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Θρίλερ ενόψει του δημοψηφίσματος στα Σκόπια: 
Δημοσκόπηση δίνει προβάδισμα στο «όχι» 

Τ
ην εικόνα του απόλυτου διχασμού παρουσιάζει η κοι-
νωνία των Σκοπίων ενόψει του άκρως κρίσιμου και ση-
μαντικού δημοψηφίσματος που θα διεξαχθεί, προκει-
μένου ο λαός να «επικυρώσει» ή όχι τη Συμφωνία των 

Πρεσπών για την αλλαγή του ονόματος και του Συντάγματος. 
Το παραπάνω συμπέρασμα επιβεβαιώνεται μετά την παρου-
σίαση δημοσκόπησης, η οποία όχι μόνο αναδεικνύει τον διχα-
σμό, αλλά προχωρά ένα βήμα παραπάνω, αφού το «όχι» στη 
Συμφωνία προηγείται με 8 και πλέον ποσοστιαίες μονάδες 
του «ναι», με ποσοστό 54,1% έναντι 45,9% που στηρίζουν τη 
συμφωνία που υπέγραψε ο Σκοπιανός πρωθυπουργός Ζόραν 
Ζάεφ, με τον Έλληνα ομόλογό του, Αλέξη Τσίπρα.
Το ερώτημα που θα τεθεί, όπως το περιέγραψε ο ίδιος ο Ζόραν 
Ζάεφ στη συνάντηση που είχε με τους αρχηγούς των πολιτι-
κών κομμάτων, θα είναι πάνω-κάτω το εξής: «Είστε υπέρ της 
ένταξης στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ με την υποστήριξη της συμφω-
νίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας;».
Πρόκειται για ένα ερώτημα που θέτει δύο ζητήματα. Από τη 
μία την ένταξη στους δύο μεγάλους θεσμούς και από την άλλη 
την «επικύρωση» της Συμφωνίας των Πρεσπών, έστω και αν ο 
Σκοπιανός πρωθυπουργός αποφεύγει να χρησιμοποιήσει την 
ονομασία που συμφωνήθηκε με την ελληνική πλευρά, ήτοι 
το Βόρεια Μακεδονία. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, υπάρχει 
σαφής αναφορά στη Συμφωνία, άρα και σε όσα έχουν γραφτεί 
επισήμως στα επίσημα έγγραφα.
Το ακόμη πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το «ναι» στηρίζουν 
οι αλβανόφωνοι Σκοπιανοί, σε αντίθεση με τους σλαβόφω-
νους, οι οποίοι ψηφίζουν σε υψηλά ποσοστά «όχι». Η δημο-
σκόπηση έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, πριν γίνει γνωστό 
το προσχέδιο της διατύπωσης του ερωτήματος, από την εται-
ρεία MRCETE Vision για λογαριασμό της ιστοσελίδας mkd.mk.
Από την έρευνα που έγινε από τις 9 έως τις 15 Ιουλίου, τηλε-
φωνικά, σε 1.200 άτομα προέκυψε ότι το 54,1% των πολιτών 
δεν υποστηρίζουν τη συμφωνία για την αλλαγή του ονόματος 
της ΠΓΔΜ. Αντίθετα, υπέρ τάσσεται το 45,9%.
Στο ερώτημα αν συμφωνούν ή όχι με τη συμφωνία των Πρε-
σπών που προβλέπει την αλλαγή του συνταγματικού ονό-
ματος της ΠΓΔΜ, το 74,5% των Σκοπιανών απαντά αρνητικά 
και μόλις το 25,5% θετικά. Οι Αλβανοί που συμμετείχαν στην 
έρευνα (το 25% από τους 1.200 ερωτηθέντες) θεωρούν ότι η 
συμφωνία των Πρεσπών είναι καλή σε ποσοστό 94,7%.
Στο ερώτημα για το αν θέλουν να γίνει η χώρα τους μέλος του 
ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. με νέο όνομα, το 52,1% δηλώνει «όχι» και το 
47,9% «ναι». Και στο συγκεκριμένο σημείο οι Σκοπιανοί απα-
ντούν αρνητικά σε ποσοστό 71,7% και 28,3% θετικά, ενώ το 

