον 
Λάζαρο που... χάζεψε με τις ντρίμπλες του 
δύο αντιπάλους, έβγαλε στον Μάριν για 
να του ‘σπάσει’ ξανά την μπάλα στον Γερ-
μανό και μετά ο Λάζαρος να βγάλει ασίστ 
στον Γκερέρο για το 3ο τέρμα του καθ’ 
όλα αξιόπιστου Ισπανού φορ που έφτασε 
σε αυτόν τον αριθμό σε μόλις 2 φιλικά.
Στην επανάληψη ο Ολυμπιακός είχε κίπερ 
τον Χουτεσιώτη, τετράδα άμυνας με 
Ομάρ, Σάλιακα, Βούκοβιτς και Ένγκελς, 
κέν τρο με Καμαρά και Μπουχαλάκη 
και τριάδα πίσω από τον φορ Τζούρτζε-

βιτς με τον Φετφατζίδη που έκανε ντε-
μπούτο στην επιστροφή του, τον Φορ-
τούνη και τον Βρουσάι. Ο Φορτούνης ως 
επί το πλείστον ως δεκάρι και ‘Φέτφα’ - 
Βρουσάι στα άκρα της επίθεσης. Στο 50’ 
ο Φορτούνης είχε ακόμα μία γκολάρα. 
Κίνηση με αλλαγή κατεύθυνσης και σουτ 
στην γωνία για το γκολ και το 2-0.
 Ο Τζούρτζεβιτς εξακολούθησε να μην 
βρίσκει δίχτυα. Ο Σέρβος έχασε ευκαι-
ρίες για γκολ και με την Μποτοσάνι. Στο 
58’ μετά από πάσα του Βρουσάι έβαλε 
όμορφο γκολ με σουτ και ο Καμαρά για 
το 3-0.
Στο 77’ ο Μαρτίνς γύρισε το σχήμα 
σε 4-4-2. Ο Μάνος πήρε την θέση του 
Σάλιακα και έτσι διαφοροποιήθηκε ο 
σχηματισμός. Στο 80’ ο Ευαγγέλου πήρε 
την θέση του Ένγκελς που είχε ένα θέμα 
τραυματισμού. Στο 85’ ο Φορτούνης 
έχασε πολύ καλή φάση από κεφαλιά του 
μετά από σέντρα του Βρουσάι.
Στο 86ο λεπτό ο Βέργος που είχε πάρει 
την θέση του Τζούρτζεβις έκανε το 4-0 
από το κόρνερ του Φορτούνη με πολύ 
ωραία κεφαλιά. Ήταν λίγο πριν που είχε 
μπει. Στο 88’ είχε γκολ και ο Βρουσάι. 
Πολύ ωραία κίνηση και εξαιρετικό τελεί-
ωμα και σουτ για το 5-0 για να εισπρά-
ξει μετά τα μπράβο του Πέδρο Μαρτίνς. 
Συνολικά ο Ολυμπιακός ήταν σοβαρός και 
έπαιξε ωραίο και επιθετικό ποδόσφαιρο 
και έβαλε και πολύ όμορφα γκολ. 

Ολυμπιακός - Μποτοσάνι 5-0

Δένει, σκοράρει και αρέσει ο Ολυμπιακός! 
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Ομιχλώδες παραμένει το τοπίο στον 
Απόλλωνα το τελευταίο χρονικό 
διάστημα και το μεγαλύτερο ζήτημα 
τη δεδομένη στιγμή αφορά το 
οικονομικό σκέλος. 

Μ
ε την έννοια ότι θα πρέπει να 
εξασφαλιστούν οι οικονομι-
κοί πόροι και το μπάτζετ για 
τη νέα περίοδο, κάτι που δεν 

φαίνεται να είναι και πολύ εύκολη υπόθε-
ση. Ο Αλεξ Κάλας εκ των πραγμάτων δεν 
μπορεί να έχει εμπλοκή στο οικονομικό 
σκέλος (σ.σ. λόγω του ασυμβίβαστου που 
υπάρχει από την ΕΕΑ), υπάρχουν ωστόσο 
οι τρόποι ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσι-
μότητα.
Από την άλλη, ουδείς γνωρίζει αυτή τη 
στιγμή αν θα υπάρξουν έσοδα για τις ομά-
δες της Football League, ούτε καν πώς θα 
διεξαχθούν τα πρωταθλήματα! Τι σημαί-
νει αυτό; Οτι οι Δημήτρης Καλαϊτζίδης και 
Γιώργος Γιακουμίδης αναζητούν τρόπους 
για να βρουν τα χρήματα που χρειάζο-
νται για τη νέα σεζόν. «Είναι αλήθεια πως 
θέλουμε να ενισχυθούμε οικονομικά για 
τη νέα χρονιά αναζητώντας τους πόρους. 
Ομως τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο για το 
επόμενο Πρωτάθλημα, διότι υπάρχουν 
ανοικτές δικαστικές υποθέσεις. Σύντομα 
θα το γνωρίζουμε και φυσικά ο κόσμος θα 
πληροφορηθεί πώς θα πορευτούμε. Δεν 
υπάρχει κανένα πρόβλημα και όταν πρέ-
πει, θα είμαστε έτοιμοι», τόνισε ο κ. Για-
κουμίδης στη «Μetrosport» απαντώντας 
και στη σχετική φημολογία που έχει ανα-
πτυχθεί το τελευταίο διάστημα.
Οι επαφές λοιπόν είναι συνεχείς και όλα 
τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, με τη διοί-
κηση να καθησυχάζει πως δεν θα υπάρ-
ξει θέμα για τη νέα σεζόν, ενώ σύντομα 
θα τακτοποιηθούν και οι όποιες εκκρεμό-
τητες είναι ανοικτές από την περασμένη 
αγωνιστική περίοδο. όσο για την απου-
σία του Γιακουμίδη από τη χθεσινή συνά-
ντηση με τον Βασιλειάδη; Οφειλόταν σε 
υποχρεώσεις του προέδρου του Απόλ-
λωνα στη Θεσσαλονίκη, με τον ίδιο να 
τονίζει ότι ήταν γνωστό πως δε θα υπάρ-
ξει οριστική λύση.

