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Το ΝΑΤΟ κάλεσε την κυβέρνηση των Σκοπίων να ενταχθεί 
στη Συμμαχία - «Ευχαριστώ τον Τσίπρα» είπε ο Ζάεφ

Τ
ην πρόσκληση των Συμμάχων του ΝΑΤΟ προς την κυ-
βέρνηση των Σκοπίων για έναρξη των ενταξιακών συ-
νομιλιών παρέδωσε στον πρωθυπουργό της ΠΓΔΜ, 
Ζόραν Ζάεφ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλ-

τενμπεργκ, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που 
παραχώρησαν, λίγο μετά τη λήξη των εργασιών της Συνόδου 
Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.
Σε μια ειδική τελετή, Στόλτενμπεργκ και Ζάεφ υπέγραψαν την 
επιστολή έναρξης των ενταξιακών συνομιλιών της ΠΓΔΜ.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ τόνισε ότι η συμφωνία στο 
ζήτημα της ονομασίας ήρε το εμπόδιο για την έναρξη των 
ενταξιακών συνομιλιών και τώρα η πόρτα του ΝΑΤΟ είναι 
ανοιχτή. Παράλληλα, σημείωσε ότι η εφαρμογή της συμφω-
νίας για την ονομασία είναι προς το καλύτερο συμφέρον για 
την ΠΓΔΜ και την ευρύτερη περιοχή και συνεχάρη τον πρωθυ-
πουργό των Σκοπίων, Ζόραν Ζάεφ, για το πολιτικό του σθένος.
Ο κ. Στόλτενμπεργκ επανέλαβε ότι η ΠΓΔΜ θα γίνει το 30ό 
μέλος του ΝΑΤΟ, μόνο όταν ολοκληρωθούν και εφαρμοστούν 
όλες οι εσωτερικές διαδικασίες, που θα επικυρώνουν τη συμ-
φωνία της ονομασίας. «Είναι μια σημαντική και περήφανη 
μέρα για τη χώρα και την περιοχή» ανέφερε, λέγοντας ότι η 
Συμμαχία επιθυμεί να δει τη χώρα στην καρδιά μιας «σταθε-
ρής, δημοκρατικής και ευήμερης περιοχής», κάτι που σήμερα 
επιτυγχάνεται.
Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ ευχαρίστησε 
τους Συμμάχους του ΝΑΤΟ για την πρόσκληση που απηύθυναν 
στη χώρα του, λέγοντας ότι είναι μια «ιστορική απόφαση για 
τη χώρα μου και τους πολίτες της», έπειτα από δύο δεκαετίες 
προσπαθειών. Μάλιστα, ο Ζάεφ ευχαρίστησε τον Έλληνα πρω-
θυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, και τον πρωθυπουργό της Βουλ-
γαρίας, Μπόικο Μπορίσοφ, που βοήθησαν στο όραμα της 
ΠΓΔΜ, ενώ έκανε λόγο για «Δημοκρατία της Μακεδονίας», για 
μια ακόμα φορά.
Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στη σταθερότητα στα Βαλκά-
νια, στο μέλλον, προσέθεσε ο Ζόραν Ζάεφ και ευχαρίστησε τον 
ΓΓ του ΝΑΤΟ για τη στήριξή του στις προσπάθειες της χώρας 
του, ενώ κάλεσε τους πολίτες των Σκοπίων να γιορτάσουν το 
ιστορικό αυτό γεγονός στις 14 Ιουλίου.

Zάεφ στο BBC: Η Ελλάδα έλαβε erga omnes όνο-
μα κι εμείς erga omnes ταυτότητα
Με τη συμφωνία των Πρεσπών η Ελλάδα διασφάλισε όνομα 
erga omnes – δηλαδή απανταχού χρήση της ονομασίας 
«Βόρεια Μακεδονία» – όμως από την πλευρά τους τα Σκόπια 
έλαβαν «erga omnes ταυτότητα», δήλωσε ο πρωθυπουργός 
της ΠΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ στο BBC.

Σημείωσε πως η συμφωνία διασφαλίζει τον διαχωρισμό των 
«Μακεδόνων της Ελλάδας» από τους Μακεδόνες της ΠΓΔΜ, 
που έχουν ξεχωριστή ιστορία και πολιτισμό, ενώ ταυτόχρονα 
εγγυάται μακεδονική ταυτότητα και γλώσσα.
Ο κ. Ζάεφ δήλωσε βέβαιος πως η συμφωνία θα επικυρωθεί 
με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% στο δημοψήφισμα που προ-
γραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, όμως στον 
αντίποδα εξέφρασε την ανησυχία του για την μικρή συμπολι-
τευόμενη πλειοψηφία στην ελληνική Βουλή.
«Ανησυχώ […] αλλά πιστεύω πως και οι δύο πλευρές θα 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους», ανέφερε.
Όσον αφορά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στην ΠΓΔΜ, ο κ. Ζάεφ είπε ειρωνικά πως είναι 
«copy paste» και πανομοιότυπες, προσθέτοντας ότι αυτό 
καταδεικνύει ότι η συμφωνία είναι ισορροπημένη.
Κάλεσε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσο-
τάκη να δώσει μια ευκαιρία στην συμφωνία των Πρεσπών, 

όμως διπλωματικά απέφυγε να απαντήσει στην ερώτηση του 
BBC εάν μελλοντικές κυβερνήσεις στα Σκόπια θα επιδιώξουν 
μια «Μεγάλη Μακεδονία».
Σημείωσε πως «Μεγάλη Μακεδονία» είχε ο Μέγας Αλέξαν-
δρος ενώ σήμερα η ΠΓΔΜ έχει δική της Μακεδονία, ενώ προ-
σέθεσε πως τα Σκόπια σέβονται ως αδιάβλητα τα υφιστάμενα 
σύνορα, πρόνοια που υπάρχει και στη συμφωνία των Πρε-
σπών.
Στην κοινή δήλωση της Συνόδου Κορυφής των Βρυξελλών, οι 
ηγέτες επισημαίνουν ότι προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλή-
ρωση της ενταξιακής διαδικασίας είναι η εφαρμογή όλων των 
προκαθορισμένων εσωτερικών διαδικασιών.
Αναλυτικά, το απόσπασμα της κοινής δήλωσης που αναφέρε-
ται στην ΠΓΔΜ:
«Στη Σύνοδο Κορυφής του Βουκουρεστίου αποφασίσαμε ότι 
το ΝΑΤΟ θα μεταθέσει την πρόσκληση στην ΠΓΔΜ για να μπει 
στη Συμμαχία, μόλις βρεθεί μια αμοιβαία αποδεκτή λύση στο 
ζήτημα της ονομασίας, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. 
Καλωσορίζουμε την ιστορική συμφωνία μεταξύ Αθήνας και 
Σκοπίων στην επίλυση της ονομασίας. Σε συνάρτηση με την 
πολιτική μας, αποφασίσαμε να προσκαλέσουμε την κυβέρ-
νηση των Σκοπίων να ξεκινήσουν ενταξιακές συνομιλίες για να 
ενταχθούν στη Συμμαχία μας. Η πλήρης εφαρμογή όλων των 
προκαθορισμένων εσωτερικών διαδικασιών, με σεβασμό στη 
συμφωνία για την επίλυση του ονόματος, είναι προϋπόθεση 
για την επιτυχή ολοκλήρωση της ενταξιακής διαδικασίας.
Eπικροτούμε την κυβέρνηση για την ουσιαστική ενίσχυση 
καλών σχέσεων γειτονίας, συμπεριλαμβανομένης της έναρ-
ξης σε ισχύ της Συνθήκης για τη Φιλία, την Καλή Γειτονία και 
την Συνεργασία με τη Βουλγαρία. Καλωσορίζουμε τις αποφα-
σιστικές προσπάθειες της νέας κυβέρνησης τον περασμένο 
χρόνο και την ουσιαστική πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε μια 
σειρά από αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και ενθαρρύνουμε τις 
περαιτέρω προσπάθειες σε μεταρρυθμίσεις πριν και μετά την 
ένταξη, με σκοπό να ενισχυθεί η συμβολή της χώρας στη Συμ-
μαχία.
Σημειώνουμε, επίσης, τις συνεχείς προσπάθειες για να οικο-
δομηθεί μια λειτουργική πολυεθνική κοινωνία, η οποία βασί-
ζεται στην πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας της Οχρίδας και 
ενθαρρύνουμε περαιτέρω προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα. 
Καλούμε όλους τους πολιτικούς ηγέτες της χώρας να παίξουν 
εποικοδομητικό ρόλο σε αυτές τις διαδικασίες και στην γρή-
γορη εφαρμογή της συμφωνίας για την επίλυση του ζητήματος 
της ονομασίας. Εκτιμούμε τη σταθερή στήριξη των Σκοπίων 
στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και στις αποστολές και στις εν εξε-
λίξει συμβολές για τη διεθνή ασφάλεια».

Την πρόσκληση των Συμμάχων 
του ΝΑΤΟ προς την κυβέρνηση 
των Σκοπίων γ ια  έ ναρξη 
των ενταξιακών συνομιλιών 
παρέδωσε στον πρωθυπουργό 
της ΠΓΔΜ, Ζόραν Ζάεφ, ο Γενικός 
Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς 
Στόλτενμπεργκ
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Ο
ριακή αύξηση σημείωσε η ανερ-
γία τον Απρίλιο του 2018 στην 
Ελλάδα σε σχέση με τον Μάρτιο 
σύμφωνα με τα στοιχεία που α-

νακοίνωσε την Πέμπτη η Ελληνική Στατιστι-
κή Αρχή.
Συγκεκριμένα το ποσοστό ανεργίας ανήλθε 
στο 20,2% τον Απρίλιο έναντι 20,1% τον 
Μάρτιο.
Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της 
ΕΛΣΤΑΤ μπορεί ο αριθμός των ανέργων 
να μειώθηκε κατά 7.698 άτομα, εντούτοις 
υπήρξε σημαντική αύξηση (45.134 άτομα) 
στον αριθμό των μη οικονομικά ενεργών, 
των ατόμων, δηλαδή, που δεν εργάζονται 
ούτε αναζητούν εργασία.

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας (24,7%) 
παραμένει σημαντικά υψηλότερο από 
εκείνο στους άνδρες (16,5%).
Ηλικιακά, το υψηλότερο ποσοστό καταγρά-
φεται στις ομάδες 15- 24 ετών (42,3%) και 
24- 34 ετών (25,4%). Ακολουθούν οι ηλικίες 
35-44 ετών (18,4%, 45- 54 ετών (16,7%) και 
65- 74 ετών (11,0%).
Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων 
της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκο-
νται η Ήπειρος- Δυτική Μακεδονία (25,5%), 
η Αττική (21,1%) και η Πελοπόννησος- 
Δυτική Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι (20,3%). Ακο-
λουθούν η Μακεδονία- Θράκη (20%), το 
Αιγαίο (19,5%), η Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα 
(18,6%), και η Κρήτη (11,6%).

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 20,2% η ανεργία τον Απρίλιο 
- Αμετάβλητη σε σχέση με τον ΜάρτιοΕφιάλτης το δημογραφικό: 

Η Ελλάδα θα φτάσει να έχει 
πληθυσμό 7 εκατομμυρίων! 

Δ
ραματική αριθμητική ανατροπή 
φαίνεται πως πυροδότησε για 
τον πληθυσμό της Ελλάδας η οι-
κονομική κρίση, που πλήττει α-

πό το 2010 τη χώρα. Η συρρίκνωση των 
γεννήσεων, η αύξηση των θανάτων και η 
αρνητική μετανάστευση, αναδεικνύουν το 
δημογραφικό της Ελλάδας σε μέγα εθνι-
κό θέμα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς 
της ΕΛΣΤΑΤ, μόνο το διάστημα 2011-2017 
ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώθηκε κατά 
355.000 ανθρώπους και αν το πρόβλημα 
δεν αντιμετωπιστεί με την υπευθυνότητα 
που απαιτείται για το «νούμερο 1» εθνι-
κό πρόβλημα, ο πληθυσμός της Ελλάδας, 
το 2050, μόλις που θα αγγίζει τα 10 εκα-
τομμύρια ανθρώπων. Κι ακόμη χειρότε-
ρα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της 
Eurostat, το 2080, με 7,2 εκατομ. ανθρώ-
πους, η Ελλάδα θα αποτελεί το μικρότερο 
(σσ. και επισφαλέστερο (;)) τμήμα της ΕΕ.
Η έρευνα με τίτλο «Ο πληθυσμός της 
Ελλάδας υπό διωγμόν», που υπογράφει 
η νομικός Ήρα Έμκε- 
Πουλοπούλου, διδάκτο-
ρας του πανεπιστημίου 
του Παρισιού, μέλος της 
Ακαδημίας Επιστημό-
νων της Νέας Υόρκης και 
αντιπρόεδρος της Ελλη-
νικής Εταιρείας Δημο-
γραφικών Μελετών, υπό 
την αιγίδα της οποίας, άλλωστε, τελεί η 
έκδοση, είναι «κραυγή αγωνίας». «Στόχος 
του βιβλίου είναι να αποδείξει ότι κατά τη 
διάρκεια της κρίσης μεγάλα τμήματα του 
ελληνικού πληθυσμού βρίσκονται «υπό 
διωγμόν», υφίστανται, δηλαδή, συστημα-
τική υποβολή σε ταλαιπωρίες, που έχουν 
οδηγήσει ή θα καταλήξουν στο μέλλον 
στην απομάκρυνσή τους από την Ελλάδα, 
από την οικογένειά τους, από τη δουλειά 
τους, από τους φίλους τους, ακόμη και 
από τη ζωή» σημειώνει χαρακτηριστικά 
η ίδια στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και συμπυκνώνει το 
δημογραφικό πρόβλημα της χώρας ως 
εξής: «Οι δημογραφικοί δείκτες εξελίσ-
σονται με βραδύ ρυθμό και βελτιώνονται 
με ακόμη βραδύτερο. Αν, όμως, η στρα-
τηγική που έχει ως στόχο την αύξηση των 
γεννήσεων, την επιβράδυνση του ρυθμού 
γήρανσης, τον περιορισμό της αποδημίας, 
δεν εφαρμοστεί ΤΩΡΑ, τα προβλήματα του 
πληθυσμού θα εκδικηθούν εκείνους που 

τα αγνοούν!».
Στην έκδοση των 734 σελίδων, «προ-
ϊόν έρευνας τριών χρόνων», που φιλο-
ξενεί αποκωδικοποιώντας δεκάδες στα-
τιστικούς πίνακες της ΕΛΣΤΑΤ και της 
EUROSTAT και εικονογραφείται από το 
σκωπτικό πενάκι του Σπύρου Ορνεράκη, 
παρατίθεται λεπτομερειακή χαρτογρά-
φηση του ελληνικού πληθυσμού, όπως 
αυτή διαμορφώθηκε μέσα από τις κατά 
καιρούς οικονομικο-πολιτικο-κοινωνικές 
συνθήκες από το 1828 έως σήμερα, αλλά 
κυρίως την περίοδο της οικονομικής κρί-
σης.
Η κ. Έμκε - Πουλοπούλου εξηγεί ότι το 
δημογραφικό εμφανίστηκε στη δεκαετία 
του ́ 80, επομένως προϋπήρχε της κρίσης, 
αλλά επιδεινώθηκε κατά τη διάρκειά της, 
με αποτέλεσμα ο πληθυσμός της Ελλάδας 
να μειώνεται, να αλλοιώνεται και να γερ-
νάει με ταχύτερο από τον αναμενόμενο 
ρυθμό.
«Οι απογραφές αποκάλυψαν ότι έως και 

τις αρχές του 21ου αι. ο πλη-
θυσμός της χώρας αυξανό-
ταν διαρκώς, ακόμα και στις 
ανώμαλες περιόδους, που 
γνώρισε το ελληνικό έθνος» 
λέει και συνεχίζει: «Για παρά-
δειγμα, το 1828, πριν από την 
ίδρυση του ελληνικού κρά-
τους, η Ελλάδα «μετρούσε» 

753.000 ανθρώπους, οι οποίοι το 2011 
έφτασαν τους 10,9 εκατομμμύρια. Το 2011 
αντιστοιχούσαν 104 γυναίκες σε 100 
άνδρες και στην περίοδο 1951-2011 μειώ-
θηκε στο μισό ο πληθυσμός των νέων 0-14 
χρόνων (από 28,8% σε 14,5%) και σχεδόν 
τριπλασιάστηκε η αναλογία των ηλικιωμέ-
νων στον πληθυσμό (από 6,7% σε 19,5%). 
Αλλά, στην περίοδο της κρίσης, ο ρυθμός 
γήρανσης επιταχύνεται. Η μέση ηλικία του 
πληθυσμού από 30 έτη το 1951 φτάνει τα 
43,5 το 2014!».
Τα στοιχεία που παρατίθενται στην 
ογκώδη έκδοση οδηγούν στο σχεδόν 
αδιαπραγμάτευτο συμπέρασμα πως ό,τι 
κατάφερε με κόπο η Ελλάδα να κερδίσει 
στα χρόνια της «ευμάρειας», όταν -έτσι κι 
αλλιώς- τα νέα ζευγάρια δύσκολα έπαιρ-
ναν την απόφαση για 2ο και 3ο παιδί, το 
έχασε μέσα στα οκτώ χρόνια της κρίσης! 
Το δημογραφικό από εθνικό θέμα εξελί-
χθηκε σε εφιάλτη.
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Σε ένα κλίμα προφανώς βαρύ, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να είναι εξαιρετικά προσεκτικός ως προς τις 
πληροφορίες και τις εκτιμήσεις του για το περιεχόμενο της συνομιλίας του με τον πρόεδρο της Τουρκίας, η 
δίωρη συνάντηση δεν κατέληξε σε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα

Σ
ε ένα κλίμα προφανώς βαρύ, 
με τον Έλληνα πρωθυπουργό 
να είναι εξαιρετικά προσεκτι-
κός ως προς τις πληροφορίες 

και τις εκτιμήσεις του για το περιεχόμε-
νο της συνομιλίας του με τον πρόεδρο 
της Τουρκίας, η δίωρη συνάντηση, που 
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, δεν 
κατέληξε σε κάποιο συγκεκριμένο απο-
τέλεσμα. 
Βεβαίως ο Α. Τσίπρας δήλωσε πως 
εξήλθε της συνάντησης με περισσότε-
ρες ελπίδες για την τύχη των δύο Ελλή-
νων στρατιωτικών από όσες είχε όταν 
άρχισε τη συνομιλία του με τον πρόε-
δρο της Τουρκίας. Ωστόσο από το ύφος 
και τον τόνο των δηλώσεων του, κατά 
τη συνέντευξη Τύπου που επακολού-
θησε, προκύπτει πως η συζήτηση του 
πρωθυπουργού με τον Ερντογάν, αν 
και επεκτάθηκε στο σύνολο της ατζέ-
ντας επί των ελληνοτουρκικών θεμά-
των, δεν απέδωσε κάτι το οποίο να 
είναι τουλάχιστον ανακοινώσιμο. 
Η ελληνική πλευρά, θέτοντας των 
ζήτημα των δύο στρατιωτικών, εξήγησε 
πως η θετική του έκβαση είναι εξαιρε-
τικά σημαντική για την Ελλάδα, όχι 
μόνο σε συμβολικό, αλλά και σε πολι-
τικό επίπεδο όσον αφορά τις περαι-
τέρω σχέσεις με την Τουρκία, ενώ ο 
Ερντογάν επέμενε πως η έκδοση των 
8 στην Τουρκία είναι πολύ σημαντικό 
-συμβολικά και προσωπικά- για τον 
ίδιο τον πρόεδρο της Τουρκίας.
Ο Αλέξης Τσίπρας επεσήμανε πως το 
προσφυγικό ήταν βεβαίως ένα από 
τα κύρια ζητήματα που τέθηκαν και 
πως το τελευταίο διάστημα δεν παρα-
τηρούνται ανησυχητικές ροές από τη 
μικρασιατική όχθη του Αιγαίου προς τα 
ελληνικά νησιά. Τέθηκε το ζήτημα του 
Κυπριακού και όπως τόνισε ο Έλληνας 
πρωθυπουργός, συζητήθηκε εκτενώς 
το θέμα του συστήματος ασφαλείας 
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. 
Το τετ α τετ των δύο ανδρών, που 
πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο 
της συνόδου του NATO στις Βρυξέλ-
λες, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 19.00 

(ώρα Ελλάδας) και είχε διάρκεια δύο 
περίπου ώρες. 
«Στις παρεμβάσεις μου τόνισα ότι η 
Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότη-
τας στην περιοχή» επεσήμανε ο Αλέ-
ξης Τσίπρας, αναφερόμενος στη συνά-
ντηση που είχε με τον πρόεδρο της 
Τουρκίας, ενώ, όπως δήλωσε, του 
τόνισε το θέμα των δύο Ελλήνων στρα-
τιωτικών που παραμένουν στις φυλα-
κές της Αδριανούπολης.  
«Έθεσα με ένταση το θέμα της τουρ-
κικής προκλητικότητας στο Αιγαίο, ως 
μια πληγή ανοιχτή, όχι μόνο για τις σχέ-
σεις ανάμεσα στις δύο χώρες, αλλά ως 
μια πληγή της Συμμαχίας» είπε ο Αλέ-
ξης Τσίπρας. 
«Δεν θα έλεγα ότι η συνάντησή μου με 
τον κ. Ερντογάν ήταν από τις πιο εύκο-
λες συναντήσεις» τόνισε ο πρωθυ-
πουργός και ανέφερε: «Έθεσα επιτα-

κτικά στον κ.Ερντογάν το θέμα των δυο 
στρατιωτικών που κρατούνται χωρίς 
να τους έχουν αποδοθεί κατηγορίες. 
Προφανώς ο κ.Ερντογάν αναφέρθηκε 
στο ζήτημα των οκτώ και του τόνισα ότι 
στην Ελλάδα η δικαιοσύνη είναι ανε-
ξάρτητη. Είπα ότι οι πραξικοπηματίες 
δεν είναι καλοδεχούμενοι στη χώρα 
μας».
Εστιάζοντας στην επίσκεψη του Τούρ-
κου προέδρου στην Αθήνα ο Έλληνας 
πρωθυπουργός εξήγησε ότι είχε στόχο 
να τεθούν οι βάσεις για ένα νέο πλαί-
σιο στις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας για 
να προσθέσει: «Του είχα πει και τότε 
ότι η Ελλάδα το 2018 αλλάζει σελίδα 
και είναι στο χέρι και της Τουρκίας να 
αλλάξουν σελίδα και οι ελληνοτουρκι-

κές σχέσεις».
Ο Αλέξης Τσίπρας διευκρίνισε πως με 
τον Τούρκο πρόεδρο συμφώνησαν να 
δώσουν έμφαση στις προσπάθειες για 
τη χαλάρωση της έντασης στο Αιγαίο. 
«Σήμερα είναι ιστορική μέρα, παίρ-
νει σάρκα και οστά η απόφαση της 
Συνόδου του Βουκουρεστίου» είπε ο 
πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Η 
πΓΔΜ παίρνει πρόσκληση για ενταξι-
ακές συνομιλίες οι οποίες θα ολοκλη-
ρωθούν μόνο εφόσον ολοκληρωθεί η 
συνταγματική διαδικασία».
Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την αισι-
οδοξία του για τις σχέσεις Ελλάδας - 
Τουρκίας λέγοντας: «Βγαίνοντας από 
την συνάντηση με τον κ.Ερντογάν έχω 
περισσότερες ελπίδες, απ’ ό,τι μπαίνο-
ντας στη συνάντηση αυτή».
Παράλληλα ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθά-
ρισε πως κατά τη διάρκεια της συνάντη-
σης που είχε με τον πρόεδρο της Τουρ-
κίας «κατέστη σαφές ότι το ζήτημα των 
δύο είναι μείζον ζήτημα για τις σχέσεις 
των δύο χωρών» ενώ συμπλήρωσε: 
«Του έδωσα να καταλάβει ότι το ζήτημα 
των 8 δεν μπορεί να συσχετίζεται με το 
θέμα των δύο».
«Η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις 
με τις άλλες χώρες, έχουμε την απαί-
τηση και οι άλλες χώρες να σέβονται 
την εθνική κυριαρχία» ανέφερε ο πρω-
θυπουργός. 
Σε ερώτηση που του έγινε σχετικά με 
τις σχέσεις που διατηρεί με τον κυβερ-
νητικό του εταίρο ο πρωθυπουργός 
απάντησε: «Δεν συμπίπτουν οι από-
ψεις μας με τον κυβερνητικό εταίρο για 
το θέμα της ΠΓΜΔ. Δεν υπήρξε ανα-
φορά στη Σύνοδο στο ζήτημα αυτό. Το 
κρίσιμο θέμα που απασχόλησε ήταν η 
δομή, το μέλλον της Συμμαχίας».
Μιλώντας για την προσφυγική κρίση ο 
Αλέξης Τσίπρας φάνηκε ιδιαίτερα αισι-
όδοξος και είπε χαρακτηριστικά: «Το 
τελευταίο διάστημα δεν παρατηρούμε 
φαινόμενα ανησυχητικά όσον αφορά 
τις ροές προσφύγων από την Τουρκία 
κι ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί και το 
επόμενο διάστημα».

Τσίπρας: Πολύ δύσκολη η συνάντησή μου 
με τον Ερντογάν

Μόνο η Ελλάδα δέχεται 
επαναπροωθήσεις από 
τη Γερμανία

Μ
όνο η Ελλάδα ανταποκρίνεται θετικά στο 
γερμανικό αίτημα για επαναπροωθήσεις 
προσφύγων, σύμφωνα με ρεπορτάζ που 
μεταδίδει η Deutsche Welle. Αρνητικές πα-

ραμένουν Αυστρία και Ιταλία. Μετά την Αλβανία και η 
ΠΓΔΜ αρνείται μόνιμα κέντρα ασύλου στο έδαφός της. 
Σε συνεντεύξεις τους σε γερμανικά μέσα ενημέρωσης 
οι υπουργοί Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς (Spiegel-Online) 
και ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρης 
Βίτσας (Frankfurter Allgemeine Zeitung) διαβεβαιώνουν 
πως η Ελλάδα έχει την πρόθεση να υπογράψει συμφω-
νία με τη Γερμανία για τις επαναπροωθήσεις προσφύ-
γων. Μάλιστα ο κ. Βίτσας εξέφρασε την άποψη ενδεχο-
μένως η συμφωνία να κλείσει και πριν τα τέλη Ιουλίου.

Ζεεχόφερ-Κικλ-Σαλβίνι: συμφώνησαν να 
συζητήσουν τις διαφορές τους
Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Χορστ Ζεεχόφερ 
με τον οποίο πρόκειται να συναντηθεί ο κ. Βίτσας στο 
πλαίσιο της διήμερης συνόδου των υπουργών Εσωτε-
ρικών της ΕΕ στο Ίνσμπρουκ της Αυστρίας έχει εκφρά-
σει την ελπίδα οι συμφωνίες με την Ελλάδα όπως και 
με την Αυστρία αλλά και την Ιταλία να υπογραφούν ως 
τις αρχές Αυγούστου. Γεγονός είναι όμως ότι προς το 
παρόν μόνο η Αθήνα ανταποκρίνεται θετικά στο γερμα-
νικό αίτημα. Από τη χθεσινοβραδινή συνάντηση του κ. 
Ζεεχόφερ με τον Ιταλό ομόλογο Ματέο Σαλβίνι όσο και 
από τη συνάντηση Ζεεχόφερ, Σαλβίνι και του υπουργού 
Εσωτερικών της Αυστρίας Χέρμπερτ Κικλ σήμερα το 
πρωί πριν την έναρξη της Συνόδου δεν προέκυψε κάτι 
ουσιαστικό.
Οι τρεις υπουργοί συμφώνησαν μεν σε κοινές συνεδρι-
άσεις τεχνικών κλιμακίων των τριών χωρών, στα επί-
μαχα όμως θέματα εξακολουθεί να επικρατεί διάσταση 
απόψεων. Στόχος του Χορστ Ζεεχόφερ είναι να πετύχει 
την επαναπροώθηση προσφύγων στην Ιταλία εφόσον 
έχουν αιτηθεί προηγουμένως άσυλο εκεί ή απευθείας 
στη χώρα διέλευσης, δηλαδή της Αυστρίας, μέσω της 
οποίας οι πρόσφυγες έρχονται στη Γερμανία. Τόσο η 
Ρώμη όσο και η Βιέννη αρνούνται μια τέτοιου είδους 
διευθέτηση. Ο κ. Ζεεχόφερ αναμένει πάντως δύσκολες 
συνομιλίες και έκανε λόγο για «ηράκλειο άθλο».

«Όχι» και από τα Σκόπια
Ο γερμανός υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι στο 
Ίνσμπρουκ θα συναντηθεί και με τον ευρωπαίο επί-
τροπο Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρη Αβραμό-
πουλο ώστε να ενημερωθεί για την πορεία της εφαρ-
μογής της απόφασης της πρόσφατης Συνόδου Κορυ-
φής της ΕΕ. Ένα από τα μέτρα της απόφασης αφορά τη 
δημιουργία μονίμων κέντρων ασύλου σε κράτη εκτός 
ΕΕ. Ο στόχος μάλλον δύσκολα θα πραγματοποιηθεί, 
τουλάχιστον σε ό,τι αφορά ευρωπαϊκές χώρες. Μετά 
την Αλβανία και η ΠΓΔΜ εκφράζεται αρνητικά. Σε συνέ-
ντευξη του στη Welt o υπουργός Εξωτερικών της χώρας 
Νικόλα Ντιμιτρόφ δηλώνει ότι για όσο διάστημα η 
χώρα του δεν είναι μέλος της ΕΕ δεν πρόκειται να ανα-
λάβει «τέτοιο φορτίο».
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Α
ντίθετα από τη ρητορι-
κή που αναπτύσσεται 
από την αντιπολίτευση 
πράγματι γυρίζει σε-

λίδα η χώρα μας, χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι θεραπεύονται όλες 
οι πληγές της οκταετίας της λιτό-
τητας και της μαυρίλας των μνη-
μονίων. Προφανώς περνάμε σε 
μια νέα περίοδο που τα μέσα ε-
κτέλεσης της πολιτικής είναι πλέ-
ον δικά μας», τόνισε ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Εξωτερικών 
Γιώργος Κατρούγκαλος στην ενη-
μέρωση που παραχώρησε σήμε-
ρα στους διπλωματικούς συντά-
κτες στο υπουργείο Εξωτερικών.
Ο κ. Κατρούγκαλος προέταξε τη 
δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για την Ελλάδα, στην οποία 
επιβεβαιώνεται το τέλος των μνη-
μονίων που σηματοδοτεί και μία 
καθαρή έξοδο από τα προγράμ-
ματα οικονομικής βοηθείας.
Αναφερόμενος στα ευρωπαϊκά 
θέματα έδωσε την εικόνα για τη 
συζήτηση γύρω από το μέλλον 
της ΕΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη 
διατυπώνοντας την εκτίμηση ότι 
είναι αλληλένδετο και με το μετα-
ναστευτικό πρόβλημα, το οποίο 
χρίζει αποτελεσματικής αντιμε-
τώπισης από την ΕΕ, γεγονός που 
διαφάνηκε και στην πρόσφατη 
Σύνοδο Κορυφής, η οποία σημα-
τοδοτήθηκε από την προσπά-

θεια διατήρησης της ενότητας 
της Ευρώπης απέναντι σε αυτό το 
μείζον ζήτημα αποδεικνύοντας 
ότι πρόκειται για ένα πολιτικό 
πρόβλημα της Ευρώπης.
Σχολιάζοντας το συμβιβασμό 
που επήλθε στην ΕΕ είπε ότι 
«άφησε ανοιχτά τα σοβαρά ζητή-
ματα», κυρίως όσον αφορά «μια 
συνολική λύση», όπως είναι η 
εξωτερική διάσταση του μετανα-
στευτικού -δηλαδή να παραμεί-
νουν οι μετανάστες στην πατρίδα 
τους- αλλά και η αποτελεσματι-
κότερη δυνατή φρούρηση των 
συνόρων της Ευρώπης, θέσεις 
που υποστηρίζει η χώρα μας. «Γι΄ 
αυτό, εμείς καλοδεχτήκαμε προ-
τάσεις όπως αυτή για την ευρω-
παϊκή ακτοφυλακή», σημείωσε.
Ο κ. Κατρούγκαλος ωστόσο 
έδωσε έμφαση στην εσωτερική 
διάσταση του μεταναστευτικού/
προσφυγικού, ως «βασική προ-
ϋπόθεση για μία αποτελεσματική 
λύση», εστιάζοντας στην «ανα-
γκαία αναμόρφωση του κανο-
νισμού του Δουβλίνου ώστε να 
μην επιβαρύνονται υπέρμετρα οι 
χώρες πρώτης υποδοχής».
Ειδικότερα, για το μέλλον της 
Ευρώπης ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ 
αναφέρθηκε και στην ελληνική 
πλατφόρμα δημόσιας διαβού-
λευσης με την ενεργοποίηση μιας 
ιστοσελίδας, όπου και οι Έλληνες 

θα μπορούν να εκφράσουν την 
άποψή τους με βάση ένα ερωτη-
ματολόγιο ανάλογο με αυτό των 
άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Παράλληλα έκανε μνεία στη 
σύνοδο της Πρωτοβουλίας Περι-
φερειακής Συνεργασίας της ΕΕ 
για τη γαλάζια ανάπτυξη στην 
περιοχή του Ιονίου και της Αδρι-
ατικής, που πραγματοποιή-
θηκε στην Κατάνια της Σικελίας. 
Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η 
Ελλάδα αποδέχτηκε να απευθυν-
θεί η πρόσκληση στη ΠΓΔΜ για 
συμμετοχή της σε αυτή τη δρα-

στηριότητα.
Αναφερόμενος στη Συνάντηση 
Κορυφής ΕΕ στη Σόφια σχετικά 
με τη διεύρυνση στα Δυτικά 
Βαλκάνια ο κ. Κατρούγκαλος 
επανέλαβε τη σαφή θέση της 
χώρας μας υπέρ της διεύρυν-
σης, η οποία, όπως σημείωσε, 
δεν είναι σε αντίθεση με την ανα-
γκαία εμβάθυνση και ομογενο-
ποίηση της ΕΕ. Παράλληλα σημα-
τοδότησε ως ιδιαίτερα σημα-
ντικό το γεγονός ότι για πρώτη 
φορά η χώρα μας προσκλήθηκε 
να συμμετάσχει στην παράλληλη 

Διαδικασία του Βερολίνου για 
το BREXIT, με τη συμμετοχή του 
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα 
στο Λονδίνο.
Κάνοντας μια αναδρομή στα πιο 
πρόσφατα πεπραγμένα οικονομι-
κής διπλωματίας ο κ. Κατρούγκα-
λος αναφέρθηκε στο οικονομικό 
Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης 
όπου συμμετείχε ως επικεφαλής 
μιας σημαντικής επιχειρηματικής 
αποστολής και στις επαφές που 
είχε εκεί με Ρώσους αξιωματού-
χους για θέματα προώθησης των 
οικονομικών σχέσεων.