94,7% των Αλβανών είναι υπέρ της ένταξης σε ΝΑΤΟ και Ε.Ε. 
με άλλο όμως όνομα. Στο ίδιο ερώτημα, άλλες εθνικότητες 
απαντούν αρνητικά σε ποσοστό 55,5% και θετικά σε ποσο-
στό 44,5%.
Το 49,6% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η ένταξη της ΠΓΔΜ 
σε ΝΑΤΟ και Ε.Ε. θα φέρει ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα 
τους, ενώ το 41,5% πιστεύει το αντίθετο. Το 8,9% επέλεξε το 
«δεν ξέρω / δεν απαντώ». Από τους Σκοπιανούς που συμμε-
τείχαν στη δημοσκόπηση, το 56,4% δεν πιστεύει ότι η ένταξη 
σε ΝΑΤΟ και Ε.Ε. θα φέρει αλλαγή προς το καλύτερο. Το αντί-
θετο θεωρεί το 34%.
Μεταξύ των Αλβανών ερωτηθέντων, το 85,8%, πιστεύει ότι 
ΝΑΤΟ και Ε.Ε. θα φέρουν ένα καλύτερο «αύριο» στην ΠΓΔΜ. 
Αντίθετη άποψη έχει μόλις το 6,6% των Αλβανών ερωτηθέ-
ντων. Μεταξύ των άλλων εθνικοτήτων της ΠΓΔΜ, το 57,8% 
θεωρεί ότι η ένταξη θα φέρει καλύτερες μέρες, σε αντίθεση 
με το 34,4%.

Όσον φορά στο αν θα συμμετάσχουν στο δημοψήφισμα, το 
27,5% φαίνεται πως επιλέγει την αποχή. Το 47,8% θα συμμε-
τάσχει και ένα ποσοστό άνω του 24% δεν έχουν αποφασίσει 
ακόμα. Μοιρασμένοι για το αν θα συμμετάσχουν στο δημο-
ψήφισμα είναι οι Σκοπιανοί. Το 41,9% δηλώνει ότι θα ψηφί-
σει, το 35,8% ότι θα απέχει και το 22,2% είναι αναποφάσιστο. 
Οι Αλβανοί της ΠΓΔΜ αντίθετα απαντούν πως θα συμμετά-
σχουν σε ποσοστό 61% και πως θα μποϊκοτάρουν σε ποσο-
στό 31,8%.
Στο σύνολο των ερωτηθέντων, το 44,6% πιστεύει ότι αν η 
ΠΓΔΜ αλλάξει το συνταγματικό της όνομα, θα γίνει δεκτή στην 
Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ. Το αντίθετο πιστεύει το 43,1%, ενώ «δεν 
ξέρω» απάντησε το 12,3%.
Οι Σκοπιανοί που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση, απάντη-
σαν σε ποσοστό 53,9% ότι δεν πιστεύουν πως η συνταγμα-
τική αλλαγή θα ανοίξει την πόρτα της ένταξης σε Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ΝΑΤΟ. Αντίθετη άποψη διατύπωσε το 32,9%.
Και εδώ οι Αλβανοί έχουν αντίθετη άποψη. Το 72,8% πιστεύει 
ότι η αλλαγή του ονόματος θα φέρει ένταξη σε ΝΑΤΟ και Ε.Ε., 
ενώ το 17,5% δεν πιστεύει κάτι τέτοιο.

Κοτζιάς στην Ημερίδα του ΥΠΕΞ: «Η συμφωνία 
είναι ένας ειρηνικός συμβιβασμός»
«Είμαστε μια κυβέρνηση και είμαι ένας υπουργός Εξωτερικών 
που θέλουμε λύσεις. Οπαδός της διαιώνισης και αναπαραγω-
γής προβλημάτων δεν είναι στην δικιά μου αντίληψη». Αυτό 
τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς κλείνοντας τις 
εργασίες της επιστημονικής ημερίδας για τις νομικές πτυχές 
της Συμφωνίας- που διεξήχθη σήμερα υπό τη διοργάνωση του 
Επιστημονικού Συμβουλίου του υπουργείου Εξωτερικών- με 
μία συνολική αποτίμηση της Συμφωνίας των Πρεσπών και της 
στρατηγικής υλοποίησής της.
«Η συμφωνία είναι ένας ειρηνικός συμβιβασμός αποτέλε-
σμα μιας κουλτούρας συμβιβασμού και συναίνεσης» τόνισε ο 
υπουργός Εξωτερικών καθηγητής Νίκος Κοτζιάς.
Ο κ. Κοτζιάς ανέδειξε πρωτίστως τον δημοκρατικό χαρακτήρα 
της σημερινής συζήτησης όπου κλήθηκαν οι πιο διαφορετικές 
γνώμες, όπως είπε, να τοποθετηθούν και ευχαρίστησε ιστορι-
κούς και νομικούς που έριξαν φως σε πολλές πτυχές τόσο της 
ιστορικότητας της περιοχής, όσο και των νομικών πτυχών της 
συμφωνίας και του ζητήματος γενικότερα.
Παράλληλα, όμως, άσκησε κριτική τονίζοντας ότι δεν θεωρεί 
«επιστημονικά έντιμο το να εμφανίζεται ότι υπάρχει μία ασυ-
νέχεια στην ελληνική πολιτική και την συμφωνία που έκανε η 
σημερινή κυβέρνηση» αντιμέτωπη μάλιστα με τα τετελεσμένα 
με τα οποία βρέθηκε.