Ξεκίνησε η εποχή Ντόστανιτς 
στα Τρίκαλα!
Και με τη βούλα τεχνικός της θεσσαλικής 
ομάδας είναι από την Τετάρτη ο Σέρβος.
Ο Ντόστανιτ ς υπέγραψε το πρωί της 

Τετάρτης το συμβόλαιό του με τη θεσσα-
λική ΠΑΕ κι επικύρωσε τη συμφωνία του 
με τη διοίκηση της ομάδας.
Η ανακοίνωση:
Η ΠΑΕ ΑΟ Τρίκαλα ανακοινώνει την 
έναρξη της συνεργασίας της με τον προ-
πονητή Ράτκο Ντόστανιτς. Ο έμπειρος 
58χρονος Σέρβος τεχνικός θα καθίσει στο 
«τιμόνι» του ΑΟ Τρίκαλα τη νέα αγωνι-
στική χρονιά.
Το νέο προπονητικό τιμ συμπληρώνεται 
με τον Θεόδωρο Σκύφτα στην θέση του 
Διερμηνέα/Άμεσου Συνεργάτη, γυμνα-
στής του ΑΟ Τρίκαλα αναλαμβάνει ο 
Παπαϊωάννου Ιωάννης και γυμναστής 
αποκατάστασης ο Τζατζάκης Θεοφάνης.

Football League: Υποψήφιος ο 
Λυχναράς
Την υποψηφιότητά του για πρόεδρος 
στις προσεχές εκλογές που είναι προ-
γραμματισμένες για την Παρασκευή (6/7) 
στη Φούτμπολ Λιγκ αποφάσισε ο Αρης 
Λυχναράς.
Ετσι, ο κ. Λυχναράς είναι υποψήφιος 
για νέος πρόεδρος στη Φούτμπολ Λιγκ, 
καθώς αναμένεται να αποτελέσει το αντί-
παλο δέος του Λεωνίδα Λεουτσάκου, στη 
διοίκηση του οποίου όπως είναι γνω-
στό ήταν από τη θέση του β’ αντιπροέ-
δρου. Ο κ. Λυχναράς θα έχει την υποστή-
ριξη βέβαια του ΑΟΧ/Κισσαμικού, για τον 
οποίο το αξιοσημείωτο γεγονός είναι ότι 
υπάρχει το ενδεχόμενο δικός του άνθρω-
πος να αναλάβει πρόεδρος στο β’ τη τάξει 
πρωτάθλημα της χώρας.
Μένει να φανεί λοιπόν τι θα γίνει στις 
εκλογές που έρχονται, με τον κ. Λυχναρά 
να έχει δείξει από τη μέχρι τώρα δράση 
του πως αν μη τι άλλο μπορεί να τα κατα-
φέρει και από αυτό το πολύ δύσκολο 
πόστο.

Τριπλή ανανέωση στον Απόλλω-
να Λάρισας!
Παίκτης του Απόλλωνα Λάρισας θα παρα-
μείνει και τη νέα σεζόν ο Κώστας Κουρτε-
σιώτης όπως ανακοίνωσε και επίσημα η 
λαρισινή ΠΑΕ.
Ο 33χρονος Καρδιτσιώτης αριστερός 
μπακ θα αποτελέσει έναν από τους ακρο-
γωνιαίους λίθους του Απόλλωνα ενόψει 
της νέας δύσκολης σεζόν στη Football 
League.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:
Η ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας είναι στην ευχά-
ριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση 

συνεργασίας με τον Κώστα Κουρτεσιώτη.
Πρόκειται για έναν εξαίρετο ποδοσφαι-
ριστή και αδαμάντινο χαρακτήρα που η 
«κυανόλευκη οικογένεια» του Απόλλωνα 
ήθελε και κράτησε κοντά της, ύστερα από 
τις ενέργειες του μεγαλομετόχου μας κ. 
Παναγιώτη Μαντζανά.
Ευχόμαστε στον Κώστα καλή ποδοσφαι-
ρική σεζόν με υγεία και πολλές επιτυχίες 
μαζί μας.
Στον Απόλλωνα Λάρισας θα συνεχίσει και 
την νέα αγωνιστική περίοδο ο αρχηγός 
των «κυανόλευκων» Κώστας Χατζής. Ο 
πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της λαρισι-
νής ΠΑΕ, Παναγιώτης Μαντζανάς βρέθηκε 
με τον Χατζή και συμφώνησε μαζί του, για 
επέκταση της συνεργασίας τους και για 
τον επόμενο χρόνο. Έτσι ο Απόλλωνας θα 
έχει τον πολύπειρο αρχηγό του και ένα 
από τα πιο βασικά “εργαλεία” της ομάδος 
στην Football League και την αγωνιστική 
περίοδο 2018-19.
Τέλος, η θεσσαλική ΠΑΕ ανακοίνωσε την 
συνέχιση της συνεργασίας της και με τον 
δυναμικό ακραίο οπισθοφύλακα Κώστα 
Σκούπρα.

Δόξα: Το παιχνίδι της υπομο-
νής…
Ο Γιάννης Μπύρος βρέθηκε τη Δευτέρα 
ραντεβού των ομάδων της δεύτερης κατη-
γορίας με τον υφυπουργό αθλητισμού στο 
υπουργείο.
Όπως συνέβη και στην περίπτωση της 
συνάντησης Βασιλειάδη με τους εκπρο-

σώπους των ομάδων της πρώτης κατηγο-
ρίας, δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα. Τα 
πάντα παραμένουν ρευστά και σε διαδι-
κασία διαπραγμάτευσης.
Ο Βασιλειάδης εξακολούθησε να παρου-
σιάζεται αδιάλλακτος σε ότι αφορά τη 
δική του πρόταση για την επιβολή της 
αναδιάρθρωσης.
Το αν θα περάσει το δικό του που συνο-
δεύεται με το ατού της οικονομικής ενί-
σχυσης και εξασφάλισης των  ομάδων 
σε χρονικό ορίζοντα πενταετίας είναι 
κάτι που δεν θα αργήσει να ξεκαθαρίσει, 
παρότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται στον 
ορίζοντα κάποιο φως.
Η τοποθέτηση του Μπύρου που προαναγ-
γέλλει στη Δόξα την  διοικητική απραξία 
έως ότου ξεκαθαρίσουν τα πράγματα δεν 
θεωρείται παράλογη αφού δεν μπορεί 
να είναι σε θέση να γνωρίζει τις συνθή-
κες που προϋποθέτει ο πρωταθλητισμός 
στο νέο πρωτάθλημα. Όπως επίσης και τα 
οικονομικά δεδομένα με τα οποία θα λει-
τουργήσουν οι ομάδες.
Υπάρχει η αίσθηση ότι τελικά από αυτή 
την αντιπαράθεση υπουργείου και σού-
περ λίγκα θα βγει οικονομικό όφελος για 
τις ομάδες της δεύτερης κατηγορίας.
Πάντως, τα χρονικά περιθώρια είναι 
στενά για όλους και χρονικά η λύση στο 
δράμα δεν μπορεί να αργήσει. Αυτό 
σημαίνει ότι και για τη Δόξα οι εξελίξεις 
και το τέλος της απραξίας είναι κοντά.
Δυστυχώς όμως χρειάζεται ενεργοποίηση 
όλων των αποθεμάτων υπομονής …