Κατρούγκαλος: Η χώρα μας γυρίζει σελίδα
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Α
ν κάποιος διαβάσει με προσοχή το 
σκεπτικό για την απέλαση των δύο 
Ρώσων διπλωματών αντιλαμβάνε-
ται αμέσως πως εδώ και πολλούς 

μήνες διαδραματίζεται στη Βόρειο Ελλάδα, 
κυρίως, ένα ιδιόμορφο κατασκοπευτικό θρί-
λερ, το οποίο σχετίζεται άμεσα με τη διαδικα-
σία και στη συνέχεια με την τελική πράξη της 
διαπραγμάτευσης Αθηνών και Σκοπίων για 
το Μακεδονικό. Το θρίλερ αυτό διεξάγεται σε 
πολλαπλά επίπεδα και περιλαμβάνει χρημα-
τοδότηση και οργάνωση μετώπου αντίδρα-
σης στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ελλά-
δας και ΠΓΔΜ. Στο επίπεδο αυτό, οι επαφές 
του ρωσικού παράγοντα κάλυπταν ένα ευρύ 
φάσμα συνεργασίας με επιχειρηματικούς κύ-
κλους κυρίως της Βορείου Ελλάδος αλλά και 
με μητροπολίτες καθώς και μηχανισμούς της 
Εκκλησίας και συλλογικότητες. Σε ένα δεύτε-
ρο επίπεδο, εξίσου σημαντικό και γεωπολιτι-
κά κρίσιμο, η επιρροή του ρωσικού παράγο-
ντα ενισχύθηκε στη μοναστική κοινότητα του 
Αγίου Όρους. Εδώ υπάρχει η εξής εμπλοκή: με 
αφετηρία το Άγιον Όρος, το οποίο ανήκει στη 
δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
εκτυλίσσεται μία σκληρή αντιπαράθεση μετα-
ξύ του φιλορωσικού παράγοντα της ελληνικής 
Εκκλησίας και του Φαναρίου με δύο αιχμές: το 
ουκρανικό ζήτημα και αυτό της σχισματικής 
Αρχιεπισκοπής της ΠΓΔΜ. 
Ο οικουμενικός θρόνος επιχειρεί εδώ και 
καιρό να επιτύχει το αυτοκέφαλον της ουκρα-
νικής ορθόδοξης εκκλησίας και της άμεσης 
υπαγωγής της στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. 
Το εγχείρημα αυτό εξοργίζει τόσο το Πατριαρ-
χείο της Μόσχας όσο και τους μηχανισμούς 
του Κρεμλίνου. Επίσης, το Φανάρι ανέλαβε και 
κατάφερε με επιτυχία την αλλαγή ονομασίας 
της σχισματικής Αρχιεπισκοπής της ΠΓΔΜ 
σε Αρχιεπισκοπή Αχριδών ή Αχρίδος και την 
υπαγωγή της στο Οικουμενικό Πατριαρχείο 
αφαιρώντας έτσι την εκκλησιαστική αυτή 
οντότητα από το δυναμικό του Πατριαρχείου 
της Σερβίας. Στην αντίθετη όχθη παρατάσσο-
νται εκείνες οι ομάδες της Εκκλησίας της Ελλά-
δας οι οποίες παραδοσιακά και κυρίως από 
την περίοδο του μακαριστού Χριστοδούλου 
τάσσονταν με την πλευρά του ρωσικού παρά-
γοντα. Η μάχη, δηλαδή, μεταξύ του Οικου-
μενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και των 
αντιπάλων του στην αυτοκέφαλη Εκκλησία 
της Ελλάδας χτύπησε «κόκκινο» την τελευταία 
περίοδο. 
Όμως, κατά την παρέλευση των τελευταίων 
μηνών παρατηρήθηκε πως στο Άγιον Όρος 
υπήρξαν και συναντήσεις συγκεκριμέ-
νων παραγόντων του λεγόμενου εθνικιστι-
κού-πατριωτικού χώρου που δρουν στην 
Ελλάδα με πολιτικούς τόσο της Άκρας Δεξιάς 
(Χρυσή Αυγή) όσο και των ακραίων εκδοχών 

της συντηρητικής παράταξης με αντικείμενο 
συζήτησης βεβαίως το Μακεδονικό αλλά 
και τις δυνατότητες συνεργασίας τους σε διά-
φορα επίπεδα. Πυρήνας των δραστηριοτή-
των σε όλα τα επίπεδα στο Άγιον Όρος ήταν 
τόσο η ρωσική μονή όσο και άλλες μονές στις 
οποίες παρατηρήθηκε ενίσχυση της επιρροής 
του Πατριαρχείου της Μόσχας. Η πλευρά του 
Φαναρίου ήδη είχε αντιδράσει επιχειρώντας 
να επιτύχει «ουκρανοποίηση» της ρωσικής 
μονής στο Άγιον Όρος. Σύμφωνα με επιβε-
βαιωμένες πληροφορίες, Δούρειος Ίππος του 
οικουμενικού θρόνου σε αυτό το εγχείρημα 
είναι η Μονή Βατοπεδίου, έστω και αν η έξω-
θεν μαρτυρία παραπλανά, όπως υποστηρί-
ζουν καλά πληροφορημένοι εκκλησιαστικοί 
κύκλοι. 
Η απόφαση απέλασης των δύο Ρώσων διπλω-
ματών αποτελεί την κορύφωση μίας διαδικα-
σίας και ελήφθη στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. 
Δεν είναι, δηλαδή, απόφαση του Υπουργείου 
Εξωτερικών αλλά απόφαση του Μαξίμου με 
την προφανώς σύμφωνη γνώμη των ελληνι-
κών υπηρεσιών ασφαλείας.
Παράλληλα, και με δεδομένο ότι το δίκτυο 
παρακολούθησης των δραστηριοτήτων της 
ρωσικής διπλωματίας στη Βόρειο Ελλάδα 
οργανώθηκε από κοινού με αμερικανικές 
υπηρεσίες ασφαλείας, προκύπτει το συμπέ-
ρασμα πως θα πρέπει να αναμένονται και νέες 
εξελίξεις σε αυτό το κατασκοπευτικό θρίλερ. 
Οι εξελίξεις αυτές αφορούν και σε επιχειρη-
ματικές δραστηριότητες καθώς και στην κινη-
τικότητα που παρατηρείται σε εκκλησιαστι-
κούς κύκλους και ιδιαίτερα στο Άγιον Όρος.
Σημειώνεται πως ο αμερικανικός παράγων 
σε συνεργασία με υπηρεσίες ασφαλείας κι 
άλλων δυτικών χωρών, όπως της Γερμανίας, 
έχει ενεργοποιηθεί και στα δυτικά Βαλκά-
νια με επίκεντρο αυτήν τη στιγμή τα Σκόπια 
και τη δραστηριότητα του απολύτως ρωσι-
κής επιρροής εθνικιστικού κόμματος VMRO, 
το οποίο αποτελεί ως πολιτική οργάνωση τον 
ενεργό βραχίονα του ρωσικού παράγοντα σε 
αυτόν τον χώρο των Βαλκανίων από τα τέλη 
του 19ου αιώνα. Ο μέχρι σήμερα ηγέτης του 
VMRO και πρώην πρωθυπουργός αλλά και 
υπόδικος Νίκολα Γκρουέφσκι θεωρείται ξεκά-
θαρα ως ο άνθρωπος της Μόσχας ο οποίος 
και καθορίζει ακόμη την πολιτική γραμμή του 
κόμματος στη Βουλή της πΓΔΜ.  
Και μία τελευταία επισήμανση. Η αποκάλυψη 
της είδησης περί απελάσεως δύο Ρώσων 
διπλωματών δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι 
συνέπεσε χρονικά με την έναρξη της Συνόδου 
Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.
Το μήνυμα της ελληνικής κυβέρνησης προς 
τη Δύση και την Ατλαντική Συμμαχία είναι 
δηλαδή ξεκάθαρο. Όπως λέμε: «By the 
book»!

Κατασκοπευτικό θρίλερ στη Βόρειο Ελλάδα

Την πρόθεσή τους να ιδρύσουν νέο, δεξιό κόμμα με «βολές για το Σκοπιανό» αλλά 
και «για να πέσει η κυβέρνηση» ανακοίνωσαν Μπαλτάκος και Δημήτρης Καμμένος

Καμμένος-Μπαλτάκος: Ιδρύουν 
νέο, δεξιό κόμμα με βολές για 
να πέσει η κυβέρνηση

Ό
πως αναφέρουν «Ανακοινώνου-
με σήμερα την πρόθεση μας για 
την ίδρυση ενός δεξιού κόμμα-
τος με περαιτέρω σκοπό την δι-

ευκόλυνση σχηματισμού ενός ευρύτερου 
Πατριωτικού Μετώπου, έτσι ώστε αφενός 
μεν να αποφευχθεί η παράδοση του ονό-
ματος της Μακεδονίας σε Σλάβους, αφ’ ετέ-
ρου δε να απομακρυνθεί από την εξουσία η 
αριστερή κυβέρνηση, που όχι μόνο προχώ-
ρησε σε αυτή την ιεροσυλία, αλλά παράλ-
ληλα αποτελεί προφανή τροχοπέδη για την 
οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Πρόεδρος αυτού του πατριωτικού κόμμα-
τος θα είναι ο κ. Δημήτρης Καμμένος και 
Γενικός Γραμματέας ο κ. Τάκης Μπαλτάκος.
Απευθυνόμαστε στους Έλληνες πατριώτες, 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που αντιτί-
θενται στην παράδοση  του ιερού ονόματος 
της Μακεδονίας.
Απευθυνόμαστε σε αυτούς που δεν αποδέ-
χονται τον εκφυλισμό της παιδείας και των 
πατροπαράδοτων αξιών, ηθών και εθίμων 
του Ελληνικού λαού.
Απευθυνόμαστε σε όσους επιθυμούν την 
αποκατάσταση του νόμου και της τάξης 
στην Χώρα, με αποφασιστική καταστολή 
της εγκληματικότητας.
Απευθυνόμαστε σε όσους αποστρέφο-
νται τις επιθέσεις κατά της Εκκλησίας και της 
Ορθοδοξίας.

Απευθυνόμαστε σε όσους δακρύζουν όταν 
ακούνε τον Εθνικό Ύμνο και το ̈ Μακεδονία 
ξακουστή.̈      
Και παρά δύναμιν τολμηταί».

Μπαλτάκος: Όχι στον γιάπικο φι-
λελευθερισμό της ΝΔ
«Δεν θέλουμε να στραφούμε εναντίον του 
οιουδήποτε κόμματος», ανέφερε, μιλώντας 
σε ραδιοφωνικό σταθμό, ο κ. Μπαλτάκος, 
μιλώντας για την πρόθεσή του να προχω-
ρήσει στην ίδρυση κόμματος από κοινού με 
τον Δημ. Καμμένο.
«Από Σεπτέμβρη και μετά θα έρθουμε σε 
επαφή με άλλους κομματικούς σχηματι-
σμούς για να συνεργαστούμε», εξήγησε, 
φέρνοντας παράδειγμα την «Ελιά», από τα 
δεξιά.
Αναφερόμενος στον Δημήτρη Καμμένο, 
ο κ. Μπαλτάκος εξήγησε πως γνωρίζονται 
πολλά χρόνια. «Στο Άγιο Όρος πάμε μαζί», 
δήλωσε χαρακτηριστικά.
Σε ερώτηση για το εάν ο νέος πολιτικός 
φορέας θα μπορούσε να συνεργασία με τη 
Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μπαλτάκος ανέφερε 
πως «Θα συνεργαστούμε με τη ΝΔ, θέτο-
ντας όρους και κόκκινες γραμμές, γιατί το 
κόμμα μας θα ένα κόμμα που θα έχει πολύ 
λαϊκά χαρακτηριστικά. Ένα κόμμα που δεν 
μπορεί να δεχθεί τον γιάπικο φιλελευθερι-
σμό της ΝΔ».

Μ
εταξύ 2017 και 2018 ο πλη-
θυσμός της Ελλάδας μειώ-
θηκε κατά περίπου 30.000 
άτομα και συγκεκριμένα 

από 10.768.000 σε 10.738.000, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα 
στη δημοσιότητα η Ευρωπαΐκή Στατι-
στική Υπηρεσία (Eurostat).
Στο σύνολο της ΕΕ ο πληθυσμός αυξή-
θηκε κατά περίπου 1 εκατομμύριο, από 

511,5 εκ. σε 512,5 εκ.
Η μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση 
σημειώθηκε στη Μάλτα (3,2%), στο 
Λουξεμβούργο (1,9%), στη Σουηδία (1,2 
%) στην Ιρλανδία (1,1%) και στην Κύπρο 
(1,1%).
Αντιθέτως οι μεγαλύτερες μειώσεις 
σημειώθηκαν στη Λιθουανία (1,3%) 
στην Κροατία (1,1%) και στη Λετονία 
(0,8%).

Μειωμένος κατά 30.000 ο 
πληθυσμός της Ελλάδας σε 
σχέση με το 2017



913 Ιουλίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

Σφάζονται τα αδέρφια Μπιθικώτση για 
τα τραγούδια του πατέρα τους

Δ
ικαστική διαμάχη έχει ξεσπάσει ανάμε-
σα στα παιδιά του Γρηγόρη Μπιθικώτση 
με αφορμή τα πνευματικά δικαιώματα 
των τραγουδιών. Σύμφωνα με δημοσί-

ευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» ο γιος 
του αείμνηστου τραγουδιστή Γρηγόρης κοινοποί-
ησε χθες στην ετεροθαλή αδερφή του Άννα εξώ-
δικο. «Δεν είναι ωραίο τα αδέρφια να φτάνουν 
στα δικαστήρια. Αν μπορούσα και αυτή την ύστα-
τη στιγμή να έρθω σε συνεννόηση με την αδερφή 
μου, τότε δεν θα χρειαζόταν να προσφύγω στη 
Δικαιοσύνη», λέει χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης 
Μπιθικώτσης.
Ο λόγος που ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης έστειλε 
εξώδικο στην αδερφή του είναι  η εν γένει στάση 
της όλα αυτά τα χρόνια και οι παραστάσεις-συ-
ναυλίες -αφιερώματα που διοργάνωνε προβάλ-
λοντας το έργο του αείμνηστου δημιουργού, 
χωρίς την προφορική ή γραπτή άδεια εκείνου ή 
της μητέρας του Μεταξίας.
Πάντως τα δύο αδέρφια δεν διατηρούν και τις 
καλύτερες σχέσεις καθώς έχουν να μιλήσουν 13 
χρόνια, δηλαδή από τότε που έχει πεθάνει ο πατέ-
ρας τους. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γρηγόρης 
Μπιθικώτσης είχε επιλέξει πριν φύγει από τη ζωή 
να αφήσει ως αποκλειστικούς και νόμιμους δικαι-
ούχους του περιουσιακού (πνευματικά και συγγε-
νικά) δικαιώματος τη σύζυγό του Μεταξία Μπιθι-
κώτση και του ηθικού δικαιώματος του Γρηγόρη 
Μπιθικώτση στο σύνολο του έργου του, αποκλεί-
οντας με αυτό τον τρόπο την κόρη του Άννα.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο υιός Μπιθικώ-
τσης, «εξακολουθεί χωρίς νόμιμο δικαίωμα και 
χωρίς τη δική μας άδεια να πραγματοποιεί, όπως 
και κατά το παρελθόν έπραττε, μουσικές εκδη-
λώσεις, παραστάσεις, συναυλίες με θέμα το έργο 
του μεγάλου δημιουργού και μάλιστα χωρίς να 

πληρούνται οι προδιαγραφές που αρμόζουν σε 
μια τέτοια παρουσίαση ώστε να προστατεύεται 
και να διαφυλάσσεται το έργο αυτό» και συνε-
χίζει: «Στη δημόσια διαθήκη του ο πατέρας μου 
έλεγε ότι θεωρώ το γιο μου Γρηγόρη φυσικό μου 
διάδοχο και συνεχιστή της ιστορίας μου σε όλα 
τα καλλιτεχνικά δρώμενα. Όταν ο οποιοσδήποτε 
και όχι μόνο η αδερφή μου θέλει να κάνει παρα-
στάσεις, εκδηλώσεις, συναυλίες χρησιμοποιώ-
ντας και προβάλλοντας το πνευματικό έργο του 
πατέρα μου, θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη, είτε 
προφορική είτε γραπτή έγκριση τόσο της μητέρας 
μου όσο και τη δική μου».
Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης συμπλήρωσε ακόμα 
ότι η αδερφή του Άννα ουδέποτε ως σήμερα 
ζήτησε άδεια από τον ίδιο και τη μητέρα του 
παρόλο που πέρσι της είχαν στείλει επιστολή και 
της ζητούσαν να έρχεται σε συνεννόηση μαζί τους 
εκείνη δεν συμμορφώθηκε. «Δεν θέλω να ακού-
γεται για άλλο λόγο το όνομα του πατέρα μου, 
εκτός από το τεράστιο έργο που άφησε πίσω του. 
Δυστυχώς όμως αναγκάζομαι να προβώ σε νομι-
κές διαδικασίες, καθώς από την άλλη πλευρά δεν 
βρήκα κατανόηση. Αν υπήρχε διάθεση συνεννό-
ησης από την άλλη πλευρά όλα θα μπορούσαν να 
συζητηθούν».
Από την πλευρά της η Άννα Μπιθικώτση δήλωσε 
άγνοια για το θέμα του εξωδίκου καθώς όπως 
είπε βρίσκεται στο Βελβεντό Κοζάνης και δεν έχει 
πρόσβαση στην ηλεκτρονική τους αλληλογραφία 
για τη σειρά συναυλιών «Βαμβακάρης – Μπιθι-
κώτσης, ο ρεμπέτης και ο Σερ». «Βρίσκομαι στη 
Βόρειο Ελλάδα και δεν έχω τη δυνατότητα μέσα 
από το κινητό μου, στην περιοχή που είμαι, να 
μπω στα δεδομένα μου και δεν έχω ιδέα». Στη 
συνέχεια πάντως απέφυγε να τοποθετηθεί επί της 
ουσίας στο θέμα.
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εδώ Κύπρος

Σ
τις αρχές Σεπτεμβρίου μετατέθηκε η συζήτη-
ση για αλλαγή του εκλογικού νόμου και εισα-
γωγή της οριζόντιας ψηφοφορίας στις Βου-
λευτικές εκλογές και για τις Ευρωεκλογές, με-

τά από αίτημα του ΔΗΚΟ, που έγινε αποδεκτό από τα 
υπόλοιπα κόμματα.
 οριζόντια ψηφοφορία για τις Ευρωεκλογές και Βου-
λευτικές εκλογές, επιχειρείται να εισαχθεί με προ-
τάσεις νόμου που κατατέθηκαν από τους Οικολό-
γους και τη Συμμαχία Πολιτών και ήταν στην ημερή-
σια διάταξη της Ολομέλειας της Βουλής με πρόταση 
νόμου για οριζόντια ψηφοφορία και στις δημοτικές 
εκλογές, που κατέθεσε ο ΔΗΣΥ και η οποία αποσύρ-
θηκε.
Στην έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικών προς την 
Ολομέλεια της Βουλής, αναφέρεται ότι ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ 
και ΔΗΚΟ τοποθετήθηκαν κατά των προτάσεων 
νόμου για οριζόντια ψηφοφορία στις βουλευτικές 
εκλογές και τις ευρωεκλογές.
Τοποθετούμενος πρώτος, επί του αιτήματος για ανα-
βολή, ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών Γιώργος 
Λιλλήκας είπε ότι δεν έχει ένσταση να ψηφιστούν 
οι νόμοι νωρίς το Φθινόπωρο ώστε η οριζόντια να 
ισχύσει στις ευρωεκλογές.
Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργα-
σία Πολιτών Γιώργος Περδίκης εξέφρασε την πεποί-

θηση ότι εφόσον δοθεί αναβολή δεν θα γίνει ανα-
φορά στον άγραφο νόμο για μη αλλαγή του εκλογι-
κού νόμου ένα χρόνο προ των εκλογών και ότι η ορι-
ζόντια θα συζητηθεί το Σεπτέμβρη.
Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Νουρής είπε ότι ο 
ΔΗΣΥ αποδέχεται την αναβολή υπό την προϋπόθεση 
ότι τις πρώτες ημέρες του Σεπτέμβρη θα ολοκληρω-
θεί η συζήτηση και θα προχωρήσει η ψήφιση.
Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος υπενθύ-
μισε τον άγραφο νόμο για μη τροποποίηση του εκλο-
γικού νόμου κατά το χρονικό διάστημα του 1 έτους 
πριν από τις εκλογές και πρόσθεσε ότι «θέλουμε 
να μείνει σταθεροί ότι τον τελευταίο χρόνο πριν τις 
εκλογές δεν αλλάζει ο εκλογικός νόμος».
Ο Βουλευτής της Αλληλεγγύης Μιχάλης Γιωργάλ-
λας εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να γίνουν πολλά 
άλλα εκτός από την αλλαγή στον εκλογικό νόμο για 
να ανακάμψει το κύρος της πολιτικής και των πολι-
τικών, από την απαξία που αντιμετωπίζει στο εκλο-
γικό σώμα.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Ελένη Μαύ-
ρου είπε πως η προσπάθεια που έγινε από την Επι-
τροπή ήταν να ολοκληρωθεί όσο πιο έγκαιρα η εξέ-
ταση των προτάσεων νόμου, «για να είμαστε στο 
πλαίσιο του ενός έτους, δεν πρέπει να καθυστερήσει 
περαιτέρω από τον Σεπτέμβρη», συμπλήρωσε.

Το Σεπτέμβρη οι προτάσεις νόμου για οριζόντια 
ψηφοφορία σε βουλευτικές και ευρωεκλογές 

Σταθμός η δημιουργία Υφυπουργείου 
Τουρισμού, λέει η Κυβέρνηση 

Τ
ην απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων με 
την οποία εγκρίνεται η δημιουργία Υφυπουργεί-
ου Τουρισμού χαιρετίζει η Αναπληρώτρια Κυβερ-
νητική Εκπρόσωπος Κλέλια Βασιλείου, σημειώ-

νοντας πως «αποτελεί σταθμό για την ενίσχυση του του-
ριστικού τομέα, ενός εκ των βασικότερων πυλώνων της 
οικονομίας μας».
Σε γραπτή της δήλωση, η κ. Βασιλείου αναφέρει ότι με 
τη σύσταση του Υφυπουργείου και την έναρξη των εργα-
σιών του στις 2 Ιανουαρίου 2019, ξεκινά και η υλοποί-
ηση της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό που δια-
μορφώθηκε κατά την προηγούμενη πενταετία, ως απο-
τέλεσμα διαβουλεύσεων με όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς.
Η στρατηγική, συνεχίζει, περιλαμβάνει σαφή στοχοθέ-
τηση και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης που θα οδη-
γήσουν στην αναβάθμιση και προβολή του τουριστικού 
προϊόντος.

«Με τη λειτουργία του Υφυπουργείου, το κυπριακό του-
ριστικό προϊόν θα διαφοροποιηθεί, θα εμπλουτισθεί 
στοχευμένα και θα ενισχυθεί ποιοτικά, εντάσσοντας την 
Κύπρο στη σύγχρονη τουριστική αγορά ως έναν από τους 
πλέον ανταγωνιστικούς προορισμούς υψηλής στάθμης» 
αναφέρει η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος.
Λέει επίσης ότι η μεθοδική εφαρμογή μιας συγκροτημέ-
νης στρατηγικής από ένα φορέα με πολιτική καθοδήγηση 
που θα εποπτεύει αποκλειστικά τον Τουρισμό, θα επι-
τρέψει να εξελιχθεί όλη η δυναμική του. Έτσι μπορούμε 
μεσοπρόθεσμα να αναμένουμε πολύ σημαντικά αποτελέ-
σματα, ως προς τον όγκο των αφίξεων, την παροχή ακόμα 
πιο ποιοτικών υπηρεσιών, την αύξηση των εσόδων από 
την τουριστική βιομηχανία, την αντιμετώπιση του προ-
βλήματος της εποχικότητας και την ανάπτυξη νέων εξειδι-
κευμένων αγορών, με γενική προοπτική την αύξηση της 
συνεισφοράς του τουρισμού στην οικονομία μας, κατα-
λήγει.

Τ
ο γλωσσάρι δημιουργήθηκε με την εύνοια της Ενωσης Συντακτών Κύ-
πρου (ΕΣΚ) παρά το τι δηλώνεται επίσημα από την ηγεσία της, δηλώνει 
το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της, Γιώργος Θεοδούλου, προβαί-
νοντας στην εκτίμηση ότι παραβιάζεται το καταστατικό της οργάνωσης.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Γιώργος Θεοδούλου, αναφέρει ότι «ήμουν σε συνε-
δριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου αποφασίστηκε να προχωρήσουμε 
στην δημιουργία του γλωσσαρίου γι αυτό θα δείτε ότι ο Γενικός Γραμματέας του 
ΔΣ της ΕΣΚ είναι ο επιλεγμένος ειδικός εμπειρογνώμονας του ΟΑΣΕ».
Οσον για την ουσία του γλωσσαρίου, σημειώνει, «οι φόβοι και ανησυχίες μας 
όσοι αντιδράσαμε τελικά επιβεβαιώθηκαν διότι υπάρχουν όροι που παραχαρά-
ζουν την ιστορία, το συναίσθημα και τα όσα έζησε ο Κυπριακός λαός».
«Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στην προσπάθεια που γίνεται να κατηγορηθώ 
ως μέλος του ΔΣ της ΕΣΚ, το οποίο παραβιάζει την απόφαση του ΔΣ που ήταν 
οκτώ ψήφοι υπέρ το να προχωρήσουν προς το γλωσσάρι και ένας εναντίον. 
Θα πω ότι το ανώτερο όργανο της ΕΣΚ είναι η Γενική Συνέλευση και το ανώτατο 
όργανο το Καταστατικό», προσθέτει.
Το Καταστατικό, συνεχίζει ο κ. Θεοδούλου, ορίζει σε βασικό του άρθρο ότι το ΔΣ 
έχει ως βασικό σκοπό μεταξύ άλλων την υπεράσπιση της ελευθερίας έκφρασης. 
Επομένως πιστεύω, αναφέρει, ότι το ΔΣ της ΕΣΚ παραβιάζει αυτό το άρθρο και 
έτσι έχω το δικαίωμα να διαφωνήσω και να προβάλω την άποψη μου δημόσια.
Κληθείς να σχολιάσει αν τίθεται θέμα παραίτησης της ηγεσίας της ΕΣΚ, αναφέρει 
ότι «μόνο ακολουθώντας το Καταστατικό μπορούμε να προχωρήσουμε σε κάτι 
τέτοιο. Το να υπογράφουν 170 δημοσιογράφοι, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς 
δεν είναι μέλη της ΕΣΚ ή κάποιοι μέλη αλλά δεν έχουν τις συνδρομές τους πλη-
ρωμένες δημιουργεί πρόβλημα. Ομως υπάρχουν τρόποι για να οδηγηθούμε σε 
αυτή την εξέλιξη».
Η αλήθεια όμως είναι, αναφέρει, ότι εμένα προσωπικά τουλάχιστον δεν είναι 
σκοπός μου αυτός. «Εκλέγηκε ένα ΔΣ με δημοκρατικό τρόπο, ένας Πρόεδρος και 
θα πρέπει να τελειώσει την θητεία του στα τρία χρόνια. Αν παραβιάζει σοβαρά το 
Καταστατικό και κρίνουν αρκετοί συνάδελφοι ότι αυτή η ηγεσία δεν τους κάνει, 
δική τους υπόθεση να ασχοληθούν. Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτό διότι τώρα 
αυτό που με αφορά είναι η προσβολή της δημοσιογραφικής μας ιδιότητας και η 
καταστρατήγηση της ελευθερίας έκφρασης», συμπληρώνει.
Από τη στιγμή που η υιοθέτηση ή απόρριψη του γλωσσαρίου είναι προαιρετική, 
δεν προκύπτει ζήτημα συρρίκνωσης της ελευθερίας του Τύπου, όπως αυθαίρετα 
προβάλλεται ο συναφής ισχυρισμός, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Συντακτών Κύπρου Γιώργος Φράγκος.
«Συνεπώς, θέμα παραβίασης του Καταστατικού της ΕΣΚ από μέρους της ηγε-
σίας της Οργάνωσης δεν μπορεί να εγείρεται,» πρόσθεσε, κληθείς να σχολιάσει 
δήλωση του μέλους του Δ.Σ. της ΕΣΚ Γιώργου Θεοδούλου στο ΚΥΠΕ.
Το γλωσσάρι, αναφέρει, θα το κρίνει η καθημερινή δημοσιογραφική πρακτική, 
η ίδια η ζωή. «Το Δ.Σ. της ΕΣΚ είναι εδώ για να ενώνει και όχι για να διχάζει τους 
δημοσιογράφους. Συνεπώς, δεν θα εμπλακεί στην όποια διελκυστίνδα βρίσκε-
ται σε εξέλιξη», τονίζει.
Ο κ. Φράγκος σημειώνει ότι τα οργανωμένα σύνολα, μεταξύ αυτών και οι συνδι-
καλιστικές οργανώσεις, οι ενέργειες και αποφάσεις τους, κρίνονται δια θεσμοθε-
τημένων διαδικασιών και καταστατικών προνοιών.
«Αυτές οι αποφάσεις κρίνονται στα συλλογικά όργανα που στην περίπτωση της 
Ένωσης Συντακτών Κύπρου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης και 
οι ετήσιες γενικές συνελεύσεις. Το Δ.Σ. της ΕΣΚ στη 19η συνεδρίασή του, με ημε-
ρομηνία 10 Οκτωβρίου 2017, προέκρινε την ιδέα εκπόνησης γλωσσαρίου κοινά 
αποδεκτών όρων μεταξύ Ε/κ και Τ/κ δημοσιογράφων, αλλά την ίδια ώρα ξεκα-
θάρισε προς πάσα κατεύθυνση ότι η οργάνωση, ως συνδικαλιστικό όργανο, δεν 
πρόκειται να εμπλακεί και δεν έχει εμπλακεί, κατ  ́ουδένα τρόπο, στη διαδικασία 
εκπόνησής του. Αυτή είναι η πάσα και μόνη αλήθεια», συμπληρώνει.

Τριγμοί στην ΕΣΚ με αφορμή 
το γλωσσάρι 



11ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ13 Ιουλίου 2018

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ12 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

13 Ιουλίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ.
= EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ

 

 
Ρούλα Μαργαρώνη
1414 King Street East, Unit 26

(289) 316-0568
rmargaronis@allstate.ca

1032E_DN175294_11/17

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας



13ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ13 Ιουλίου 2018

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ14 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

13 Ιουλίου 2018
www.hellasnews-radio.com



1513 Ιουλίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Γ
ια τα πυρά που δέχεται από 
κόμματα της αντιπολίτευ-
σης ο Υπουργός Οικονο-
μικών Χάρης Γεωργιάδης, 

μίλησε ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας σ’ αποκλειστική συνέντευξη 
που παραχώρησε στο ΣΙΓΜΑ και 
το Γιάννη Καρεκλά.
«Όντως αποτελεί γεγονός ότι από 
την ώρα που υπήρξαν αντιδρά-
σεις ο υπουργός Οικονομικών 
έθεσε την παραίτησή του εις την 
διάθεσή μου. Σήμερα αναλαμβά-
νει η επιτροπή που διόρισε ο Γενι-
κός Εισαγγελέας  Είναι δικαίωμα 
της αντιπολίτευσης να ασκεί κρι-
τική και ζητά την ανάληψη πολι-
τικών ευθυνών», είπε και πρό-
σθεσε:
«Αλλά δεν θα ήταν ορθότερο κάτι 
ανάλογο να γίνει όταν περατω-
θούν οι έρευνες της επιτροπής; » 
διερωτήθηκε.
Την ίδια ώρα, συνέχισε, δέχεσαι 
την παραίτηση ενός Υπουργού ο 
οποίος με τις πολιτικές του δρά-
σεις με την έγκριση της Κυβέρνη-
σης παραδίδει μια Οικονομία με 
4% ανάπτυξη με πλεονάσματα και 
ένα αναπτυξιακό προϋπολογισμό 
με δημοσιονομική πειθαρχεία;
«Διαγράφεις την προσφορά ή 
για να του αποδώσεις πολιτική 
ευθύνη ή για να τον θυσιάσεις για 
να τύχεις της αποδοχής;»διερωτή-
θηκε και κατέληξε:
«Η ευθύνη στο ποιόν διορίζω και 
παύω ανήκει σε εμένα».
Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός 
ότι «το πιστόλι μπήκε στον κρό-
ταφό του» για δεύτερη φορά, ο 
ΠτΔ απάντησε πως ο ίδιος παρέ-
λαβε ένα κράτος με πολύ σοβαρά 
προβλήματα, ωστόσο έλαβε 
«αποφάσεις ευθύνης».
Όπως τόνισε, το κράτος βρισκό-
ταν στα πρόθυρα της χρεοκο-
πίας, έχει ρευστά διαθέσιμα για 
τους μισθούς ενός μήνα, με τον 
τραπεζικό τομέα να αντιμετωπί-
ζει σημαντικά προβλήματα την 
ώρα που η Κύπρος είναι μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαί-
τερα της ευρωζώνης και δέχτηκε 
την επιμονή των θεσμών να δοκι-
μάσουν τη μέθοδο της αυτοχρη-
ματοδότησης, δηλαδή του bail in 
για την ανακεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών.

ΠτΔ: Εγώ 
αποφασίζω ποιον 
διορίζω και παύω 

Ενώπιον της 
Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Οικονομικών που 
θα συνέλθει εκτάκτως στις 
9 το πρωί της Παρασκευής, 
τίθεται ο Συμπληρωματικός 
Προϋπολογισμός για το 
2018, που ενέκρινε το 
Υπουργικό Συμβούλιο 
στις 4 Ιουλίου 2018 και 
που περιλαμβάνεται 
στην ημερήσια διάταξη 
της τελευταίας τακτικής 
συνεδρίας της Ολομέλειας 
της Βουλής πριν τις θερινές 
διακοπές, στις 13 Ιουλίου.

Ο 
Συ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κό ς 
Προϋπολογισμός προ-
νοεί την παραχώρηση 
πρόσθετων πιστώσε-

ων ύψους €25.165.000. Σύμφω-
να με το παράρτημα που συνο-
δεύει το νομοσχέδιο, τα 25 εκα-
τομμύρια ευρώ ζητούνται για να 
προστεθούν στα 10 εκ. που ήδη 
εγκρίθηκαν για τη δημιουργία α-
ποθεματικού στο Ταμείο Αλλη-
λεγγύης.
Περαιτέρω, στο σημείωμα που 
συνοδεύει το νομοσχέδιο αναφέ-
ρεται ότι λόγω πρόσθετων ανα-
γκών που προέκυψαν, τα διά-
φορα Υπουργεία/Τμήματα υπέ-
βαλαν διάφορα αιτήματα προς 
το Υπουργείο Οικονομικών για 
παραχώρηση πρόσθετων πιστώ-
σεων ή και τροποποίηση συγκε-
κριμένων άρθρων του περί Προ-
ϋπολογισμού Νόμου του 2018 
(Νόμος Αρ.51(ΙΙ) του 2017) για 
την εύρυθμη λειτουργία της κρα-
τικής μηχανής.
Προστ ίθεται ότ ι οι ανάγκες 
αυτές περιλαμβάνουν πρόσθετες 
πιστώσεις για κάλυψη αναγκών 
σε κοινωνικές παροχές, παροχές 
υγείας-επιδόματα ιατρών ειδικής 
ιατρικής, ρυθμίσεις θέσεων της 

Δικαστικής Υπηρεσίας, ρυθμίσεις 
θέσεων του Κυπριακού Στρατού 
(δομή Υπαξιωματικών), ρυθμί-
σεις θέσεων του Εφόρου Εται-
ρειών και Επίσημου Παραλήπτη 
και έγκριση της Βουλής των Αντι-
προσώπων για καταβολή νέου 
επιδόματος στα μέλη του Ειδικού 
Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού της 
Αστυνομίας και για αυτά προο-
ρίζονται οι υπόλοιπες 165 χιλιά-
δες ευρώ.
Διευκρινίζεται ότι επειδή δεν 
υπάρχουν διαθέσιμες αποδεκτές 
εξοικονομήσεις από άλλες Ομά-
δες/Υποομάδες του ιδίου Κεφα-
λαίου, αλλά ούτε είναι δυνατή η 
μεταφορά ισόποσων πιστώσεων 
από το Κεφάλαιο 18.30 «Μη 
Προβλεπόμενες Δαπάνες και 
Αποθεματικό» οι απαιτούμενες 
πιστώσεις θα πρέπει να εξασφα-
λιστούν με την ψήφιση Συμπλη-
ρωματικού Προϋπολογισμού.
Στο σημείωμα αναφέρεται ότι το 
συνολικό ύψος των πρόσθετων 
πιστώσεων, για τις οποίες απαι-
τείται η ψήφιση Συμπληρωμα-
τικού Προϋπολογισμού από τη 
Βουλή, ανέρχεται 
στα €25,2 εκ.
Οι 165. 000 ευρώ, 
με βάση το παράρ-
τημα ζητούνται για 
την κάλυψη αυξη-
μέ ν ης  δαπά ν ης 
που προέκυψε για 
καταβολή του κατ’ 
αποκοπή επιδόμα-
τος ύψους 500 ευρώ μηνιαίως, 
σε ιατρικό προσωπικό που υπη-
ρετεί στο τμήμα ατυχημάτων και 
επειγόντων περιστατικών των 
δημόσιων νοσηλευτηρίων για 
τον μήνα Δεκέμβριο, σε ειδικούς 
γιατρούς και σε εντατικολόγους 
που υπηρετούν στις μονάδες 
εντατικής θεραπείας των Γενικών 
Νοσοκομείων Λευκωσίας και 
Λεμεσού, καθώς και στη μονάδα 

εντατικής θεραπείας παίδων του 
Μακάρειου Νοσοκομείου, ανα-
φορικά με το έτος 2018.
Διευκρινίζεται ότι η ουσιαστική 
επιβάρυνση του δημοσιονομι-
κού ισοζυγίου από την έγκριση 
της προτεινόμενης πρότασης 
Συμπληρωματικού Προϋπολογι-
σμού είναι μηδαμινή και δεν ανα-
μένεται να επηρεάσει το δημο-
σιονομικό στόχο που έχει τεθεί 
για δημοσιονομικό πλεόνασμα 
ύψους 1,7% του ΑΕΠ.
Με το νομοσχέδιο γ ια τον 
Συμπληρωματικό Προϋπολο-
γισμό, η Κυβέρνηση ζητά τρο-
ποποιήσεις ώστε να αυξηθεί 
το μέγιστο ύψος των έκτακτων 
εκπαιδευτικών κατά 159 άτομα, 
από 12.429 σε 12.588 για να 
καλύψει ανάγκες σε εκπαιδευτικό 
προσωπικό όλων των βαθμίδων 
της εκπαίδευσης για τη σχολική 
χρονιά 2018-2019.
Να αυξηθεί ο ανώτατος αριθ-
μός ιατρικού και παραϊατρικού 
προσωπικού έτσι ώστε τα πρό-
σωπα αυτά να αυξηθούν κατά 3 
και ανώτατος αριθμός τους να 

φθάσει μέχρι και 
τα 1.539 άτομα για 
κάλυψη των ανα-
γκών σε Τεχνολό-
γους Νοσοκομεια-
κού Εργαστηρίου 
για τις ανάγκες του 
Κέντρου Αίματος.
Ζητά επίσης τρο-
π ο π ο ί η σ η  τ ο υ 

άρθρου του βασικού νόμου που 
αφορά την πρόσληψη εργοδο-
τουμένων ορισμένου χρόνου 
και για τα οποία εξασφαλίστηκε 
η χρηματοδότηση από Ευρωπα-
ϊκά Ταμεία, έτσι ώστε η προϋπό-
θεση για ανάκτηση της σχετικής 
δαπάνης να μειωθεί από 85% στο 
75%.
Περαιτέρω κατατέθηκε τροπο-
ποίηση του σχετικού άρθρου του 

κρατικού προϋπολογισμού έτσι 
ώστε να επιτρέπεται η πλήρωση 
θέσεων συστήματος βάρδιας στα 
κρατικά νοσηλευτήρια με ωρομί-
σθιο προσωπικό καθώς και για 
το ωρομίσθιο προσωπικό της 
Καθαρίστριας στις Ειδικές Σχο-
λές του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού και στο ωρομίσθιο 
επάγγελμα της καθαρίστριας Γρα-
φείου/σχολείων.