Στις 8,2 ποσοστιαίες μονάδες 
η διαφορά του «όχι» από το 
«ναι» - Το 54,1% δεν στηρίζει τη 
Συμφωνία των Πρεσπών και την 
ένταξη στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ - Οι 
Σκοπιανοί γυρίζουν την πλάτη 
στον Ζάεφ, σε αντίθεση με τους 
Αλβανούς
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Τ
ην Παρασκευή 20 Ιουλίου στις 
11:00 το πρωί θα γίνει η κηδεία του 
Σωκράτη Σ. Κόκκαλη στον Μητρο-
πολιτικό Ναό Αθηνών.

Η οικογένεια Κόκκαλη, με ανακοίνωσή 
της «ευχαριστεί θερμά για το μεγάλο και 
συγκινητικό κύμα συμπαράστασης» στο 
πένθος της για το θάνατο του Σωκράτη Σ. 
Κόκκαλη.
«Η έκφραση της αγάπης από το οικογε-
νειακό, το στενό και ευρύτερο φιλικό και 
επαγγελματικό περιβάλλον, καθώς και 
τα μηνύματα από όλη την κοινωνία μας 
δίνουν δύναμη τη δύσκολη αυτή ώρα και 
τιμούν την προσωπικότητα και τη μνήμη 
του αγαπημένου μας γιου και αδερφού».

Δάκρυα, κλάμματα, σοκ και ανείπωτη θίψη 
συνθέτουν το παζλ των αντιδράσεων για 
την ξαφνική απώλεια του Σωκράτη Κόκ-
καλη Junior, που έφυγε ξαφνικά από την 
ζωή σε ηλικία 34 μόλις ετών.
Η ξαφνική είδηση του θανάτου του που 
έγινε γνωστή λόγω διαφοράς ώρας με την 
Αμερική το μεσημέρι της Κυριακής-ο νεα-
ρός κληρονόμος πέθανε το Σάββατο στο 
Κλίβελαντ του Οχάϊο από ανακοπή καρ-
διάς-προκάλεσε σοκ και ανείπωτη θλίψη.
Αντί στεφάνων η οικογένεια επιθυ-
μεί, όποιος θέλει να καταθέσει χρή-
ματα στο «Μαζί για το Παιδί», (www.
mazigiatopaidi.gr) και στον οργανισμό 
«ΕΛΙΖΑ» (www.eliza.org.gr).

Την Παρασκευή το τελευταίο αντίο 
στον Σωκράτη Σ. Κόκκαλη Γεννηματά: Ο κ. Τσίπρας δεν 

είναι αδέξιος, είναι απλά... 
δεξιός! 

Κριτική στην κυβέρνηση για την 
κατάσταση στην οικονομία και 
την εξωτερική πολιτική άσκησε η 
πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής 

Ε
πίθεση στην κυβέρνηση για την 
πολιτική της στο σκοπιανό και 
την οικονομία εξαπέλυσε η Φώ-
φη Γεννηματά. μιλώντας σε εκ-

δήλωση του κόμματός της στις Σέρρες 
κατηγόρησε τον πρωθυπουργό πως 
προχώρησε στη Συμφωνία των Πρε-
σπών«χωρίς να κατοχυρώσει το εθνικό 
συμφέρον».
«Οι άνθρωποι -είναι ξεκάθαρο- είχαν 
προαποφασ ίσε ι να λύσουν -όπως 
όπως- το ζήτημα. Μιλάμε γ ια την 
Κυβέρνηση του κ.Τσ ίπρα που λίγο 
έ λε ιψε να συμφωνήσει σ το όνομα 
«Δημοκρατία του Ίλιντεν». Ένα όνομα 
- επιτομή του αλυτρωτισμού των Σκο-
πίων» προσέθεσε
«Οι παραχωρήσεις της 
Ελληνικής κυβέρνησης 
στα κρίσιμα ζητήματα 
της εθν ικότητας και 
της γλώσσας μας βρή-
καν και μας βρίσκουν 
απέναντι, κάθετα αντί-
θετους» ξεκαθάρισε η 
πρόεδρος του Κινήμα-
τος Αλλαγής.
«Πρόκειται για παραχωρήσεις ανιστό-
ρητες, επικίνδυνες. Υποχωρήσεις από 
πάγιες θέσεις, που αντί να κλείνουν 
παλιούς λογαριασμούς ανοίγουν νέους« 
προσέθεσε και αναφέρθηκε σ τους 
πανηγυρισμούς των Σκοπιανών:
«Το περασμέ νο Σαββατοκύριακο, 
μερικά χιλιόμετρα βορειότερα, σε όλες 
τις πόλεις της χώρας τους, οι βόρειοι 
γε ίτονες πανηγύριζαν γ ια την erga 
omnes αναγνώριση του μακεδονικού 
έθνους και της μακεδονικής γλώσσας! 
Και στην Αθήνα κομπάζουν για το show 
των Πρεσπών».
Και έθεσε μία σειρά ερωτημάτων:
«Γιατί υπάρχει διαφορά στο όνομα της 
χώρας και στην υπηκοότητα των κατοί-
κων της; Γιατί δεχτήκαμε ασμένως την 
αναγνώριση της «μακεδονικής» γλώσ-
σας χωρίς καν ένα προσδιοριστικό πρό-
θεμα;  Ποιος έχει το δικαίωμα να βαπτί-