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Απόλλων Π.: «Έτοιμοι όταν πρέπει!»
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Μ
ε 48 μετάλλια,  12 χρυσά, 
14 ασημένια και 22 χάλκι-
να, ολοκλήρωσε η Ελλά-
δα τη συμμετοχή της στους 

18ους Μεσογειακούς Αγώνες της Ταρα-
γόνα. 
Η αυλαία έπεσε με δύο ασημένια μετάλ-
λια στους μεγάλους τελικούς του πόλο 
ανδρών και του βόλε ϊ γυναικών. Οι 
Ελλην ίδες πρωταθλήτριες έχασαν με 
3-1 σετ (16-25, 13-25, 25-17, 14-25), 
από την Κροατία. Ο τελικός του πόλο 
ανδρών κρίθηκε στα πέναλτυ (κανονική 
διάρκεια 8-8) όπου η Ελλάδα έχασε από 
τη Σερβία το χρυσό με 4-2.   
Για τη συνολική εμφάνιση της ομάδας ο 
Αρχηγός αποστολής Αντώνης Νικολό-

πουλος είπε: «Θεωρώ ότι η παρουσία 
μας στην Ταρραγόνα ήταν απόλυτα επι-
τυχημένη και παρά την απουσία αρκε-
τών πρωταθλητών μας σε διάφορα σπορ 
για διαφόρους λόγους η τελική συγκο-
μιδή των μεταλλίων μας κρίνεται πολύ 
ικανοποιητική. Επί της ουσίας κατακτή-
σαμε μετάλλια σε 16 από τα 27 αθλή-
ματα στα οποία πήραμε μέρος. Θέλω 
να συγχαρώ όλους τους αθλητές και τις 
αθλήτριες, όσους ανέβηκαν στο βάθρο 
των νικητών, αλλά και όσους προσπά-
θησαν το καλύτερο για την Ελλάδα».
Ιστορικά η Ελλάδα από την πρώτη διορ-
γάνωση το 1951 στην Αλεξάνδρεια της 
Αιγύπτου μέχρι και σήμερα έχει κατα-
κτήσει στο θεσμό 787 μετάλλια. 

Τα 48 μετάλλια έφτασε η Ελλάδα 
στους Μεσογειακούς

Η 
αντίστροφη μέτρηση για τα ευ-
ρωπαϊκά πρωταθλήματα ενόρ-
γανης γυμναστικής ανδρών-εφή-
βων και γυναικών-νεανίδων, τα 

οποία θα πραγματοποιηθούν στη Γλασκό-
βη στις αρχές Αυγούστου, ξεκίνησε για τις 
Εθνικές ομάδες με την ονομαστική δήλωση 
των αθλητών και αθλητριών που θα εκπρο-
σωπήσουν τα ελληνικά χρώματα στις διορ-
γανώσεις.
Οι αθλητές και οι αθλήτριες που δηλώθη-
καν: 
ΑΝΔΡΕΣ: Λευτέρης Πετρούνιας, Βλάσης 
Μάρας, Νίκος Ηλιόπουλος, Αντώνης Ταντα-
λίδης, Γιώργος-Χρήστος Χατζηευσταθίου. 
ΕΦΗΒΟΙ: Γιώργος Γαριβάλδης, Απόστολος 
Κανέλλος, Γιώργος Κελεσίδης, Γρηγόρης 
Κοσμίδης, Στέφανος Τσολακίδης.
 ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Αργυρώ Αφράτη, Βασιλική 

Μιλλούση, Ευαγγελία Μονοκρούσου, 
Ιωάννα Ξουλόγη, Βάλια Πλυτά.
 ΝΕΑΝΙΔΕΣ: Ελβίρα Κατσάλη, Βαρβάρα-Ευ-
αγγελία Λίτσα, Χρύσα Μπαλάμη, Ασημίνα 
Σεβαστοπούλου, Μαγδαληνή Τσιώρη.
 Τα φετινά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα 
ενόργανης, που θα φιλοξενηθούν αμφό-
τερα στη Γλασκόβη (γυναίκες-νεανίδες: 2-5 
Αυγούστου, άνδρες-έφηβοι: 9-12 Αυγού-
στου), περιλαμβάνουν το ομαδικό αγώ-
νισμα, το οποίο στις κατηγορίες ανδρών 
και γυναικών θα διεξαχθεί με το σύστημα 
«5-3-3» (5 αθλητές ανά ομάδα, 3 εκτελέ-
σεις ανά όργανο, όλες οι βαθμολογίες λαμ-
βάνονται υπόψη), ενώ στις κατηγορίες εφή-
βων και νεανίδων ισχύει το σύστημα «5-4-
3» (5 αθλητές ανά ομάδα, 4 εκτελέσεις ανά 
όργανο, οι 3 καλύτερες βαθμολογίες ανά 
όργανο λαμβάνονται υπόψη).

Οι Εθνικές ομάδες ενόργανης για 
τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα



696 Ιουλίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Στον Ηρόδοτο θα χρειαστεί να 
περιμένουν μέχρι τα τέλη της 
εβδομάδας, καθώς τότε αναμένεται 
να εκδοθεί απόφαση της Επιτροπής 
Εφέσεων της ΕΠΟ για τον αγώνα με τον 
Αστέρα Αμαλιάδας, που διακόπηκε 
λόγω σοβαρών επεισοδίων.

Τ
α μπαράζ ολοκληρώθηκαν 27 Μαΐ-
ου, έφτασε ο Ιούλιος κι ακόμη δεν έχει 
ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Στο σύλλογο 
της Ν. Αλικαρνασσού, πάντως, δε δεί-

χνουν ν’ ανησυχούν για πιθανή αλλαγή δεδο-
μένων και έχουν ξεκινήσει τον προγραμματι-
σμό τους ενόψει της νέας περιόδου. Το θέμα, 
βέβαια, δεν αποκλείεται να… τραβήξει κι άλ-
λο, μιας και οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα 
να προσφύγουν στο Διαιτητικό Δικαστήριο 
της ΕΠΟ.
Από’ κει και πέρα, την Παρασκευή (06/07) 
έχει προγραμματιστεί η γενική συνέλευση, 
που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, αφού 
θα γίνουν εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. 
Ο Αντώνης Παπαδάκης προτίθεται ν’ ανα-
λάβει τα “ηνία” των “κυανόλευκων” και το 
κλίμα είναι θετικό. Τα πάντα, ωστόσο, θα 
ξεκαθαρίσουν στην κρίσιμη συνάντηση που 
έρχεται.