Ορκίστηκε η Ερευνητική 
Επιτροπή για τον Συνερ-
γατισμό
Έγινε ενώπιον του Γενικού Εισαγ-
γελέα η ορκωμοσία και η επί-
σημη ανάληψη των καθηκόντων 
του Προέδρου και των Μελών της 
Ερευνητικής Επιτροπής,  η οποία 
θα ερευνήσει και θα διακριβώ-
σει όλα τα γεγονότα τα οποία σχε-
τίζονται με την κατάσταση στην 
οποία περιήλθε το Συνεργατικό 
Πιστωτικό σύστημα στην Κύπρο.
Μετά την ορκωμοσία, η οποία 
έγινε στα γραφεία της Νομικής 
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, τα 
μέλη της Επιτροπής θα μεταβούν 
στα γραφεία τους, στο Συνεδρι-
ακό Κέντρο Φιλοξενία, στη Λευ-
κωσία, όπου θα έχουν την πρώτη 
επίσημη συνεδρία τους σε σχέση 
με τον τρόπο που θα λειτουργή-
σει στη συνέχεια.
Πρώτη εργασία της Ερευνητι-
κής Επιτροπής, όπως δήλωσε 
μετά την ορκωμοσία ο Πρόεδρος 
της Γεώργιος Αρέστης, είναι να 
μαζευτεί το έγγραφο υλικό που 
υπάρχει και το οποίο θα βοηθή-
σει στο τέλος την Επιτροπή να 
οργανώσει τις δημόσιες ακροά-
σεις, με την κλήση μαρτύρων.
Πρόεδρος της Ερευνητικής Επι-
τροπής αναλαμβάνει ο Δικα-
στής στο Διεθνές Δικαστήριο του 
Κατάρ, τέως Δικαστής της ΕΕ και 
πρώην Δικαστής του Ανωτάτου 
Γεώργιος Αρέστης.

Εκτακτα στην Επ. Οικονομικών και Ολομέλεια 
συμπληρωματικός προϋπολογισμός 
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Ποσοστό 22% των Ρεπουμπλικάνων 
αλλά και το 55% των Αμερικανών 
ψηφοφόρων εκτιμούν ότι ο πρόεδρος 
Τραμπ «έχει ενθαρρύνει ανθρώπους 
που έχουν ρατσιστικά πιστεύω, να τα 
εκφράσουν δημόσια»

Π
οσοστό 49% των Αμερικανών ψη-
φοφόρων, μεταξύ αυτών κι ένα πο-
σοστό 11% των Ρεπουμπλικάνων, 
πιστεύουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ 

είναι ρατσιστής, μεταδίδει το ABC News επι-
καλούμενο τα αποτελέσματα δημοσκόπησης 
(Quinnipiac University).
Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, ποσοστό 
22% των Ρεπουμπλικάνων αλλά και το 55% των 

Αμερικανών ψηφοφόρων εκτιμούν ότι ο πρόε-
δρος Τραμπ “έχει ενθαρρύνει ανθρώπους που 
έχουν ρατσιστικά πιστεύω, να τα εκφράσουν 
δημόσια”.
Ωστόσο, το 50% των ψηφοφόρων πιστεύουν 
ότι το βασικό κίνητρο της πολιτικής μετανά-
στευσης του προέδρου Τραμπ είναι “ένα ειλι-
κρινές ενδιαφέρον για τον έλεγχο των συνό-
ρων μας.”
Από την άλλη μεριά, ποσοστό 44% εκτιμά ότι 
το βασικό κίνητρο είναι οι “ρατσιστικές πεποι-
θήσεις του”.
Η δημοσκόπηση κατέγραψε τις αντιδράσεις των 
Αμερικανών σε μια σειρά ζητημάτων που προ-
καλούν αντιδράσεις, όπως, η συνοριακή κρίση, 
η σημασία της ευγένειας στις πολιτικές αντιπα-
ραθέσεις, η αξιοπιστία του προέδρου Τραμπ.

διεθνή νέα

Μ
πορούμε αλλά δεν χρειάζεται 
να φύγουμε από το ΝΑΤΟ», ή-
ταν το μήνυμα του Ντόναλντ 
Τραμπ στη συνέντευξη τύπου 

που παραχώρησε μετά τη σύνοδο κορυφής 
της συμμαχίας στις Βρυξέλλες.
Χωρίς να επιβεβαιώνει όσα μετέδωσε νωρί-
τερα τις πληροφορίες του Γερμανικού πρα-
κτορείου ειδήσεων ότι διατύπωσε απειλή 
αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, ο Αμε-
ρικανός πρόεδρος ερωτηθείς για το αν εξε-
τάζει την αποχώρηση της χώρας του από 
τους κόλπους της συμμαχίας διευκρίνισε 
ότι αυτό δεν χρειάζεται να γίνει γιατί, όπως 
είπε, εξασφάλισε αύξηση 33 δισ. δολαρίων 
στον προϋπολογισμό της συμμαχίας, ποσό 
που μπορεί να φτάσει κατά τον ίδιο και τα 
40 δισ. ευρώ. Τον ισχυρισμό αυτό του Ντό-
ναλτ Τράμπ διέψευσε λίγο αργότερα ο Γάλ-
λος πρόεδρος,  Εμανουέλ Μακρόν. 
«Πιστεύω στο ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ είναι πιο 
ισχυρό από όσο ήταν πριν δύο ημέρες» 
πρόσθεσε ο Τραμπ επισημαίνοντας ότι 
η Γερμανία θα αυξήσει τις αμυντικές της 
δαπάνες, αλλά μένει να ξεκαθαριστεί το 
θέμα με τον αγωγό φυσικού αερίου Nord 
Strem 2 που θα συνδέει τη Ρωσία με την 
Ευρώπη.  «Είπα στους ανθρώπους ότι 
θα ήμουν πολύ δυσαρεστημένος εάν δεν 
εκπλήρωναν τις δεσμεύσεις τους πολύ ουσι-
αστικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πληρώνουν 
ένα τεράστιο ποσό - πιθανότατα  το 90% 
του κόστους του ΝΑΤΟ. Όλοι συμφώνησαν 
να αναλάβουν ουσιαστικά τη δέσμευσή 
τους...Τώρα είμαστε πολύ χαρούμενοι» 
πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Παράλληλα είπε ότι έχει μεγάλο σεβασμο 
στη Γερμανία ενώ επανέλαβε την αδικία, 
κατά τον ίδιο, οι ΗΠΑ να δίνουν ένα ποσο-
στό 4,2% του ΑΕΠ τους στον προϋπολογι-
σμό του ΝΑΤΟ.
Η παρουσία και οι θέσεις του Τραμπ στη 
σύνοδο κορυφής πάντως προκάλεσε 
ένταση με τους άλλους ηγέτες με το πρακτο-
ρείο Reuters να μεταδίδει ότι μετά από όσα 
είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ 
συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση των ηγετών 
των κρατών μελών της συμμαχίας.
Στη διάρκεια της συνεδρίασης που ήταν 
αφιερωμένη στην Ουκρανία και τη Γεωρ-
γία ο Τραμπ «χρησιμοποίησε τον χρόνο που 

είχε στη διάθεσή του για να μιλήσει και επα-
νήλθε στο θέμα» των αμυντικών δαπανών, 
εξήγησε διπλωματική πηγή στο AFP.
Μάλιστα σε κάποια στιγμή ο Αμερικα-
νός πρόεδρος σπάζοντας το διπλωματικό 
πρωτόκολλο απευθύνθηκε στη Γερμανίδα 
καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ με το μικρό 
της όνομα και της είπε: «Άνγκελα, πρέπει να 
κάνεις κάτι για αυτό».
«Είχαμε μια πολύ έντονη συζήτηση», παρα-
δέχθηκε η Γερμανίδα καγκελάριος μετά τη 
συνάντηση και δεσμεύτηκε το Βερολίνο να 
κάνει περισσότερα για την αύξηση των αμυ-
ντικών δαπανών .
Οι ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ 
ζήτησαν από την Ουκρανία και τη Γεωρ-
γία, χώρες που δεν ανήκουν στη Βορειο-
ατλαντική Συμμαχία, να αποχωρήσουν από 
την αίθουσα για μια μη προγραμματισμένη 
συζήτηση μεταξύ μόνο των μελών, εξήγη-
σαν οι πηγές αυτές.
O Tραμπ δεν απέκλεισε τη διακοπή των 
στρατιωτικών ασκήσεων στη Βαλτική εάν 
το ζητήσει ο Ρώσος ομόλογός του κατά τη 
διάρκεια της συνάντηση που θα έχουν τη 
Δευτέρα στη Φινλανδία.
Ερωτηθείς αν θα τις τερματίσει, ο Αμερικα-
νός πρόεδρος απάντησε: «Ίσως θα μιλή-
σουμε γι ‘αυτό.»
Ο Τραμπ τόνισε επίσης ότι θα ρωτήσει τη 
Μόσχα αν έχει αναμιχθεί στην εκλογική 
διαδικασία στις ΗΠΑ.
Επιπλέον δήλωσε ότι η πολιτική του απένα-
ντι στη Γερμανία έπιασε τόπο.
«Νομίζω ότι είναι ένας πολύ αποτελεσματι-
κός τρόπος αντιμετώπισης», δήλωσε ο Αμε-
ρικανός πρόεδρος ερωτηθείς για τα καυ-
στικά σχόλιά του για το Βερολίνο.
«Είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος 
διαπραγμάτευσης», πρόσθεσε.
«Ήταν δύο φανταστικές μέρες», δήλωσε 
μεταξύ άλλων σε συνέντευξη Τύπου πριν 
αναχωρήσει για τη Βρετανία.
Θέλοντας να αφήσει μία γλυκιά γεύση στους 
Συμμάχους τους οποίους νωρίτερα είχε 
βομβαρδίσει με επικριτικά σχόλια κυρίως 
τη Γερμανία και μετά το σάλο που προκά-
λεσαν οι απειλές του περί αποχώρησης των 
ΗΠΑ από τη Συμμαχία, ο Αμερικανός πρό-
εδρος υποστήριξε ότι είναι φανταστικό το 
κλίμα που επικρατεί στο ΝΑΤΟ.

Τραμπ για ΝΑΤΟ: Μπορούμε να 
φύγουμε, αλλά δεν χρειάζεται 
Όπως είπε διασφάλισε αύξηση 33 δισ. δολαρίων στον προϋπολογισμό της 
συμμαχίας - Διαψεύδει ο Εμανουέλ Μακρόν - Χαρακτήρισε τον ευατό του σαν 
μια «πολύ σταθερή ιδιοφυΐα» - Η στάση του Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του 
ΝΑΤΟ υποχρέωσε τον ΓΓ της συμμαχίας να προκαλέσει «έκτακτη συνεδρίαση»  
των ηγετών των άλλων κρατών μελών

Ρατσιστής για τo 49% των 
Αμερικάνων ο Ντόναλντ Τραμπ
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Στην έκθεσή της, η Αμνηστία κάνει 
λόγο για «κατάφωρες παραβιάσεις» 
που έχουν διαπραχθεί στην 
Υεμένη, «συμπεριλαμβανομένων 
εξαφανίσεων, βασανισμών και 
άλλων κακομεταχειρίσεων που 
ισοδυναμούν με εγκλήματα 
πολέμου»

Η 
Διεθνής Αμνηστία κρίνει, σε έκ-
θεσή της που δημοσιεύεται σή-
μερα, ότι οι παραβιάσεις των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων σε μυ-

στικές φυλακές των Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων και ένοπλων ομάδων που υπο-
στηρίζουν στη νότια Υεμένη μπορούν να 
θεωρηθούν «εγκλήματα πολέμου».
Στην έκθεσή της, που δίνεται στη δημο-
σιότητα έναν χρόνο μετά την αποκάλυψη 
των πρώτων πληροφοριών για αυτές τις 
μυστικές φυλακές, η Αμνηστία κάνει λόγο 
για «κατάφωρες παραβιάσεις» που έχουν 
διαπραχθεί στην Υεμένη, «συμπεριλαμβα-
νομένων εξαφανίσεων, βασανισμών και 
άλλων κακομεταχειρίσεων που ισοδυνα-
μούν με εγκλήματα πολέμου».
Η ΜΚΟ προτρέπει «τους εταίρους των ΗΑΕ 
στον αντιτρομοκρατικό αγώνα, συμπερι-
λαμβανομένων των ΗΠΑ», να «τοποθετη-
θούν εναντίον των φερόμενων βασανιστη-
ρίων» και να «ερευνήσουν τον ρόλο αμερι-
κανικού προσωπικού στις 
καταχρήσεις που συνδέο-
νται με αυτές τις φυλακί-
σεις στην Υεμένη», καθώς 
και να «αρνηθούν να χρη-
σιμοποιήσουν πληροφο-
ρίες που πιθανότατα απο-
σπάστηκαν με βασανιστή-
ρια ή κακομεταχείριση» 
εγκλείστων.
Η έκθεση της Αμνηστίας, 
υπό τον τίτλο «Μόνο ο θεός ξέρει αν είναι 
ζωντανός», αναφέρεται στα δεινά των 
οικείων δεκάδων ανθρώπων που συνελή-
φθησαν κι έκτοτε δεν δόθηκε η παραμικρή 
πληροφορία για την τύχη τους.
«Όταν ζητούν να μάθουν που είναι φυλακι-
σμένοι οι δικοί τους, ή αν είναι καν ακόμη 
στη ζωή, τα αιτήματά τους αντιμετωπί-
ζονται με σιωπή ή εκφοβισμό», τονίζει 
στην έκθεση η Τιράνα Χάσαν, επικεφαλής 
της διεύθυνσης της Διεθνούς Αμνηστίας 

η οποία είναι αρμόδια για τις χώρες σε 
κρίση.
Η ΜΚΟ αναφέρει ότι διεξήγαγε έρευνα από 
τον Μάρτιο του 2016 ως τον Μάιο του 2018 
για τις υποθέσεις 51 ανδρών που συνε-
λήφθησαν και φυλακίστηκαν στη νότια 
Υεμένη από δυνάμεις των ΗΑΕ και υεμενί-
τικες μονάδες που πρόσκεινται σε αυτή τη 
χώρα-μέλος της στρατιωτικής συμμαχίας 
υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, 
που επενέβη τον Μάρτιο του 2015 στον 
πόλεμο στη φτωχότερη χώρα του αραβι-
κού κόσμου εναντίον των σιιτών ανταρ-
τών Χούθι.
Σύμφωνα με την Αμνηστία, «19 από αυτούς 
τους άνδρες αγνοούνται».
Επισήμως τα ΗΑΕ διαψεύδουν κατηγορη-
ματικά ότι διαθέτουν ή διοικούν μυστικές 
φυλακές στη νότια Υεμένη.
Αφότου άρχισαν την επέμβασή τους στην 
Υεμένη τον Μάρτιο του 2015, τα Εμιράτα 
δημιούργησαν, εκπαίδευσαν, εξόπλισαν 
και χρηματοδότησαν διάφορες τοπικές 
μονάδες ασφαλείας, γνωστές ως «ζώνες 
ασφαλείας» ή «επίλεκτες δυνάμεις». Τα 
ΗΑΕ έχουν παράλληλα συμπήξει συμμα-
χίες με υεμενίτες αξιωματικούς των υπη-
ρεσιών ασφαλείας που δρουν χωρίς να 
δίνουν λόγο στη διεθνώς αναγνωρισμένη 
κυβέρνηση του προέδρου Αμπντ Ράμπου 
Μανσούρ αλ Χάντι, σύμφωνα με τη Διεθνή 
Αμνηστία.

Ο Χάντ ι συμφιλιώθηκε 
πρόσφατα με τα ΗΑΕ, 
έπειτα από μια διένεξη που 
προκάλεσε η παρουσία 
δυνάμεών τους στο υεμε-
νίτικο νησί Σοκότρα.
Το ζήτημα των φυλακών 
βρισκόταν στο επίκεντρο 
μιας επίσκεψης που έκανε 
στο Άντεν τη Δευτέρα η 
υπουργός Διεθνούς Συνερ-

γασίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιρά-
των, η Ριμ αλ Χασίμι.
Η Χασίμι συναντήθηκε με τον πρόεδρο 
Χάντι και με τον υπουργό Εσωτερικών 
Άχμεντ Μαϊσάρι, ο οποίος επέμεινε στο 
«κλείσιμο των φυλακών και την ανάγκη 
να υπαχθούν στον έλεγχο (του συστήμα-
τος) της δικαιοσύνης» της Υεμένης, σύμ-
φωνα με το πρακτορείο ειδήσεων SABA, 
το οποίο πρόσκειται στη διεθνώς αναγνω-
ρισμένη κυβέρνηση.

διεθνή νέα

Υεμένη: Η Διεθνής Αμνηστία 
καταγγέλλει «εγκλήματα πολέμου» 
σε μυστικές φυλακές

K
εταμίνη, μία ουσία που χρησιμοποι-
είται κατά κύριο λόγο στην κτηνια-
τρική ως ταχύτατο αναισθητικό-κα-
ταπραϋντικό φάρμακο, χορηγήθη-

κε στα παιδιά που κατάφεραν να απεγκλωβι-
στούν από το σπήλαιο στη Ταϊλάνδη.
Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα 
«Daily Mail», αμερικανοί δύτες που συμμε-
τείχαν στην γιγανταιαία επιχείρηση διάσω-
σης είχαν ενημερώσει τα αγόρια σχετικά: 
«Είπαμε στα παιδιά ότι θα τους χορηγήσουμε 
κεταμίνη, ένα ηρεμιστικό που χορηγείται στα 
άλογα για να ηρεμούν».
Η ουσία κυκλοφορεί σε υγρή μορφή ή σε 
λευκή σκόνη και η χρήση της ποικίλλει.Μπο-
ρεί να καπνιστεί, να χορηγηθεί ενδοφλεβίως 
και ενδομυϊκώς ή να ληφθεί από το στόμα ή 
τη μύτη.
Μελέτες επιβεβαιώνουν τη χρησιμότητά της 
ως αντικαταθλιπτικού ταχείας δράσης.
Γιατροί στη Βρετανία που διεξήγαγαν την 
πρώτη δοκιμή της κεταμίνης για την αντιμετώ-
πιση της κατάθλιψης, δήλωσαν ότι δίνει άμεσα 

και «θεαματικά» αποτελέσματα και κρίνεται 
ως μια νέα και πολλά υποσχόμενη θεραπεία 
για την κατάθλιψη.
«Η ανησυχία ήταν ότι τα αγόρια θα πανι-
κοβάλλονταν, θα τα έθετε σε κίνδυνο. Τους 
δόθηκε κεταμίνη για να χαλαρώσουν.Ευτυ-
χώς, λειτούργησε.Είμαστε όλοι ευχαριστημέ-
νοι που όλοι το κατάφεραν με ασφάλεια»,υπο-
στηρίζει η πηγή που δεν κατονομάζεται.
Υπενθυμίζεται ότι ο Ταϊλανδός πρωθυπουρ-
γός είπε ότι στα παιδιά χορηγήθηκε ένα φάρ-
μακο για να σταματήσουν να πανικοβάλλο-
νται στη διάρκεια της υποθαλάσσιας απο-
στολής.Ο πρωθυπουργός Πράιουτ Τσαν ο 
Τσα επιβεβαίωσε ότι στα παιδιά χορηγήθηκε 
αγχολυτικό για να είναι ήρεμα στη διάρκεια 
της επιχείρησης απεγκλωβισμού τους.
Την ίδια ώρα, οι γιατροί που παρακολουθούν 
τα παιδιά που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο 
της Ταϊλάνδης επικεντρώνονται στο αναπνευ-
στικό τους, σε τυχόν σημάδια υποθερμίας και 
την ιστοπλάσμωση, μία πνευμονική λοίμωξη 
γνωστή ως «ασθένεια των σπηλαίων».

Ταϊλάνδη: Με ηρεμιστικό που χορηγείται 
στα άλογα απεγκλωβίστηκαν τα 12 παιδιά 

Τζορτζ Κλούνεϊ: Οι πρώτες εικόνες μετά 
το ατύχημα

Ο
ι πρώτες εικόνες με τον διάση-
μο ηθοποιό, έπειτα από το ατύ-
χημα που είχε με τη μηχανή του 
στη Σαρδηνία, είδαν το φως της 

δημοσιότητας.
Στις φωτογραφίες ο διάσημος ηθοποιός 
φορώντας ένα λευκό πόλο μπλουζάκι 
και ένα off-white παντελόνι φαίνεται να 
περπατά με δυσκολία, ενώ είναι εμφα-
νείς οι εκδορές στα χέρια του. Μάλιστα, 
κρατιόταν και από την κουπαστή της σκά-
λας, προκειμένου να μπει στο αεροπλάνο, 
για το ταξίδι της επιστροφής τους στην 
πατρίδα τους μαζί με τα δύο παιδιά τους, 

Έλλα και Αλεξάντερ.
Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστός ο προορι-
σμός της οικογένειας Κλούνεϊ ή πότε θα 
επιστρέψουν στη Σαρδηνία, όπου ο ηθο-
ποιός σκηνοθετεί τη μίνι σειρά «Catch 
22».
Όπως ανέφερε αστυνομική πηγή στο NBC, 
η οικογένεια του ηθοποιού ανησύχησαν 
ιδιαίτερα για την κατάστασή του μετά το 
ατύχημα. «Οι οικογένειες ήταν συνεχώς 
στα τηλέφωνα για να καθησυχάσουν ο 
ένας τον άλλον, ενώ τόνιζαν πόσο τυχερός 
ήταν ο Τζορτζ. Θα μπορούσε να είχε σκο-
τωθεί», ανέφεραν οι αστυνομικοί.
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ 
Τραμπ αγαπάει ιδιαίτερα το twitter, 
εκφράζεται καθημερινά μέσα από 
αυτό κι έτσι, ίσως δεν αποτελεί 
έκπληξη, πως είναι ο ηγέτης με 
τους περισσότερους ακολούθους, 
μπροστά από τον πάπα Φραγκίσκο 
και τον Ινδό πρωθυπουργό 
Ναρέντρα Μόντι, σύμφωνα με την 
ετήσια έκθεση «Twiplomacy» της 
εταιρείας συμβούλων Burson Cohn 
&Wolfe (BWC).

Μ
ε περίπου 52 εκατομμύρια αν-
θρώπους να ακολουθούν τον 
λογαριασμό του «ο Ντόναλντ 
Τραμπ έγινε τον Οκτώβριο 

του 2017 ο ηγέτης με τους περισσότερους 
ακολούθους παγκοσμίως και ξεπέρασε τον 
πάπα Φραγκίσκο (…) ο οποίος έχει 47 ε-
κατομμύρια ακολούθους στους λογαρια-
σμούς που διαθέτει σε εννέα γλώσσες», α-
ναφέρει η έκθεση της BWC.
«Ο Ινδός πρωθυπουργός βρίσκεται στην 
τρίτη και την τέταρτη θέση, με 42 εκατομ-
μύρια ακολούθους στον προσωπικό του 
λογαριασμό και 26 εκατομμύρια στον 
λογαριασμό του ως πρωθυπουργός», προ-
σθέτει η έρευνα.
Στην Ευρώπη η Βρετανίδα πρωθυπουρ-
γός Τερέζα Μέι έχει τους περισσότερους 
ακολούθους στον επίσημο λογαριασμό 
της κυβέρνησης (10 εκ.) μπροστά από 
τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μαρκόν, ο 
οποίος διαθέτει περισσότερους από 3 εκα-
τομμύρια. Μάλιστα ο Μακρόν έχει τριπλα-

σιάσει τον αριθμό των ανθρώπων που τον 
ακολουθούν στο Twitter από τότε που εξε-
λέγη στην προεδρία.
Στις αραβικές χώρες η βασίλισσα Ράνια της 
Ιορδανίας έχει περισσότερους από 10 εκα-
τομμύρια ακολούθους στο Twitter, ενώ ο 
βασιλιάς Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας 6 
εκατομμύρια.
Οι Λατινοαμερικάνοι υπουργοί που διαθέ-
τουν λογαριασμό στο Twitter είναι οι πιο 
ενεργοί, όπως για παράδειγμα ο υπουργός 
Εξωτερικών της Βενεζουέλας Χόρχε Αρε-
άσα, ο οποίος αναρτούσε κατά μέσο όρο 
55 tweets ημερησίως τους τελευταίους 12 
μήνες.
Συνολικά οι ηγέτες χωρών και κυβερ-

νήσεων και υπουργοί Εξωτερικών από 
187 χώρες έχουν παρουσία στο Twitter, 
«δηλαδή το 97% των 193 χωρών μελών 
του ΟΗΕ», καταλήγει η BCW.
Οι ηγέτες «μόλις έξι χωρών: του Λάος, 
της Μαυριτανίας, της Νικαράγουας, της 
Βόρειας Κορέας, της Σουαζιλάνδης και του 
Τουρκμενιστάν δεν έχουν επίσημη παρου-
σία στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης».

«Εάν χρειατεί θα «χτυπήσουμε» 
την εισαγωγή αυτοκινήτων»
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ 
προειδοποίησε σήμερα την ΕΕ ότι οι ΗΠΑ 
θα περιορίσουν τις εισαγωγές ευρωπαϊ-
κών αυτοκινήτων, αν η Ένωση δεν συμπε-

ριφερθεί σωστά στη χώρα του σε ό,τι 
αφορά το εμπόριο.
Ο Τραμπ, που αναμένεται να υποδεχθεί 
τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στην Ουάσινγκτον 
αυτό τον μήνα, επανέλαβε τη θέση του ότι 
η ΕΕ δεν αντιμετωπίζει δίκαια τις ΗΠΑ στο 
εμπόριο, αποκλείοντας τους Αμερικανούς 
γεωργούς.
«Αυτό επίσης θα αλλάξει και πιστεύω ότι 
θα το δούμε διότι στις 25 Ιουλίου έρχονται 
για να αρχίσουν διαπραγματεύσεις μαζί 
μου. Θα δούμε», επεσήμανε στη διάρκεια 
της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε 
μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις 
Βρυξέλλες.
«Κι αν δεν διαπραγματευθούν καλή τη 
πίστει, θα κάνουμε κάτι σχετικά με τα εκα-
τομμύρια αυτοκίνητα που έρχονται στη 
χώρα μας και έχουν σχεδόν μηδενική 
φορολογία, φορολογία σε πολύ χαμηλό 
επίπεδο (...) Πιστεύω ότι είναι ένας πολύ 
αποτελεσματικός τρόπος διαπραγματεύ-
σεων, αλλά εγώ δεν διαπραγματεύομαι, 
θέλω απλώς δικαιοσύνη για τις ΗΠΑ», 
υπογράμμισε.
Παράλληλα ο Τραμπ προειδοποίησε την 
ΕΕ να «προσέξει πολύ» τη μετανάστευση, 
η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο «παίρνει το 
πάνω χέρι» στην Ευρώπη.
«Η μετανάστευση είναι ένα πολύ σημα-
ντικό θέμα και τους είπα σήμερα, στην ΕΕ, 
ότι καλό θα είναι να προσέξουν, διότι η 
μετανάστευση παίρνει το πάνω χέρι στην 
Ευρώπη και καλό θα ήταν να δώσουν 
πολλή, πολλή προσοχή. Το είπα ξεκά-
θαρα», σημείωσε.

Οι ηγέτες με τους περισσότερους ακόλουθους στο twitter: Πρώτος ο Τραμπ
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οικογένεια

Ό
ταν ήμασταν έφηβοι όλα τα βλέπαμε υ-
περμεγέθη. Νομίζαμε ότι όλοι εμάς κοι-
τάζανε. Όλα ήταν σοβαρά. Ακόμα κι ό-
ταν μικρές λεπτομέρειες που δεν είχαν 

την εξέλιξη που θέλαμε, μας φαινόταν ότι χάλασε ο 
κόσμος. Κι όταν αντιμετωπίζαμε μια απογοήτευση 
υποφέραμε αβάσταχτα.
Ενώ υπάρχουν οι συγκινήσεις της νίκης στη ζωή, 
υπάρχει και η αγωνία της ήττας και της απογοήτευ-
σης. Πρόσφατα, κάποιος φίλος προσπαθούσε να 
βοηθήσει την έφηβη κόρη του να αντιμετωπίσει την 
απογοήτευση της αποτυχίας της στο τεστ οδήγησης. 
Για κείνην, ήταν σα να ήρθε το τέλος του κόσμου. Για 
τον πατέρα, ήξερε ότι ήταν ένα εμπόδιο στο δρόμο 
της ζωής και μπορούσε να τη βοηθήσει να το ξεπε-
ράσει και να γίνει πιο δυνατή.
Όταν τα παιδιά μας αντιμετωπίζουν κάποια απο-
γοήτευση, μπορεί να μην ξέρουν πώς να αντιδρά-
σουν. Σαν το φίλο μου, ως γονείς, η δουλειά μας 
είναι να τα βοηθήσουμε. Ο τρόπος με τον οποίο 
καθοδηγούμε τα παιδιά μας μέσα στις δυσκολίες 
σήμερα θα διαμορφώσει τον τρόπο που θα αντι-
μετωπίσουν τις δυσκολίες στο μέλλον.   
Εδώ έχουμε κάποιες συμβουλές για να βοηθήσετε 
τους εφήβους σας να αντιμετωπίσουν τις απογοη-
τεύσεις τους:
Πρώτα να ακούσετε... κι ύστερα να μιλήσετε
Πολλές φορές τα παιδιά μας θέλουν να ξέρουν ότι 
τα ακούμε με προσοχή.  Η πρώτη μας προτεραιό-
τητα είναι να ακούμε τα παιδιά μας όταν μας μιλάνε 
για τις απογοητεύσεις τους, τους φόβους τους, και 
τα αισθήματά τους. Ταυτίσου με τον/την έφηβό 
σου και νιώσε αυτά που νιώθει. Και οι τρεις κόρες 
μας ξέρουν ότι , οποιαδήποτε κι αν είναι η απογο-
ήτευσή τους ή το πρόβλημά τους η Μαρία κι εγώ 
θα βρεθούμε δίπλα τους. Όταν υποφέρουν, στα-
ματάνε όλα και ακούμε με προσοχή. Τα παιδιά σου 
δεν τα ενδιαφέρει πόσα ξέρεις αλλά πόσο ενδιαφέ-
ρεσαι γι αυτά.  
Εδώ έχουμε μερικές ερωτήσεις για να τις σκεφτούν 
και να τις απαντήσουν -- αν όχι σε σένα, τουλάχιστο, 
στον εαυτό τους:
Τι νομίζεις ότι είναι αυτό που σε απογο-
ήτευσε πραγματικά; 
Βοήθησέ τα να σκεφτούν ποια  είναι η πραγματική 
αιτία που τους προκαλεί πόνο. Η απάντησή τους 
μπορεί να είναι μια επιφανειακή όπως, “Ήθελα 
πολύ να μπω στην ομάδα.” Εξακολούθησε να 
ρωτάς  για να τα βοηθήσεις να φτάσουν στη ρίζα 
της απογοήτευσης. Για παράδειγμα, στην ερώτηση, 
“Γιατί ήθελες τόσο πολύ να μπεις στην ομάδα;” η 
απάντηση θα μπορούσε να είναι, “Για να με υπο-
λογίζουν τα άλλα παιδιά.” Έτσι, όταν στη συνέχεια 
ρωτήσεις, “Γιατί νομίζεις ότι είναι σπουδαίο να 
είσαι δημοφιλής;” μπορεί να βοηθήσει και σένα 

και το παιδί να δει κάτι πιο σημαντικό στον εαυτό 
του όπως την έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό του 
ή την απομόνωση.
Μήπως οι προσδοκίες σου ήταν εξω-
πραγματικές;
Πολλές από τις απογοητεύσεις μας οφείλονται σε 
πράγματα που ονειρευτήκαμε που δεν μπορού-
σαν να πραγματοποιηθούν. Κάνοντας αυτήν την 
ερώτηση τους βοηθάς να δουν πώς μια διαφορε-
τική άποψη στην αρχή μπορεί να τους έχει βοηθή-
σει στο τέλος να αντιμετωπίσουν την απογοήτευση. 
Τι μπορείς να μάθεις από αυτό;
Ανεξάρτητα από το πόσο ή γιατί τα παιδιά μας απο-
γοητεύονται, μπορούν πάντοτε να πάρουν σπου-
δαία μαθήματα. Ζητώντας τους να σκεφτούν για 
την απάντηση έχεις την ευκαιρία να συμμεριστείς 
μερικά από τα μαθήματα που εσύ πήρες ύστερα 
από κάποια απογοήτευση.
Τι πιστεύεις ότι μπορεί να σε κάνει ευ-
τυχισμένο/η;
Αυτή η ερώτηση βοηθάει τον/την έφηβό σου να 
σκεφτεί από πού πηγάζει η ευτυχία και η ικανοποί-
ησή του/της. Στηρίζονται σε κάτι δυνατό και αξιόπι-
στο όπως είναι η αγάπη ή η πίστη; Ή, σε κάτι φευγα-
λέο και κουτό όπως η δημοτικότητα ή η κουφότητα;
Ρώτησέ τους αν θέλουν να τους δώσεις 
ιδέες
Κάποια στιγμή, μπορεί να διαπιστώσεις ότι έχεις 
την ευκαιρία να ενσταλάξεις μέσα στην καρδιά 
τους κάποιες αλήθειες και κάποιες απόψεις. Πριν 
όμως βιαστείς να μιλήσεις, ρώτησέ τους αν είναι 
έτοιμοι κι αν θέλουν να ακούσουν αυτά που έχεις 
να τους πεις. Αν είναι έτοιμοι, βοήθησέ τους πρώτα 
να δουν τα πράγματα καθαρά, όπως είναι. Μπο-
ρεί να μην ξέρουν ποιο μέρος του πόνου είναι δικό 
τους για να το κρατήσουν και ποιο πρέπει να το 
αφήσουν. 
Μπορείς επίσης να τους βοηθήσεις να δουν τη δια-
φορά ανάμεσα στην αδικία και στις συνέπειες. Για 
παράδειγμα, ο φίλος μου έπρεπε να βοηθήσει την 
κόρη του να καταλάβει ότι μερικές παραλείψεις  του 
δασκάλου της που της έκανε τα μαθήματα οδήγη-
σης δεν είχαν να κάνουν  καθόλου με την ίδια και 
ήταν άδικες. Κάποια πράγματα όμως που έκανε 
εκείνη την ώρα του τεστ την οδήγησαν στην απο-
τυχία, προκαλώντας κάποιες συνέπειες που έπρεπε 
να  υποστεί. 
Μην ξεχνάς να επιβεβαιώσεις το 
παιδί σου ότι το αγαπάς 
Οι απογοητεύσεις έρχονται, αλλά δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να κλονίσουν την εμπιστοσύνη 
του παιδιού σου σε σένα και στην αγάπη σου γι 
αυτό και ότι είσαι στο πλάι του ό,τι κι αν συμβεί. 
Να του υπενθυμίζεις ότι το αγαπάς όχι γι αυτά που 
κάνει ή δεν κάνει, αλλά γιατί είναι το παιδί σου.