ζει τα προϊόντα του ως «μακεδονικά»;
«Η συμφωνία μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρά και πραγματικά προβλήματα 
στις εμπορικές σχέσεις και τη χρήση 
των εμπορικών σημάτων με τη λέξη 
«μακεδονικό». Η Ελλάδα πρέπει να 
επαγρυπνεί γιατί φοβάμαι πως αν δεν 
κάνουμε τίποτα θα βρεθούμε σύντομα 
προ οδυνηρών εκπλήξεων» προέβλεψε.
Για τους Έλληνες αξιωματικούς, που  
παραμένουν φυλακισμένοι χωρίς κατη-
γορία:
«Ο κ. Ερντογάν εκβιάζει, απειλεί, ζητά 
απαράδεκτες ανταλλαγές. Η Κυβέρνηση 
που αρχικά υποβάθμισε το γεγονός, στη 
συνέχεια ζητούσε την απελευθέρωσή 
τους και τώρα ο κ.Τσίπρας ζητάει να 
δικαστούν. Αλήθεια πιστεύει ότι μπο-
ρούν να έχουν μια δίκαιη δίκη στην 
Τουρκία; Δεν φρόντισε να εξασφαλίσει 
πίεση ούτε από την πλευρά του ΝΑΤΟ. 
Πήγε τα έδωσε όλα και δεν πήρε τίποτα 
για τη χώρα».

Για το μέτωπο με τη Ρωσία:
«Άνοιξαν τώρα και νέους 
λογαριασμούς με τ ις απε-
λάσε ις των Ρώσων ,  με 
τον  Ζάεφ να κα ταγ γέ λ -
λε ι Έλ ληνε ς επιχε ιρημα-
τίες. Η Κυβέρνηση επιμένει 
σ τη μυστική διπλωματία. 
Ζητάμε άμεσα επίσημη ενη-

μέρωση στα θεσμικά όργανα».
    Στη συνέχεια, εστίασε τα πυρά της 
στον Αλέξη Τσίπρα:
    «Οι στημένες φιέστες δεν μπορούν να 
εξαπατήσουν κανέναν. Από την επανά-
σταση στη λιτότητα, μια καρέκλα δρό-
μος. Όχι δεν είναι αδέξιος. Είναι δεξιός 
και με τη βούλα! Φορέσει δεν φορέσει 
γραβάτα , πέρασε τη θηλιά στο λαιμό 
του Ελληνικού λαού. Το δε κουστούμι 
που έφτιαξε - στενός κορσές για τους 
πολίτες - ταιριάζει μόνο στον κ.Μη-
τσοτάκη. ’Έχει γίνει ο μεγάλος χορηγός 
του».
Η Φώφη Γεννηματά αναφέρθηκε εμμέ-
σως και στην πρόσφατη αποχώρηση 
του Ποταμιού από το Κίνημα Αλλαγής:
«Προχωράμε δυνατά, με όλους όσοι 
αρνούνται τη μοναξιά των προσωπικών 
στρατηγικών, συνεχίζουμε με εκείνους 
που το λέει η καρδιά τους» .
Την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες.
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«Οι πόρτες είναι ανοιχτές, ο Γρηγόρης μπορεί να φύγει αν δεν τον εκφράζει το Ποτάμι» δήλωσε ο 
Μίλτος Κύρκος - Θα ήθελα να διακηρύξουμε ότι θα στηρίξουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, είπε 
από την πλευρά του, στον σταθμό μας, ο Γρηγόρης Ψαριανός

Σ
ε προεκλογική περιδίνηση φαί-
νεται πως έχει μπει για τα καλά 
το Ποτάμι, με τις... αντίρροπες 
τάσεις στο εσωτερικό του κόμ-