Δύο ανανεώσεις στον ΠΟΑ
Στον ΠΟΑ ξεκίνησαν σιγά-σιγά το σχεδιασμό 
για την νέα χρονιά με τις πρώτες ανανεώσεις 
παικτών από το περσινό κορμό να αποτελούν 
γεγονός.
Αφού πρώτα συνεδρίασε το συμβούλιο απο-
φασίστηκε ομόφωνα η παραμονή του Ανδρέα 
Χατζηανδρέου στο σύλλογο του Ατσαλένιου. 
Ο 29χρονος μέσος που αποτελεί γέννημα 
θρέμμα του προσφυγικού σωματείου απά-
ντησε θετικά μετά από κρούση που δέχτηκε 
και θα συνεχίσει να εκπροσωπεί την ομάδα 
της περιοχής του με την οποία ανδρώθηκε 
ποδοσφαιρικά.
Κοινή πορεία πλεύσης χάραξε ακόμη ένα 
παιδί που προέρχεται από τα.. σπλάχνα του 
ΠΟΑ αφού επήλθε συμφωνία με τον Δημήτρη 
Ρωμανάκη.

Συνεχίζει με Κούρτογλου ο ΑΟ Σελ-
λάνων!
Με τον ανερχόμενο Αλέξανδρο Κούρτογλου 
θα πορευτεί τη δεύτερη σεζόν του στη Γ’ 
Εθνική ο ΑΟ Σελλάνων.
Η ομάδα του Προαστίου τα βρήκε σε όλα με 

τον Κατερινιώτη προπονητή που μέχρι πρό-
τινος ανήκε στο τεχνικό τιμ του Απόλλωνα 
Λάρισας στη Football League, ως άμεσος 
συνεργάτης του Νίκου Θεοδοσιάδη.
Παρά τα 33 του χρόνια, ο Κούρτογλου έχει 
ήδη διαδρομή σε ομάδες Εθνικών κατηγο-
ριών, όπως η ΑΕ Ποντίων Κατερίνης, ο Ηρα-
κλής, ο Βατανιακός, ο Πιερικός, ο Γιούχτας, το 
Ασήμι, το Αθλόπολις.
Οι ιθύνοντες του ΑΟΣ εξέτασαν προσεκτικά 
κάθε επιλογή και συμφώνησαν με τον προ-
πονητή – κάτοχο του UEFA Α’, ενώ απομένει 
μόνο το τυπικό της ανακοίνωσης της συνερ-
γασίας.

Ηρόδοτος “καλεί” Κατσικοκέρη!
Τον πρώην επιθετικό του Εθνικού, Νίκο Κατσι-
κοκέρη έχει βάλει στο… μάτι σύμφωνα με 
πληροφορίες της mikriliga.com ο Ηρόδοτος!
Στην ομάδα της Αλικαρνασσού θα χρειαστεί 
να περιμένουν μέχρι τα τέλη της εβδομάδας, 
καθώς τότε αναμένεται να εκδοθεί η από-
φαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ για τον 
αγώνα με τον Αστέρα Αμαλιάδας, που δια-
κόπηκε λόγω σοβαρών επεισοδίων. Από την 
άλλη στον Ηρόδοτο, δε δείχνουν ν’ ανησυ-
χούν για πιθανή αλλαγή δεδομένων και έχουν 
ξεκινήσει τον προγραμματισμό τους ενόψει 
της νέας περιόδου.
Από κει και πέρα, το γεγονός ότι ο Νίκος 
Κατσικοκέρης δεν ανανέωσε την συνεργασία 
του, με τον Εθνικό και έμεινε ελεύθερος, δεν 
πέρασε απαρατήρητο από τους ανθρώπους 
του Ηροδότου! Πληροφορίες της mikriliga.
com αναφέρουν ότι ο 30χρονος επιθετικός 
βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα της 
κρητικής ομάδας! Τις επόμενες μέρες ανα-
μένονται να υπάρξει επαφή μεταξύ των δύο 
πλευρών!
Αναλυτικά η καριέρα του Νίκου Κατσικοκέρη: 
Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα με 
τον Παναιτωλικό στην ηλικία των 17 ετών. 
Στη συνέχεια, αγωνίστηκε κατά σειρά με τους 
Τηλυκράτη Λευκάδας και Κερατσίνι στην Δ’ 
Εθνική.
Το 2009 μετακόμισε στον Πλατανιά στην Γ’ 
Εθνική όπου αγωνίστηκε 2 χρονιές και σκό-
ραρε συνολικά 19 γκολ σε 58 αγώνες. Οι 
καλές εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατή-
ρητες και το 2011 υπέγραψε στον Εργοτέλη,[2] 
με τη φανέλα του οποίου έκανε ντεμπούτο 
στην Α’ Εθνική.
Το καλοκαίρι του 2012, η ΑΕΚ τον απέκτησε 
από τους Κρητικούς έναντι 150.000 ευρώ.[3] 
Με τη φανέλα της ΑΕΚ έκανε ντεμπούτο στις 1 

Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους στον εκτός έδρας 
αγώνα με τη Skoda Ξάνθη.[4][5]
Τον Αύγουστο του 2013 υπέγραψε συμβόλαιο 
συνεργασίας με τον Πανθρακικό,[6] όπου 
αγωνίστηκε επίσης στην Α’ Εθνική. Τον Ιανου-
άριο του 2014 μεταγράφηκε στον Παναιγιά-
λειο[7] και τον Δεκέμβριο του 2014 αποκτή-
θηκε από τον Παναργειακό.[8] Το καλοκαίρι 
του 2015 μεταγράφηκε στον Ερμή Ζωνια-
νών,[9] με τη φανέλα του οποίου αγωνίστηκε 
στην Γ’ Εθνική και έχοντας πετύχει 16 τέρματα 
αναδείχθηκε 2ος σκόρερ του 4ου ομίλου.[10]
Το καλοκαίρι του 2016 επέστρεψε ξανά στον 
Εργοτέλη,[11] με τον οποίο αγωνίστηκε στην Γ’ 
Εθνική και κατέκτησε το πρωτάθλημα του 4ου 
ομίλου και την άνοδο, ενώ αναδείχθηκε και 
πρώτος σκόρερ του 4ου ομίλου με σύνολο 
18 τερμάτων.[12] Το καλοκαίρι του 2017 πήρε 
μεταγραφή στον Εθνικό Πειραιά,[13] με τη 
φανέλα του οποίου πέτυχε 7 τέρματα[14] και 
αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας και 
τρίτος σκόρερ στον 6ο όμιλο της Γ’ Εθνικής, 
ενώ κατέκτησε επίσης το πρωτάθλημα 6ου 
ομίλου και συμμετείχε στα μπαράζ ανόδου.