Ακλόνητη Οικογένεια
ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

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

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

Πώς θα βοηθήσουμε τους εφήβους 
να αντιμετωπίσουν την απογοήτευση

To παιδί μου και εγώ
Οδηγός επιβίωσης για τις αλλεργίες 

του παιδιού στο φαγητό

Α
ς ξεκινήσουμε με τη βασική πληρο-
φορία ότι η διάρροια και η φαγού-
ρα μετά το φαγητό, δεν σημαίνει α-
παραίτητα και αλλεργία. Μπορεί α-

πλώς το παιδί να δυσκολεύεται στην πέψη της 
συγκεκριμένης τροφής. Οι ειδικοί επισημαί-
νουν ότι οι τροφικές αλλεργίες επηρεάζουν 
το 4 με 8% των παιδιών και αυτός ο αριθμός 
σταδιακά αυξάνεται.

Πώς εκδηλώνεται η αλλεργία; 
Τα συμπτώματα παρουσιάζονται μέσα σε 
λίγα λεπτά έως και 2 ώρες μετά την κατανά-
λωση μίας τροφής. Το παιδί παραπονιέται 
ότι το στόμα ή η γλώσσα του το γαργαλάει 
ή γενικά να μιλά για μία περίεργη αίσθηση 
στην περιοχή. Νιώθει φαγούρα στα αυτιά 
και δυσκολεύεται να φάει. Κάποια παιδιά 
παρουσιάζουν έκζεμα. Το παράξενο είναι 
ότι η αλλεργία δεν εκδηλώνεται απαραίτητα 
από την αρχή. Αν είναι αλλεργικό στα αυγά, 
μπορεί να φανεί αργότερα και να έχουν φάει 
κανονικά τις πρώτες φορές χωρίς κανένα 
σύμπτωμα.

Ποιες είναι οι πιο ‘επικίνδυνες’ 
τροφές; 
Η αλλεργία μπορεί να εμφανιστεί οπουδή-
ποτε, αλλά το υψηλότερο ρίσκο υπάρχει στα 
αυγά, το γάλα, τα φιστίκια, τη σόγια, τους 
ξηρούς καρπούς, το ψάρι και τα οστρακο-
ειδή.

Τι να κάνω αν το παιδί μου παρου-
σιάσει αλλεργία; 
Αν βλέπετε ότι δυσκολεύεται να αναπνεύ-
σει, πρήζεται το πρόσωπο και έχει σοβαρούς 
εμετούς ή διάρροιες, μεταφέρετέ το αμέσως 
στο νοσοκομείο. Πρέπει να δράσετε γρήγορα 
γιατί, σε αυτήν την περίπτωση, δεν αρκούν 
οι απλές συμβουλές. Αν δείτε ότι παρουσιά-
ζει λιγότερο σοβαρά συμπτώματα μετά από 
κάποιες τροφές, έως και 2 ώρες αργότερα, 
απευθυνθείτε στον παιδίατρο για να κάνετε 
κάποια τεστ αλλεργίας και να ανακαλύψετε 
πού και αν υπάρχει πρόβλημα. Ο αλλεργιο-
λόγος θα σας ενημερώσει για το αν πρόκειται 
όντως για αλλεργία και ποιες είναι οι τροφές 
που πρέπει να αποφεύγει το παιδί. Αν γνωρί-
ζετε ήδη πού έχει αλλεργία, ο γιατρός θα σας 
δώσει οδηγίες αντιμετώπισης ή ένεση επινε-

φρίνης για να σταματήσει τα συμπτώματα της 
αλλεργίας. Αν μιλάμε για ένα παιδί μεγάλης 
ηλικίας, μπορεί να έχει μαζί του την ένεση, 
σε περίπτωση που την χρειαστεί άμεσα. Αν 
φροντίζει άλλος το παιδί, ενώ εσείς απουσι-
άζετε, ενημερώστε τον για τις αλλεργίες και 
για τους τρόπους αντιμετώπισης.

Είναι κληρονομικές; 
Αν έχετε εσείς κάποιου είδους αλλεργία, η 
πιθανότητα να την κληροδοτήσετε στο παιδί 
σας, ανέρχεται στο 50%. Αν έχουν και οι δύο 
γονείς, η πιθανότητα σκαρφαλώνει στο 75%. 
Αλλά και πάλι, δεν σημαίνει ότι θα κληρονο-
μήσει την αλλεργία στις ίδιες τροφές με εσάς. 
Τα παιδιά με τροφική αλλεργία έχουν 2 με 4 
φορές περισσότερες πιθανότητες να παρου-
σιάσουν άσθμα ή δερματίτιδα σε σχέση με 
τα παιδιά που δεν έχουν αλλεργία σε κάποια 
τροφή.

Ξεπερνιούνται οι αλλεργίες; 
Αν το παιδί είναι αλλεργικό στο γάλα, τα 
αυγά, τη σόγια ή το σιτάρι, μπορεί και να το 
ξεπεράσει μεγαλώνοντας. Οι αλλεργίες σε 
φιστίκια, ψάρια, ξηρούς καρπούς και οστρα-
κοειδή είναι πιο πιθανές να διαρκέσουν για 
πάντα.

Ποια είναι η διαφορά δυσανεξίας 
και αλλεργίας; 
Η δυσανεξία σε μία τροφή δεν περιλαμβά-
νει το ανοσοποιητικό σύστημα. Απλά δυσκο-
λεύεται να χωνέψει τη συγκεκριμένη τροφή. 
Τα συμπτώματα που την συνοδεύουν είναι τα 
αέρια, το πρήξιμο ή η διάρροια. Παρατηρεί-
ται συνήθως στο γάλα και τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα.

Μπορώ να προλάβω και να μειώ-
σω την πιθανότητα αλλεργίας; 
Στο παρελθόν, η Αμερικανική Ακαδημία 
Παιδιατρικής πρότεινε να καθυστερούμε τη 
‘γνωριμία’ των τροφών με τα παιδιά ώστε 
να μην έχουν ποτέ αλλεργία. Σήμερα όμως 
τάσσονται απέναντι και μας προτρέπουν 
να δίνουμε συνέχεια νέα τρόφιμα στα παι-
διά ώστε να αναγνωρίσουμε και γρήγορα 
την πιθανότητα αλλεργίας τους σε κάποια. 
Μόνη εξαίρεση αποτελεί το αγελαδινό γάλα 
πριν τον πρώτο χρόνο. 
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Η 
αλήθεια είναι ότι πα-
ρά το γεγονός ότι από 
διάφορες μελέτες που 
έχουν γίνει δείχνουν 

ότι οι άνδρες φαίνεται να είναι 
περισσότερο απρόσεκτοι όσον 
αφορά τις διαιτητικές τους συ-
νήθειες έναντι των γυναικών, ε-
ντούτοις διατηρούν χαμηλότερο 
βάρος από τι γυναίκες.
Είναι άλλωστε γνωστή η λαϊκή 
προτροπή «άφησε τον να φάει 
παραπάνω: είναι άνδρας».
Οι λόγοι που οι άνδρες εμφανί-
ζουν σαφώς μικρότερα ποσο-
στά Υπέρβαρου και Παχυσαρ-
κίας είναι ότι:
1. Οι θερμιδικές απαιτήσεις των 
αντρών είναι πολύ υψηλότερες 
έναντι των γυναικών
2. Η μυϊκή μάζα και η φυσική 
δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  τ ω ν 
αντρών είναι πιο αυξημέ-
νες σε σχέση με τις γυναί-
κες.
Σαφώς και σε αντί-
θεση με την παρα-
πάνω εκδοχή υπάρ-
χουν γυναίκες που 
εμφανίζουν μεγα-
λύτερα επίπεδα φυσι-
κής δραστηριοποίησης 
από αρκετές κατηγορίες 
ανδρών.
Αντίθετα όμως, και 
ως προς την πρώτη 
διαπίστωση θα πρέ-
πει να εξηγήσουμε 
τους λόγους για τους 
οποίους συμβαίνε ι οι 
άνδρες να έχουν υψη-
λότερες μεταβολικές 
απαιτήσεις.
Η φύση προφανώς επέ-
λεξε τον άνδρα ως το 
«ισχυρό» φύλο αποδίδο-
ντας του τις αρμοδιότητες 
της έμπρακτης υποστήριξης 
της οικογενειακής προσφοράς 
και ασφάλειας.
Έτσι φρόντισε να τον εξοπλίσει 
για τα κατάλληλα εφόδια ώστε 
να μπορεί να ανταποκριθεί στο 
ρόλο του με επιτυχία. Τα εφό-
δια αυτά δεν είναι άλλα από την 
ενίσχυση του ανδρικού σώμα-

τος σε μυϊκή μάζα και κατά 
συνέπεια σε φυσική δύναμη με 
στόχο να μπορεί να αντεπεξέλ-
θει επαρκώς στις αναμφισβήτη-
τες φυσικές αντιξοότητες που 
υπήρχαν τα παλαιότερα χρόνια, 
τις συνθήκες δηλαδή που επι-
κρατούσαν όταν η φύση επέ-
λεγε τον ρόλο του. Έτσι φρό-
ντισε να τον εξοπλίσει για τα 
κατάλληλα εφόδια ώστε να 
μπορεί να ανταποκριθεί στο 
ρόλο του με επιτυχία. Τα εφό-
δια αυτά δεν είναι άλλα από την 
ενίσχυση του ανδρικού σώμα-
τος σε μυϊκή μάζα και κατά 
συνέπεια σε φυσική δύναμη με 
στόχο να μπορεί να αντεπεξέλ-
θει επαρκώς στις αναμφισβήτη-
τες φυσικές αντιξοότητες που 
υπήρχαν τα παλαιότερα χρόνια, 

τις συνθήκες δηλαδή που 
επικρατούσαν όταν η φύση 
επέλεγε τον ρόλο του.
Ο σκοπός αυτής της μικρής 

ε ισαγωγής είναι να 
προσπαθήσει να τεκ-
μηριώσε ι την δια-

φορά στη σύσταση της 
μάζας σώματος μεταξύ 

ανδρών και γυναικών 
διότι φαίνεται να παί-
ζει καθοριστικό ρόλο 

σ την έκφραση των 
απαιτήσεων σε ενέργεια 

μεταξύ των δύο φύλων.
Είναι δεδομένο ότι ο μυϊ-

κός ιστός είναι μεταβο-
λικά ενεργός, κατά συνέ-
πεια απαιτεί ενέργεια 

για τη διατήρηση του, 
σε αντίθεση με το λιπώδη. 

Όσο δηλαδή υψηλότερο 
ποσοστό μυϊκής μάζας 
έχει κάποιος τόσο μεγαλύ-
τερα ποσά ενέργειας (θερ-

μίδες) χρειάζεται.
Έτσι οι γυναίκες με δεδομένη 

τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα 
που παρουσιάζει η σύσταση 
του σώματος τους, σε «μετα-
βολικά ανενεργό» λίπος (δεν 
καταναλώνει ενέργεια ο λιπώ-
δης ιστός), είναι φυσιολογικό 
να παρουσιάζουν μικρότερες 
απαιτήσεις σε ενέργεια.

Π
αρά τη δημοφιλή πεποίθηση ότι το καρπούζι αποτελείται μόνο από νερό 
και ζάχαρη, στην πραγματικότητα είναι μια άκρως θρεπτική τροφή, που έ-
χει υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά, ενώ έχει 
πολύ λιγότερες θερμίδες από ό,τι λανθασμένα πιστεύουν πολλοί άνθρωποι.

Ήξερες ότι στα 150 γραμμάρια, το καρπούζι περιέχει: 43 θερμίδες, 0 γραμμάρια 
λίπους, 2 γραμμάρια νατρίου, 11 γραμμάρια υδατάνθρακα (συμπεριλαμβανομένων 9 
γρ. ζάχαρης) και 1 γραμμάριο ινών;
Επίσης παρέχει το 17% των ημερήσιων αναγκών ενός ενήλικα σε βιταμίνη Α, το 21% 
σε βιταμίνη C, το 2% σε σίδηρο και το 1% σε ασβέστιο. Ακόμη περιέχει θειαμίνη, ριβο-
φλαβίνη, νιασίνη, βιταμίνη Β-6, φυλλικό οξύ, παντοθενικό οξύ, μαγνήσιο, φώσφορο, 
κάλιο, ψευδάργυρο, χαλκό, μαγγάνιο, σελήνιο, χολίνη, λυκοπένιο και βεταΐνη.
Πέρα από τα θρεπτικά του στοιχεία, το καρπούζι μας προστατεύει από ασθένειες που 
δεν φανταζόμασταν καν.
Άσθμα: Ο κίνδυνος για την ανάπτυξη άσθματος είναι χαμηλότερος σε άτομα που κατα-
ναλώνουν μεγάλη ποσότητα ορισμένων θρεπτικών ουσιών. Μία από αυτές τις θρεπτι-
κές ουσίες είναι η βιταμίνη C, που βρίσκεται σε πολλά φρούτα και λαχανικά συμπερι-
λαμβανομένου του καρπουζιού.
Αρτηριακή πίεση: Έρευνα που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση 
American Journal of Hypertension έδειξε ότι τα συμπληρώματα με εκχύλισμα από 
καρπούζι μειώνουν την αρτηριακή πίεση σε παχύσαρκους μεσήλικες ενήλικες με 
προ-υπέρταση ή υπέρταση στο στάδιο-1. Έδειξε επίσης πως βελτιώνει την λειτουργία 
των αρτηριών. Τέλος, μια διατροφή πλούσια σε λυκοπένιο μπορεί να βοηθήσει στην 
προστασία από τις καρδιακές παθήσεις.
Καρκίνος: Ως εξαιρετική πηγή της ισχυρής αντιοξειδωτικής βιταμίνης C, καθώς και 
άλλων αντιοξειδωτικών, το καρπούζι μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση του 
σχηματισμού των ελεύθερων ριζών που είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο. Η πρό-
σληψη λυκοπενίου έχει συνδεθεί με μειωμένο κίνδυνο καρκίνου του προστάτη σε 
αρκετές μελέτες.
Δέρμα: Το καρπούζι περιέχει βιταμίνη Α, μια θρεπτική ουσία που απαιτείται για την 
παραγωγή του σμήγματος (φυσικό έλαιο), που διατηρεί τα μαλλιά ενυδατωμένα. Η 
βιταμίνη Α είναι επίσης αναγκαία για την ανάπτυξη όλων των ιστών του σώματος, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων του δέρματος και των μαλλιών.

Ο 
Ιπποκράτης αποκαλού-
σε το περπάτημα «το 
καλύτερο φάρμακο του 
ανθρώπου». Σήμερα οι 

ειδικοί συνιστούν σε όλους -ιδίως 
σε όσους δεν ασκούνται συστημα-
τικά- να κάνουν καθημερινά «ζωη-
ρό» ή γρήγορο περπάτημα για να 
προστατεύουν την υγεία τους. Ό-
μως, τι σημαίνει στην πράξη ζωη-
ρό και γρήγορο περπάτημα; Περί-
που 100 βήματα το λεπτό, είναι η 
επιστημονική απάντηση.
Τα βήματα αυτά θεωρούνται 
επαρκή για να έχει ένας άνθρωπος 
όφελος στην υγεία του. Αν κάποιος 
θέλει κάτι ακόμη πιο έντονο, τότε 
περνάει στο δυναμικό βάδισμα, 
που είναι περίπου 130 βήματα το 
λεπτό. Από εκεί πέρα, θεωρείται 
ότι αρχίζει πια το τρέξιμο. Ως όριο 
ανάμεσα στο βάδισμα και το τζό-
κινγκ θεωρούνται τα 140 βήματα 
το λεπτό.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την 
καθηγήτρια κινησιολογίας Κατρίν 
Τούντορ-Λοκ του Πανεπιστημίου 
της Μασαχουσέτης-Άμχερστ, που 
έκαναν τη σχετική δημοσίευση 
στο βρετανικό περιοδικό αθλητι-
ατρικής «British Journal of Sports 
Medicine», σύμφωνα με τους 
«Times» της Νέας Υόρκης, μελέτη-
σαν 38 έρευνες που κατέγραφαν το 
βάδισμα των ανθρώπων άνω των 
18 ετών (έως την τρίτη ηλικία) και 
τις συνέπειες στην υγεία τους.
Η μελέτη (μετα-ανάλυση) κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι το ζωηρό 
ή γρήγορο βάδισμα γίνεται με 
ρυθμό περίπου 1,7 χιλιομέτρων 
την ώρα ή 100 βημάτων το λεπτό.
«Τα καλά νέα είναι ότι αυτός ο ρυθ-
μός πιθανότατα δεν είναι κουρα-
στικός για τους περισσότερους 
υγιείς ανθρώπους» δήλωσε η 
δρ Τούντορ-Λοκ. Όπως είπε, για 
μερικούς ανθρώπους γρήγορος 
ρυθμός βαδίσματος σημαίνει 98 
βήματα και για άλλους 102, αλλά 
ο μέσος όρος είναι τα 100 για σχε-
δόν όλους.
Σύμφωνα με τις συστάσεις των 
γιατρών, ένας άνθρωπος πρέπει 
να περπατά γρήγορα για τουλά-
χιστον 30 λεπτά καθημερινά, το 
οποίο «μεταφράζεται» σε περίπου 
3.000 βήματα τη μέρα με βάση τον 
ρυθμό των 100 βημάτων το λεπτό.

Υγιεινό περπάτημα 
σημαίνει περίπου 
100 βήματα το 
λεπτό

Καρπούζι: Τα απίστευτα 
οφέλη του στην υγεία μας!

Γιατί οι γυναίκες παχαίνουν 
πιο εύκολα

υγεία

Τ
ο πλύσιμο των χεριών 
με κρύο νερό απομα-
κρύνει την ίδια ποσό-
τητα μικροβίων όσο 

και το πλύσιμο με ζεστό νερό, 
σύμφωνα με μια νέα μικρή 
αμερικανική έρευνα.
Οι ερευνητέ ς, με επικεφα-
λής τον καθηγητή Ντόναλν τ 
Σάφνερ του Πανεπισ τημίου 
Rutgers του Νιού Τζέρσι, που 
έκαναν τη σχετ ική δημοσί-
ευση στο περιοδικό «Journal 
of Food Protection», έκα-
ναν δοκιμές με 21 εθελοντές, 
τα χέρια των οποίων τοπο-
θε τήθηκαν μεγάλε ς ποσό-
τητε ς αβλαβών βακ τηρίων 
Escherichia coli.
Οι συμμετέχοντες έπλεναν τα 
χέρια τους με νερό σε διάφορες 

θερμοκρασίες (15, 26 και 38 
βαθμών Κελσίου) και με δια-
φορετικές ποσότητες σαπου-
νιού (μισού, ενός και δύο ml). 
Διαπιστώθηκε ότι το ζεστό και 
το κρύο νερό έχουν ουσιαστικά 
την ίδια αποτελεσματικότητα 
κατά των μικροβίων.
Επίσης, δεν φαίνεται να υπάρ-
χει διαφορά ανάλογα με το 
πόσο σαπούνι χρησιμοποιεί-
ται, ενώ ακόμη κι ένα πλύσιμο 
χεριών διάρκειας δέκα δευ-
τερολέπτων είναι αρκούντως 
αποτελεσματικό.
«Η μελέ τη μας δε ίχνε ι ότ ι 
όσον αφορά την αποτελεσμα-
τικότητα, η θερμοκρασία του 
χρησ ιμοποιούμενου νερού 
δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο» 
δήλωσε ο Σάφνερ.

Πλύσιμο χεριών με 
κρύο ή με ζεστό νερό; 
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Ε
χουμε ακατάσχετη ευγλωτία ό-
ταν αναφερόμαστε σε θέματα 
ευθύνης όμως ολοένα και πλη-
θαίνουν γύρω μας τ’ανεύθυνα 

πρόσωπα...  Με πάθος και πείσμα διεκ-
δικούνται πολυάριθμα δικαιώματα ενώ 
αγνοούνται τα στοιχειώδη καθήκοντα 
που συνιστούν τον πολίτη, το μέλος ε-
νός κοινωνικού συνόλου, τον άνθρωπο. 
Η υπόσχεση δημιουργεί ευθύνη. Αλλά 
αυτό δεν μας εμποδίζει να την προσφέ-
ρουμε χωρίς να λογαριάσουμε τις συνέ-
πειες της. Υπάρχουν άνθρωποι πολύ 
αξιόλογοι που κατέχουν θέσεις, αξιώ-
ματα και φήμη  αλλά δεν εμπνέουν εμπι-
στοσύνη επειδή είναι πολύ λίγοι όσοι 
παρέχουν τον λόγο τους και τον τηρούν, 
όσοι συναισθάνονται την ευθύνη τους, 
ευθύνη λόγου και έργου. Η καταδολί-
ευση προϋποθέτει πολλές φορές εξαι-

ρετικά δημιουργική φαντασία και είναι 
φυσικό να συγκινεί όποιον είναι ευφά-
νταστος! Η νοθεία καταντάει ‘’σπορ’’. 
Νοθεία προϊόντων, αξιωμάτων, επαγ-
γελμάτων, συνειδήσεων. Νοθεία κατα-
στάσεων, διαθέσεων, ακόμη και ελπί-
δων. Επειδή απουσιάζει το αίσθημα 
ευθύνης, αυτό το αίσθημα που αλλού 
δημιουργεί τον ανασχετικό και ακυρω-
τικό πανικό.
Κάθε τίμιος άνθρωπος που αναλαμβά-
νει υπεύθυνη θέση πρέπει να είναι έτοι-
μος να παραιτηθεί οποιαδήποτε στιγμή. 
Να είναι έτοιμος να εγκαταλείψει το αξί-
ωμα, όσο τιμητικό και προσοδοφόρο κι 
αν είναι, όταν αυτό το αξίωμα συνεπά-
γεται εκβιασμούς, αθέμιτη συναλλαγή 
και κατάλυση κάθε έννοιας ευθύνης. 
Επειδή δεν υπάρχουν πράγματα που 
γίνονται ‘’ως εκ θαύματος’’ στη γραφει-

οκρατία και έχουμε μάθει πια τι λογής 
είναι ο καλός άγγελος που επεμβαίνει 
και από τι αποτελείται το χεράκι του!
Εκτός από εκείνους που αναλαμβάνουν 
ευθύνη με τη βεβαιότητα πως δεν θα 
την τηρήσουν, είναι και εκείνοι που με 
αγαθή πρόθεση αναλαμβάνουν κάποια 
υποχρέωση χωρίς να λογαριάσουν την 
αντοχή τους ή την ικανότητά τους. Αυτοί 
είναι αληθινά αξιολύπητοι, γ ιατ ί σ το 
τέλος βρίσκονται στη θέση να σοφίζο-
ν ται διαφόρων ειδών προφάσεις και 
δικαιολογ ίε ς γ ια να ελαφρώσουν το 
βάρος της ευθύνης τους. 
Με την ευθύνη δεν μπορούμε να παι-
διαρίζουμε και να παίζουμε με τα ιερά 
και τα όσια. Οχι, δεν είναι συμπαθητι-
κές εκδηλώσεις η παιδικότητα μπρο-
στά στην ευθύνη ή ο πανικός μπροστά 
στο χρέος της ευθύνης. Είναι βαρύτατα 
νοσήματα, που οδηγούν το κοινωνικό 
σύνολο και το κράτος στην εξαθλίωση 
και το μαρασμό.

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

Ο  ΠΑΝΙΚΟΣ  ΤΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΡΑΝΙΑΣ ΜΕΣΙΣΚΛΗ

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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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ, ΡΩΣΙΑ 2018
ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Π
αρακολουθώ το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαί-
ρου από τη Ρωσία και εκτός από τα παιχνίδια, τις 
ομάδες, τα γκολ, τις χαμένες ευκαιρίες και πέναλ-
τι τη βρισκω με την εξέλιξή όπως διαδραματίζε-

ται από αγώνα σε αγώνα. Δύο όμως πράγματα κολλάνε στο 
μυαλό μου.
Πρώτον, ο εθνικός ύμνος που παίζεται πριν από τα παιχνί-
δια. Οι παίκτες ευθυγραμμίζονται καμαρωτοί, σε μια ευθεία 
γραμμή, κρατούν ο ένας τον άλλον από τον ώμο ή τη μέση, 
και τραγουδούν με την καρδιά τους τα λόγια του αντίστοι-
χου εθνικού ύμνου τους. Αυτές οι  στιγμές είναι κάτι παρα-
πάνω από ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου. Η εθνική υπερη-
φάνεια, το όνομα και η φήμη της χώρας είναι στη γραμμή. 
Όταν οι σχολιαστές παραλείπουν οποιαδήποτε άλλη παρα-
πομπή και λένε ότι "η Κροατία νίκησε την Αργεντινή τρία- 
μηδέν", ολόκληρη η χώρα κερδίζει ή χάνει. Δεν χάνει μόνο 
μια συγκεκριμένη ομάδα ποδοσφαίρου. Ολόκληρη η χώρα 
αγαλλιάζετέ η πενθεί! Η νίκη ή η απώλεια θα εγγραφεί και 
θα είναι μέρος της ποδοσφαιρικής ιστορίας και όχι μόνο της 
χώρας!
Το δεύτερο πράγμα που καταγράφεται στο μυαλό μου είναι 
οι τηλεοπτικές εικόνες θεατών  που συνήθως μεταδίδονται 
στο τέλος του παιχνιδιού.  Απ τη πια μεριά είναι οι φίλαθλοι 
υποστηρικτές της ομάδας που κέρδισε. Πηδούν πάνω και 
κάτω, κραυγάζουν ρυθμικά το ονομα της χώρα τους, κυμα-
τίζουν τις σημαίες της χώρας,  και  χαμογελούν διάπλατα και 
ευτυχισμένα. Ανυψώνουν τα χέρια τους σε V-σχηματισμό 
για τη νίκη (Victory), ή δείχνουν ότι είμαστε νούμερο ένα με 
το δείκτη του χεριού τους.  
Από την άλλη πλευρά, οι οπαδοί της χαμένης ομάδας στέ-

κονται στωικά με απορία και κατάθλιψη πως  η ομάδα τους 
έχασε. Κουνούν το κεφάλι τους πέρα δώθε σε άρνηση, 
κλαίνε, και τα δάκρυά τους ξεθωριάζουν τα ζωγραφισμένα 
εθνικά χρώματα στα μάγουλά τους.  Οι πιο ψύχραιμοι αγκα-
λιάζουν παρηγορητικά τα φιλαράκια και συμπατριώτες τους 
ενώ άλλοι έχουν παγώσει στις θέσεις τους. Οι σημαίες και τα 
πανό τους είναι χαμηλά, και στην ουσία κρυμμένες και μεσί-
στιες, αλλά προδίδονται από τα χρώματα της φανέλας  και 
τα κασκόλ της ομάδας που φορούν. Τα απογοητευμένα πρό-
σωπα τους διηγούνται  τα αισθήματα τους.  
Ποτέ δεν θα ξεχάσω το πλήθος και τα έντονα συναισθήματα 
μου στο Πανευρωπαϊκό της Ελλάδος του 2004 όπως είμαι 
σίγουρος δεν θα ξεχάσετε ποτέ και πολλοί από σας. Ασύλ-
ληπτες και ανεπανάληπτες στιγμές όχι μόνο για ποδοσφαι-
ρόφιλους αλλά όλο τον Ελληνισμό. Τυχεροί οι φίλαθλοι των 
χωρών που συμμετέχουν στο μουντιάλ έστω και αν χάνουν. 
Στο τελος κερδίζει μόνο μια χώρα και προβλέπω δεν θα 
είναι η Γερμάνια αυτή τη φορά!
Το παγκόσμιο κύπελλο  της FIFA παίξετε κάθε τέσσερα χρό-
νια σε μια διαφορετική χώρα, είναι πραγματικά ένα παγκό-
σμιο κύπελλο. Η περίφημη σειρά επτά αγώνων μπέιζμπολ 
που υποτίθεται ότι είναι παγκόσμιο κύπελλο είναι πραγμα-
τικά μια Αμερικανική ξεφτίλα .
Πώς γίνεται να αυτοαποκαλείται παγκόσμιο κύπελλο όχι 
ένας αλλά 7 αγώνες  ανάμεσα στους Cleveland Indians και το 
Chicago cubs? Μόνο στο μυαλό των μεγαλομανών Αμερι-
κανών που πιστεύουν ότι ο Θεός ευλογεί μόνο την Αμερική, 
και με το τρόπο τους δείχνουν ότι δεν υπάρχει άλλος λαός 
στο κόσμο  πιστεύουν τέτοιες βλακείες. Πίσω στις τηλεορά-
σεις ας γρήγορα ο επόμενος αγώνας μουντιάλ αρχίζει!

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΑΙΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ

Ε
ίχα την ευχάρισ τη εμπει-
ρία τις προάλλες να παρα-
βρεθώ σε μια πολύ καλά 
οργανωμένα τελετή αποφοί-

τησης μαθητών Γυμνασίου σ τα Λα-
τσιά Λευκωσίας
Ένας μεγάλος αριθμός βραβείων, 
επαίνων, και αναγνώρισης πήγε 
στα χέρια ελαχίστων μαθητών 
«με την υψηλότερη βαθμολο-
γία».  Εφ’ όσον οι όροι απο-
νομής αυτό καθορίζουν δεν 
υπάρχει κανένα λάθος. Είναι 
όμως ο όρος του «υψηλοτέ-
ρου βαθμού» πάντα ο πλέον 
κατάλληλος?
Πολλέ ς υποτροφίε ς, βραβε ία, 
έπαινοι και τα τοιούτα σ τα χεριά 
πολύ λίγων εξαιρε τ ικά  ταλαν τούχων 
μαθητών δεν ε ίναι και το καλλίτερο.  Χρειάζε ται 

αλλαγή στο σύστημα. Να διατηρηθεί  μεν ο όρος 
«υψηλότερη βαθμολογία» για τα πιο μεγάλα σε 

περιωπή και χρηματικό ποσό αλλά επίσης χρει-
άζε ται και η αναγκαία ελαχίσ της επίδοσης γ ια 

κάποια απονομή.  Ετσ ι αν τ ί να έχομε ένα δικαι-
ούχο με 5-6 βραβεία μπορεί να «to spread the good 

around” σε περισσοτέρους πανάξιους μαθητές .  
Βλέπετε το οριακό όφελος κάποιου μαθητή 

που παίρνει 3 αντί  4 η 4 αντί 5 βραβεία, 
ε ιναι πολύ λιγότερο από το όφελος που 
επιτρέπει και σε κάποιο άλλο μαθητή να 
πάρει ένα βραβείο. Εκτός από την επι-
βράβευση, και το κίνητρο για μελέτη και 
«αριστεία είναι πιο δυνατό για αριστού-

χους μεν αλλά μαθητές που γνωρίζουν ότι 
δεν ειναι «νούμερο ένα» σ τη τάξη, οπότε 

κρίνουν άδικος κόπος να προσπαθήσουν 
περισσότερο.

Επιπροσθέτως, το σύστημα αριστείας αντί της υψη-
λότερης βαθμολογίας επιτρέπει στην επιτροπή που 

αξιολογεί τους μπορεί υς να λάβει υπ’ οψιν  συγκεκρι-
μένες καταστάσεις. Παραδείγματος χάριν για μας ένας 
εργαζόμενος καθηγητής με τον ίδιο βαθμό επίδοσης 
με κάποιον που δεν εργάζεται, η κάποιον που έχει 6 
μαθήματα (courses) έναντι 5 κάποιου άλλου, ίσως να 
πάρει το προβάδισμα για βράβευση.
Επίσης μπορεί να εφαρμοσθεί και μια διαβάθμιση 
των αριστείων όπως «golden και   silver awards of 
excellence». Φυσικά πριν καν τη θεώρηση υποψη-
φίων για βράβευση  είναι κοινή πρακτική  να συμ-
βουλεύονται οι σπόνσορες των βραβείων ώστε να μη 
συνδέουν πάντα το βραβείο με την υψηλότερη βαθ-
μολογία. Οποιαδήποτε αλλαγή στο σύστημα πρέπει 
να γίνει πριν την έναρξη της νέας χρονιάς γιατί δεν 
αλλάζουμε τους κανόνες του παιχνιδιού στη μέσον 
του αγώνα.
Με γνώμονα την αριστεία  υπάρχει  μια δικαιότερη 
κατανομή βραβείων με αυτό το σύστημα ενώ ΠΑΝΤΑ 
οι μαθητές με την υψηλότερη βαθμολογία βραβεύο-
νται over and above all others.
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Γεια σας και χαρά σας κι εύχομαι σε όλους αυτό το καλοκαι-
ράκι που έχει ξεκινήσει με τους καλύτερους οιωνούς, με 
θαυμάσιο καιρό που σου φτιάχνει την διάθεση, να συνε-

χίσει. Ακόμη περισσότερο για εμάς που δεν πρόκειται να το κου-
νήσουμε από το Τορόντο λόγω HELLAS NEWS φυσικά μιας και τέσ-
σερις δεκαετίες και βάλε είμαστε δίπλα σας και πιστά στην ενημέ-
ρωση του Έλληνα ομογενή σε Αμερική, Καναδά κι όχι μόνο. 
Αρκετές εκδηλώσεις συλλόγων και ομοσπονδιών λαμβάνουν χώρα 
στην περιοχή μας κι είναι μια ευκαιρία να ανανεωθούν φιλίες, 
συνεργασίες και ότι άλλο προκύψει από συναντήσεις ανθρώ-
πων που λόγω του τρόπου ζωής τους είναι απομακρυσμένος κι ας 
ζούμε στο ίδιο «χωριό». Μεγάλη επιτυχία το πικ-νικ της Παναρκα-
δικής κι έρχονται και τα γνωστά χρόνια τώρα φεστιβάλ του Αγίου 
Παντελεήμονα καθώς και του Προφήτη Ηλία στην Mississauga το 

άλλο σαββατοκύριακο. Εύχομαι να βοηθήσει κι αυτούς ο καιρός 
ώστε οι χιλιάδες των Ελλήνων που παρευρίσκονται κάθε χρόνο να 
περάσουν όμορφες στιγμές, μιας και είναι οι τιμές του φαγητού και 
η διασκέδαση για όλα τα οικογενειακά ομογενειακά βαλάντια. 
Κακά τα ψέματα, θα πρέπει οι υπεύθυνοι να σκέπτονται πόσα χρή-
ματα μπορεί να διαθέσει μία μέση τετραμελής ελληνική οικογένεια 
και το τονίζω αυτό γιατί πολλές φορές βάζουν τιμές που υπάρχουν 
μόνο σε ακριβά εστιατόρια στο Downtown κι ακούγονται αρκετά 
παράπονα. ΠΡΟΣΟΧΗ, λοιπόν, ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ, ώστε να μην 
διώχνουμε και τους τελευταίους Έλληνες που ακόμα θέλουν και 
τρώνε και διασκεδάζουν ελληνικά. 
Καλό ταξίδι σε αυτούς που φεύγουν για την Ελλάδα μας ή άλλους 
προορισμούς. Να περάσουν όμορφα και να γυρίσουν ασφαλείς 
πίσω στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Πάμε τώρα στην όμορφη κοι-
νωνική μας ιστορία.