ματος να αναδεικνύονται με τον πιο χα-
ρακτηριστικό τρόπο, αν και έχει απο-
μείνει μόλις με έξι βουλευτές (σ.σ. και 
δύο ευρωβουλευτές). Ο πολιτικός προ-
σανατολισμός της Σεβαστουπόλεως 
είναι το ζητούμενο, καθώς υπάρχουν 
«φωνές» για συμπόρευση με τη ΝΔ, 
την ώρα που η ηγεσία δείχνει να κλίνει 
προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ -αν και, 
επισήμως, ο Σταύρος Θεοδωράκης το 
αρνείται.
Η επιλογή της αυτόνομης πορείας, στην 
οποία κατέληξε ο Σταύρος Θεοδωράκης 
μετά την αποχώρηση του κόμματός του 
από το Κίνημα Αλλαγής, φαίνεται πως 
δεν έχει πείσει το σύνολο των στελεχών 
του. Είναι προφανές ότι στην πορεία 
προς το συνέδριο του Ποταμιού οι 
συγκρούσεις για την πολιτική των συμ-
μαχιών θα ενταθούν και δεν αποκλείε-
ται να καταλήξουν σε αμφισβήτηση της 
ηγεσίας και νέες αποχωρήσεις.
Μιλώντας σήμερα στον ραδιοφωνικό 
σταθμό ΘΕΜΑ 104,6 και στους Γιάννη 
Αντύπα και Χρήστο Μπόκα, ο Γρηγό-
ρης Ψαριανός έδωσε συνέχεια στον 
«πόλεμο» των tweets με τον επικεφα-
λής της παράταξης, Σταύρο Θεοδω-
ράκη. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο βουλευ-
τής του Ποταμιού πήρε ξεκάθαρη θέση 
υπέρ της στροφής του Ποταμιού προς τη 
Νέα Δημοκρατία, λέγοντας: «Θα ήθελα 
να διακηρύξουμε ότι θα στηρίξουμε 
την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θα ήθελα 
να διακηρύξουμε ότι θα στηρίξουμε 
την κυβέρνηση του πρώτου κόμματος, 
αρκεί να αποδεχτεί να ενσωματώσει 
πέντε από τις δέκα προτάσεις μας».
Παράλληλα, κατήγγειλε ότι βουλευ-
τές του κόμματος έχουν ήδη συμφω-
νήσει με τον ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς ωστόσο να 
πει συγκεκριμένα ονόματα. «Κάποιοι 
έχουν συμφωνήσει με τον ΣΥΡΙΖΑ. 
Υπάρχουν δυο βουλευτές του Ποταμιού 
που έχουν συμφωνήσει με τον ΣΥΡΙΖΑ, 
δεν μπορώ να πω ονόματα, δεν θέλω να 

«δώσω» κανέναν, αλλά είναι γεγονός» 
ανέφερε. Όπως είπε χαρακτηριστικά, 
«έξι είμαστε στο Ποτάμι και δυο ευρω-
βουλευτές, οκτώ. Ο Δανέλλης το έχει 
πει ξεκάθαρα».
«Μέχρι τις εκλογές την μάχη θα την 
δίνω από το Ποτάμι, δεν έχω αποχωρή-
σει και δεν θα αποχωρήσω, αλλά πρέ-
πει να ξεκαθαρίσουμε αν υπάρχει συμ-
φωνία με τον ΣΥΡΙΖΑ» τόνισε ακόμη.
Νωρίτερα, μιλώντας στο κανάλι Epsilon, 
ανέφερε ότι «τo Ποτάμι έχει ένα 
σοβαρό πρόβλημα στρατηγικής» και 
επιτέθηκε στον Σταύρο Θεοδωράκη, 
λέγοντας ότι «έχει κάνει πολλά λάθη». 
«Όταν κοιτάς λίγο προς τα εδώ και λίγο 
προς τα εκεί... υπάρχει πρόβλημα» επι-
σήμανε χαρακτηριστικά. Και συμπλή-
ρωσε:  «Το μεγαλύτερο λάθος σε αυτή 
τη διαδικασία είναι η εντύπωση που 
δίναμε στον κόσμο ότι πλευρίζαμε την 

λογική των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ότι αφή-
ναμε την εντύπωση ότι θα αντικαταστή-
σουμε τον Καμμένο. Πίστευαν θα φύγει 
ο Καμμένος, να έρθει ο... ψημένος».

Μίλτος Κύρκος: Οι πόρτες εί-
ναι ανοιχτές
Στο τεταμένο κλίμα μεταξύ των στελε-
χών του Ποταμιού και μετά τις αναρ-
τήσεις του Γρηγόρη Ψαριανού για τον 
Σταύρο Θεοδωράκη στο Twitter ανα-
φέρθηκε και ο ευρωβουλευτής του κόμ-
ματος, Μίλτος Κύρκος, ο οποίος μίλησε 
στο «ΘΕΜΑ 104,6»  και στους Γιάννη 
Αντύπα και Χρήστο Μπόκα.
Ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού χαρα-
κτήρισε άκομψο τον τρόπο που επέλεξε 
να εκφραστεί ο Γρηγόρης Ψαριανός, 