“Κράτησε” Ποτουρίδη ο Αιολικός
Παραμένει “κάτοικος” Μυτιλήνης για ακόμη 
ένα χρόνο, ο Θεμιστολής Ποτουρίδης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: “Το ΔΣ του ΑΕΠΣ 
Αιολικός ανακοινώνει την ανανέωση της 
συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Θεμιστο-

κλή Ποτουρίδη για την σεζόν 2018-2019! Του 
ευχόμαστε καλή επιτυχία και πολλά γκολ με 
την ομάδα μας!”

Και Τσίγκρος στον Πανθηραϊκό!
Στην ανακοίνωση της απόκτηση του πρώην 
αριστερού μπακ της Χαλκίδας, προχώρησε ο 
σύλλογο της Σαντορίνης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: “Ο Πανθηραϊκός 
Α.Ο ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας 
με τον Κυριάκο Τσίγκρο. Το νέο μεταγρα-
φικό απόκτημα της ομάδας μας αγωνίζεται 
στη θέση του αριστερού οπισθοφύλακα και 
ξεκίνησε την καριέρα του από τον Παναθη-
ναϊκό, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης σε Μανδρα-
ϊκό, Ηρακλή Ψαχνών, Πανελευσινιακό και Α.Ο 
Χαλκίδας.
Καλωσορίζουμε τον Κυριάκο στην οικογένεια 
του Πανθηραϊκού και του ευχόμαστε καλή 
ποδοσφαιρική χρονιά με υγεία!!”

Έντονη κινητικότητα στον Παναρ-
γειακό!
Οι “Λύκοι” ανακοίνωσαν δύο μεταγραφές, 
μία ανανέωση και ένα… διαζύγιο!
Αναλυτικά η ανακοίνωση: “Η ομάδα μας  
ανακοινώνει  τις μεταγραφές του επιθετικού 
Παναγιώτη Μπιτζή (2/9/1995)  και του τερμα-
τοφύλακα Παναγιώτη Καλαλά (23/10/1993) 
από τον Ερμή Κιβερίου και την ανανέωση της 
συνεργασίας με τον αμυντικό Ηλία Νώτη.»

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Λίγες ακόμη ημέρες αγωνίας στον Ηρόδοτο…
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2018

Προημητελικοί
9) ΓΑΛΛΙΑ - ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ  (06/07, 17:00, Nizhny Novgorod Stadium, Νίζνι)

10) ΡΩΣΙΑ - ΚΡΟΑΤΙΑ (06/07, 21:00, Kazan Arena, Καζάν)
11) ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΒΕΛΓΙΟ (07/07, 17:00, Cosmos Arena, Σαμάρα)

12) ΣΟΥΗΔΙΑ - ΑΓΓΛΙΑ(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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Ολοκληρώθηκε το αγωνιστικό πρόγραμμα των 18ων Μεσογει-
ακών Αγώνων, που βρήκε την Κύπρο στη 12η θέση του πίνακα 
μεταλλίων με τέσσερα χρυσά, δύο αργυρά και δύο χάλκινα 
μετάλλια.

Η επίδοση συνοδεύτηκε από αρκετές πρωτιές, αφού είναι η πρώτη 
φορά που η Κύπρος κατέκτησε τέσσερα χρυσά μετάλλια, στη δέκατη 
(10η) της παρουσία από το 1983 και μετά, και μόλις η δεύτερη που κατέ-
κτησε οκτώ συνολικά μετάλλια. Επίσης, για πρώτη φορά η Κύπρος κέρ-
δισε χρυσά στην Ενόργανη Γυμναστική, ενώ για πρώτη φορά κέρδισε 
μετάλλιο στην Ιστιοπλοΐα και στην Ποδηλασία. Το αγωνιστικό πρό-
γραμμα αποτελείτο από 31 αθλήματα, από τα οποία η Κύπρος είχε συμ-
μετοχή στα 24, με αποστολή 118 αθλητών, 60 Ανδρών και 58 Γυναικών.
Τα χρυσά μετάλλια κατέκτησαν οι Μάριος Γεωργίου (2) (Γυμναστική 
/ Σύνθετο Ατομικό και Μονόζυγο), ο Απόστολος Παρέλλης (Στίβος / 
Δισκοβολία) και Ελένη Αρτυματά (Στίβος / 400μ.).
Τα αργυρά μετάλλια κατέκτησαν οι Μάριος Γεωργίου (Γυμναστική / 
Δίζυγο) και Παύλος Κοντίδης (Ιστιοπλοΐα / Laser).
Τα χάλκινα μετάλλια κατέκτησαν οι Μάριος Γεωργίου (Γυμναστική/ 
Πλάγιος Ίππος), και Άντρη Χριστοφόρου (Ποδηλασία / Time Trial).
Την πρώτη θέση στον πίνακα μεταλλίων κατέκτησε η Ιταλία με 56 
χρυσά, 55 αργυρά και 45 χάλκινα, και ακολούθησε η διοργανώτρια 
Ισπανία με 38 χρυσά, 40 αργυρά και 44 χάλκινα. Η Ελλάδα κατέλαβε 
την 6η θέση με 12 χρυσά, 14 αργυρά και 21 χάλκινα. Από τις 26 χώρες 
που συμμετείχαν στους αγώνες μόνο η Ανδορρα και η Λιβύη δεν κατέ-
κτησαν οποιοδήποτε μετάλλιο.
Πρόσωπο της κυπριακής αθλητικής ομάδας ήταν ο Μάριος Γεωργίου. 
Ο 20χρονος γυμναστής μας κατέκτησε τα μισά μετάλλια (2-1-1) στην 
εξαιρετική εμφάνισή του σε ένα τετραήμερο στην Ενόργανη Γυμνα-
στική και μας έκανε όλους χαρούμενους, που τον είδαμε να ανεβαίνει 
σταθερά επίπεδο από διοργάνωση σε διοργάνωση… Η Ελένη Αρτυ-
ματά και ο Απόστολος Παρέλλης απέδειξαν το υπόβαθρό τους ως 
αθλητές, τον επαγγελματισμό τους, τη μαγκιά τους και τους ευχαρι-
στούμε που συνεχίζουν να προσφέρουν διακρίσεις σε υψηλού επι-
πέδου διοργανώσεις. Ο Παύλος Κοντίδης αδικήθηκε και δεν το κρύ-
βουμε. Ο ίδιος, σεμνός και με ήθος όπως πάντα, δεν παραπονιέται, 
αλλά είδαμε και από κοντά ότι κάποιοι δεν τον ήθελαν χρυσό μεσο-
γειονίκη, όπως θα έπρεπε να ήταν. Ωστόσο, το αργυρό μετάλλιο από 
Μεσογειακούς -όπως δήλωσε κι ο ίδιος- ήταν κάτι που έλειπε από τη 
συλλογή του. Για την Άντρη Χριστοφόρου το χάλκινο μετάλλιο στον 
αγώνα ατομικής χρονομέτρησης, ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία και 
για την ίδια και για την κυπριακή ποδηλασία, η οποία θα πρέπει να χτί-
σει σε αυτό.

Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη 
του Πρωταθλήματος Cyta 2018 – 2019 με 
τη φιλοδοξία να ζήσουμε και φέτος μια 
συναρπαστική ανταγωνιστική χρονιά που να 
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όλων.

Ό
πως επισήμανε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος 
της ΚΟΠ κ. Χάρης Λοϊζίδης, προσβλέπουμε 
σε μοναδικές συγκινήσεις και υψηλό επίπε-
δο ποδοσφαίρου με σωστές συμπεριφορές 

εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.
Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κ. Λοϊζίδης, η Ομοσπον-
δία συνεχίζει μεθοδικά την υλοποίηση του στρατηγικού 
της πλάνου, χωρίς εκπτώσεις σε θέσεις και αρχές.
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΚΟΠ ευχαρί-
στησε τη Cyta για τη διαχρονική της στήριξη 
στο Κυπριακό ποδόσφαιρο και ευχήθηκε 
κάθε επιτυχία στις ομάδες που θα μας 
εκπροσωπήσουν στις διοργανώσεις της 
UEFA.
Αναλυτικά η ομιλία του κ. Χάρη Λοϊζίδη 
στη σημερινή κλήρωση:
«Με τη σημερινή κλήρωση του Πρωτα-
θλήματος για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο 
αρχίζει ουσιαστικά η αντίστροφη μέτρηση για την 
δράση στα γήπεδα μας που φιλοδοξούμε και φέτος να 
είναι συναρπαστική και να προσελκύσει τους φιλάθλους 
στους αγωνιστικούς χώρους.
Απώτερος στόχος της Ομοσπονδίας είναι να προετοι-
μάσουμε την διεξαγωγή ενός ανταγωνιστικού Πρωτα-
θλήματος που να ανταποκρίνεται στις δικές μας προσ-
δοκίες αλλά κυρίως στις προσδοκίες και απαιτήσεις των 
φιλάθλων.
Το ποδοσφαιρικό μας προϊόν συνεχώς αναβαθμίζεται 
κάτι που διαπιστώνουμε μέσα από τις ενέργειες και προ-
σπάθειες των διοικήσεων των σωματείων μας. Ως Ομο-
σπονδία είμαστε στο πλευρό των ομάδων μας και αντι-
λαμβανόμαστε την κάθε επιτυχία τους ως επιτυχία ευρύ-
τερα του Κυπριακού ποδοσφαίρου.
Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να εκφράσω τις ευχές 
μου στις ομάδες του ΑΠΟΕΛ, της ΑΕΚ, του Απόλλωνα 
και της Ανόρθωσης οι οποίες σε λίγες μέρες αρχίζουν τις 
προσπάθειες τους στις διοργανώσεις της UEFA.
Οι επιτυχίες των προηγούμενων χρόνων με την συμμε-
τοχή ομάδων μας στους ομίλους του Champions και του 
Europa League δείχνουν τον δρόμο για την φετινή τους 
προσπάθεια και ευελπιστούμε σε παρόμοιες επιτυχίες. 
Η πετυχημένη πορεία των ομάδων μας στην Ευρώπη 
αντανακλά και στην άνοδο του επιπέδου του Πρωταθλή-
ματος μας και είμαστε βέβαιοι ότι αυτό θα το διαπιστώ-
σουμε και στη νέα ποδοσφαιρική χρονιά.
Καλωσορίζω στην Α’ Κατηγορία την ομάδα της Ένωσης 
Νέων Παραλιμνίου, που είναι και η μοναδική νεοφώτι-

στη στο νέο Πρωτάθλημα.
Προσβλέπουμε σε μοναδικές ποδοσφαιρικές συγκινή-
σεις, υψηλό επίπεδο ποδοσφαίρου, σωστές συμπερι-
φορές εντός και εκτός του αγωνιστικού χώρου και από 
πλευράς μας ως Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου 
διαβεβαιώνουμε ότι θα κάνουμε ότι περνά από το χέρι 
μας για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα 
σταθούν στο ύψος των περιστάσεων που απαιτεί ένα 
ανταγωνιστικό Πρωτάθλημα όπως το δικό μας.
Η Ομοσπονδία συνεχίζει μεθοδικά την υλοποίηση του 
στρατηγικού της πλάνου, χωρίς εκπτώσεις σε θέσεις και 
αρχές. Το προσωπικό κόστος δεν έχει σημασία όταν 
υπηρετείς ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας μας 
όπως είναι το ποδόσφαιρο. Χωρίς πολλά λόγια αλλά με 

έργα υλοποιούμε τις προγραμματικές μας θέσεις, 
με στόχο να βλέπουμε στα μάτια τον κάθε 

φίλαθλο, τον κάθε παράγοντα και τον κάθε 
άνθρωπο που έχει άμεση και έμμεση 
σχέση με το ποδόσφαιρο.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω την CYTA που διαχρονικά στη-
ρίζει το Κυπριακό ποδόσφαιρο με την 

οποία μάλιστα μόλις πρόσφατα συμφω-
νήσαμε για επέκταση της συνεργασίας μας 

μέχρι το 2022.
Μαζί συνεχίζουμε στο Πρωτάθλημα CYTA δίνοντας 

την υπόσχεση ότι το κοινωνικό αυτό αγαθό που ονομά-
ζεται ποδόσφαιρο θα το στηρίξουμε και θα το διαφυλά-
ξουμε με κάθε τρόπο».
Από την πλευρά του το μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Cyta κ. Φραγκίσκος Φράγκου ανέφερε:
«Σήμερα ενημερωνόμαστε πρώτοι, για το πρόγραμμα 
της νέας αγωνιστικής περιόδου του Πρωταθλήματος 
Cyta, που θα αρχίσει σύντομα.
H Cyta, έχει χτίσει διαχρονικά μια στενή σχέση, με το 
ποδόσφαιρο. Από το 2016 η σχέση αυτή έχει εξελιχθεί 
και πλέον βρίσκεται δίπλα σε όλες τις ομάδες ποδο-
σφαίρου Α’ Κατηγορία, στηρίζοντας το πρωτάθλημα και 
μετονομάζοντάς το σε «Πρωτάθλημα Cyta».
Το ποδόσφαιρο είναι το πιο αγαπημένο άθλημα των 
Κυπρίων, με τους πιο σταθερούς και ένθερμους οπα-
δούς. Γι’ αυτό και η Cyta αποφάσισε να το στηρίξει και, 
την ίδια ώρα, να δώσει την ευκαιρία στους φίλαθλους 
πελάτες της να το παρακολουθούν από όπου και αν βρί-
σκονται.
Στη Cyta, με τις σύγχρονες και καινοτόμες υπηρεσίες 
μας, δίνουμε στους πελάτες μας την επιλογή και την 
ελευθερία να απολαμβάνουν ξέγνοιαστα το αγαπη-
μένο τους άθλημα. Η απόφαση της χορηγίας του Πρω-
ταθλήματος είναι στρατηγικής σημασίας, αφού ενισχύει 
σημαντικά την ανταγωνιστικότητά μας, σε ένα περιβάλ-
λον έντονα ανταγωνιστικό. Συμβάλει, επίσης, στη μεγι-
στοποίηση της αξίας του Οργανισμού, που αποτελεί και 
πρωταρχικό στόχο της Cyta.»