Γ
ια δεκαετίες η Αμάντα Σκαρπινάτι φύλαγε με προ-
σοχή την παλιά μαυρόασπρη φωτογραφία μιας νο-
σοκόμας που τη νανούριζε όταν ήταν μωρό.
Η φωτογραφία είχε τραβηχθεί το 1977 σε ένα 

νοσοκομείο της Νέας Υόρκης όταν η Αμάντα είχε υποστεί 
έναν σοβαρό τραυματισμό από ατύχημα.
Τότε μόλις τριών μηνών, έπεσε από τον καναπέ σε έναν 
υγραντήρα ατμού με αποτέλεσμα να πάθει εγκαύματα 
τρίτου βαθμού.
Στη φωτογραφία, το κεφαλάκι του μωρού είναι τυλιγμένο 
με γάζες και η νοσοκόμα κάνει ό,τι μπορεί για να ηρεμή-
σει το βρέφος.
Για τα επόμενα χρόνια η Αμάντα έπρεπε να αντέξει τη δια-
δικασία πολλών εγχειρήσεων αποκατάστασης ενώ όσο 
μεγάλωνε βίωνε τα πειράγματα των συμμαθητών της στο 
σχολείο εξαιτίας της διαφορετικής εμφάνισής της.
Κάθε φορά που η Αμάντα ζούσε μια παρόμοια κατάσταση 
θα έβγαζε από τα πράγματά της εκείνη τη μαυρόασπρη 
φωτογραφία με τη νοσοκόμα.
Την ηρεμούσε να βλέπει πως κάποτε ένας άνθρωπος της 
πρόσφερε απλόχερα αγάπη και ενδιαφέρθηκε για αυτήν 
όσο κανένας άλλος στη ζωή της.
Η Αμάντα πάντα είχε την ελπίδα πως μια μέρα θα μπο-
ρούσε να βρει εκείνη τη γυναίκα, τον φύλακα άγγελό της.
Για 20 χρόνια έψαχνε για κάποιο στοιχείο που θα την οδη-
γούσε στα ίχνη της και τελικά αποφάσισε να στραφεί στα 
κοινωνικά δίκτυα.
Το 1977, η Αμάντα Σκαρπινάτι οδηγήθηκε στα επείγοντα 

περιστατικά του ιατρικού κέντρου Άλμπανι της Νέας Υόρ-
κης όντας μόλις τριών μηνών. Είχε υποστεί εγκαύματα τρί-
του βαθμού.
Στο νοσοκομείο την περιποιήθηκε μια νεαρή νοσοκόμα. 
Οι μαυρόασπρες φωτογραφίες από το λεύκωμα του 
νοσοκομείου εκείνης της χρονιάς δείχνουν τη γυναίκα 
αυτή να κρατά την Αμάντα τρυφερά στην αγκαλιά της και 
να χαμογελά.
Η Αμάντα μπόρεσε να αναρρώσει από τα εγκαύματα που 
υπέστη αλλά δυστυχώς έγινε αντικείμενο πειραγμάτων 
από τα άλλα παιδιά σε όλη την παιδική της ηλικία εξαι-
τίας των εμφανών σημαδιών που της είχαν μείνει από τον 
τραυματισμό της.
«Μεγαλώνοντας σαν παιδί παραμορφωμένη από τα 
εγκαύματα είχα να αντιμετωπίσω τα πειράγματα, τη στό-
χευση και τον βασανισμό», είπε η Αμάντα στο ειδησεο-
γραφικό πρακτορείο AP.
«Τότε κοιτούσα τις φωτογραφίες και μιλούσα σε αυτή τη 
γυναίκα, αν και δεν ήξερα ποια ήταν. Με παρηγορούσε 
το γεγονός πως φαινόταν τόσο αληθινή όταν με είχε στα 
χέρια της και με φρόντιζε.»
Η Αμάντα ήλπιζε πως μια μέρα θα μπορούσε να βρει τη 
νοσοκόμα που της πρόσφερε παρηγοριά και την περιποι-
ήθηκε τότε που πέρασε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές 
της ζωής της.
Κοινοποίησε τις μαυρόασπρες φωτογραφίες στη σελίδα 
της στο Facebook γράφοντας:
«Θα ήθελα να μάθω το όνομά της και ίσως να έχω μια 

ευκαιρία να της μιλήσω ή να τη συναντήσω. Παρακαλώ 
κοινοποιήστε, καθώς ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να φτά-
σει αυτό το μήνυμα.»
Η ανάρτησή της αναδημοσιεύτηκε με αστραπιαία ταχύ-
τητα και την επόμενη μέρα έλαβε το μήνυμα που περίμενε 
εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Η Άντζελα Λίρι που εργάστηκε ως νοσοκόμα σε νοσοκο-
μείο τη χρονιά που η Αμάντα εισήχθη στα επείγοντα περι-
στατικά αναγνώρισε τη συνάδελφό της Σούζαν Μπέργκερ.
Η Σούζαν ήταν τότε 21 ετών και μόλις είχε τελειώσει το 
κολέγιο. Είχε και εκείνη κρατήσει αυτές τις φωτογραφίες 
και δεν ξέχασε ποτέ το περιστατικό με τη μικρούλα Αμά-
ντα και τα εγκαύματα που είχε υποστεί.
«Τη θυμάμαι. Ήταν πολύ γαλήνια,» λέει η Σούζαν για την 
Αμάντα.
«Συνήθως, όταν τα μωρά βγαίνουν από το χειρουργείο 
είτε κοιμούνται είτε κλαίνε. Εκείνη ήταν τόσο ήρεμη και 
έδειχνε μεγάλη εμπιστοσύνη. Ήταν καταπληκτική.»
Η Αμάντα και η Σούζαν ξανασυναντήθηκαν επίσημα μετά 
από 38 ολόκληρα χρόνια και οι στιγμές αυτές ήταν γεμά-
τες συγκίνηση προκαλώντας δάκρυα σε όσους βρέθηκαν 
στην εκδήλωση αυτή.
«Δεν γνωρίζω πόσες άλλες νοσοκόμες είχαν την τύχη να 
ζήσουν κάτι παρόμοιο, να έχουν κάποιον που τις θυμάται 
για όλη του τη ζωή», είπε η Σούζαν.
«Νιώθω την ευθύνη και το προνόμιο να αντιπροσωπεύω 
όλες τις νοσοκόμες που νιάστηκαν για την Αμάντα και τη 
φρόντισαν εκείνα τα δύσκολα χρόνια.»

Η απίστευτη ιστορία της Αμάντα Σκαρπινάτι
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Τ
ην περασμένη Κυριακή είχαμε να καλύψουμε άλλη 
μία εκδήλωση ομογενειακής οργάνωσης. Πηγαίνο-
ντας για το Αρκαδικό Πάρκο δεν περιμέναμε ότι θα 
περάσουμε ένα αξέχαστο Κυριακάτικο πικ-νικ, εκτός 

φυσικά της δουλειάς μας, διοργανωμένο από την Παναρκα-
δική Ομοσπονδία του Καναδά. Από πού να αρχίσω κι από 
πού να τελειώσω. Μια οργάνωση άψογη 100% κι όσο μα-
ζευόταν ο κόσμος, που θα πρέπει να κοντεύαν τα 1000 άτο-
μα, τότε καταλαβαίνεις ότι τα πάντα  έχουν οργανωθεί σαν 
ελβετικό ρολόι.
Ο κόσμος απλωμένος στους δεκάδες πάγκους κάτω από τα 
πυκνά δέντρα, πέρναγαν πραγματικά μοναδικές στιγμές. Τα 
κοντοσούβλια, τα κοτόπουλα, το αρνί κι όλα τα ψητά ήταν 
ήδη ψημένα για να αρχίσει (όπως κι άρχισε) το φαγοπότι 

από νωρίς. Λουκουμάδες σπιτικοί, σαλάτες, μπυρίτσα και 
κρασί έρεαν άφθονα. Πραγματικά χαιρόσουν να βλέπεις 
την αεικίνητη κα Νότα Ηλιοπούλου κι όλο το συμβούλιο του 
γυναικείου τμήματος της Παναρκαδικής να τρέχουν αστα-
μάτητα ώστε να μην λείψει τίποτα στους εκατοντάδες καλε-
σμένους τους. 
Τι τα θέλεις βρε αδελφέ, εάν υπάρχει ειλικρίνεια κι εντιμό-
τητα σε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό το αποτέλεσμα 
είναι 100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ. Χωρίς αθέμιτους ανταγωνισμούς, 
σεμνά και ταπεινά η Παναρκαδική Ομοσπονδία υπό την 
καθοδήγηση εκλεκτών συμπατριωτών μας με επικεφαλής 
την αεικίνητηen κα Ηλιοπούλου, εκτελεί ένα εθνικό κι ομο-
γενειακό έργο διαφημίζοντας τους Αρκάδες στο εξωτερικό. 
Άψογη η λειτουργεία στο εξωκλήσι της Αγίας Κυριακής που 

ήταν και η γιορτής της, αλλά και η κατάθεση στεφάνων από 
την πρόεδρο, κα Γεωργία Τζαβάρα και τον κ. Νίκο Μαντά-
στην προτομή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη που βρίσκεται 
στον χώρο. Η ορχήστρα Opa έδωσε ένα υπέροχο ρυθμό με 
τον τρόπο που αυτοί ξέρουν κι έφυγαν όλοι κατενθουσι-
ασμένοι ανανεώνοντας το ραντεβού τους για του χρόνου.
Συγχαρητήρια σε όλους και συνεχίστε το υπέροχο και δημι-
ουργικό σας έργο. Οι sponsors της εκδήλωσης που η Παναρ-
καδική ευχαριστεί θερμά:

Olympic Bait (Ανδρέας Μπενεχούτσος)
Chairman’s Brands (Τάσσος και Ντίνα Μιχαλόπουλος)

Arsenal Maintenance
Jimmy The Greek

κα Έφη Παπαδόλια

Η σούπερ τυχερή της κλήρωσης παραλαμβάνει 
το δώρος της από τον Γραμματέα της 

Παναρκαδικής, κ. Πέτρο Τραγά
Οι δύο από τις τέσσερις κοπέλες που παρέλαβαν 

την υποτροφία της Παναρκαδικής

Η πρόεδρος, κα Γεωργία Τζαβάρα, με τον 
κ. Νίκο Μαντά αφήνοντας στεφάνι στην 

προτομή του Κολοκοτρώνη
Η περιφορά της εικόνας της Αγ. Κυριακής 

στο Αρκαδικό Χωριό

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΛΑΟΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ ΑΞΕΧΑΣΤΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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Το γυναικείο τμήμα είχε ετοιμάσει έκπληξη για τα γενέθλια της 
αγαπημένης τους Αγγελικής Σαρδέλη, που είναι μέλος του 

Συμβουλίου

Ο κ. Μπάρλας, ο κ. Πάππας και ο κ. Κατσάβελος

Ο κ. Μιχαλόπουλος με την σύζυγο του Ντίνα ανάμεσα από τους κυρίους Σάββα 
Λεβέντη, Γιώργο Καλομοίρη και Κυριάκο Γρηγορόπουλο

Ο κ. Τάσος Μιχαλόπουλος με την σύζυγο του 
Ντίνα απόλαυσαν την ημέρα τους στο 

Παναρκαδικό Χωριό

Η πρόεδρος του γυναικείου τμήματος 
της Παναρκαδικής, κα Νότα 

Ηλιοπούλου και η πρόεδρος της 
Παναρκαδικής, κα Γεωργία Τζαβάρα

Η κα Ηλιοπούλου με την κα Γιώτα 
Κοσμάς

Ο αγαπητός φαρμακοποιός του Apollon 
Pharmacy, κ. Γιώργος Χριστόπουλος, με την 

κα Νότα Ηλιοπούλου

Η κα Ηλιοπούλου με την παρέα των κ. Λεβέντη και Σκεντέρη Το τραπέζι του κ. Μιχαλόπουλου

ΠΙΚ-ΝΙΚ ΤΗΣ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
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Πάρτι γενεθλίων είχαν ετοιμάσει και η παρέα του γνωστού φαρμακοποιού, κ. Γιώργου Χριστόπουλου

Η κα Ηλιοπούλου με τον κ. Λεβέντη
Η κα Νότα Ηλιοπούλου ανάμεσα από τους κυρίους 

Τάσο Μιχαλόπουλο και Θανάση Κουρτέση

Η παρέα της κα Δήμητρας Κακαρέλη

Η παρέα του κ. Γιώργου Κατσή, που είναι ένας από τους ανθρώπους που 
έχει βοηθήσει αρκετά στην Παναρκαδική

Η κα Θεοδώρα Πατσόπουλος με το γλυκύτατο 
εγγονάκι της

Η παρέα της κα Ματίνας Μούτσος
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Λεβιδίου και ταμίας της 

Παναρκαδικής, κ. Πήτερ Γαλάνης με την οικογένεια του

Στο τραπέζι με τα μέλη του Γυναικείου τμήματος της 
Παναρκαδικής Ομοσπονδίας διακρίνονται η πρόεδρος, κα Νότα 
Ηλιοπούλου με την οικογένεια της καθώς και οι κυρίες Αγγελική 

Σαρδέλη και Χάρυ Πάππας

Οι κύριοι Ντίνος Κουμαρέλας και Κυριάκος 
Γρηγορόπουλος

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ 
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Το ζεύγος Σαρδέλη αγαπημένο όπως 
πάντα

Ο αγαπημένος λογιστής της παροικίας 
μας, κ. Σάββας Λεβέντης, με την 

αξιαγάπητη σύζυγο του κα Άντζελα Η παρέα του κ. Γιώργου Χριστόπουλου, του γνωστού φαρμακοποιού της παροικίας μας.

Η κα Ειρήνη Καλομοίρη, Γραμματέας της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά 
με τον σύζυγο της Γιώργο και πολύ καλούς τους φίλους

Ακόμη στην κουζίνα βοήθησαν οι Νίκος Μαντάς, Μαρία 
Τραγάς, Σωτήρης Γαλάνης και η Ματίνα Μούτσος

Στο ψήσιμο για τα πεντανόστιμα σουβλάκια η κα 
Ματίνα Μούτσος και οι κύριοι Ντίνος Κουμαρέλας, 

Χρήστος Παπαοικονόμου και Πήτερ Γαλάνης

Η κα Νότα Ηλιοπούλου ανάμεσα από τις κυρίες Γιούλα Τριάντος, 
Ευαγγελίτσα Τράκας, Χάρυ Πάππας και τον κύριο Βαγγέλη Κακαρέλη Η κα Κωστόπουλος και η παρέα της κα Αγγελικής Σαρδέλη

Το ζεύγος Σαρδέλη με τον κ. Θανάση Κουρτέση

Η κα Χάρυ Πάππας

Η κα Ηλιοπούλου με το ζεύγος Κουμαρέλα

Λαχταριστοί Λουκουμάδες από τα χεράκια των κυριών 
της Παναρκαδικής, κυριών Ν. Ηλιοπούλου, Π. 

Παπαδάκης, Α. Σαρδέλη και Ν. Κουμαρέλα

Η κα Νότα Ηλιοπούλου με τον σύζυγο της κ. 
Γιάννης και την κα Παναγούλα Παπαδάκης

H πρόεδρος του Γυναικείου τμήματος της Παναρκαδικής, κα Νότα 
Ηλιοπούλου, με τα μέλη του Συμβουλίου κα Παναγούλα 

Παπαδάκης, κ. Κωνσταντίνος Κουμαρέλας και ο κ. Πέτρος Τραγάς

H πρόεδρος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας, κα 
Γεωργία Τζαβάρα, με την κα Άννα Αϊβαλή

ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΥΡΑΣΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ 
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
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Παρουσίας δεκάδων ομογενών και ξένων η 
γνωστή κι αγαπητή στην ελληνική και κανα-
δική κοινωνία, κα Εφη Τριανταφυλλόπου-
λος, ορκίστηκε MPP στο πλευρό του Doug 
Ford για την περιοχή του Oakville North 
την Τρίτη 10 Ιουλίου στο 42ο Κοινοβού-

λιο του Οντάριο. Η κα Τριανταφυλλόπου-
λος ευχαρίστησε μέσω των κοινωνικών της 
δικτύων όλους όσους την υποστήριξαν για 
την εκλογή τους. Η Hellas News εύχεται στην 
κα Τριανταφυλλόπουλο καλή επιτυχία στο 
δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει.

Ορκίστηκε MPP η Έφη 
Τριανταφυλλοπούλου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΕΚΑΣ/ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: HELLAS NEWS
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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

Σύνταγμα το 1953

Ο Λευκός Πύργος το 1916 σε λήψη από την προβλήτα

Λαοθάλασαα έξω από το σινεμά ΕΣΠΕΡΟΣ για τη ταινία Η Κάλπικη Λίρα το 1955

Στο κέντρο της Αθήνας το 1972

13 Ιουνίου 1968 Ο πύργος Αθηνών θεμελιώνεται. Πίσω από τα θεμέλια ξεχωρίζει η βίλα Μαργαρίτα

Οδός Σταδιου και Αιόλου 1927

Μια σπάνια φωτογραφία του 1928 Πατησίων και Λ. Αλεξάνδρας.Μπροστά μας 
το Πεδίον του Άρεως και στο βάθος αριστερά η Κυψέλη

Οι βασιλικοί στάβλοι 1913 ηταν το οικοδομικό τετράγωνο σταδίου-
πανεπιστημίου-Αμερικής-Bουκουρεστιου στο χώρο που σήμερα στεγάζεται το 

κτήριο μετοχικό ταμείο στρατού

Αθήνα 1941. Κατοχή. Λεωφ. Ανδρ. Συγγρού Ο φωτογράφος 
στεκόταν στη διασταύρωση με τη οδό Φραντζή. Δεξιά το 

εργοστάσιο του ΦΙΞ, που ανεγέρθηκε το 1893

Πατησιων, 1900
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ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ & ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ 
ΦΙΛΕ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ

Μ
αζί με την πανέμορφη οικογένειά του, παιδιά και εγγόνια, ο γνωστός κι αγαπη-
τός Γιώργος Καλομοίρης, με την σύζυγό του Ειρήνη, γιόρτασαν τα γενέθλιά του.
Συγγενείς και φίλοι χόρεψαν, έφαγαν και ήπιαν στην υγεία του Γιώργου.
Και του χρόνου να είστε καλά απ’ την Hellas News με όλη μας την αγάπη.
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$135.000!!!! Ρεκόρ και πάλι στο 21ο 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ
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ετήσιο Golf Tournament του Ελληνικού Σπιτιού
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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
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Η 
Τράπεζα του Καναδά, όπως αναμενόταν, αύξησε το επιτόκιό της καθορίζοντας το 
επιτόκιο κατά 0,25% στο 1,5%. Είναι πράγματι μια ένδειξη ότι η καναδική οικο-
νομία λειτουργεί καλά. Η αγορά εργασίας βελτιώθηκε καθώς η χώρα πρόσθεσε 
32.000 θέσεις εργασίας τον Ιούνιο. Η αύξηση επίσης έρχεται καθώς η Τράπεζα 

θέλει να καταπολεμήσει την αύξηση του πληθωρισμού, η οποία υπερέβη το στόχο της κατά 
2%. Αυτή είναι η δεύτερη αύξηση σε ένα έτος, αν και πολλοί οικονομολόγοι πιστεύουν ότι 
η Τράπεζα του Καναδά θα βρίσκεται σε αναμονή για το υπόλοιπο του 2018 λόγω του εμπο-
ρικού πολέμου με τις ΗΠΑ. Πράγματι, η Τράπεζα του Καναδά άφησε την πόρτα ανοιχτή για 
περικοπή των επιτοκίων εάν τα πράγματα επιδεινωθούν στο εμπορικό μέτωπο. Η Τράπεζα 
του Καναδά αναφέρει ότι η επίμονη εμπορική αβεβαιότητα και ο αγώνας δασμών του Κανα-
δά με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ξυρίσουν σχεδόν στο 0,7% από την οικονομική ανάπτυξη 
μέχρι το τέλος του 2020 - αλλά προβλέπει ότι το πλήγμα θα αντισταθμιστεί σε μεγάλο βαθμό 
από τις θετικές επιπτώσεις των υψηλότερων τιμών του πετρελαίου.

Η 
περιφερειακή αστυνομία της York 
ανακοίνωσε ότι ένας 23χρονος άν-
δρας στο Richmond Hill αντιμετω-
πίζει κατηγορίες μετά από υποτι-

θέμενη σεξουαλική επίθεση σε παιδί σε νη-
πιαγωγείο στην ίδια περιοχή. Η αστυνομία 
αναφέρει ότι άρχισαν έρευνα στις 21 Ιουνί-
ου, αφού έλαβαν καταγγελίες σχετικά με σε-
ξουαλικές επιθέσεις εναντίον κοριτσιού με-
ταξύ το 2014 και το 2018, Ένας ύποπτος συ-

νελήφθη την επόμενη μέρα. Ο Karim Saad 
κατηγορείται με πέντε κατηγορίες για κάθε 
σεξουαλική επίθεση και σεξουαλική παρε-
νόχληση και πρόκειται να εμφανιστεί στο 
δικαστήριο στο Newmarket στις 26 Ιουλίου. 
Οι ανακριτές λένε ότι ο κατηγορούμενος εί-
ναι γνωστός στην αστυνομία και πως ήταν 
γύρω από τα παιδιά εδώ και πολλά χρόνια, 
καθώς λειτουργούσε ημερήσια νηπιαγω-
γείο στο σπίτι της οικογένειάς του.

Ο 
πρωθυπουργός του Οντάριο, 
Doug Ford, είχε υποσχεθεί να 
απολύσει τον, Mayo Schmidt, 
CEO της Hydro One και το συμ-

βούλιο του κατά τη διάρκεια της προεκλο-
γικής του εκστρατείας, κατηγορώντας ε-
πανειλημμένα την πρώην πρωθυπουργό 
Kathleen Wynne  για τον ετήσιο μισθό και 
τα μπόνους του που ανέρχονταν στα 6 ε-

κατομμύρια δολάρια. Η Hydro One, που 
ιδιωτικοποιήθηκε εν μέρει από την πρώ-
ην Φιλελεύθερη κυβέρνηση το 2015, ή-
ταν ένα καυτό θέμα κατά τη διάρκεια της 
πρόσφατης προεκλογικής εκστρατείας 
του Οντάριο, με εκατομμύρια κατοίκους 
εξοργισμένους από την αύξηση των λο-
γαριασμών υδροδότησης. Η Hydro One 
ανακοίνωσε την αποχώρηση του Schmidt 
με δελτίο τύπου τη Τετάρτη. Στιγμές αργό-
τερα, ο Ford δήλωσε ότι οι ειδήσεις σημα-
τοδότησαν μια μεγάλη μέρα για την επαρ-
χία. Ο Ford δήλωσε ότι ο Schmidt δεν θα 
πάρει αποζημίωση ως μέρος της συμφω-
νίας. Ωστόσο, ο Schmidt θα λάβει μια πλη-
ρωμή 400.000 δολαρίων αντί των παρο-
χών μετά την έξοδο από την υπηρεσία και 
των επιδομάτων, δήλωσε η Hydro One. 
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση των μετό-
χων της εταιρείας που κυκλοφόρησε στις 
29 Μαρτίου, ο Schmidt, ο οποίος κέρδισε 
πέρυσι μισθό 6,2 εκατομμυρίων δολαρί-
ων, θα είχε δικαίωμα αποζημίωσης ύψους 
10,7 εκατομμυρίων δολαρίων εάν έπρεπε 
να αποσυρθεί από τη θέση του από το δι-
οικητικό συμβούλιο. Όταν οι δημοσιογρά-
φοι ρώτησαν τον Ford γιατί ο Schmidt δεν 
θα το ακολουθούσε, ο Ford απάντησε ότι 
θα έπρεπε να ρωτήσουν τον πρώην CEO.

Άνδρας κατηγορείται για σεξουαλική 
παρενόχληση σε νηπιαγωγείο

O Ford κράτησε την υπόσχεση να απολύσει 
τον CEO και το συμβούλιο της Hydro One

Το Οντάριο επανέρχεται στο παλιό πρόγραμμα 
σεξουαλικής εκπαίδευσης στα σχολεία

Τ
α σχολεία του Οντάριο θα επι-
στρέψουν στη διδασκαλία του σεξ 
με την ένταξη ενός προγράμματος 
που έκαναν στα τέλη της δεκαετίας 

του 1990 από αυτό το φθινόπωρο. Η νέα 
κυβέρνηση της επαρχίας ανακοίνωσε την 
Τετάρτη ότι ανακάλεσε μια ενημερωμένη 
έκδοση εκπαίδευσης που είχε εκλέξει η 
κυβέρνηση των Φιλελευθέρων. Η υπουρ-
γός Παιδείας, Lisa Thompson, δήλωσε ότι 
το προσωπικό του υπουργείου εργάζεται 
για να ενημερώσει τα συμβούλια των σχο-
λείων για την απόφαση να επανέλθουν στο 
πρόγραμμα σπουδών που υπήρχε πριν 
από το 2015. Το παλαιότερο πρόγραμμα 
σπουδών θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου 
η κυβέρνηση ολοκληρώσει μια «σφαιρική 
διαβούλευση σχετικά με το σεβασμό των 
γονέων» σχετικά με τον τρόπο εκσυγχρο-
νισμού του υλικού, ανέφερε. Το νεότερο 
σεξουαλικό πρόγραμμα εκπαίδευσης προ-
κάλεσε αρνητικές κριτικές όταν η κυβέρ-
νηση των Φιλελευθέρων την εισήγαγε 
πριν από τρία χρόνια. Ήταν η πρώτη φορά 
που το πρόγραμμα σπουδών ανανεώθηκε 

από το 1998 και περιελάμβανε ενημερώ-
σεις σχετικά με το online bullying και  το 
sexting, που δεν υπήρχαν στην προηγού-
μενη έκδοση. Ωστόσο, οι διαδηλωτές δεν 
συμμετείχαν σε συζητήσεις για το γάμο 
του ιδίου φύλου, την ταυτότητα φύλου και 
τον αυνανισμό.

Η Τράπεζα του Καναδά αυξάνει το επιτόκιο
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LIFE

Leanna Decker:
κοκκινομάλλα πρόκληση

Όταν αποφασίζει να 
βγει στην παραλία 
οι εμφανίσεις της 
ξεσηκώνουν τον 
ανδρικό πληθυσμό.

Το 26ρονο μοντέλο 
Leanna Decker 
στριμώχνει το 
πλούσιο μπούστο της 
σε μαγιό και παίζει 
με τον φακό.

Η καυτή 
κοκκινομάλλα 
και κουνελάκι 
του Playboy 
αναδείχθηκε 
Cybergirl για το 
2012 και μένει 
μόνιμα στη Φλόριντα 
με το σκυλάκι της….
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A
ρχίσαμε να 
τον μαθαί-
νουμε και να 
τον  παρα -

κολουθούμε μέσα α-
πό την συμμετοχή του 
στο «Survivor» όπου 
εκεί ανακαλύψαμε και 
άλλες πτυχές του χα-
ρακτήρα του που δεν 
ξέραμε και πραγματι-
κά μας εξέπληξαν ευ-
χάριστα. Aυτό που ί-
σως μας εξέπληξε λίγο 
περισσότερο είναι ότι 
λόγω του παιχνιδιού ο 
BO όπως και οι υπόλοι-
ποι συμπαίκτες μπή-
καν σε μία διαδικασία 
«δίαιτας» και αυτό ί-
σως ήταν το πιο ευχά-
ριστο γιατί ανακαλύ-
ψαμε μία πτυχή πίσω 
από την εικόνα του που 
πραγματικά μας άφησε 
άφωνους.

Αυτή είναι η πιο 

καυτή Ελληνίδα 

φοιτήτρια

Η Σοφία Χαρμαντά είναι πιο 
καυτή και από τον ήλιο. Η 
21χρονη φοιτήτρια της ΑΣΟΕΕ 
μπήκε δυναμικά στον χώρο 
του μόντελινγκ κερδίζοντας 
τις εντυπώσεις με τις σωματι-
κές αναλογίες της, γι’ αυτό και 
δεν ήταν δύσκολο να ανοίξει τα 
φτερά της εκτός συνόρων. 

Το μεγαλύτερο όνειρό της 
είναι να γίνει «άγγελος» της 
Victoria’s Secret αλλά ακόμα 
και αν δεν τα καταφέρει εμείς 
είμαστε περήφανοι για εκείνη.

Νίκος Αναδιώτης: «Η 

πρόταση του ΑΝΤ1 με 

εξέπληξε ευχάριστα»

Ο Νίκος Αναδιώτης αποκά-
λυψε πως του έγινε η πρό-
ταση για το πρωινό του ΑΝΤ1 
και εξήγησε γιατί δήλωσε 
αμέσως ενδιαφέρον.  Μάλι-
στα, αποκάλυψε πως με την 
Νικολέτα Ράλλη παρ’ ολίγον 
να συνεργαζόντουσαν και στο 
παρελθόν, αλλά το project 
δεν υλοποιήθηκε.

H πανέμορφη Ελληνίδα απο-
φάσισε να περάσει μέρος των 
καλοκαιρινών της διακοπών 
στο κοσμοπολίτικο νησί του 
Αιγαίου και κατάφερε να ανα-
στατώσει τον ανδρικό πληθυ-
σμό με τις καυτές αναλογίες 
της.

Πάντως, η Ραφαέλα Καραλ-
λιού δεν… ξέχασε τους «ακο-
λούθους» της, καθώς ανέ-
βασε μερικές καυτές πόζες 
και προκάλεσε αναστάτωση 
στα social media.

Bo...η μεταμόρφωση ενός 
γίγαντα!

Μύριελ Γρηγορίου: Και 
μοντέλο και δημοσιογράφος 

Ο καύσωνας 

Ραφαέλα «χτύπησε» 

τη Μύκονο

Η 
καστανή κουκλάρα μας… έρχεται α-
πό το Ηράκλειο της Κρήτης, αλλά τα 
τελευταία χρόνια μένει στην Αθήνα, 
καθώς σπουδάζει στο Τμήμα Επιστή-

μης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην πρω-
τεύουσα.
Η όμορφη νησιώτισσα αγαπά τα θαλάσσια σπορ 
και για τον λόγο αυτό, το καλοκαίρι εργάζεται ως 
δασκάλα και είναι ένας τομέας που την ενδιαφέ-

ρει επαγγελματικά, αλλά δεν είναι το μοναδικό 
όνειρό της.
Το άλλο είναι η τηλεόραση, όπου θα προσπα-
θήσει να δοκιμάσει τις δυνατότητές της. Παράλ-
ληλα, η Στέλλα Σαμνιώτη, για την οποία και σας 
γράφουμε θέλει να δημιουργήσει μία όμορφη 
οικογένεια. Ακόμα, η καστανή καλλονή εργάζε-
ται τον χειμώνα σε κάποια επώνυμα κλαμπ, στο 
τμήμα των δημοσίων σχέσεων και την υποδοχή.

Η Ελληνίδα «γοργόνα» που δαμάζει 
τα κύματα!

Η 
Μύριελ Γρηγο-
ρίου είναι η ε-
στεμμένη Κύ-
πρια καλλο-

νή που μας ήρθε στην 
Αθήνα έχοντας ήδη μια 
πολύ επιτυχημένη πο-
ρεία στο χώρο του μό-
ντελινγκ. Το 2014 αφού 
έλαβε μέρος στα κυπρι-
ακά καλλιστεία κατέκτη-
σε τους τίτλους της Σταρ 
Κύπρος αλλά και Miss 
Fantastic 2014. Με όνει-
ρο να σπουδάσει δημο-
σιογραφία ήρθε στην Α-
θήνα όπου και το πέτυ-
χε χωρίς όμως να αφήσει 
την μεγάλη της αγάπη, το 
μόντελινγκ. Τον τελευ-
ταίο χρόνο την βλέπαμε 
στην εκπομπή της Φαίης 
Σκορδά το «Πρω1νό» σε 
ρόλο μοντέλου αλλά και 
ως ασκούμενη δημοσι-
ογράφο.
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Π
ως γινόταν άλλωστε να χάσει την 
πρόκριση όταν έχει τέτοια οπαδό 
σαν τη Νίβες Σέλσιους;
Η εν τυπωσιακή Κροάτ ισσα, 

πρώην σύζυγος του άλλοτε αμυντικού της 
ΑΕΚ, Ντίνο Ντρπιτς, από την πρώτη στιγμή 
βρίσκεται στο… πλευρό της εθνικής ομάδας 

της Κροατίας και τη στηρίζει με τον δικό της 
μοναδικό τρόπο.
Ποζάρει σέξι -και όποιος την αντέξει- και 
στέλνει τη θετική της ενέργεια. Όπως 
φάνηκε τα κατάφερε μια χαρά και η Κροατία 
έχει αρκετές πιθανότητες να είναι η νικήτρια 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ρωσίας.

Η 
ιστορική μετα-
γραφή του Ρο-
νάλντο στη Γιου-
βέ ν τους  επ ι -

σφραγίστηκε στη Μεσ-
σηνία, και συγκεκριμένα 
στο Costa Navarino. Εκεί, 
έφτασε ο πρόεδρος της ι-
ταλικής ομάδας, Αντρέα 
Ανιέλι, ο οποίος συνα-
ντήθηκε με τον Πορτογά-
λο για να «πέσουν» οι υ-
πογραφές. Ο Πορτογά-
λος σούπερ σταρ έφτασε 
στην περιοχή της Μεσση-
νίας και την πολυτελή ξε-
νοδοχειακή μονάδα Costa 
Navarino της Πύλου για να 
περάσει ευχάριστα τις δια-
κοπές του πριν από ακόμα 
μία απαιτητική σεζόν. Σύμ-
φωνα με το «Έθνος», ο Ρο-
νάλντο ξεχώρισε για την α-
πλότητα και την ευγένειά 
του. Το μοναδικό πράγμα 
που ζήτησε ήταν να υπάρ-
ξει ειδικός χώρος μπόου-
λινγκ στο σπίτι του, για να 
περνά χρόνο με τα παιδιά 
του, ενώ εξέφρασε και την 
επιθυμία να επισκεφτεί την 
διάσημη παραλία της «Βοϊ-
δοκοιλιάς».

Δε φαντάζεστε τι ζήτησε ο Κριστιάνο 
Ρονάλντο στο δωμάτιό του!

«
Just chillin», 
έγραψε σε 
μία ανάρ-
τ η σ ή  τ η ς 

στο Instagram, η νε-
αρή celebrity Demi 
Rose, όμως αυτό που 
προκάλεσε σ τους 
followers της, αλλά 
και σε όσους είδαν τις 
φωτογραφίες, μάλλον 
προς την αντίθετη κα-
τεύθυνση κινείται, αυ-
τή του καύσωνα.

Η Βρετανίδα, με καμπύ-
λες που ξεχειλίζουν, 
βρέθηκε στην Ίμπιζα, 
όπου ταξιδεύει συχνά 
πυκνά πυκνά για φωτο-
γραφήσεις. Εκεί, σε 
ένα από τα concept του 
φωτογράφου, η Rose 
φόρεσε ένα μαύρο μαγιό, 
που πάνω είχε αρχαιοελ-
ληνικούς μαιάνδρους.

Αυτή είναι η πιο καυτή οπαδός 
της Κροατίας! Η Κάιλι Τζένερ στο Forbes... 100 

εκατ. πριν την κορυφή!

Ε
κατό εκατομμύρια πριν από την 
κορυφή απέχει η Κάιλι Τζένερ- 
Καρντάσιαν και για το λόγο το πε-
ριοδικό Forbes την φιλοξενεί στο 

εξώφυλλό του στο τεύχος Αυγούστου.
Η νεαρή Κάιλι, μόλις 20 χρόνων, στις 10 
Αυγούστου γίνεται 21, κατάφερε να έχει 
περιουσία η οποία αποτιμάται στα 900 
εκατομμύρια δολάρια και είναι έτοιμη 
να σπάσει το ρεκόρ του Μαρκ Ζούκερ-
μπεργκ, ο οποίος έγινε δισεκατομμυρι-

ούχος σε ηλικία 23 χρόνων.
Η κόρη της Κρις Τζένερ έχει τη δική της 
εταιρεία καλλυντικών η οποία μέσα στα 
τρία χρόνια λειτουργίας της, τής έχει 
αποφέρει περί τα 630 εκατ. δολάρια.
Toν Νοέμβριο του 2015 κυκλοφόρησε 
ένα κιτ καλλυντικών με την ονομασία 
«Kylie Lip Kits» με τιμή πώλησης τα 29 
δολάρια. Τα 15.000 τεμάχια «εξαφανί-
στηκαν» αμέσως μόλις ανέβηκαν στο 
διαδίκτυο.

Η Ντέμι Ρόουζ έβαλε μαγιό με 
αρχαιοελληνικούς μαιάνδρους 
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Το νησί-γλυπτό, που διαμόρφωσαν 
ηφαιστειακές εκρήξεις, δεν 
συγκινείται από τα θέλγητρα του 
μαζικού τουρισμού.