ενώ ανέφερε πως «όλοι γνωρίζουμε 
τον εκρηκτικό χαρακτήρα του και μέσα 
στην αγωνία για την πορεία του Ποτα-
μιού, που φαίνεται δύσκολη και είναι 
λογικό να υπάρχουν εντάσεις και ανη-
συχίες και αυτή την ανησυχία εξέφρασε 
ο Γρηγόρης».
Παράλληλα, ο κ. Κύρκος τόνισε ότι είναι 
εναντίων των διαγραφών. «Οι πόρτες 
είναι ανοιχτές» τόνισε, για να προσθέ-
σει ότι «κι αν ο Γρηγόρης πιστεύει ότι 
δεν τον εκφράζει το Ποτάμι, μπορεί να 
φύγει ο ίδιος βέβαια».
Από την πλευρά του, μιλώντας στα 
Parapolitika και αναφερόμενος στις 
φήμες που τη μία μιλούν για συνεργα-
σία με τον ΣΥΡΙΖΑ, την άλλη με τη ΝΔ, 
ο Σταύρος Θεοδωράκης τόνισε ότι «δεν 
θα γίνουμε ιπποκόμοι κανενός» και 
προσέθεσε: «Η συντριπτική πλειοψη-
φία των στελεχών του Ποταμιού απο-
φάσισε ότι πρέπει να προχωρήσουμε 
αυτόνομα. Κάποιοι θέλουν να μας 
σύρουν ντε και καλά δεξιά και κάποιοι 
άλλοι ντε και καλά αριστερά. Δεν θα 
μας σύρουν. Δεν θα γίνουμε ιπποκόμοι 
κανενός».
Ερωτηθείς για το tweet του Γρηγόρη 
Ψαριανού εναντίον του, είπε ότι δεν θα 
απαντήσει σε ένα tweet που έγινε στις 
4:30 το πρωί, προσθέτοντας την λαϊκή 
ρήση «της νύχτας τα καμώματα τα βλέ-
πει η μέρα και γελάει».
Στα επίμονα ερωτήματα για την «αγω-
νία» που ενδεχομένως έχουν βουλευ-
τές του Ποταμιού για το κοινοβουλευ-
τικό τους μέλλον, είπε: «Προφανώς οι 
άνθρωποι έχουμε αδυναμίες και προ-
φανώς κάποιοι σκέφτονται συνεχώς 
το μέλλον τους. Δεν είμαι από αυτούς. 
To πιό εύκολο και ξεκούραστο είναι 
να προσδένεται κανείς σε ένα μεγάλο 
καράβι αντί να θαλασσοδέρνεται και να 
προσπαθεί με μια μικρή βάρκα. Εμεις 
δεν θα το κάνουμε αυτό. Δεν θα εξα-
γοραστώ με μια κοινοβουλευτική έδρα 
δεξιά ή αριστερά, επειδή ο αγώνας με 
το Ποτάμι είναι δύσκολος. Άλλωστε 
η εκτίμησή μου είναι ότι ο αγώνας θα 
είναι νικηφόρος».

Ποτάμι: Σε μετωπική οι δύο... όχθες 
του κόμματος 

Τουρκία: Πάνε για δύο 
χρόνια φυλακή οι δύο 
Έλληνες στρατιωτικοί!

Γ
ια πέμπτη κατά σειρά φορά οδηγήθηκαν χθες στο 
δικαστήριο ο ανθυπολοχαγός, Άγγελος Μητρετώ-
δης και ο λοχίας Δημήτρης Κούκλατζης, με το δικα-
στήριο να απορρίπτει το αίτημα αποφυλάκισης τους.

Οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί, που κρατούνται από τις 2 
Μαρτίου στις φυλακές υψίστης ασφαλείας της Αδριανού-
πολης, μέσω των δικηγόρων τους υπέβαλαν αίτημα για 
αποφυλάκιση.
Το αίτημα κατατέθηκε στο πλαίσιο δικαιώματος που 
παρέχει η τουρκική νομοθεσία για επανεξέταση του 
θέματος κάθε μήνα.
Ο Άγγελος Μητρετώδης, όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός 
σταθμός ΣΚΑΪ, ανέφερε στο δικαστήριο: «Δεν είχα την 
πρόθεση για διάπραξη κάποιου αδικήματος».
Στο ίδιο κλίμα και η κατάθεση του λοχία Δημήτρη Κού-
κλατζης: «Επαναλαμβάνω την ίδια κατάθεση. Δεν έχω 
να σημειώσω κάτι. Δεν υπήρχε πρόθεση για διάπραξη 
κάποιου αδικήματος».
Την ίδια ώρα προβληματισμό, προκαλεί η αναφορά του 
Τούρκου εισαγγελέα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τούρκος εισαγγελέας ανέ-
φερε ότι υπάρχει «ισχυρή υποψία του εγκλήματος της 
εισόδου τους σε απαγορευμένη στρατιωτική ζώνη».
Επίσης και παρά τις ενέργειες της Ελληνικής πλευράς για 
δήλωση μόνιμης κατοικίας των δυο στρατιωτικών στην 
Τουρκία, ο εισαγγελέας έθεσε το θέμα «της μη ύπαρξης 
μόνιμης κατοικίας στην Τουρκία, καθώς και το ότι είναι 
πολίτες μιας ξένης χώρας», και όπως είπε «υπάρχουν 
βάσιμες υποψίες διαφυγής τους».
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο Τούρκος εισαγγε-
λέας ανέφερε ότι «λόγω του γεγονότος ότι το κατώτατο 
όριο της ποινής που προβλέπεται για το συγκεκριμένο 
έγκλημα είναι τουλάχιστον δυο έτη, στην παρούσα φάση 
κρίνεται σκόπιμη η συνέχιση της κράτησής τους».
Σήμερα αίρεται η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην 
Τουρκία, γεγονός που δημιουργεί ελπίδες για την υπό-
θεση των δυο Ελλήνων στρατιωτικών, καθώς, δεν θα μπο-
ρούν να κρατούνται στο εξής, χωρίς να τους έχουν απαγ-
γελθεί κατηγορίες. 
Στην υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που κρα-
τούνται στην Αδριανούπολη αναφέρθηκε, μιλώντας στην 
τηλεόραση του ΑΝΤ1, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.
Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, «η Τουρκία στην 
υπόθεση αυτή, που είναι υπόθεση καραμπινάτης παραβί-
ασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φαίνεται ότι λειτουργεί 
με όρους που δεν είναι μέσα στα όρια», σημειώνοντας ότι 
ελπίζει να υπάρξει σύντομα μια μεταστροφή της Τουρκίας 
στο ζήτημα αυτό.
«Προφανώς το θέμα αυτό ο κ. Ερντογάν το χρησιμοποιεί 
για να διαπραγματευθεί για άλλα πράγματα κι αυτό είναι 
το απαράδεκτο, δεν είναι δυνατό να παίζουμε με ανθρώ-
πινες ζωές στο παιχνίδι της διπλωματικής σύγκρουσης, 
διότι τότε είμαστε εκτός των ορίων και περνάμε σε ένα 
πεδίο αρκετά εχθρικό» επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος.
Όπως συμπλήρωσε, «εμείς θα συνεχίσουμε να εξα-
ντλούμε όλα τα μέσα της πολιτικής πίεσης, τις διπλωμα-
τικές και νομικές δυνατότητες, όμως όλα εξαρτώνται από 
την τουρκική Εισαγγελία, που στο σύστημα της χώρας 
είναι εξαρτώμενη από την τουρκική κυβέρνηση».

επικαιρότητα
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Η Αθήνα απαντά  για τις 
απελάσεις: Η Ρωσία γνώριζε 
τι έπρατταν οι άνθρωποί της

Σ
το κόκκινο οδηγούνται οι 
σχέσεις της Ελλάδας με τη 
Ρωσία, καθώς το υπουρ-
γείο Εξωτερικών εξέδωσε 

σκληρή απάντηση προς τη Μό-
σχα, μετά τις απειλές για κυρώσεις 
που εκτόξευσε η εκπρόσωπος του 
ρωσικού υπουργείου Εξωτερι-
κών, Μαρία Ζαχάροβα, με αφορ-
μή την απέλαση των δύο Ρώσων 
διπλωματών από την Αθήνα.
Το υπουργείο Εξωτερικών ανε-
βάζει τους τόνους της διπλωματι-
κής αντιπαράθεσης με τη Μόσχα, 
χαρακτηρίζοντας «δείγμα ασέ-
βειας» και «έλλειψη κατανόη-
σης του σύγκρονου κόσμου» τις 
δηλώσεις της Ρωσίδας εκπρο-
σώπου, ενώ στην ανακοίνωση 
τονίζεται ότι «οι ίδιες οι ρωσικές 
αρχές έχουν πολύ καλή γνώση του 
τι πράττουν οι άνθρωποί τους».
Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του 
υπουργείου Εξωτερικών:
«Οι σημερινές δηλώσεις της 
Εκπροσώπου του Ρωσ ικού 
Υπουργείου Εξωτερικών είναι 
χαρακτηριστικό δείγμα ασέβειας 
προς τρίτη χώρα, καθώς και έλλει-
ψης κατανόησης του σύγχρονου 