αθλητικά

Χ. Λοϊζίδης: «Προσβλέπουμε σε 
μοναδικές συγκινήσεις»

Στη 12η θέση η Κύπρος 
– Η καλύτερη συγκομιδή 
μεταλλίων στη 10η συμμετοχή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΨΗΦΙΑΚΑ 

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ

ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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Basket League

Συμφωνία Ολυμπιακού με Γκος! 

Ο Ολυμπιακός προχωρά στην πρώτη του μεταγραφή στην εποχή... Ντέιβιντ Μπλατ, αφού 
συμφώνησε σε όλα με τον Ουίλιαμς Γκος

Π
αίκτης του Ολυμπιακού πρέπει να θε-
ωρείται ο Ουίλιαμς Γκος, με την ομάδα 
του Πειραιά να δίνει και μπάι άουτ στην 
Παρτιζάν για να αποκτήσει τον παίκτη. 

Συγκεκριμένα η συμφωνία κάνει λόγο για τα επό-
μενα 2+1 χρόνια και την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να 
καταβάλει στην σερβική ομάδα και 100.000 ευ-
ρώ!
Ο Αμερικανός γκαρντ έδωσε τα χέρια σε 
όλα με τους «ερυθρόλευκους» και 
γίνεται η πρώτη μεταγραφή της φετι-
νής μεταγραφικής περιόδου.
Παίκτης και ομάδα τα είχαν βρει σε 
όλα και απέμεναν κάποιες λεπτο-
μέρειες για την ολοκλήρωση του 
deal. Πλέον, οι δύο πλευρές συμ-
φώνησαν σε όλα και ο παίκτης ανα-
μένεται εντός της ημέρας να στείλει 
υπογεγραμμένο το νέο του συμβόλαιο 
με τον Ολυμπιακό. O 24χρονος Αμερικα-
νός γίνεται η πρώτη μεταγραφή του νέου προπο-
νητή των «ερυθρόλευκων», ενώ έχει ήδη ανανε-
ώσει ο Βασίλης Σπανούλης.
Ο νεαρός γκαρντ που πέρυσι αγωνίστηκε με 
την Παρτιζάν και πήρε το βάπτισμα του πυρρός 
στην Ευρώπη μέτρησε 16.9 πόντους, 3.6 ριμπά-
ουντ και 6.8 ασίστ στην Αδριατική Λίγκα, 19.6 
πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 8 ασίστ στο πρωτά-
θλημα της Σερβίας και 17 πόντους, 2.8 ριμπάουντ 
και 6.3 ασίστ στο Eurocup.

Ο Άξελ Τουπάν είναι το plan b του Ο-
λυμπιακού για τη θέση «3»
Ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει τους Κώστα 
Παπανικολάου και Ιωάννη Παπαπέτρου, αλλά 
αν αποχωρήσει κάποιος τότε σύμφωνα με το 
gazzetta.gr, θα στραφεί στον Άξελ Τουπάν.
Οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος θα 
συναντηθούν με τους Κώστα Παπανικολάου 
και Ιωάννη Παπαπέτρου για να μπορέσουν να 
έρθουν σε συμφωνία.
Αμφότερες οι πλευρές έχουν εκφράσει την επι-
θυμία να συνεχίζουν μαζί, ωστόσο υπάρχει οικο-
νομική διαφορά που χωρίζει. Στην περίπτωση 
του Κώστα Παπανικολάου είναι μεγαλύτερη από 
αυτή του Ιωάννη Παπαπέτρου, αλλά… διαφορά 
υπάρχει.
Ο Ντέιβιντ Μπλατ σύμφωνα με πληροφορίες του 
gazzetta.gr, έχει έτοιμο το plan b σε περίπτωση 
που κάτι δεν εξελιχθεί καλά και πρόκειται για 

τον Άξελ Τουπάν. Ο Γάλλος φόργουορντ ξεκίνησε 
βασικός στα 21 από τα 34 ματς που έπαιξε στην 
Euroleague με την Ζαλγκίρις έχοντας 6.9 πόντους 
με 54.8% στα δίποντα και 37.5% στα τρίποντα, 
είχε 2.1 ριμπάουντ και κυρίως αποτελούσε τον 
καλύτερο αμυντικό του Σαρούνας Γιασικεβί-
τσιους.
Ο 25άχρονος φημίζεται για τις αθλητικές του ικα-

νότητες, στοιχείο στο οποίο θα ποντάρει 
πολλά ο Αμερικανοισραηλινός τεχνι-

κός.
Ο Τουπάν δεσμεύεται με συμβό-
λαιο με την Ζαλγκίρις, ωστόσο 
υπάρχει όρος στο συμβόλαιό 
του που του δίνει την επιλογή 
να φύγει (player’s option) με buy 

out που κυμαίνεται γύρω στις 
100.000 ευρώ. Πέρυσι το κασέ του 

Γάλλου ήταν περίπου στις 280.000 
ευρώ.

Η παρουσία της ομάδας του Κάουνας στο Final 
4 ανέβασε τις οικονομικές επιθυμίες του παίκτη, 
αλλά όχι σε μεγάλο ποσοστό.
Συμπερασματικά μιλώντας ο Ολυμπιακός θέλει 
να ανανεώσει με τους Παπανικολάου και Παπα-
πέτρου, αλλά αν κάποια περίπτωση… στραβώσει 
ο Άξελ Τουπάν είναι ο βασικός στόχος του Μπλατ.  