Σ
τη Μήλο ζεις τη μέρα σου σαν πει-
ρατής –από παραλία σε παραλία– 
και το βράδυ κοιμάσαι χορτασμέ-
νος. Στο νησί υπάρχουν ελάχιστα 

μπαρ. Κανείς δεν τα χρειάζεται. Εδώ θα 
γρατζουνίσεις τα γόνατά σου σκαρφαλώ-
νοντας σε βράχια που αλλάζουν αποχρώ-
σεις κάθε λίγα μέτρα, θα μαγειρέψεις σε 
σπηλιές, θα δεις με τη φαντασία σου ζώα 
και ανθρώπινες μορφές στους εντυπωσι-
ακούς γεωφυσικούς σχηματισμούς και θα 
ανακαλύψεις σίγουρα μια μυστική, δική 
σου παραλία για να κολυμπήσεις ακόμα 
και γυμνός.
Η Μήλος είναι ένα ολόκληρο ηφαιστειακό 
«οικοδόμημα», που χτίστηκε σιγά σιγά 
από διαδοχικές υποθαλάσσιες εκρήξεις. 
Υπάρχουν σημεία όπου η θάλασσα γίνε-
ται φυσικό τζακούζι (υπάρχουν ατμίδες, 
δηλαδή ζεστά αέρια που φτάνουν στην επι-
φάνεια του νερού ως φυσαλίδες), ενώ σε 
μερικές παραλίες η άμμος καίει τόσο πολύ, 
που δεν μπορείς να περπατήσεις ξυπόλυτος.
Στο Παλιοχώρι, στο νοτιοδυτικό κομμάτι 
του νησιού, η Στέλλα Τσερώνη, ιδιοκτή-
τρια της ταβέρνας Sirocco, ακουμπά στην 
αμμουδιά μια γάστρα αποβραδίς και την 
επομένη έχει έτοιμο σιγομαγειρεμένο 
κρέας ή ψάρι για τους πελάτες της. Στη διά-
σημη παραλία Σαρακήνικο, πάλι, ένα τοπίο 
σαν αυτό του Zabriskie Point, που δεν το 
χωράει ο νους σου και σε κάνει να θες να 
ξαπλώσεις κάτω, να τρέξεις και να χοροπη-
δήσεις σαν τους ήρωες του Αντονιόνι, θα 
δεις απολιθώματα ψαριών και κοχυλιών 
που εγκλωβίστηκαν εδώ πριν από 2 εκατ. 
χρόνια.
Όλο το γεωμορφολογικό υπερθέαμα απο-
καλύπτεται με μια βόλτα από θαλάσσης: 
θα περάσετε από δραματικά τοπία με θεό-
ρατα σκούρα καστανά βράχια, θα δείτε 
τους βαθυκόκκινους σχηματισμούς στο 
Βάνι, όπου έως το 1920 λειτουργούσε το 
ορυχείο μαγγανίου, και το περίφημο Κλέ-
φτικο, σαν καρτ ποστάλ, με τα λευκά βρά-
χια βουτηγμένα στα τιρκουάζ νερά, που 
ήταν ορμητήριο πειρατών. Εμείς, που 
κάναμε τη βόλτα με το καταμαράν της Milos 
Adventures (milosadventures.gr), σταμα-
τήσαμε και στη σπηλιά Συκιά: μπήκαμε 
βαθιά στο εσωτερικό της με φουσκωτό και 
ξαπλώσαμε σε μια μικρή πριβέ παραλία 
κοιτάζοντας τον ουρανό. Κατόπιν συνεν-
νόησης, μάλιστα, η συγκεκριμένη εταιρεία 
οργανώνει και μπάρμπεκιου μέσα στη 
σπηλιά.
Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε τον 
γύρο του νησιού ή μια συγκεκριμένη δια-
δρομή με το παραδοσιακό ιστιοφόρο 
«Θαλασσίτρα» (thalassitra-sailing.com), 
είτε με καγιάκ με ξεναγό τον γεωλόγο 
Rod Feldtmann (www.seakayakgreece.
com) είτε να πάτε για ψάρεμα με το 
καΐκι του Κυριάκου Χαλδαίου (www.
milosfishingtrip.gr), που μαζί με την κόρη 

του Τίνα οργανώνουν σούπερ αλιευτικές 
εκδρομές.

ΕΝΑΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΟΡΙ-
ΣΜΟΣ
Ο δραστήριος δήμαρχος Μήλου Γεράσιμος 
Δαμουλάκης δεν απαρνείται τον χαρακτη-
ρισμό «ζευγαρονήσι» που ακούμε συχνά 
για τη Μήλο, αν και προσθέτει ότι την επι-
σκέπτονται και πολλές οικογένειες, που 
αναζητούν ήρεμες διακοπές. Χάρη στο 
όραμα και στις δράσεις του ίδιου και των 
δημοτικών συμβούλων, από τους οποίους 
οι περισσότεροι είναι τουριστικοί επιχει-
ρηματίες, το νησί την τελευταία πενταε-
τία έχει γνωρίσει τουριστική αύξηση της 
τάξεως του 40-50%, με κυριότερες αγο-
ρές τη Γαλλία και την Ιταλία, ενώ γίνονται 
προσπάθειες για να ανοίξει και η ασιατική 
αγορά.
Η ανάπτυξη είναι ήπια και γίνεται με στα-
θερά βήματα. Ο τουρισμός εδώ δεν ήρθε 
μαζικά και με ευκολία, καθώς η εξόρυξη 
μεταλλευμάτων ήταν πάντα η κύρια πλου-
τοπαραγωγική δραστηριότητα. Μέχρι 
σήμερα περισσότεροι από τους μισούς 
είναι οι μόνιμοι κάτοικοι που ζουν από τα 
ορυχεία. «Όταν ήμουν παιδί, τη δεκαετία 
του 1970, θυμάμαι να έρχονται στο νησί 
μερικοί ξένοι τουρίστες με σακίδια στην 
πλάτη. Ο κυρ Θανάσης, που είχε ένα οπω-
ροπωλείο, όταν τους έβλεπε να περνάνε 
από το μαγαζί του, έκοβε μία φέτα καρ-
πούζι και τους τάιζε στο στόμα. Μέχρι εκεί 
έφτανε ο τουρισμός, δεν τολμούσε κανείς 
να επενδύσει, δεν είχαν στο μυαλό τους 
ότι μπορεί να υπάρχει κι αυτή η πηγή εσό-
δων», εξηγεί ο κ. Δαμουλάκης, που είναι 
και πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής 
Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ.

ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ
Εδώ η μεταλλευτ ική δραστηριότητα 
υπήρχε από την αρχαιότητα. Είναι αρκετή 

αυτή η δικαιολογία για να «νομιμοποιή-
σει» όλα όσα συμβαίνουν εδώ και αιώνες 
στη μηλαίικη γη; Λίγα χιλιόμετρα μακριά 
από τον «πολιτισμό», θα δείτε τεράστιες 
τρύπες στο έδαφος με χρωματιστές, λόγω 
των διαφορετικών πετρωμάτων, βαθμίδες 
–που κάνουν μπουλντόζες και εργάτες να 
φαίνονται σαν πλαστικά παιχνίδια παρα-
λίας–, αλλά και τα λεγόμενα τεχνητά βουνά. 
Ένα από αυτά μου δείχνει ο «ξεναγός» μου 
στην «άλλη» Μήλο, Γιώργος Πετράκης.
Είναι γεωπόνος και υπεύθυνος αποκα-
τάστασης ορυχείων της Imerys, μιας από 
τις μεγαλύτερες εταιρείες εξόρυξης στον 
κόσμο. Η δουλειά του, όπως την περιγρά-
φει ο ίδιος, είναι να φέρει τη φύση πίσω 
στα ορυχεία. Τι γίνεται ακριβώς; Τα μπάζα, 
δηλαδή τα στείρα υλικά που δεν είναι 
εμπορεύσιμα, τοποθετούνται στο έδαφος 
και μετά «πρασινίζουν», ακολουθώντας 
την εξής διαδικασία: προκειμένου να μη 
διαλυθούν με την πρώτη βροχή, αλλά να 
«δέσουν» ώστε το αποτέλεσμα να μοιάζει 
με φυσικό βουνό, γίνεται μελέτη και σχεδι-
ασμός, εναποτίθενται αρχικά μικροοργανι-
σμοί και σπόροι μονοετών φυτών και στη 
συνέχεια μεταφυτεύονται δέντρα και φυτά 
της γης της Μήλου που έχουν μεγαλώσει 
στο φυτώριο της εταιρείας. Η διαδικασία 
αυτή απαιτεί μόλις πέντε χρόνια και τελικά 
δεν μπορείς να ξεχωρίσεις ένα φυσικό από 
ένα τεχνητό βουνό.
Η καινοτομία που έφερε στην αποκατά-
σταση ορυχείων ο κ. Πετράκης είναι η καλ-
λιέργεια χωρίς πότισμα. Πώς; Προτιμώ-
ντας ντόπια φυτά, που μπορούν να μεγα-
λώσουν μόνο στις τοπικές περιβαλλοντι-
κές συνθήκες. Όσο κι αν σήμερα φαίνεται 
λογικό, ο ίδιος μας διηγείται ιστορίες από 
τα πρώτα χρόνια των εργασιών αποκατά-
στασης, στα τέλη της δεκαετίας του 1970, 
τότε που, ενώ ξοδεύονταν πολλά χρήματα, 
τα έργα αποτύγχαναν. Γιατί; Έφερναν πάντα 
εξωτικά είδη... Προσπάθησαν να φυτέ-

ψουν στη Μήλο μέχρι και τις σεκόγιες της 
Καλιφόρνια, το ψηλότερο δέντρο στη Γη!

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ
Aδάμαντας: Το λιμάνι του νησιού, ένας από 
τους μεγαλύτερους φυσικούς κόλπους της 
Μεσογείου, είναι πάντα ζωντανό, με του-
ριστικά μαγαζιά, καφέ και ταβέρνες. Αξί-
ζει να επισκεφτείτε το Μεταλλευτικό Μου-
σείο Μήλου (www.milosminingmuseum.
com, τηλ. 22870-22481) για να μάθετε για 
την αρχέγονη σχέση του νησιού με την εξό-
ρυξη, και το Γερμανικό Καταφύγιο, τις υπό-
γειες στοές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
που έχουν μεταμορφωθεί σε χώρο τέχνης.  
Πλάκα: Μετά τη βόλτα στα πλακόστρωτα 
σοκάκια της πρωτεύουσας της Μήλου, δείτε 
ένα από τα ωραιότερα ηλιοβασιλέματα είτε 
από τον περίβολο της Παναγιάς Κορφιά-
τισσας είτε από το ενετικό κάστρο και την 
εκκλησία της Kοίμησης της Θεοτόκου, που 
βρίσκεται στην κορυφή του χωριού.
Πολλώνια: Ψαροχώρι σε έναν όμορφο 
κολπίσκο. Θα πάτε για περίπατο στην 
ακρογιαλιά και καφέ ή φαγητό εκεί που 
σκάει το κύμα.
Ρωμαϊκό Θέατρο: Εναλλακτική πρόταση 
για την ώρα που πέφτει ο ήλιος. Είναι περι-
τριγυρισμένο από ελιές και σχίνα, μακριά 
από τους οικισμούς, χτισμένο σε μια πλα-
γιά με θέα στον κόλπο της Μήλου.
Παλαιοχριστιανικές κατακόμβες: «Γκρά-
φιτι» μέχρι και από το 1940 μπορείτε να 
δείτε σε ένα από τα σημαντικότερα χρι-
στιανικά μνημεία του νησιού, αφού όλα 
τα χρόνια που η «μεγάλη σπηλιά», όπως 
την αποκαλούσαν οι ντόπιοι, ήταν αφύ-
λακτη, πέρασαν από εδώ δεκάδες περιη-
γητές, που χάραξαν τα ονόματά τους στον 
τοίχο. Η παλιότερη επιγραφή είναι μάλλον 
αυτή του 2ου αι. μ.Χ., η οποία δηλώνει τα 
μέλη της οικογένειας που είναι θαμμένα σε 
έναν από τους 126 λαξεμένους στο μαλακό 
πέτρωμα αψιδωτούς τάφους.

Μήλος: Εξερευνητές με το μαγιό
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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 200 γρ. πλιγούρι
 ª χυμό από 1½ λεμόνι
 ª 6 κ.σ. ελαιόλαδο
 ª 2 σκελίδες σκόρδου, λιωμένες
 ª 3 μελιτζάνες τσακώνικες, κομμένες σε λεπτές φέτες
 ª αλάτι
 ª 150 γρ. ντοματίνια, κομμένα στα 4
 ª 1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
 ª 3 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο
 ª 1 κ.σ. δυόσμο, ψιλοκομμένο
 ª 100 γρ. ξινομυζήθρα, θρυμματισμένη

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ª Σε ένα μπολ ρίχνουμε το πλιγούρι. Προσθέτουμε 300 ml ζεστό νερό και τον χυμό 

λεμονιού, το σκεπάζουμε και το αφήνουμε στην άκρη να μαλακώσει και να απορροφή-
σει τα υγρά. Ανακατεύουμε 4 κ.σ. ελαιόλαδο με το σκόρδο. 

 ª Αλείφουμε με το μείγμα τις μελιτζάνες, αλατίζουμε και ψήνουμε στο γκριλ για 5-6 
λεπτά ή σε σχαροτήγανο για 3-4 λεπτά από κάθε πλευρά. Κόβουμε τις μελιτζάνες σε 
μικρά κομμάτια και τις ανακατεύουμε με τα ντοματίνια, το κρεμμύδι,τον μαϊντανό και 
τον δυόσμο. 

 ª Προσθέτουμε στο πλιγούρι 2 κ.σ. ελαιόλαδο και ανακατεύουμε με τα λαχανικά. 
 ª Προσθέτουμε με την ξινομυζήθρα και σερβίρουμε.

Άρωμα Κουζίνας
Ταμπουλέ με ψητές 
μελιτζάνες και ξινομυζήθρα 
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- Μπαμπά, εσύ είχες ερωτευθεί ποτέ 
καμιά δασκάλα στο σχολείο;
- Τι μου θύμησες τώρα γιέ μου! Φυσικά!
- Και τι έγινε;
- Τίποτα..... Το έμαθε η μάνα σου και σου 
αλλάξαμε σχολείο...!!!

Mετά από πάρα πολύ καιρό, συναντιού-
νται δυο παλιόφιλοι.
Aγκαλιές, φιλιά, χαρές!
- Pε να τα πούμε κάποια στιγμή, προτείνει 
ο πρώτος.
- Tι λες για Δευτέρα απόγευμα;

- Δευτέρα δεν γίνεται, πάει ο Mήτσος για 
κυνήγι.
- Tότε την Tετάρτη;
- Oύτε την Tετάρτη, ξαναπάει ο Mήτσος 
για κυνήγι.
- Tότε το Σαββατοκύριακο;
- Με τίποτε. Το Σαββατοκύριακο φεύγει ο 
Mήτσος για κυνήγι, όλη τη μέρα!
- Ποιος είναι αυτός ο Mήτσος, ρε μεγάλε; 
απόρησε ο πρώτος.
- Nα σου πω την αλήθεια εγώ τον Mήτσο 
δεν το ξέρω, αλλά όταν αυτός πάει για 
κυνήγι εγώ πάω με τη γυναίκα του!

Συζητάγανε δυο φίλοι:
-Φίλε μην τα μπλέξεις ποτέ με κοπέλα από 
τη δουλειά σου. Γίνεται μπέρδεμα! Καλύ-

τερα να την πέφτεις σε πελάτισες.
Και ο άλλος απαντάει:
-Λίγο δύσκολο. Δουλεύω σε γραφείο 
κηδειών!

Συζητούσαν κάποτε δυο ηλικιωμένοι 
φίλοι, πρώην ποδοσφαιριστές της Γ` Εθνι-
κής. Η αγάπη του για το ποδόσφαιρο ήταν 
τέτοια, που ακόμα και γέροι πια έτρεχαν 
συνέχεια στα γήπεδα.
-Βρε Μήτσο, λες να υπάρχει ποδόσφαιρο 
και στον άλλο κόσμο;
-Που να ξέρω.... Αλλά ξέρεις τι λέω; 
Όποιος από μας πεθάνει πρώτος, να επι-
στρέψει και να πει στον άλλο τι γίνεται. 
Εντάξει;
-Εντάξει.
Κάποια μέρα πεθαίνει ο ένας και πάει 
στον Παράδεισο. Με τα χίλια ζόρια πείθει 
τον Aγιο Πέτρο να τον αφήσει να επισκε-
φτεί το φίλο του το Μήτσο στον ύπνο του. 
Τον επισκέπτεται λοιπόν και του λέει:
-Μήτσο, σου έχω και καλά και κακά νέα. 
Τα καλά νέα είναι ότι εδώ υπάρχουν κατα-
πληκτικά γήπεδα και τρομερές ομάδες. 
Εγώ τώρα είμαι στην Α` Εθνική και μάλιστα 
την Κυριακή που μας έρχεται θα παίξω 
σέντερ μπακ στον Παραδεισαϊκό.
-Πόπο! Μπράβο, βρε συ! αποκρίνεται ο 
Μήτσος στον ύπνο του. Αλλά τα κακά νέα 
ποια είναι;
-Εσύ θα παίξεις σέντερ φόρ...

FUN

ΚΡΙΟΣ
Μην παραμελείτε τυχόν ενοχλήσεις στην 
υγεία σας και γενικά, προφυλάξτε τον 
εαυτό σας από εκνευρισμούς και κούραση. 
Στην εργασία σας δεν είστε ικανοποιημέ-
νοι αλλά, αν κάνετε υπομονή, θα δείτε να 
ανοίγονται ενδιαφέρουσες προοπτικές. 
Έως τότε, ο πιο ευνοούμενος τομέας είναι 
η σχέση σας με τους κοντινούς σας ανθρώ-
πους που αγαπάτε.

ΤΑΥΡΟΣ
Εάν νιώθετε την ανάγκη αυτή την εποχή να 
κάνετε την επανάστασή σας, πρώτα κάντε 
την εσωτερικά και μετά εκδηλωθείτε προς 
τα έξω. Φανταστείτε πως θα θέλατε το μέλ-
λον σας, προσχεδιάστε τις κινήσεις σας και 
κάντε τις σωστές επιλογές, για να κάνετε 
ένα βήμα μπροστά κι όχι πισωγυρίσματα 
στο παρελθόν. Φροντίστε να ανακαλύψετε 
τη διαφορά ανάμεσα στην επιθετικότητα 
και την υποχωρητικότητα, γιατί όσο κι αν 
πιστεύετε το αντίθετο η καθημερινότητα θα 
σας διαψεύσει.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αποφύγετε τη ρήξη με άτομα του οικογε-
νειακού σας περιβάλλοντος… Μειώστε 
το άγχος. Επίσης αν δεν έχετε τακτοποιή-
σει κάποιες νομικές εκκρεμότητες ή οφεί-
λετε απλήρωτους λογαριασμούς στο δημό-
σιο, φροντίστε να τους εξοφλήσετε 
έγκαιρα. Στον επαγγελματικό 
τομέα τα πράγματα μιλούν 
από μόνα τους. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Η ενέργε ια και η 
αδρεναλίνη χτυπάνε 
κόκκινο! Φροντίστε 
να εξασφαλίσετε συν-
θήκες χαλάρωσης… Αν 
πρέπει να ταξιδέψετε για 
επαγγελματικούς λόγους, 
να διπλοελέγξετε τα δρομο-
λόγια και τα ραντεβού σας. Αφή-
στε κατά μέρος φοβίες και ανησυχίες. 
Καλείστε να δώσετε τον καλύτερο εαυτό 
σας, κάνοντας λίγο ακόμα υπομονή στην 
εργασία σας.

ΛΕΩΝ
Τις μέρες αυτές η διαίσθησή σας οξύνεται 
και το ένστικτό σας αποδεικνύεται αλάνθα-
στο.  Αντί λοιπόν να εμπιστεύεστε συνεχώς 
τρίτους για θέματα που για σας είναι σημα-
ντικά, κλείστε τα μάτια σας, συγκεντρω-
θείτε και πράξτε ανάλογα με τη διάθεσή 
σας.  Τα αποτελέσματα είναι σίγουρο ότι θα 
σας δικαιώσουν. Έχετε ανάγκη να ηρεμή-
σετε, να σκεφτείτε … να ονειρευτείτε. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αποφύγετε μετακινήσεις, συμφωνίες και 
δικαστικές διεκδικήσεις. Αν έχετε τη νοο-
τροπία του «παίκτη» στη ζωή, αποφύγετε 
τις μπλόφες αλλά σημαντικό είναι να φυλα-
χθείτε και από κάποιους που μπλοφάρουν. 
Πάντως αρχίζει τώρα μία περίοδος που 
θα δείτε πολλές από τις επιδιώξεις σας να 
πραγματοποιούνται, αλλά όμως χρειάζεται 
κόπος και επιμονή.

ΖΥΓΟΣ
Πρέπει να προσπαθήσετε για να βελτι-
ώσετε την ψυχολογία σας. Στην αρχή θα 
είναι δύσκολο. Μην τα παρατήσετε όμως. 
Έχετε κάνει μεγάλη βελτίωση, σημαντικά 
βήματα… απλώς θέλει λίγο ακόμα… Μην 
αφήνετε ευκαιρίες για ταξιδάκια να πάνε 
χαμένες. Ευκαιρίες επίσης και για εξό-
δους….

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Οι συνθήκες στο επαγγελματικό σας περι-
βάλλον θα βελτιωθούν ακόμα πιο πολύ. 
Και αυτό θα σας δώσει την ευκαιρία να 
εργαστείτε με πιο μεγάλη άνεση και καλύ-
τερη απόδοση με ευνοϊκές επιπτώσεις στα 
οικονομικά σας. Ο τομέας της καριέρας 
ενεργοποιείται έντονα τώρα. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η αισθηματική σας ζωή προχωράει σε 
ένα επίπεδο, έχετε τακτοποιήσει πια τα 
προβλήματά σας και είστε πιο ήρεμοι και 
σίγουροι για ότι κάνετε τώρα. Αρκετοί 
μάλιστα συζητούν, για την ήρεμη ζωή σας. 
Αν θέλετε λοιπόν να επιχειρήσετε κάποιες 
αλλαγές στη σχέση σας, θετικές πάντα, 
επιχειρήστε το πολύ γρήγορα… τώρα. 
Στον επαγγελματικό τομέα μην ριψοκιν-
δυνέψετε να κάνετε κάποιες επενδύσεις. 
Πολύ περισσότερο μάλιστα αν διαχειρίζε-

στε ξένα χρήματα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Ευχάριστες μετακινή-

σεις, ανταλλαγές επι-
σκέψεων με φιλικά ή 
συγγενικά σας πρό-
σωπα και συζητή-
σεις που ίσως κατα-
λήξουν στο να αποφέ-

ρουν μία συνεργασία, 
θα είναι τα χαρακτηρι-

στικά αυτής της περιό-
δου. Είναι σκόπιμο να προ-

ωθήσετε δυναμικά τις οικονομι-
κές σας υποθέσεις και να ανακτήσετε τις 
ισορροπίες σας σε αυτόν τον τομέα. Μην 
ξεχνάτε όμως ότι οι πλανήτες δεν ευνοούν 
το μεγάλο ρίσκο.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Είναι καλές μέρες για να ασχοληθείτε με 
ότι έχει σχέση με δάνεια, ακίνητα ή και 
μια ανανέωση στο χώρο σας. Επίσης, για 
να λύσετε διαφορές ή να κλείσετε συμφω-
νίες. Πρέπει να οργανώνετε το πρόγραμμά 
σας με ελαστικότητα διαφορετικά υπάρ-
χει κίνδυνος καθυστερήσεων ή και ανα-
τροπών.

ΙΧΘΕΙΣ
Αρκετά κουραστικές προβλέπονται 
οι επόμενες μέρες για τους περισσό-
τερους από εσάς. Οι αλλαγές στη ζωή 
σας θα σας αναστατώσουν αλλά και θα 
σας βοηθήσουν να πλησιάσετε περισ-
σότερο τους σ τόχους σας. Φανείτε 
συντηρητικοί για λίγο καιρό και μην 
αφήνετε σ την τύχη εκκρεμότητες ή 
υποχρεώσεις, σχετικές με περιουσι-
ακά στοιχεία. 

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις



LIFE58 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

13 Ιουλίου 2018
www.hellasnews-radio.com

Δύο χρυσά μετάλλια 
κατέκτησε η παιδική- νεανική 
χορωδία Rosarte στην 10η 
Xορωδιακή Ολυμπιάδα του 
2018, που πραγματοποιήθηκε 
στο μακρινό Τισβάνε της 
Νοτίου Αφρικής, στις 5 και 
6 Ιουλίου, και στην οποία 
συμμετείχαν 500 χορωδίες 
απο όλο τον κόσμο.

Υ
πό την καθοδήγηση της 
Ελληνίδας μαέστρου Ρό-
ζης Μαστροσάββα, τα 
παιδιά διαγωνίστηκαν σε 

δύο κατηγορίες και εντυπωσίασαν 
κριτές και κοινό. Συγκεκριμένα η 
Rosarte πρώτευσε στις κατηγορί-
ες C2 Children’s Choir/Mixed Boys 
Choirs (Μικτή Χορωδία Αγοριών) 
με 87,13 βαθμούς και C16 στο Μι-
κτό Χορωδιακό Σύνολο Musica 
Sacra με συνοδεία με 89,88 πό-
ντους.
Η παιδική- νεανική χορωδία 
Rosarte, στα 16 χρόνια πορείας 
της έχει κατακτήσει πολλά βρα-
βεία, αρχικά ως παιδική χορω-
δία της ΕΡΑ, αργότερα ως παιδική 
χορωδία του Δήμου Αθηναίων, 
πάντα υπό τη διεύθυνση της Ρόζης 
Μαστροσάββα.
Είναι η μόνη ελληνική χορω-
δία που έχει κερδίσει δύο φορές 
χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιάδες 
Χορωδιών (GRAZ/Austria 2008 
& RIGA/Latvia 2014) και συνερ-
γάζεται τακτικά, μεταξύ άλλων, σε 
συναυλίες με όλες τις συμφωνικές 
ορχήστρες και τις επαγγελματικές 

χορωδίες της χώρας μας. Ανάμεσα 
στις πιο αξιόλογες εμφανίσεις της 
αναφέρουμε την κατάκτηση του 
χρυσού μεταλλίου στη Χορωδι-
ακή Ολυμπιάδα του 2008 (World 
Choir Games, Graz, Αυστρία), στην 
κατάκτηση του δεύτερου χρυσού 
της μεταλλίου στην Χορωδιακή 
Ολυμπιάδα στη RIGA της Λετονίας 
(World Choir Games 2014) και την 
κατάταξή της στις καλύτερες παιδι-
κές χορωδίες του κόσμου.
Από το 2008 λειτουργεί ως ανε-
ξάρτητη παιδική χορωδία, απο-
τελείται από 240 επίλεκτα παιδιά 
ηλικίας 6 έως 19 ετών και στεγά-
ζεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθη-
νών. Περιλαμβάνει τρία τμήματα, 
το τμήμα φωνητικής προετοιμα-

σίας, το παιδικό και το παιδικό-νε-
ανικό. Στο παιδικό και παιδικό-νε-
ανικό τμήμα, διδάσκει και διευ-
θύνει η Ρόζη Μαστροσάββα. Στο 
τμήμα φωνητικής προετοιμασίας 
διδάσκει η Όλγα Αλεξοπούλου. 
Στο πιάνο συνοδεύουν οι Τζένη 
Σουλκούκη και Μυρτώ Ακρίβου. 
Επίτιμος πρόεδρος της χορωδίας 
είναι ο ακαδημαϊκός συνθέτης και 
Αρχιμουσικός, Θεόδωρος Αντω-
νίου.
Το Δεκέμβριο του 2016 η Rosarte 
έλαβε την ανώτατη διάκριση - βρα-
βείο της Ακαδημίας Αθηνών για 
την σπουδαία καλλιτεχνική πορεία 
της στο καλλιτεχνικό γίγνεσθαι.
Αξίζει επίσης σημειωθεί η συμμε-
τοχή της στην τελετή έναρξης των 

Special Olympics με τον Εθνικό μας 
Ύμνο (Παναθηναϊκό Στάδιο, 2011), 
στην τελετή παράδοσης της Ολυ-
μπιακής φλόγας προς την Αγγλία 
με τον Ολυμπιακό Ύμνο (Πανα-
θηναϊκό Στάδιο, 2012), στις μεγά-
λες Xριστουγεννιάτικες συναυ-
λίες της ΕΡΤ στο Μέγαρο Μουσι-
κής Αθηνών, στις όπερες Tosca 
(Μέγαρο Μουσικής 2011 και 
Ηρώδειο 2012), Carmen (Εθνική 
Λυρική Σκηνή, 2010 & 2011), 
Pagliacci (Ηρώδειο, ΕΛΣ, 2009 & 
2011), Τannh?user (Μέγαρο Μου-
σικής, 2009), στην όπερα μπαρόκ 
Venus & Adonis (Μέγαρο Μουσι-
κής 2015), στην Ακαδημία Αθηνών 
τιμώντας τον σπουδαίο Θεόδωρο 
Αντωνίου (2015), κ.ά.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γ
ράφοντας ότι «τα βουνά αντιλαλούσαν 
τον θρήνο των “Τρωάδων”» αναλαμβά-
νεις το ρίσκο της υπερβολής. Να φανεί 
ότι τα παραλές. Αλλά ήταν έτσι. Το αρ-

χαίο θέατρο των Δελφών, το οποίο βρίσκεται 
σε διαδικασία αποκατάστασης από το 2016, 
παραχωρήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτή-
των Φωκίδος στον Θόδωρο Τερζόπουλο για 
να παρουσιάσει την τραγωδία του Ευριπίδη. 
Η πρώτη και τελευταία φορά που λειτούργη-
σε ήταν το 1927 και το 1930 (από την Εύα Σι-
κελιανού Πάλμερ) ύστερα από 2.000 χρόνια. 
Μετά σιωπή. Και την περασμένη Παρασκευή 
και το Σάββατο «ο Διόνυσος επέστρεψε», για 
να θρηνήσει την προσφυγιά και τη σκλαβιά, 
να πενθήσει τους νεκρούς, να σωματοποιή-
σει τον παραλογισμό και τη βία του πολέμου. 
Ξεκίνησε στις 7.15 το απόγευμα η παράστα-
ση, με το φως να αποκαλύπτει το τοπίο και να 
μην αφήνει το βλέμμα να ησυχάσει από την 
ομορφιά.
Ολες οι αισθήσεις κινητοποιημένες, με την 
ακοή να αιφνιδιάζεται διαρκώς, καθώς τα 
βουνά ανακλούσαν τις φράσεις των ηθοποιών 
πλήρεις, δημιουργώντας μια παράλληλη, σχε-

δόν απόκοσμη εμπειρία. Στις ελάχιστες στιγ-
μές παύσης και σιωπής τα τζιτζίκια, τα πουλιά 
και ο βόμβος των εντόμων, έδιναν τον δικό 
τους τόνο. 
Αυτή η «συνάντηση» στους Δελφούς ήταν 
πολυδιάστατη. Οχι μόνο γιατί πλαισιωνόταν 
από προσωπικότητες όπως ο Ανατόλι Βασί-
λιεφ και ο Εουτζένιο Μπάρμπα, που ανέλυ-
σαν μαζί με Ελληνες θεωρητικούς, σκηνοθέ-
τες (Βασίλης Παπαβασιλείου) και ηθοποιούς, 

τις πολλές όψεις της δουλειάς του Θόδωρου 
Τερζόπουλου. Αλλά γιατί η συνύπαρξη ανέ-
δειξε την πολυσημία του έργου του πέρα από 
τα αναμενόμενα περί τελετουργίας, ενέργειας 
ή σωματικότητας του θεάτρου του. «Είναι σαν 
χειρουργός που χειρίζεται με επιδεξιότητα 
το νυστέρι», είπε ο ακμαίος παρά τα 82 χρό-
νια του Ιταλός Εουτζένιο Μπάρμπα. Και πρό-
σθεσε ότι ο «Τερζόπουλος δεν διδάσκει μόνο 
τεχνική αλλά και αρχές και αξίες». 

Διάσημοι 
χορευτές από 
όλο τον κόσμο 
στην Καλαμάτα

Με 20 ξένους δημι-
ουργούς και Ελληνες 
ερμηνευτές το Διε-

θνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμά-
τας σηκώνει αυλαία την Παρα-
σκευή 13 Ιουλίου, με την υπο-
γραφή της χορογράφου Λίντας 
Καπετανέα.
Το φεστιβάλ παρουσιάζει χορο-
γράφους και χορευτές που 
εμφανίζονται για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα, μία παγκόσμια 
πρεμιέρα, παραστάσεις χορού 
που συνδυάζουν διαφορετικά 
είδη από σύγχρονο τσίρκο έως 
street dance και ένα εντατικό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι 
ξένοι δημιουργοί που δίνουν 
φέτος το καλοκαίρι ραντεβού 
στην Καλαμάτα προέρχονται 
από Γαλλία, Ηνωμένες Πολι-
τείες, Ισπανία, Βέλγιο, Μοζαμ-
βίκη, Ελβετία, Σλοβακία, Ιταλία, 
Ισραήλ, Σουηδία και Ιρλανδία.
Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει ο Ολι-
βιέ ντε Σαγκαζάν που θα παρου-
σιάσει το Transfiguration, μια 
παράσταση για την αναζήτηση 
ταυτότητας με τον περφόρμερ 
να γίνεται ζωντανό έργο τέχνης. 
Οπως λέει και ο ίδιος ο καλλιτέ-
χνης: «Με αφήνει κατάπληκτο 
το πόσο φυσιολογικό, ακόμη 
και ασήμαντο, θεωρούν οι 
άνθρωποι το γεγονός ότι είναι 
ζωντανοί». Ο πρωτοπόρος Βιμ 
Βαντεκίμπας με τη θρυλική 
ομάδα Ultima Vez παρουσιά-
ζει το «Go Figure Out Yourself» 
που διερευνά τα όρια μεταξύ 
θεατών και ηθοποιών, ο Γιό-
ζεφ Ναντζ συμμετέχει με παρά-
σταση και έκθεση φωτογρα-
φίας, ενώ η Svalbard Company 
παρουσιάζει την παράσταση 
τσίρκου «All Genius All Idiot». 
Στην Καλαμάτα θα έρθει και το 
δίδυμο Μαρκίζ Σκοτ και Πόπιν 
Τζον, δύο διαδικτυακοί σταρ 
του YouTube, αυτοδίδακτοι, 
πρωτοπόροι του street dance 
από την Αμερική που εμφανί-
ζονται για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα.

Δύο χρυσά για την παιδική χορωδία Rosarte

Στο Θέατρο Δελφών: Τα βουνά αντιλαλούν «Τρωάδες»
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αθλητικά

Η 
Κροατία είναι η αντίπαλος της Γαλλίας στον 
μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 
της Ρωσίας. Νίκησε με 2-1 την Αγγλία στην 
παράταση, μετά ένα συγκλονιστικό παιχνίδι 

στο Λουσνίκι της Μόσχας.
Τα γκολ της πρόκρισης για τους Κροάτες πέτυχαν 
ο Πέρισιτς στα μισά του β’ ημιχρόνου και ο Μάριο 
Μάτζουκιτς στο 19ο λεπτό της παράτασης. Εντούτοις 
ο ημιτελικός είχε ξεκινήσει ιδανικά για την Αγγλία, 
καθώς προηγήθηκε χάρη στο τέρμα του Τρίπιερ στο 
ξεκίνημα του αγώνα, μόλις στο 5ο λεπτό.
Η Κροατία προκρίνεται για πρώτη φορά σε τελικό, 
πηγαίνοντας ένα βήμα παραπάνω σε σχέση με την 3η 
θέση του 1998, την προηγούμενη κορυφαία της εμφά-
νιση σε Μουντιάλ. Τότε είχε φτάσει και πάλι στους «4» 
αλλά είχε αποκλειστεί στα ημιτελικά από την μετέπειτα 
πρωταθλήτρια κόσμου Γαλλία.
Οι Κροάτες, που είχαν προηγηθεί τότε στο σκορ με 
τον Νταβόρ Σούκερ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημι-
χρόνου, είδαν τους Γάλλους να ανατρέπουν την κατά-
σταση με δυο τέρματα του Λιλιάν Τουράμ. Η Κροατία 
γίνεται το μικρότερο έθνος που προκρίνεται σε τελικό 
Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Ουρουγουάη το 1950.
Πρόκειται για ένα κράτος με πληθυσμό μόλις 
4.000.000 κατοίκους. Επίσης, η Κροατία είναι η 
πρώτη βαλκανική χώρα που προκρίνεται σε τελικό 
Μουντιάλ. Γίνεται η 13η χώρα που μπαίνει σε αυτό 
το κλειστό κλαμπ των κρατών που έχουν λάβει μέρος 
σε τελικό.
Αίσθηση προκαλεί ότι και στα τρία νοκ άουτ παιχνίδια 
της στο Μουτντιάλ βρέθηκε πίσω στο σκορ, ωστόσο 
ανέτρεψε την εις βάρος της κατάσταση παίζοντας και 
στα τρία 120 λεπτά (τα δύο πρώτα με Δανία και Ρωσία 
κρίθηκαν στα πέναλτι).
Για να λάβει μέρος στην τελική φάση του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου της Ρωσίας, απέκλεισε στην διαδικασία των 
μπαράζ την Εθνική Ελλάδος. Υπενθυμίζεται ότι και το 
Βέλγιο, που θα αγωνιστεί το Σάββατο με την Αγγλία 
στον μικρό τελικό, προκρίθηκε στο Μουντιάλ από 
τον προκριματικό όμιλο όπου μετείχαν η Ελλάδα και 
η Κύπρος.

Ντάλιτς: «Υποσχεθήκαμε να μείνουμε μέ-
χρι το τέλος»
H Kροατία στον τελικό και ο Ομοσπονδιακός της τεχνι-

κός στα... ουράνια. Ο Ζλάτκο Ντάλιτς τόνισε πως οι 
παίκτες του ήταν φανταστικοί. 
«Τους το είπα, ήταν φανταστικοί. Αλήθεια, δεν το 
έκανα εγώ, οι παίκτες μου το έκαναν. Ο τρόπος που 
πάλεψαν ήταν συγκλονιστικός. Η Κροατία έγραψε 
ιστορία. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε 
όλους τους φιλάθλους μας στην Κροατία, τη Βοσνία 
και σε όλο τον κόσμο. Ηταν ένα μεγάλο κατόρθωμα, 
πανηγυρίστε γι αυτό! Οταν ήρθαμε στη Μόσχα 
δώσαμε υπόσχεση πως θα φτάναμε μέχρι τέλους. Αν 
το θέλει ο Θεός θα κατακτήσουμε τον τίτλο» τόνισε 
συγκλονισμένος από την τεράστια επιτυχία ο Ζλάτκο 
Ντάλιτς. 

Κέιν: «Πονάει πολύ, αλλά θα επιστρέψου-
με»
Ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ έστειλε μήνυμα αισι-
οδοξίας, εξηγώντας ότι αυτή τη στιγμή και για καιρό 
ακόμα ο αποκλεισμός θα τον πονάει.
Στον τελικό δεν ήταν καλός. Ωστόσο, παραμένει πρώ-
τος σκόρερ του τουρνουά. Ο Χάρι Κέιν δεν θα μπο-
ρέσει να σκοράρει ξανά σε αυτό το Μουντιάλ, μα 
έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας σε όλους τους Αγγλους: 
«Πονάει πολύ. Θα πονάει για κάμποσο διάστημα. 
Αλλά μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι και θα επι-
στρέψουμε. Ευχαριστούμε για όλη τη συμπαρά-
σταση».

Σε κάθε τελικό Mundial από το 1982 υ-
πάρχει παίκτης της Ιντερ!
Πέρισιτς και Μπρόζοβιτς είναι στον τελικό με την 
Κροατία και διατήρησαν την παράδοση που θέλει 
από το 1982 τουλάχιστον έναν παίκτη της Ιντερ να 
είναι «παρών» στο μεγάλο ραντεβού.
Μεγάλη παράδοση για την Ιντερ και τιμή η παρουσία 
των παικτών της στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλ-
λου, η οποία συνεχίστηκε και φέτος με τους Ιβάν 
Πέρισιτς και Μαρσέλο Μπρόζοβιτς. Το σκηνικό ξεκί-
νησε το 1982 με τους Μπέργκομι και Οριάλι, συνεχί-
στηκε το 1986 με τον Ρουμενίγκε και το 1990 ήταν οι 
Μπρέμε, Κλίνσμαν, Ματέους. Το 1994 οι Nerazzurri 
επέστρεψαν με έναν Ιταλό, τον Μπέρτι και το 1998 
ήταν ο Ρονάλντο και ο Τζοργκάεφ και το 2002 μόνο το 
Φαινόμενο. Το 2010 ήταν ο Γουέσλι Σνάιντερ και πριν 
τέσσερα χρόνια, ο Ροδρίγο Παλάσιο.
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Η Κροατία είναι η αντίπαλος της Γαλλίας στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 
της Ρωσίας. Νίκησε με 2-1 την Αγγλία στην παράταση, μετά ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στο 
Λουσνίκι της Μόσχας.

Η Κροατία αντίπαλος της 
Γαλλίας στον τελικό

Η Super League με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό ότι το φετινό 
πρωτάθλημα θα πάει με 16 ομάδες και το επόμενο με 14 αλλά με 
δέσμευση να εξεταστεί σχετικά το θέμα με την πιθανότητα αλλα-
γής σε 12. Αναλυτικά:

 Κατά την σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της Super League  αποφασίστη-
καν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
 1/ Έγινε ομόφωνα η εγγραφή των νέων Μελών του Συνεταιρισμού, ήτοι 
των ΠΑΕ Άρης και ΠΑΕ ΟΦΗ.
 2/ Αποφασίστηκε ομόφωνα ότι το Πρωτάθλημα αγων. περιόδου 2018-
2019 θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή  16 ομάδων, το Πρωτάθλημα αγων. 
περιόδου 2019-2020 θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 14 ομάδων και 
παράλληλα υπήρξε η ομόφωνη δέσμευση ότι για την αγων. περίοδο 
2020-2021 θα εξεταστεί η περαιτέρω μείωση σε 12 ή μη των ομάδων, σε 
συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Μπαταγιάννης: «Το συζητάμε για 12, αλλά...»
Για τα όσα συνέβησαν πριν από λίγο στο Δ.Σ. της Σούπερ Λιγκ, μίλησε ο 
Βαγγέλης Μπαταγιάννης. Οπου ο πρόεδρος της διοργανώτριας αρχής 
σχολίασε πως ακόμη δεν υπάρχει συμφωνία.  «Το ΔΣ της Super League 
επιβεβαίωσε ομόφωνα την απόφασή του να προχωρήσει σε αναδιάρ-
θρωση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και από την περίοδο 2019/20 
οι ομάδες να μειωθούν σε 14. Θα ξανασυζητήσουμε με όλους τους 
αρμόδιους φορείς για το αν πρέπει να προχωρήσουμε σε περαιτέρω 
μείωση ή μη του υφισταμένου σχεδίου του πρωταθλήματος των 14 
ομάδων. Θεωρούμε πως μπορεί να διεξαχθεί από το 19/20 ένα πρωτά-
θλημα με Super League 1 και Super League 2, με εγγυημένη χρηματοδό-
τηση ώστε να μην τραβάνε αυτά που λένε ότι τραβάνε. Θα υπάρχει και 
μια μικρότερη κατηγορία, που θα έχει μια ιδιαίτερη προσοχή. Είμαστε 
σε μια συνεχή διαπραγμάτευση. Οι προτάσεις του υφυπουργού έχουν 
γίνει αν όχι συνολικά σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεκτές και δεν υπάρ-
χει λόγος να μην προχωρήσουμε σε ένα πιο αξιόπιστο και πιο ανταγωνι-
στικό, ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Το συζητάμε για 12 ομάδες, αλλά δεν 
μπορούμε να το αποφασίσουμε. Να πούμε από τώρα ότι θα γίνουμε 12 
ομάδες, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή. Θέλουμε οι ομάδες που θα συμ-
μετέχουν να είναι πιο υγιείς. Κάναμε ήδη μια τομή μειώνοντας τις ομάδες 
στις 14», είπε αρχικά.
 Και μετά ρωτήθηκε αν υπάρχει «μπλοκ» ομάδων που θέλουν να μειω-
θεί ο αριθμός της πρώτης κατηγορίας σε 12.  «Υπάρχει ένας προβλημα-
τισμός αν πρέπει από τώρα να δεσμευτούμε, χωρίς να έχουμε δει πώς 
θα λειτουργήσει με 14 ομάδες. Είναι μια πρόταση που ήρθε στο τραπέζι. 
Οι ομάδες αποφάσισαν ομόφωνα ότι αυτό πρέπει να το δούμε στην 
ώρα του. Πιθανότατα εγώ δεν θα είμαι τότε πρόεδρος και δεν μπορώ 
να δεσμεύσω τη Λίγκα. Δεν απορρίπτουμε το πλάνο με 12 ομάδες, αλλά 
για την ώρα δεν είμαστε έτοιμοι να το υιοθετήσουμε. Με την αναδιάρ-
θρωση και τη μείωση στις 14 ομάδες έχουν κουμπώσει όλες οι ασφαλι-
στικές δικλείδες για να υπάρχει η χρηματοδότηση από την πρόταση του 
κ. Βασιλειάδη. Η μείωση των ομάδων έχει κόστος, γιατί υπάρχουν ομά-
δες που παίζουν την ίδια τους την ύπαρξη. Οι ομάδες το δέχτηκαν όμως, 
γιατί το επαγγελματικό ποδόσφαιρο θέλει να προχωρήσει. Αν κάποιοι 
δεν θέλουν, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε». 

Super League: «Δεκαέξι 
ομάδες φέτος, για 
δεκατέσσερις του χρόνου»

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Ο έμπειρος στόπερ Ροντερίκ 
Μιράντα - όπως αναμενόταν - 
είναι και τυπικά πια παίκτης του 
Ολυμπιακού, αφήνοντας την Γουλβς. 
Για δανεισμό με οψιόν κάνουν λόγο οι 
πληροφορίες.

Μ
έσω των social media των Πει-
ραιωτών έγινε γνωστή και επί-
σημα η μεταγραφή του Ροντε-
ρίκ Μιράντα στον Ολυμπιακό, 

όπως αναμενόταν να συμβεί. Για τον έμπει-
ρο στόπερ με πορτογαλικό και βραζιλιάνι-
κο διαβατήριο οι πληροφορίες μιλούν για 
δανεισμό με οψιόν αγοράς από την Γουλβς.
Ο 27χρονος Ροντερίκ Ζέφερσον Γκονσάλ-
βες Μιράντα με ύψος 1.93 μέτρα - που έχει 
υπάρξει διεθνής με τις μικρές Εθνικές της 
Πορτογαλίας - ανήκει επίσης στο πελατο-
λόγιο του Μέντες. Έχει πάρει 2 τίτλους στην 
Πορτογαλία και έχει βγει από τα φυτώρια 
της Μπενφίκα. Μετά την Μπενφίκα έπαιξε 
σε Σερβέτ, Λα Κορούνια, ξανά Μπενφίκα, 
Ρίο Άβε και Γουλβς. Την προηγούμενη σεζόν 
είχε 19 ματς στην Αγγλία. Με την Γουλβς είχε 
συμβόλαιο έως το 2021. Φυσικά και είναι 
παίκτης που ξέρει καλά ο Πέδρο Μαρτίνς.

Επίσημα στον Ολυμπιακό ο Πο-
ντένσε!
Ο Ολυμπ ιακός  όπως  α ναμε νό τα ν 
έκλεισε και ανακοίνωσε την απόκτηση 
του Ντάν ιε λ Πον τένσε. Ο Πορτογά-

λος σύμφωνα με τις πληροφορίες που 
υπάρχουν έκλεισε με συμβόλαιο 4 ή 5 
ετών και απολαβές άνω των 900.000 
ευρώ. 
 Οι ερυθρόλευκοι έκαναν επίσημα γνω-
στό το deal με τον 22χρονο ύψους 1,65 
μέτρων άσο. Παίζει εξτρέμ αλλά και 
επιτελικός μέσος, ενώ πέρυσι είχε 20 
αγώνες με 8 ασίστ.
 Φυσικά καταλυτικό ρόλο στην υπόθεση 
έπαιξε ο ισχυρός ατζέντης Μέντες, ενώ 
πρόκειται γ ια μία μεταγραφή που θα 
πιάσει ιδιαίτερα μεγάλα ποσά και ίσως 
ακόμα και να είναι η πλέον δαπανηρή 
για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο βραχύ-
σωμος (1,65 μ.) ποδοσφαιριστής εντά-

χθηκε στα τμήματα υποδομής της Σπόρ-
τ ινγκ το 2005, αν και είχε ξεκινήσει 
το ποδόσφαιρο από την Μπελενένσες 
(2003-2005).
Μέτρησε 9 γκολ και 9 ασ ίσ τ με τ ις 
ρεζ έρβε ς της Σπόρτ ιν γκ, ε νώ σ την 
πρώτη ομάδα είχε 12 ασίστ σε 40 συμ-
με τοχές. Στο πρώτο μισό της σεζόν 
2016-2017, είχε παραχωρηθεί με την 
μορφή δανεισμού σ τη Μορεϊρένσε, 
όπου μέτρησε 4 γκολ και 3 ασίστ σε 18 
αγώνες. Έτσι, τον Ιανουάριο του 2017, ο 
δανεισμός είχε τερματιστεί λόγω σπου-
δαίας απόδοσης! Είναι διεθνής με όλες 
τις μικρές Εθνικές ομάδες της Πορτο-
γαλίας. Μετά τις ανακοινώσεις με τον 

Ποντένσε - παίκτη που ήξερε και ήθελε 
ο Πέδρο Μαρτίνς και ο οποίος θα εντα-
χθεί άμεσα στις υποχρεώσεις των Πει-
ραιωτών - ο Ολυμπιακός θέλει να κλεί-
σει οριστικά και επίσημα πια και την 
υπόθεση του μέσου Γουίλιαν. Κάτι που 
είναι ιδιαίτερα πιθανό να γίνει εντός της 
τρέχουσας εβδομάδας.

Γουίλιαν ο επόμενος!
Μετά τον Ντάνιελ Ποντένσε ο Ολυμπι-
ακός έχει προχωρήσει για τα καλά εδώ 
και μέρες την υπόθεση του Βραζιλιάνου 
μέσου Γουίλιαν και περιμένει μες στην 
εβδομάδα τα καλά και οριστικά νέα...
Ο 25χρονος μέσος της Φλαμένγκο είναι 
μία περίπτωση που εδώ και μέρες έχει 
βάλει σε καλό δρόμο ο Ολυμπιακός.
 Εάν δεν προκύψουν απρόοπτα και η 
περίπτωση του Γουίλιαν μπορε ί να 
φτάσει ακόμα και εντός της τρέχουσας 
εβδομάδας στο τελικό της στάδιο για να 
κλείσει. Ακόμα και με καθεστώς συνιδι-
οκτησίας. Πέραν του Βραζιλιάνου άσου 
που παίζει κυρίως οκτάρι αλλά και είναι 
και εξάρι και αγωνίζεται και έξω δεξιά 
στο εξωτερικό επιμένουν για τον εξτρέμ 
Μάρκοβιτ ς (σ.σ. εφόσον παραμένε ι 
υπό αποχώρηση ο Πάρντο όπως και ο 
Τζούρτζεβιτς) ενώ είναι ανοιχτό και το 
ζήτημα του στόπερ. Και αυτό διότι ο 
Ολυμπιακός έναν σέντερ μπακ θα κλεί-
σει σίγουρα και ίσως και εντός των προ-
σεχών ημερών.

Επίσημο και του Μιράντα στον Ολυμπιακό
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Ο Λεωνίδας Λεουτσάκος θα 
παραμείνει στην καρέκλα του 
προέδρου της Football League.

Ο 
Λεουτσάκος πήρε έξι ψήφους, ο 
Λυχναράς πέντε και ένα ψηφο-
δέλτιο ήταν λευκό. 
Οι ομάδες που συμμετείχαν 

στην ψηφοφορία ήταν οι: Παναχαϊκή, 
Απόλλων Πόντου, Καραϊσκάκης, Πλατα-
νιάς, Εργοτέλης, ΑΟΧ Κισσαμικός, Τρίκαλα, 
Δόξα Δράμας, Σπάρτη, Αιγινιακός, Κέρ-
κυρα, Βόλος και Απόλλων Λάρισας.
Δεν συμμετείχε ο Ηρακλής, ο Ηρόδοτος 
με τον Αήττητο Σπάτων που έχουν ακόμη 
εκκρεμοδικίες, ούτε και ο εκπρόσωπος της 
ΕΠΟ, Λεωνίδας Θωμαΐδης, καθώς μίλησε 
για απόφαση «μεγάλων αφεντικών».

Πήρε Βέρτζο και Βουτσελά η Κέρ-
κυρα
Στην Κέρκυρα θα συνεχίσει την καριέρα 
του ο Άγγελος Βέρτζος ο οποίος υπέ-
γραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Κέρ-
κυρα. Ο έμπειρος αμυντικός, την περσινή 
σεζόν αγωνίστηκε στα Τρίκαλα όπου σε 
33 συμμετοχές σημείωσε 2 τέρματα. Επί-
σης, οι «Φαίακες», ανακοίνωσαν και την 
απόκτηση του 19χρονου τερματοφύλακα 
Νίκου Βουτσελά.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΑΟΚ ΠΑΕ Κέρκυρα ήρθε σε συμφωνία 
με τον ποδοσφαιριστή  Άγγελο Βέρτζο και 
υπέγραψε συμβόλαιο για ενα χρόνο με την 
ομάδα μας. Ο Άγγελος Βέρτζος είναι ενας 
ποδοσφαιριστής με μεγάλη εμπειρία στην 
Football League μετρώντας την περασμένη 
σεζόν 33 συμμετοχές όπου σημείωσε και 
2 γκόλ. Ο έμπειρος σέντερ μπακ ο οποίος 
συνολικά μετράει 225 συμμετοχές και 7 
γκόλ στην Football League έχει αγωνιστεί 
στο παρελθόν στις ΑΕΛ, Βέροια, Απόλ-
λωνα Σμύρνης, Νίκη Βόλου, Δόξα Δράμας, 
Βέροια, Άγιο Δημήτριο, Προοδευτική, 
Αχαρναϊκό και Πανηλειακό
Επίσης η ομάδα μας απέκτησε τον νέο και 
πολλά υποσχόμενο 19χρονο τερματοφύ-
λακα Νικόλαο Βουτσελά που έμεινε ελεύ-
θερος απο τα Τρίκαλα και είναι Διεθνής 
στην Ομαδα Νέων όπου πέρυσι μέτρησε 3 
συμμετοχές. Στο ρόστερ της ομάδας μας θα 
βρίσκεται για 3 χρόνια».

Επίσημα στα Τρίκαλα ο Ντόστα-
νιτς
Προπονητής των Τρικάλων και επίσημα 

είναι πλέον ο Ράτκο Ντόστανιτς.
Αναλυτικά 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 αγωνιστική 
χρονιά. Το νέο προπονητικό τιμ συμπλη-
ρώνεται με τον Θεόδωρο Σκύφτα στην 
θέση του Διερμηνέα/Άμεσου Συνεργάτη, 
γυμναστής του ΑΟ Τρίκαλα αναλαμβάνει 
ο Παπαϊωάννου Ιωάννης και γυμναστής 
αποκατάστασης ο Τζατζάκης Θεοφάνης.»

Ανανέωσε και ο Παπαδόπουλος 
στον Ηρακλή
Ακόμα ένας ποδοσφαιριστής παρέμεινε 
στον Ηρακλή. Ο λόγος για τον Βασίλη 
Παπαδόπουλο, ο οποίος ανανέωσε με τον 
«Γηραιό» και θα φοράει την φανέλα της 
ομάδας και τη νέα σεζόν.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Το ΔΣ του ποδοσφαιρικού τμήματος 
είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώ-
σει ότι υλοποιώντας μία ακόμα επιθυμία 
του τεχνικού team, ανανεώνει την συνερ-
γασία της ομάδας με τον Βασίλη Παπαδό-
πουλο για την επόμενη αγωνιστική περί-
οδο. Βασίλη, όλοι στον Ηρακλή σου ευχό-
μαστε υγεία και μία ακόμα καλύτερη χρο-
νιά με τον Ημίθεο στο στήθος».

Επίσημα στον Καραϊσκάκη ο Κα-
πίας!
Με τον κεντρικό αμυντικό Στέφανο Καπία 
ενισχύθηκε η ΑΕ Καραϊσκάκης.
Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε 
μέχρι πρότινος στον Απόλλωνα Πόντου 
στον οποίο ολοκλήρωσε ακόμα μία θητεία 
καθώς από ‘κει είχε ξεκινήσει και την 
ποδοσφαιρική του καριέρα (ως Απόλλωνα 
Καλαμαριάς).
H ανακοίνωση έχει ως εξής:
Η ΠΑΕ Καραϊσκάκης Άρτας ανακοινώνει 
την απόκτηση του 34χρονου (15/02/1984) 
κεντρικού αμυντικού, Στέφανου Καπία.
Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής ξεκίνησε την 
ποδοσφαιρική του καριέρα από τα τμή-
ματα υποδομής του Απόλλωνα Καλαμα-
ριάς και στη συνέχεια αγωνίστηκε κατά 
σειρά στην μεγάλη ομάδα του Απόλλωνα 
και σε: Αναγέννηση Καρδίτσας, ΑΕ Γιάν-
νενα, Βέροια, Εθνικό Γαζώρου, Αγροτικό 
Αστέρα και τελευταία ξανά στον Απόλλωνα 
Πόντου.
Στέφανε, καλωσόρισες στην οικογένεια της 
ΠΑΕ Καραϊσκάκης Άρτας!

Θεολόγου, ο… 14ος για τα Τρί-
καλα!
Η 14η μεταγραφή του ΑΟ Τρίκαλα είναι 
γεγονός καθώς οι «κυανέρυθροι» ανακοί-
νωσαν την απόκτηση του Παντελή Θεολό-
γου.
Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:
«Η ΠΑΕ ΑΟ Τρίκαλα ανακοινώνει την από-
κτηση του Παντελή Θεολόγου. Ο 27χρονος 
κεντρικός αμυντικός έδωσε τα χέρια με τον 
Τεχνικό Διευθυντή της ΠΑΕ. Στην καριέρα 
του ο Παντελής Θεολόγου αγωνίστηκε σε 
Καραϊσκάκη, Χανιά, Ατρόμητο, ΟΦΗ, Καλ-
λιθέα και Εθνικό Αστέρα.
Η οικογένεια του ΑΟ Τρίκαλα θέλει να τον 
καλωσορίσει και του εύχεται καλή επιτυχία 
στην νέα αγωνιστική χρονιά».

Κοντά σε συμφωνία Μυροφορί-
δης-Ηρακλής
Ακόμη πιο κοντά στη μεγάλη επιστροφή 
βρίσκεται ο Παύλος Μυροφορίδης, καθώς 
είναι πολύ πιθανό να αναλάβει εκ νέου 
χρέη τεχνικού διευθυντή στον Ηρακλή. Οι 
δύο πλευρές συναντήθηκαν, ξανά, σήμερα, 
υπήρξε ταύτιση απόψεων και πλέον όλα 
δείχνουν deal. Το μόνο που απομένει είναι 
να συγκληθεί το Δ.Σ. του Γηραιού, οπότε 
και θα ξεκαθαρίσουν τα οικονομικά δεδο-
μένα της επόμενης χρονιάς (μπάτζετ κτλ). 

Για Σουμπίνιο και η Παναχαϊκή!
Tι κι αν αποχώρησαν μαζικά παίκτες, τι κι 

αν περιμένει τι θα γίνει με την αναδιάρ-
θρωση, η Παναχαϊκή κοιτάει να κλείσει 
τα «κενά» που δημιουργήθηκαν.
Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ οι 
Πατρινοί εξετάζουν την περίπτωση του 
Σουμπίνιο, ο οποίος μετά τη λύση της 
συνεργασίας του με τον Λεβαδειακό 
ψάχνει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα 
του.
Τον παίκτη εξετάζει κι ο Αήττητος Σπά-
των.
Παράλληλα, οι «κοκκινόμαυροι» έκλει-
σαν ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι προετοι-
μασίας, καθώς στις 18 Αυγούστου θα 
αντιμετωπίσουν τον Πανιώνιο.

Σενάριο για Βασιλειάδη και 
Πλατανιά!
Πληροφορίες συνδέουν τον νεαρό τερ-
ματοφύλακα με τους Χανιώτες!
Στις σκέψεις των ανθρώπων του Πλατα-
νιά βρίσκεται, σύμφωνα με τη Mikriliga.
com, ο 22χρονος τερματοφύλακας Γιώρ-
γος Βασιλειάδης. 
Ο νεαρός πορτιέρο έχει παραστάσεις από 
Β’ και Γ’ Εθνική, καθώς τις προηγούμενες 
σεζόν αγωνίστηκε σε Εργοτέλη και Δόξα 
Δράμας, ενώ παλαιότερα πέρασε και από 
τη Βέροια της Super League.
Τόσο η περίπτωση Βασιλειάδη, όσο και 
οι λοιπές του σχεδιασμού του Πλατανιά, 
θα τεθούν σοβαρά επί τάπητος μετά τη 
συνέλευση της Τετάρτης.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Επανεκλογή Λεουτσάκου στην προεδρία
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Σ
το παγκόσμιο πρωτάθημα RSX youth 
που ολοκληρώθηκε στην Γαλλία ο Α-
λέξανδρος Καλπογιαννάκης κατέκτη-
σε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγο-

ρία U17!
Ο νεαρός ιστιοπλόος του Ν.Ο. Βουλιαγμένης 
πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και 
με 131 βαθμούς μετά από 13 δύσκολες ιστιο-
δρομίες κατάφερε να ανέβει στο τρίτο σκαλί 
του βάθρου σε σύνολο 25 σκαφών.
Στη γενική βαθμολογία των 95 σκαφών ο 
Καλπογιαννάκης κατέλαβε την 12η θέση, ενώ 
πολύ καλά πήγε και ο Λεωνίδας Τσορτανίδης, 
ο οποίος ήταν 8ος με 94 βαθμούς.
Από εκεί και πέρα ο Χ. Κόγιας τερμάτισε 6ος 
και 32ος αντίστοιχα με 255 βαθμούς και ο Π. 
Τσορτανίδης 16ος και 64ος με 223 βαθμούς.

8ος Ο Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ τελείωσε το παγκόσμιο 
πρωτάθλημα Λέιζερ Στάνταρντ U21 και το 
αντίστοιχο Λέιζερ Ράντιαλ γυναικών.
Στα Στάνταρντ ο Δ. Παπαδημητρίου προκρί-
θηκε στον χρυσό στολίσκο των 69 σκαφών 
και πήγε πολύ καλά. Μετά από 12 ιστιοδρο-
μίες κατέλαβε την 8η θέση με 148 βαθμούς.
Ο Α. Παναγιωτίδης ήταν 32ος με 263β. και 
ο Ι. Σταμπουλίδης πήρε μέρος στον αργυρό 
στολίσκο των 64 σκαφών και κατέλαβε την 
38η θέση με 433 βαθμούς.
Στα Ράντιαλ επίσης μετά από 12 κούρσες η Ν. 
Ταμβακίδου πήρε την 47η θέση με 419β.και 
η Α. Ρέκκα την 55η θέση με 527 βαθμούς σε 
σύνολο 73 σκαφών.

To χάλκινο στο Παγκόσμιο νέων ο 
Καλπογιαννάκης

Ο 
Οδυσσέας Μουζενίδης είναι 
το μέλλον του ελληνικού στί-
βου και το απέδειξε και στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 

που γίνεται στο Τάμπερε της Φινλανδίας, 
όπου κατέκτησε το χάλκινο στη σφαιρο-
βολία.
Ο αθλητής του Γιώργου Μποτσκαριώβ 
στην τρίτη του βολή πέτυχε 21,07 μ. και 
έγινε ο πρώτος έφηβος Έλληνας, που 
σπάει το φράγμα των 21,00 μέτρα.  Ο 
ταλαντούχος αθλητής άφησε στην ιστο-
ρία, το δικό του 20,70 μ. από το Πανελλή-
νιο Πρωτάθλημα Κ20, στα Τρίκαλα στις 
17 Ιουνίου 2018.
Παράλληλα ο νεαρός σφαιροβόλος κρά-
τησε την υπόσχεση που είχε δώσει ένα 

χρόνο πριν μετά το μετάλλιο στην Ιταλία 
και ολοκλήρωσε την παρουσία του στην 
κατηγορία με μετάλλιο και στο Παγκό-
σμιο. Ο Μουζενίδης ξεκίνησε τον αγώνα 
του με άκυρη βολή, συνέχισε με 20,59 
μ., 21,07 μ. 20.84 μ. και έκλεισε την προ-
σπάθεια του με δύο άκυρες βολές. 
Ο τελικός στη σφαιροβολία ήταν συγκλο-
νιστικός με τον Νοτιοαφρικανό Κίλι 
Μπλίγκαουντ να παίρνει τελικά τη νίκη 
με 22,07 μ. στην πέμπτη του βολή, με την 
οποία απάντησε στο 22,06 μ. του Αμερι-
κανού Αντριαν Πίπερι, που τελικά έμεινε 
στη δεύτερη θέση.
Ο Μουζενίδης χάρισε στη χώρα μας το 
πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση και 
το 11 στην ιστορία του θεσμού.

Θηρίο ο Μουζενίδης και χάλκινο 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20
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Στον Ερμή Αμυνταίου συνεχίζεται η 
μεταγραφική ενίσχυση του ρόστερ, 
αλλά και ορισμένες αλλαγές που 
αφορούν το τεχνικό τιμ!

Α
ναλυτικά η ανακοίνωση: “Η διοί-
κηση του συλλόγου ανακοινώνει 
την έναρξη της συνεργασίας με 
τον ποδοσφαιριστή Γιώργο Σιδη-

ρόπουλο, επίσης ανανέωσε και με τον προ-
πονητή τερματοφυλάκων Σίμε Μπεντέφσκι.
Ο μέχρι πρότινος γυμναστής της ομάδος 
Έλκας Πασχάλης δεν θα συνεχίσει στην 
ομάδα, τον ευχαριστούμε για την προ-
σφορά του και ευχόμαστε καλή συνέχεια σε 
ότι έχει επιλέξει!”

Συνεχίζει στον Διαγόρα ο Γιόνδης
Ο επιθετικός των “κυανέρυθρων” συμφώ-
νησε να φοράει για ακόμη μία χρονιά τη 
φανέλα του Διαγόρα.
Το κείμενο της ανακοίνωσης αναφέρει τα 
εξής: “Η Διοίκηση του Γ.Σ. Διαγόρας ανα-
κοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας 
της με τον ποδοσφαιριστή Αντώνη Γιόνδη 
για ακόμη ένα χρόνο. Του εύχεται υγεία και 
καλή επιτυχία”.

“Κράτησε” τον αρχηγό του!
Ο Ευθύμης Πουλάκης θα συνεχίζει για ένα 
ακόμη χρόνο να φοράει τη φανέλα του Εθνι-
κού.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: “H Διοίκηση του 
Εθνικού Ο.Φ.Π.Φ. ανακοινώνει την ανα-
νέωση της συνεργασίας της με τον ποδο-
σφαιριστή και εκ των αρχηγών της ομάδας, 
Ευθύμιο Παυλάκη (6 χρόνια στην ομάδα, 3 
γκολ και 24 συμμετοχές στην περσινή περί-
οδο) ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση 
της”.

Τσεμπερίδης με τη… βούλα στη 
Νίκη Βόλου!
Την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης 
του Αλέξανδρου Τσεμπερίδη εξέδωσε η 
Νίκη, που έχει ως εξής: “Η Διοικούσα Επι-
τροπή Ποδοσφαίρου της Νίκης Βόλου 1924 
ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας 
της με τον ποδοσφαιριστή Αλέξανδρο Τσε-
μπερίδη, για τη νέα αγωνιστική χρονιά.
Ο 32χρονος αμυντικός μέσος είναι γεννη-
μένος στις 31 Ιουλίου 1986, έχει ύψος 1,83 
και ξεκίνησε την καριέρα του από την U20 
του Παναθηναϊκού ενώ στην συνέχεια αγω-

νίστηκε με την φανέλα της Προοδευτικής, 
του Ηλυσιακού, της Καστοριάς, της Κέρκυ-
ρας, του Εθνικού Πειραιώς, του Απόλλωνα 
Σμύρνης, της ΑΕΛ, του Αγροτικού Αστέρα, 
του Αχαρναϊκού ενώ τη σεζόν 2017-2018 
αγωνίστηκε στον 1ο γύρο στην Καλαμάτα 
και στο 2ο μισό στον Απόλλωνα Πόντου. 
Συνολικά έχει 3 συμμετοχές στην Super 
League 236 στην Football League 45 στην 
Γ’ Εθνική και 22 στο Κύπελλο Ελλάδος. Η 
Διοικούσα Επιτροπή τον καλωσορίζει και 
του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία με την 
ομάδα μας”.

Νέα ενίσχυση για τον Άγιο Ιερό-
θεο!
Ο Άγιος Ιερόθεος ανακοίνωσε την από-
κτηση του 20χρονου αριστεροπόδαρου 
αμυντικού, Βασίλη Χαραλάμπους.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Α.Ο. ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ
Έναρξη συνεργασίας με Βασίλη Χαραλά-
μπους
Ο Α.Ο. ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ βρίσκεται στην 
ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την από-
κτηση του 20χρονου αριστεροπόδαρου 
αμυντικού, Βασίλη Χαραλάμπους. Η νέα 
μεταγραφή επιστρέφει στην ομάδα μας 
μετά από μερικούς μήνες απουσίες όπου 
είχε μετακινηθεί στην Κηφισιά, κατακτώ-
ντας το Κύπελλο ΕΠΣΑ. Προηγούμενος 
σταθμός της καριέρας του ήταν ο Ατρόμη-
τος ενώ έχει περάσει και από τον Αίαντα 
Γαστούνης.

Ενισχύεται το τεχνικό τιμ του Α-
σπρόπυργου!
Ο Ασπρόπυργος ανακοίνωση του πρό-
σληψη του Αντώνη Μόλακα για τη θέση του 
φροντιστή.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: “Την πρόσληψη 
του πασίγνωστου και ικανότατου Φροντι-
στή Μόλακα Αντώνη για πάρα πολλά χρό-
νια στην μεγάλη του αγάπη την Προοδευ-
τική και με πέρασμα από τον Πανελευσινι-
ακό. Καλωσορίζουμε στην ομάδα μας τον 
Αντώνη και του ευχόμαστε υγεία”.

Ανακοινώθηκε και επισήμως ο Κε-
τσιεμενίδης
Ανακοινώθηκε και επίσημα η πρόσληψη 
του Κυριάκου Κετσιεμενίδη στον πάγκο του 
Νέστου Χρυσούπολης μετά την συνάντηση 
των δυο πλευρών το βράδυ της Τρίτης.
Η ανακοίνωση του Νέστου Χρυσούπολης: 
“ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΉ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΤΟΥ 

Δ.Σ. ΝΕΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ 
ΜΑΣ Ο ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΕΤΣΙΕΜΕΝΙΔΗΣ! 
ΚΥΡΙΑΚΟ ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ ΣΤΗΝ ΝΕΣΤΑΡΑ 
ΜΑΣ…”

Ο Τόλης Αποστόλου στον Εδεσσαϊκό
Ο Εδεσσαϊκός ανακοίνωσε την έναρξη 
συνεργασίας με τον προπονητή τερματοφυ-
λάκων Τόλη Αποστόλου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: “Ο Εδεσσαϊκός 
βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοι-
νώσει την έναρξη συνεργασίας με τον προ-
πονητή τερματοφυλάκων Τόλη Αποστόλου. 
Για τον Εδεσσαίο goalkeeper δεν χρειάζο-
νται ιδιαίτερες συστάσεις.Η εμπειρία και η 
προσφορά του στον σύλλογο όλα τα προ-
ηγούμενα χρόνια είναι πολύτιμη και ανε-
κτίμητη. Ο Τόλης εξάλλου έχει αγωνιστεί 
επί σειρά ετών στον Εδεσσαϊκό και αποτε-
λεί ένα κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του 
Συλλογου.
Σε αποκλειστικές δηλώσεις που έκανε 
στο edessaikos.gr o Τόλης μας είπε: “Είμαι 
χαρούμενος που επιστρέφω στην ομάδα 
και μάλιστα σε διπλό ρόλο. Εύχομαι να 
βάλω και εγώ ένα λιθαράκι και να βοη-
θήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους 
της.Θέλουμε να πάμε την οικογένεια του 
Εδεσσαϊκού εκεί που της αξίζει και εκεί που 
θέλουν να την δουν οι φίλαθλοι μας που 
τους θέλουμε και φέτος στο πλευρό μας. Η 

δυναμικό υπάρχει, καλή ατμόσφαιρα έχει 
η ομάδα, οπότε τα βασικά συστατικά για 
μία καλή συνεργασία είναι δεδομένα. Είναι 
χαρά να είσαι μέλος του Εδεσσαικού”. 

Ο Ιάλυσος πήρε Γεωργίου από 
Λουτράκι
Ο Ιάλυσος απέκτησε τον 19χρονο Γιώργο 
Γεωργίου, που αγωνιζόταν στον Α.Ο. Λου-
τρακίου και μάλιστα είχε τεθεί αντιμέτωπος 
με τους «ερυθροκίτρινους».
Αναλυτικά, η ανακοίνωση: «Η διοίκηση 
του ΓΑΣ Ιάλυσος ανακοινώνει την έναρξη 
της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιρι-
στή Γιώργο Γεωργίου. Ο Γιώργος είναι γεν-
νημένος στις 31/08/1999 και αγωνίζεται ως 
πλάγιος επιθετικός. Την χρονιά που πέρασε 
αγωνίστηκε με τα χρώματα του Α.Ο. Λου-
τρακίου στη Γ΄ Εθνική. Τον καλωσορίζουμε 
και του ευχόμαστε υγεία και μια λαμπρή 
ποδοσφαιρική χρονιά».