Ελεύθερος ο Τιλί
Ο Κιμ Τιλί έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό 
αφού οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν χρήση του όρου 
opt out που είχε στο συμβόλαιό του.  
Οι Πειραιώτες είχαν το δικαίωμα ως τις 5 Ιου-
λίου να αποδεσμεύσουν τον Γάλλο πάουερ φόρ-
γουορντ ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από τραυματι-
σμούς κι έκαναν χρήση του συγκεκριμένου όρου. 
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Τιλί αγωνίστηκε 
σε 10 παιχνίδια στην EuroLeague έχοντας 3.8 
πόντους, 2.4 ριμπάουντ, 0.5 ασίστ, 0.2 κλεψίματα 
και 0.2 λάθη σε αυτό το διάστημα. 
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε τον Κιμ Τιλί ότι 
θα κάνει χρήση του όρου opt out που έχει στο 
συμβόλαιο του. Του ευχόμαστε καλή συνέχεια 
στην καριέρα του» ανέφερε η «ερυθρόλευκη» 
ανακοίνωση.
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ολυμπιακό για 
την ευκαιρία κι εύχομαι τα καλύτερα στους προ-
πονητές μου, τους συμπαίκτες, το ιατρικό τιμ και 
τους φιλάθλους για τη στήριξή τους! Εις το επανι-
δείν» ήταν το μήνυμα του Τιλί στο Instagram.

Ο ΠΑΟΚ υποχρεωτικά πάει 
στο Plan B

Ο 
ΠΑΟΚ δείχνει αναγκα-
σμένος να αναπροσαρ-
μόσει το αγωνιστικό 
πλάνο του για την επό-

μενη χρονιά λόγω των αλλαγών 
που υπήρξαν ή προβλέπεται να υ-
πάρξουν στην περιφέρεια.
Το αρχικό πλάνο του Δικεφάλου 
ουσιαστικά προέβλεπε αλλαγές 
στη φροντ λάιν με την ταυτόχρονη 
διατήρηση όλων των παικτών 
στην περιφέρεια. Δηλαδή, ο Ηλίας 
Παπαθεοδώρου υπολόγιζε στην 
παραμονή των Δημήτρη Κατσί-
βελη, Φιλ Γκος και Λάκι Τζόουνς κι 
έδειχνε αποφασισμένος να προ-
χωρήσει σε τομές στη γραμμή των 
ψηλών με την απόκτηση πιο αθλη-
τικών Αμερικανών. Ωστόσο, η εξέ-
λιξη των πραγμάτων τον αναγκά-
ζει να αναπροσαρμόσει τα σχέδιά 
του.
Η αποχώρηση του Δημήτρη 
Κατσίβελη και η συμφωνία του με 
τον Προμηθέα Πατρών οδήγησαν 
υποχρεωτικά στην απόφαση από-
κτησης Αμερικανού γκαρντ. Το 
gazzetta.gr σημείωσε τις σκέψεις 
του ΠΑΟΚ για τον Κίφερ Σάικς ο 
οποίον την περσινή σεζόν ανα-
δείχθηκε πρώτος σκόρερ στην 
Α2 Τουρκίας με 28.7 πόντους ανά 
αγώνα. Ο 25χρονος Αμερικανός 
είναι στη λίστα των υποψηφίων.
Δεν αποκλείεται ο ΠΑΟΚ να ανα-
γκαστεί να βρει αντικαταστάτη 
και του Φιλ Γκος. Το gazzetta.
gr αποκάλυψε την πρόταση των 
Washington Wizards στον Αμερι-
κανό για ένταξή του στο τεχνικό 
επιτελείο τους. Ο Γκος θα πάρει 
μια γεύση στο summer league 
του Las Vegas και στη συνέχεια 
θα αποφασίσει αν θα αποσυρ-
θεί από την ενεργό δράση. Στον 
ΠΑΟΚ αντιλαμβάνονται το μέγε-
θος της ευκαιρίας που προσφέ-
ρουν στον 35χρονο οι Wizards, 
συνυπολογίζουν και το συμβό-
λαιο που του προσφέρουν, εκτι-
μούν όμως ότι στο μυαλό του δεν 
έχει σβήσει η ιδέα του αθλητή κι 
έτσι πιστεύουν ότι αυτή η υπό-
θεση μπορεί να εξελιχθεί θετικά.
Πάμε στην περίπτωση του Λάκι 
Τζόουνς. Αυτή τη στιγμή οι πιθα-
νότητες παραμονής του παίκτη 

δεν είναι πολλές. Ο Αμερικανός 
έχει στα χέρια του την πρόταση 
του Άρη για διετές συμβόλαιο 
συνεργασίας, κυρίως όμως υπάρ-
χει ενδιαφέρον ομάδων εκτός 
Ελλάδας και σκέφτεται σοβαρά το 
ενδεχόμενο να μη συνεχίσει την 
καριέρα του σε ελληνική ομάδα. 

Ο ΠΑΟΚ προτίμησε άλλον 
Τζόουνς
Ο 25χρονος Αμερικανός Τζα-
μάλ Τζόουνς αποτελεί την πρώτη 
μεταγραφή του ΠΑΟΚ για την 
ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.
Ο Δικέφαλος είχε καταθέσει πρό-
ταση στον Λάκι Τζόουνς, ο Αμερι-
κανός έδειξε με τη συμπεριφορά 
του ότι δεν είχε σκοπό να την απο-
δεχθεί κι έτσι οι επιτελείς τους 
ΠΑΟΚ επέλεξαν τον Τζαμάλ Τζό-
ουνς. Ο 25χρονος φόργουορντ 
την περσινή σεζόν αγωνίστηκε 
στην Α2 Ιταλίας με τη φανέλα της 
Βερόνα και είχε 14 πόντους κατά 
μέσο όρο.
Στην ανακοίνωση της συμφω-
νίας ο ΠΑΟΚ σημειώνει: «Η ΚΑΕ 
ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση 
του Αμερικανού καλαθοσφαιρι-
στή Jamal Jones, ο οποίος θα αγω-
νιστεί στην ομάδα μας για την 
αγωνιστική περίοδο 2018-2019. 
Ο Jamal Jones γεννήθηκε στις 17 
Απριλίου του 1993 στην πόλη 
Wynne του Arkansas, έχει ύψος 
2.03 και αγωνίζεται στις θέσεις 
του γκαρντ και του φόργουορντ.
Ο Jones έκανε τα πρώτα του 
βήματα στο high school του 
Searcy στο Arkansas και τη σεζόν 
2010-2011 ξεκίνησε την κολεγι-
ακή του καριέρα από το Ole Miss, 
πριν μετακομίσει στο Lee College 
για τη σεζόν 2012-2013 (ΝJCAA), 
όπου ήταν εξαιρετικός έχοντας 
18 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 2 
ασίστ ανά αγώνα. Οι εμφανίσεις 
του προσέλκυσαν το ενδιαφέ-
ρον αρκετών κολλεγίων όπως του 
Georgetown και του Marquette, 
με τον Jones να επιλέγει τελικά το 
Texas A&M. Εκεί έμεινε μία χρό-
νια (2013-2014), έχοντας          13.3 
πόντους και 3.9 ριμπάουντ σε κάτι 
λιγότερο από 28 λεπτά συμμετο-
χής ανά αγώνα.
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