“Διαζύγιο” με Γύπαρη
Έπειτα από δύο χρόνια συνεργασίας χώρι-
σαν οι δρόμοι της Παλαιόχωρας και του 
Κώστα Γύπαρη.
Ο 29χρονος τερματοφύλακας πανηγύρισε 
με τον ΑΟΠ ένα πρωτάθλημα Χανίων, ένα 
Σούπερ Καπ κι ένα Κύπελλο, αλλά τη νέα 
σεζόν δε θα βρίσκεται στο δυναμικό της 
ομάδας.

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Μία μεταγραφή, μία ανανέωση και ένα… διαζύγιο!
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Ρ
εάλ και Γιουβέντους έδωσαν τα 
χέρια και ο Κριστιάνο Ρονάλντο 
θα ντυθεί στα μπιανκονέρο για 
την επόμενη τετραετία. Στα 105 

εκατ. η μεταγραφή, τον αποχαιρέτησε με 
ανακοίνωση η βασίλισσα!
Λίγη ώρα νωρίτερα κυκλοφορούσε ότι 
Γιουβέντους και Ρεάλ είχαν συμφωνή-
σει στη μετακίνηση του Κριστιάνο, αλλά 
πλέον πρόκειται για οριστική συμφωνία 
που δεν χαλάει. Γι’ αυτό άλλωστε ταξί-
δεψε και ο Αντρέα Ανιέλι στην Ελλάδα 
για να συναντήσει τον Πορτογάλο σού-
περ σταρ. Ο Ρονάλντο γίνεται παίκτης 
της Γιούβε και οι Μαδριλένοι θα λάβουν 
105 εκατ. ευρώ.
Μάλιστα κυκλοφορούν και λεπτομέ-
ρειες για τη συμφωνία και το συμβό-
λαιο του CR7. Αυτό θα έχει διάρκεια τεσ-
σάρων ετών και για κάθε ένα από αυτά 
θα λαμβάνει 30 εκατ. ευρώ καθαρά. 
Σίγουρα θα υπάρχουν και διάφορα μπό-
νους επίτευξης ομαδικών και ατομικών 
στόχων, αλλά αυτά ακόμα δεν έχουν 
διαρρεύσει.
Η Ρεάλ μάλιστα έσπευσε και να τον απο-
χαιρετήσει, κάτι που ουσιαστικά επιση-
μοποιεί ένα από τα σημαντικότερα deals 
στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι συμ-
φώνησε στη μεταγραφή του Κριστιάνο 
Ρονάλντο στη Γιουβέντους.
Η ομάδα θέλει να εκφράσει την ευγνω-
μοσύνη της που έχει αποδείξει ότι είναι 
ο κορυφαίος στον κόσμο και έχει σημα-
δέψει μία από τις πιο λαμπρές εποχές 
στην ιστορία του συλλόγου μας και του 
παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
Πιο πολύ και από τους τίτλους, από τα 
διαδοχικά τρόπαια, από τους θριάμ-
βους στα γήπεδα τα εννέα αυτά χρόνια, 
ο Κριστιάνο Ρονάλντο υπήρξε ένα παρά-
δειγμα προσπάθειας, υπευθυνότητας, 
ταλέντου και υπέρβασης.
Κατάφερε να γίνει ο κορυφαίος σκό-
ρερ στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης 
με 451 γκολ σε 438 αγώνες. Συνολικά 
κατακτήσαμε μαζί 16 τίτλους, μεταξύ 
αυτών και τέσσερα Champions League, 
τρία εξ αυτών διαδοχικά και όλα αυτά σε 
πέντε χρόνια. Σε ατομικό επίπεδο με τη 
φανέλα της Ρεάλ κατέκτησε τρεις «Χρυ-
σές Μπάλες», δύο «The Best», τέσσερα 
«Χρυσά Παπούτσια».

Για τη Ρεάλ ο Κριστιάνο θα είναι πάντα 
ένα από τα μεγάλα σύμβολα και ένα 
σημείο αναφοράς γ ια τ ις επόμενες 
γενιές.
Η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι για πάντα το 
σπίτι σου».

Ανακοίνωσε Ατσέρμπι η Λάτσιο
Η Λάτσιο έκανε επίσημη την απόκτηση 
του κεντρικού αμυντικού, Φραντσέσκο 
Ατσέρμπι, από την Σασουόλο.
Ο 30χρονος Ιταλός, που στο πρόσφατο 
παρελθόν νίκησε δύο φορές τον καρ-
κίνο, έχει παίξει στην Serie A με Κιέβο, 
Μίλαν, Σασουόλο και τώρα υπέγραψε με 
την Λάτσιο συμβόλαιο που μπορεί να 
τον κρατήσει στο Olimpico για τα επό-
μενα πέντε χρόνια.

Πήρε Ζέπε η Πάρμα
Η Πάρμα ανακοίνωσε την απόκτηση του 
Λουίτζι Ζέπε από τη Νάπολι. Δανεικός 
με οψιόν αγοράς ο 27χρονος τερματο-
φύλακας.
Η Πάρμα έκλεισε τη θέση κάτω από την 
εστία ενόψει της επιστροφής της στη 
Serie A, ανακοινώνοντας την απόκτηση 
του Λουίτζι Ζέπε. Ο 27χρονος τερματο-
φύλακας θα αγωνίζεται δανεικός από 
τη Νάπολι για την επόμενη σεζόν, ενώ 
για το καλοκαίρι του 2019 προβλέπεται 
οψιόν αγοράς του ύψους 5 εκατ. ευρώ. 
Οι Ναπολιτάνοι σε αυτό το ενδεχόμενο 
θα διατηρούν οψιόν επαναγοράς του για 
5,5 εκατ. ευρώ.

Στην Μίλαν επίσημα ο Χαλίλο-
βιτς
Η Μίλαν ολοκλήρωσε την απόκτηση του 
Κροάτη playmaker, Αλεν Χαλίλοβιτς, με 
ελεύθερη μεταγραφή από το Αμβούργο.
Ο 22χρονος - που δεν βρίσκεται καν 
σ την αποσ τολή της Κροατ ίας σ το 
Mundial - είναι προϊόν των τμημά-
των υποδομής της Ντιναμό Ζάγκρεμπ 
και στη συνέχεια αποκτήθηκε από την 
Μπαρτσελόνα όμως έπαιξε μόνο στη 
δεύτερη ομάδα και στη συνέχεια της 
καριέρας του στις Σπόρτινγκ Χιχόν και 
Λας Πάλμας. Η Μίλαν τον απέκτησε ως 
ελεύθερο και του έδωασε συμβόλαιο 
για τρία χρόνια. Ο Κροάτης είναι η τρίτη 
μεταγραφή των Rossoneri μετά τους 
Πέπε Ρέινα [GK] και Ιβάν Στρίνιτς [LB].

Παίκτης της Γιουβέντους ο 
Ρονάλντο!!!

Aλαβές και Βαγιαδολίδ 
ενδιαφέρονται έντονα για την 
απόκτηση του Γιάννη Γιαννιώτα.

«
Μνηστήρες» από την Ισπανία για 
τον Γιάννη Γιαννιώτα.
Ο Έλληνα εξτρέμ που θέλει να 
παραμείνει στην Ισπανία σύμ-

φωνα με τα Μέσα της Ιβηρικής βρίσκεται 
ψηλά στη λίστα των Αλαβές και Βαγιαδο-
λίδ που θέλουν να τον κάνουν δικό της. 
Όσον αφορά την Βαγιαδολίδ, έχει μείνει 
ικανοποιημένη από την απόδοση του τη 
σεζόν που μας πέρασε.
Βέβαια για να γίνει η μεταγραφή θα πρέ-
πει να μπει ειδικός όρος από τον Ολυμπι-
ακό που να απαγορεύει στον παίκτη να 
υπογράψει με άλλη μεγάλη ομάδα της 
Ελλάδος τα επόμενα 2 χρόνια.
Αν γίνει αυτό, τότε θα είναι 
στο χέρι του Γιαννιώτα να 
επιλέξει που θα συνεχίσει 
την καριέρα του.

Στην Βιγιαρεάλ ο Λα-
γιούν
Στην Βιγιαρεάλ θα συνεχίσει την 
καριέρα του ο διεθνής Μεξικανός 
μπακ, Μιγκέλ Λαγιούν με την ισπανική 
ομάδα να συμφωνεί σε όλα με την Πόρτο 
και να ανακοινώνει τον ποδοσφαιριστή.
Παραμένει στην Ισπανία αλλά αυτή την 
φορά για λογαριασμό της Βιγιαρεάλ ο 
Λαγιούν. Η Πόρτο στην οποία ανήκει ο 
παίκτης συμφώνησε σε όλα με το «κίτρινο 
υποβρύχιο» έναντι του ποσού των τεσσά-
ρων εκατ. ευρώ με τη Βιγιρεάλ να ανακοι-
νώνει την απόκτησή του μέχρι το 2021.
Ο Λαγιούν την περασμένη σεζόν αγω-
νίστηκε ξανά στην Ισπανία, αλλά με την 
φανέλα της Σεβίλλης με την μορφή δανει-
σμού.

Η Μπαρτσελόνα θέλει τον Ρα-
μπιό από την Παρί!
Η Μπαρτσελόνα κινείται για την από-
κτηση του Αντριάν Ραμπιό της Παρί Σεν 
Ζερμέν που έμεινε εκτός Παγκοσμίου 
Κυπέλλου.
Σύμφωνα με ΜΜΕ της Καταλονίας ο γενι-
κός διευθυντής της πρωταθλήτριας Ισπα-
νίας, Πεπ Σεγκούρα, συνοδευόμενος από 
τον Ερίκ Αμπιντάλ, ταξίδεψε στο Παρίσι 

για να συζητήσει με τη διοίκηση της Παρί 
Σεν Ζερμέν την απόκτηση του διεθνή 
μέσου, το συμβόλαιο του οποίου λήγει 
το καλοκαίρι του 2019 και αρνήθηκε να το 
ανανεώσει.
Ο Ραμπιό αρνήθηκε να ακολουθήσει 
το πρόγραμμα του Ντιντιέ Ντεσάμπ για 
τους έντεκα αναπληρωματικούς της εθνι-
κής Γαλλίας για το Μουντιάλ της Ρωσίας. 
Εμφανώς ενοχλημένος από τον απο-
κλεισμό του από την 23άδα, ο μέσος 
της Παρί Σεν Ζερμέν έστειλε e-mail στον 
εκλέκτορα των «τρικολόρ», με το οποίο 
έθεσε εαυτόν εκτός ομάδας, προκαλώ-
ντας μεγάλη δυσαρέσκεια στους Γάλλους 
φιλάθλους.

Ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του 
Μπόρχα Ιγκλέσιας η Εσπα-

νιόλ
Η Εσπανιόλ ανακοίνωσε την 

απόκτηση του επιθετικού 
Μπόρχα Ιγκλέσιας από τη 
Θέλτα, με τον Ισπανό φορ να 
υπογράφει ως το καλοκαίρι 
του 2022.

Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας είχε 
ακουστεί πως ενδιαφέρει την 

ΑΕΚ, ωστόσο αποτελούσε πολύ 
δύσκολη περίπτωση καθώς το ενδιαφέ-
ρον για αυτόν από την Ισπανία ήταν πολύ 
μεγάλο έπειτα από την εξαιρετική του 
σεζόν με τη Σαραγόσα ως δανεικός.
Η Εσπανιόλ ήταν το φαβορί για την από-
κτησή του και το έκανε πράξη, φτάνοντας 
σε συμφωνία με τη Θέλτα έναντι 10 εκατ. 
ευρώ και ανακοινώνοντας τον Ιγκλέσιας, ο 
οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο ως 
το καλοκαίρι του 2022.

Ανακοίνωσε Αρτούρ η Μπαρτσε-
λόνα
Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την από-
κτηση του Αρτούρ από Γκρέμιο για 31+9 
εκατ. ευρώ. Παίκτης της Μπαρτσελόνα 
είναι και επίσημα ο Αρτούρ, με τους Κατα-
λανούς να ενεργοποιούν τη συμφωνία 
που είχαν με την Γκρέμιο από τον περα-
σμένο Μάρτιο για τον 21χρονο μέσο. Η 
τελευταία θα βάλει στα ταμεία της 31 εκατ. 
ευρώ, ενώ άλλα 9 προβλέπονται ως μπό-
νους. Ο Αρτούρ υπέγραψε συμβόλαιο 
μέχρι το καλοκαίρι του 2024, ενώ η ρήτρα 
του ορίστηκε στα 400 εκατ. ευρώ.

Αλαβές και Βαγιαδολίδ στο... 
κυνήγι του Γιαννιώτα!
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Νίκη που της δίνει το προβάδισμα, έστω και με βραχεία κεφαλή, 
πέτυχε απόψε η Ανόρθωση που επικράτησε της Λάτσι με 2-1.
Οι Αλβανοί προηγήθηκαν με 0-1  χάρις σε γκολ του Χοξαλάρι μετά 
από αδράνεια της άμυνας της Ανόρθωσης. Η ομάδα της Αμμοχώ-

στου γύρισε το αποτέλεσμα σε 1-2, χάρις σε εκτέλεση πέναλτι του Πρά-
νιτς στο 52’ και κοντινό πλασέ του Σισέ στο 59.
Η πρόκριση θα κριθεί στο δεύτερο ημίχρονο, με την Ανόρθωση να 
καλείται να είναι πιο σοβαρή στο δεύτερο ημίχρονο.

Eικόνα του αγώνα 
Η Ανόρθωση μπήκε στο παιχνίδι, με μοναδικό στόχο το γρήγορο προβά-
δισμα. Στόχο όμως που δεν τον διεκδίκησε όπως θα έπρεπε, μιας και οι 
στιγμές που άσκησε πίεση, ήταν ελάχιστες και οι Αλβανοί με άνεση τους 
κρατούσαν εκτός περιοχής.
Η ψυχρολουσία για την Ανόρθωση ήρθε στο 21’, ένα φθηνό κόρνερ, 
έφερε τους Αλβανούς της Λάτσι, για πρώτη φορά στην επίθεση. Τερ-
ματοφύλακας και άμυνα κωλυσιέργησαν, είχαν αργή αντίδραση και ο 
Χοξαλάρι από κοντά, από την καρδιά της άμυνας με προβολή, σημεί-
ωσε το 0-1.
Το γκολ της Λάτσι δεν λειτούργησε θετικά για την Ανόρθωση, που αν 
και επιδίωξε να ανεβάσει εντάσεις και να βάλει περαιτέρω πίεση, αυτό 
δεν έγινε κατορθωτό. Το παιχνίδι κινείτο σε αργό τέμπο, κάτι που έκανε 
τους φιλοξενούμενους να αντικρούουν με σχετική ευκολία τις επιθετικές 
ενέργειες των ποδοσφαιριστών της ομάδας μας.
Το τελευταίο πεντάλεπτο, η Ανόρθωση έκανε αισθητή την παρουσία 
της. Στο 40’ ο Ντούρις από πλεονεκτική θέση πλάσαρε εκτός, στο 44’ σε 
ανατροπή του Μικελτάντζε ο διαιτητής δεν έδωσε πέναλτι με τον φακό 
να μη δικαιώνει τον Ισπανό. Στις καθυστερήσεις καλό σουτ του Μικελ-
τάντζε από καλή θέση, προσέκρουσε στον Σισέ, με την προϋπόθεση να 
κάνει φτερά.
Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ρόνι Λέβι άλλαξε τη διάταξη σε 4-4-2, με τον Σισέ 
να παίρνει θέση δίπλα από τον Ντούρις. Στα άκρα αριστερά ήταν ο Μπέκα 
και δεξιά ο Ράγιος. Στο 51′ ο Μπέκα επιχείρησε την επέλαση, ανατράπηκε, 
με τον διαιτητή αυτή τη φορά να υποδεικνύει τη βούλα του πέναλτι.
Την εκτέλεση ανέλαβε ο Πράνιτς, με τον Κροάτη να μην αστοχεί και να 
ισοφαρίζει. Γκολ που βελτίωσε την Ανόρθωση, που έψαχνε για την ανα-
τροπή. Αυτό έγινε κατορθωτό στο 59’, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ, 
η μπάλα έφθασε στον Σισέ, που με κοντινό πλασέ νίκησε τον τερματοφύ-
λακα των Αλβανών και έγραψε το 2-1.
Η Ανόρθωση συνέχισε να πιέζει και επιδίωξε και ένα τρίτο τέρμα. Στο 
64′ μετά από σπρώξιμο του Ντούρις, ζήτησε πέναλτι, ωστόσο ο διαιτη-
τής της αναμέτρησης, είχε αντίθετη άποψη. Νέα μεγάλη ευκαιρία για την 
Ανόρθωση είχαμε στο 75’, όταν με κεφαλιά από κοντά ο Σισέ δεν κατά-
φερε να νικήσει τον Σελμάνι.

Σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε εφιαλτικά 
οι πρωταθλητές Κύπρου γνώρισαν την 
εκτός έδρας ήττα με 3-1 από την Σούντουβα 
Λιθουανίας στο πλαίσιο της πρώτης 
προκριματικής φάσης του Champions League.

Ο
ύτε και ο πιο απαισιόδοξος οπαδός και φί-
λος του ΑΠΟΕΛ δεν θα μπορούσε να δια-
νοηθεί ένα τέτοιο κακό ξεκίνημα για την ο-
μάδα του απέναντι στην Σούντουβα.

Οι πρωταθλητές Κύπρου αν και μπήκαν δυνατά στα 
πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, εντούτις παρουσί-
ασαν ένα πολύ άσχημο πρόσωπο στην αμυντική 
γραμμή με αποτέλεσμα να βρεθούν από το πρώτο 
εικοσάλεπτο πίσω στο σκορ με 3-0.
Την ζημιά έκανε ο φορ των Λιθουανών, 
Σισίλια, χτυπώντας τρεις φορές μπρο-
στά στην εστία του Βάτερμαν, σημει-
ώνοντας χατ-τρικ. Αρχικά στο 8’ με 
κοντινό πλασέ άνοιξε το σκορ σημειώ-
νοντας το 1-0 στην πρώτη καλή ευκαι-
ρία που δημιούργησαν οι γηπεδούχοι.
Πέντε λεπτά αργότερα, με πανομοιότυπο 
τρόπο έκανε το 2-0 με σχετική ευκολία και με 
νέο πλασέ. Ο ΑΠΟΕΛ έδειξε φανερά επηρεασμέ-
νος αρνητικά από αυτή την εξέλιξη με αποτέλεσμα όχι 
μόνο να μην μπορεί να αντιδράσει, αλλά να δεχθεί και 
τρίτο γκολ στο 19’ από τον ίδιο ποδοσφαιριστή.
Το 3-0 έριξε την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών του 
Μπρούνο Μπαλταζάρ, ο οποίος δεν πραγματοποίησε 
κάποια εξωτερική αλλαγή, αλλά επιδίωξε να αλλάξει 
τον τρόπο ανάπτυξης της ομάδας, με αποτέλεσμα να 
αυξηθούν οι ευκαιρίες για γκολ στα μετόσπισθεν.
Στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης, ο ΑΠΟΕΛ 
είχε την περισσότερη κατοχή της μπάλας, έγινε πιο 
επιθετικός και επιχείρησε να αντιδράσει και να ξανα-
μπεί στο παιχνίδι.
Καλύτερο πρόσωπο παρουσίασε στο β’ ημίχρονο ο 
ΑΠΟΕΛ που δεν άφησε σε κανένα σημείο τους γηπε-
δούχους να τον απειλήσουν, ψάχνοντας για το γκολ 
που θας τους έβαζε ξανά στο παιχνίδι.
Ο Μπρούνο Μπαλταζάρ άλλαξε τη διάταξη της ομά-
δας του παρατάσσοντας την με ένα 4-4-2, αφού πραγ-
ματοποίησε δύο αλλαγές στο ημίχρονο ρίχνοντας 
μέσα τους Ποτέ και Αλωνεύτη στις θέσεις των Ντε 
Βιντσέντι και Σάλαι, αντίστοιχα.
Σπουδαιότερη από όλες τις ευκαιρίες αυτή του 
Κύπριου φορ στο 71’ όταν στο τετ-α-τετ έστειλε την 
μπάλα άουτ.
Όσο περνούσε η ώρα, η Σούντουβα επωφελείτω 
τόσο ψυχολογικά, όσο και αγωνιστικά, αφού ο 
ΑΠΟΕΛ έχανε τη μια ευκαιρία μετά την άλλη, χωρίς να 
της δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα.

Τελικά την τελευταία λέξη είπε στο 90’+4’ ο Καζού 
μειώνοντας σε 3-1 και αναπτερώνοντας τις ελπίδες 
της ομάδας της Λευκωσίας για πρόκριση στην επό-
μενη φάση.
Ο ΑΠΟΕΛ με το γκολ του Καζού γλύτωσε την μεγάλη 
«γκέλα» και πλέον καλείται να ανασυνταχθεί για να 
αντρέψει στον επαναληπτικό τα εις βάρος του δεδο-
μένα.

Στούμπρας-Απόλλωνας 1-0
Υπό βροχή ξεκίνησε το παιχνίδι στην αναμέτρηση με 
το πρώτο δεκάλεπτο να περνά χωρίς τη μεγάλη φάση 
απέναντι στις εστίες των δύο ομάδων. Ο βρεγμένος 
αγωνιστικός χώρος σε συνδυασμό με την έντονη 

δόση τακτικής στο παιχνίδι της Στούμπρας και του 
Απόλλωνα δεν επέτρεψε στις δύο ομάδες να 

γίνουν απειλητικές.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Απόλλωνας 
ανέκτησε πλήρως τον έλεγχο του παι-
χνιδιού και πήρε τις πρωτοβουλίες των 
κινήσεων δημιουργώντας τέσσερις 
σπουδαίες ευκαιρίες για γκολ με πρω-

ταγωνιστές τους Μάρκοβιτς και Βασι-
λείου.

Κορυφαία προϋπόθεση αυτή στο 21’ της 
αναμέτρησης όταν ο αρχηγός της ομάδας μετά από 

απευθείας εκτέλεση φάουλ σημάδεψε το δοκάρι του 
Γιοσβιάκι.
Κάπου σε αυτό το σημείο ήταν που οι καιρικές συν-
θήκες έγιναν πολύ χειρότερες αφού η βροχή έγινε πιο 
έντονη και οι αστραπές και οι βροντές δεν επέτρεψαν 
στον Απόλλωνα να κάνει το παιχνίδι που ήθελε, παρά 
το γεγονός ότι ήταν καλύτερος στον αγωνιστικό χώρο.
Στο 28’ ήρθε και η απόφαση από το διαιτητή της ανα-
μέτρησης να διακόψει το παιχνίδι, μιας και ήταν πλέον 
αδύνατο να συνεχισθεί από την έντονη βροχόπτωση 
και η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου ήταν άθλια.
Μία ώρα αργότερα και μετά από διαβουλεύσεις και 
προσπάθειες αποστράγγισης, πάρθηκε η απόφαση 
για επιστροφή των δύο ομάδων στο γήπεδο.
Η βροχή δυνάμωνε, αλλά το πρώτο ημίχρονο ολο-
κληρώθηκε κανονικά με τις δύο ομάδες να επιστρέ-
φουν ξανά στα αποδυτήρια με το 0-0 για σκορ πρώ-
του ημιχρόνου.
Στην επανάληψη και με πολύ βαρετά πλέον τα πόδια 
των ποδοσφαιριστών λόγω του περασμένου της 
ώρας, αλλά και την κατάστασης του αγωνιστικού 
χώρου και των καιρικών συνθηκών το παιχνίδι εξι-
σορροπήθηκε.
Τελικά υπήρξε τραγική εξέλιξη για τον Απόλλωνα που 
δέχεται το γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα μετά 
από φοβερό σουτ του Ματσαρασβίλι, που έκανε το 
1-0 και χάρισε τη νίκη στη Στούμπρας, αναγκάζοντας 
τον Απόλλωνα να ψάξει την ανατροπή.

αθλητικά
Σούντουβα-ΑΠΟΕΛ 3-1

Τραγικό ξεκίνημα, αλλά με ελπιδοφόρο σκορ
Ανόρθωση-ΚΦ Λάτσι 2-1:
Προβάδισμα βραχείας 
κεφαλής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΨΗΦΙΑΚΑ 

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ

ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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αθλητικά

Το ρόστερ του Ολυμπιακού ανά θέση 
όπως το έχει στο μυαλό του ο Μπλατ

Tο ρόστερ του Ολυμπιακού όπως επιθυμεί να το καθοδηγήσει ο Ντέιβιντ Μπλατ. Οι έξι ξένοι 
που μπορεί να γίνουν εφτά και το «ασανσέρ» του ΛιΝτέι. 

Ο 
Ολυμπιακός ετοιμάζεται να ντύσει στα «ερυ-
θρόλευκα» τον Πιέρια Χένρι με τον οποίο θα 
ολοκληρώσει εκτός συγκλονιστικού απροό-
πτου την περιφέρειά του. Ο Ντέιβιντ Μπλατ 

θέλει η ομάδα του να παίξει γρήγορο μπάσκετ, να έχει 
δημιουργία και φυσικά γνωρίζει καλά πως για να φτάσεις 
μέχρι τέλους στην Euroleague και την Basket League, χρει-
άζεται βάθος το ρόστερ.
Πλέον οι ξένοι των «ερυθρόλευκων» έφτασαν 
τον αριθμό πέντε. Η αρχική σκέψη είναι να 
μην ξεπεραστεί το όριο των έξι, ωστόσο 
αυτό μπορεί να αλλάξει.

ΨΑΧΝΕΙ ΤΕΣΣΑΡΟΤΡΙΑΡΙ
Στον Ολυμπιακό πλέον ψάχνουν έναν 
ξένο ο οποίος θα μπορεί να αγωνιστεί 
στις θέσεις «4» και «3» (με αυτή τη σειρά 
προτεραιότητας) και θα διαθέτει αθλητικά 
προσόντα και ικανοποιητικό μακρινό σουτ.
Φανταστείτε έναν παίκτη τύπου Οκάρο Ουάιτ ή 
έναν Κάιλ Ουίλτζερ με αθλητικά προσόντα και φυσικά 
συνεπής αμυντικά.
Ο Ντέιβιντ Μπλατ ερευνά την αγορά με λεπτομέρεια και 
ήδη έχει σημειώσει κάποια ονόματα παικτών τα οποία 
δεν έχουν διαρρεύσει.

«ΑΣΑΝΣΕΡ» Ο ΛΙΝΤΕΪ
Ο Ζακ ΛιΝτέι αποκτήθηκε για να καλύψει τη θέση του 
σέντερ, ωστόσο η έφεσή του στο σουτ από μέση και 
μακρινή απόσταση καθώς επίσης και το γεγονός ότι αγω-
νίζεται με πρόσωπο προς το καλάθι, θα του φέρει χρόνο 
συμμετοχής και στο «4».
Ο Μπλατ έχει στο μυαλό του δηλαδή ένα σχήμα στο 
παρκέ με ΛιΝτεί και Μιλουτίνοφ. Αυτός είναι και ο λόγος 
που οι Πειραιώτες ψάχνουν για «τεσσαροτριάρι» και όχι 
παίκτη που να παίζει μόνο σε μία θέση.
Αν οι προσπάθειές τους δεν ευοδωθούν τότε και ΜΟΝΟ 
τότε θα πάνε σε απόκτηση έβδομου ξένου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΟ 
ΜΥΑΛΟ ΤΟΥ Ο ΜΠΛΑΤ
Point Guard – Shooting guard: Ουίλιαμς – Γκος, Χένρι, 
Σπανούλης, Στρέλνιεκς, Μάντζαρης, Τολιόπουλος.
Small Forward: Παπανικολάου, ξένος παίκτης Α.
Power Forward: Πρίντεζης, ξένος παίκτης Α, Αγραβάνης. 
ΛιΝτέι (υπό συνθήκες)
Center: Μιλουτίνοφ, ΛιΝτέι, Μπόγρης

ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΛΗΝΑ
Δε συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, αλλά έστω και 

λίγες υπάρχουν οπότε οφείλουμε να το αναφέρουμε. 
Ο Ολυμπιακός δεν αποκλείεται να προχωρήσει στην 
απόκτηση κάποιου Έλληνα παίκτη ώστε να «μπαλώ-
σει» ακόμη καλύτερα κάποιο κενό στις θέσεις «3» ή 
«4». Αυτός θα πρέπει βασικά να αποδεχτεί τον μικρό 
ρόλο που θα έχει και εν συνεχεία θα πρέπει αν έχει 
αθλητικέ ικανότητες ώστε να βοηθήσει κυρίως στα 
παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος.

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΕΦΤΑ ΞΕΝΟΥΣ
Αν ο Ολυμπιακός καταλήξει στην από-
φαση να πορευθεί με εφτά ξένους παί-
κτες τότε τα πράγματα θα γίνουν πιο 
ξεκάθαρα σε ό,τι αφορά τον σχημα-
τισμό του ρόστερ.
Point Guard – Shooting guard: Ουί-

λιαμς – Γκος, Χένρι, Σπανούλης, 
Στρέλνιεκς, Μάντζαρης, Τολιόπουλος.

Small Forward: Παπανικολάου, ξένος παί-
κτης Α.

Power Forward: Πρίντεζης, ξένος παίκτης Β, Αγραβά-
νης. ΛιΝτέι (υπό συνθήκες)
Center: Μιλουτίνοφ, ΛιΝτέι, Μπόγρης

«Παγώνει» προσωρινά λόγω ΝΒΑ του Χέν-
ρι στον Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός θέλει άμεσα την απάντηση του Πιέρια 
Χένρι ωστόσο ο Αμερικανός γκαρντ θέλει να εξαντλή-
σει τις πιθανότητες του, διεκδικώντας μια θέση στο 
ΝΒΑ.  
Ο Αμερικανός ατζέντης του Χένρι προβάλλει καθη-
μερινά και μια νέα δικαιολογία στους ήδη συμφω-
νηθέντες όρους με τον Ολυμπιακό αφού στην τελευ-
ταία επικοινωνία που είχε με τους «ερυθρόλευκους», 
ζήτησε να περιμένουν ώστε ο πελάτης του να εξετάσει 
λίγο περισσότερο την αγορά του ΝΒΑ, κάτι το οποίο 
προέκυψε έπειτα από τις εμφανίσεις του στο Summer 
League με τη φανέλα των Σέλτικς.
Ο Ντέιβιντ Μπλατ ζήτησε άμεση απάντηση, ο ατζέ-
ντης του Χένρι εξήγησε πως λόγω διαφοράς ώρας κάτι 
τέτοιο δεν είναι δυνατό αφού ο 25άχρονος γκαρντ θα 
έχει αργότερα προπόνηση και στη συνέχεια αγώνα.
Έτσι ο Αμερικανοϊσραηλινός προπονητής εξήγησε 
πως προχωράει τον σχεδιασμό εξετάζοντας κι άλλους 
παίκτες. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να περιμένει και 
προσπαθεί να πιέσει ώστε να τελειώσει το θέμα και 
να συνεχιστεί το χτίσιμο του ρόστερ. Από την άλλη 
πλευρά ο Χένρι ξέρει πως δύσκολα θα βρει εγγυημένο 
συμβόλαιο στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη αλλά 
θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητές του.

Στα πράσινα ο 
Παπαπέτρου!

Π
αίκτης του Παναθηνα-
ϊκού πρέπει να θεω-
ρείται ο Ιωάννης Πα-
παπέτρου, αφού επήλ-

θε προφορική συμφωνία με το 
«τριφύλλι» και εντός των επόμε-
νων ωρών αναμένεται να πέσουν 
οι υπογραφές!
Το χρονικό ενός προαναγγελ-
θέντος γάμου έλαβε τέλος! Το 
ραντεβού του Νίκου Λώτσου με 
την διοίκηση του Παναθηναϊκού 
ολοκληρώθηκε και ο 24χρονος 
παίκτης θα συνεχίσει την καριέρα 
του στους «πράσινους» τα επό-
μενα τρία χρόνια.
Ο διεθνής φόργουορντ πείστηκε 
και με το παραπάνω από τα όσα 
άκουσε από τον Τσάβι Πασκουάλ 
και την διοίκηση της ομάδας τις 
τελευταίες ημέρες και δη από 
τον Δημητρη Γιαννακόπουλο, 
ο οποίος με την σειρά του είχε 
έρθει σε επαφή με τον Παπαπέ-
τρου.
Από τη στιγμή που τον κάλυπτε 
και με το παραπάνω η πρόταση 
του Παναθηναϊκού (2,3 εκ. ευρώ 
για τρία χρόνια) και ταυτόχρονα 
είχε πειστεί για τον ρόλο που θα 
έχει στην ομάδα ήταν ζήτημα 
χρόνου να επέλθει και η οριστική 
συμφωνία. 
Πλέον το μόνο που απομένει 
είναι το τυπικό τη υπόθεσης και 
η ανακοίνωση για την απόκτησή 
του, κάτι που αναμένεται να γίνει 
τις αμέσως επόμενες ώρες.
Πρόκειται για μια μεταγραφή 
που άργησε... πέντε χρόνια αφού 
οι «πράσινοι» είχαν ενδιαφερ-
θεί για την απόκτησή του και το 
2013, χωρίς ωστόσο να καταθέ-
σει κάποια επίσημη πρόταση.
Ο Ιωάννης Παπαπέτρου ακολου-
θεί και τα χνάρια του πατέρα του 
Αργύρη, ο οποίος είχε φορέσει 
τη φανέλα του Παναθηναϊκού 
από το 1984 έως και το 1993. 

Παππάς: «Θα συνεχίσω 
να είμαι εκεί που ονειρευ-
όμουν από παιδάκι» 
Ο Νίκος Παππάς, ανήμερα των 
γενεθλίων του, ανακοίνωσε 
εμμέσως πλην σαφώς την παρα-
μονή του στον Παναθηναϊκό! 

Συγκεκριμένα με ένα χαρα-
κτηριστικό ποστάρισμα στο 
Instagram, έγραψε χαρακτηρι-
στικά:
«Θέλω  θυμίσω ότι τα κατά-
φερα. Είμαι εδώ όπου ονειρευ-
όμουν να είμαι από παιδάκι..και 
θα συνεχίσω να είμαι... »

Δεδομένη η συμφωνία 
ΠΑΟΚ-Σχίζα, μένουν οι 
υπογραφές
Εκτός συγκλονιστικού απροό-
πτου ο Σταύρος Σχίζας θα συνε-
χίσει την καριέρα του στον 
ΠΑΟΚ καθώς οι δύο πλευρές 
έχουν συμφωνήσει για την υπο-
γραφή διετούς συμβολαίου.
Ο ΠΑΟΚ θέλει να προσθέσει 
έναν ακόμη Έλληνα παίκτη στο 
ρόστερ του έπειτα από την απο-
χώρηση του Δημήτρη Κατσί-
βελη και τη λήξη του δανεισμού 
του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. 
Αποφάσισε να αποκτήσει έναν 
φόργουορντ και να καλύψει τη 
θέση του βασικού πλέι μέικερ 
με ξένο κι έτσι προχώρησε όλες 
τις διαδικασίες συμφωνίας με 
τον Σταύρο Σχίζα. Εκτός απρο-
όπτου ο έμπειρος αθλητής θα 
υπογράψει διετές συμβόλαιο 
συνεργασίας και η συμφωνία 
θα επισημοποιηθεί με την επι-
στροφή των Ηλία Παπαθεοδώ-
ρου, Νίκου Σταυρόπουλου από 
τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έρχεται Ελλάδα ο Ουί-
λιαμς - Γκος
Ο Νάιτζελ Ουίλιαμς - Γκος φτά-
νει αύριο (11/07) στην Αθήνα 
για λογαριασμό του Ολυμπια-
κού. 
Ο Αμερικανός γκαρντ για δύο 
τουλάχιστον χρόνια θα φοράει 
τα ερυθρόλευκα και αύριο το 
βράδυ θα έχει την πρώτη του 
γνωριμία με την Ελλάδα.
Ο Νάιτζελ Ουίλιαμς - Γκος έρχε-
ται από τις ΗΠΑ για να περά-
σει το διαδικαστικό μέρος των 
ιατρικών εξετάσεων, να γνωρί-
σει κάποιους από τους ανθρώ-
πους του Ολυμπιακού και εν 
συνεχεία θα επιστρέψει στην 
πατρίδα του. 
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