κόσμου, στον οποίο τα κράτη, ανε-
ξαρτήτως μεγέθους, έχουν αυτο-
τέλεια και μπορούν να ασκήσουν 
ανεξάρτητη, πολυδιάστατη και 
δημοκρατική εξωτερική πολιτική.
Τέτοιες αρνητικές λογικές παρα-
κίνησαν άλλωστε τους τέσσερεις 
Ρώσους πολίτες να προβούν στις 
ενέργειες που οδήγησαν στην 
απέλασή τους ή στην απαγόρευση 
εισόδου τους στην Ελλάδα. Τα 
στοιχεία δε, βάσει των οποίων 
ενήργησε η Ελλάδα, είχαν παρου-
σιαστεί εγκαίρως στις ρωσικές 
αρχές. Εξάλλου, και οι ίδιες οι 
ρωσικές αρχές έχουν πολύ καλή 
γνώση του τι πράττουν οι άνθρω-
ποί τους.
Η Ελλάδα επεδίωξε εξαρχής να 
διαχωρίσει τις ενέργειες των 
ατόμων αυτών από την επίσημη 
ρωσική εξωτερική πολιτική. Με 
τη σημερινή της όμως δήλωση, 
η Εκπρόσωπος του ρωσικού 
Υπουργείου Εξωτερικών υιοθετεί 
και δείχνει ως να θέλει να νομιμο-
ποιήσει τις παράνομες αυτές ενέρ-
γειες.
Η συνεχής ασέβεια προς την 
Ελλάδα πρέπει να σταματήσει. 
Ουδείς δικαιούται ή δύναται να 
παρεμβαίνει στις εσωτερικές της 
υπόθεσης.
Τέλος, ανυπόστατοι ισχυρισμοί, 
σύμφωνα με τους οποίους η από-

φαση αυτή ελήφθη κατόπιν πιέ-
σεων τρίτων, είναι ανάξιοι σχο-
λιασμού και δείχνουν νοοτροπία 
ανθρώπων που δεν αντιλαμβά-
νονται τις αρχές και τις αξίες της 
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής».

Οι δηλώσεις της Ζαχάροβα 
που προηγήθηκαν
Για συνέπειες που θα έχει η 
Ελλάδα με αφορμή την απέλαση 
των δύο Ρώσων διπλωματών, με 
σαφείς αιχμές για «βρώμικη πρό-
κληση» στα οποία «υπέπεσαν οι 
Έλληνες», έκανε λόγο η εκπρό-

σωπος του ρωσικού υπουργείου 
Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.
Σε δηλώσεις της στους δημοσιο-
γράφους, η Μαρία Ζαχάροβα ανα-
φέρθηκε στο ζήτημα των απελά-
σεων από την Αθήνα, τονίζοντας 
πως «πιστεύουμε ότι οι Έλληνες 
θα έπρεπε να έχουν επικοινω-
νήσει με τους Ρώσους συνεργά-
τες τους και όχι να παρασυρθούν 
από τη βρώμικη πρόκληση, στην 
οποία, δυστυχώς, η Αθήνα σύρ-
θηκε».
Η εκπρόσωπος του ρωσικού 
υπουργείου Εξωτερικών δεν 

έμεινε στις διαπιστώσεις και 
στους χαρακτηρισμούς για τις 
κινήσεις της Αθήνας, καθώς συνέ-
χισε την αναφορά της στο θέμα, 
δίνοντας το στίγμα όσων θα ακο-
λουθήσουν. «Δυστυχώς, φυσικά, 
μιλάμε για πολιτική. Τέτοια πράγ-
ματα δεν μένουν χωρίς συνέπειες. 
Δεν εξαφανίζονται δίχως να αφή-
σουν ένα ίχνος. Βέβαια, δυστυ-
χώς, όλα αυτά ρίχνουν σκιά στις 
διμερείς σχέσεις, χωρίς να εισά-
γουν κανένα εποικοδομητικό 
στοιχείο», δήλωσε χαρακτηρι-
στικά.

Βαθαίνει επικίνδυνα το «χάσμα» με τη Ρωσία

επικαιρότητα
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Σε εκλογική ετοιμότητα η Νέα 
Δημοκρατία -  «Η κυβέρνηση 
φοβάται την ψήφο των νέων που 
ζουν στο εξωτερικό» , επεσήμανε ο 
πρόεδρος της ΝΔ

Σ
ε εκλογική ετοιμότητα έθεσε τη Νέα 
Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης, ο οποίος έστειλε μήνυμα στο 
Μέγαρο Μαξίμου ότι η αξιωματική 

αντιπολίτευση είναι έτοιμη για τις εκλογές, 
όποτε αυτές γίνουν, ενώ ανέφερε ότι δεν υ-
πάρχει θερινή ραστώνη για τα γαλάζια στε-
λέχη. Προανήγγειλε συνέδριο στις 14 και 
15 Δεκεμβρίου που το χαρακτήρισε συνέ-
δριο νίκης και ελπίδας, την προεδρία του 
οποίου αναλαμβάνει ένας άνθρωπος που 
υπηρέτησε την ΝΔ, όπως είπε, ο Βαγγελης 
Μεϊμαράκης.
Επιτέθηκε στην κυβέρνηση και προσωπικά 
στον πρωθυπουργό λέγοντας ότι “ο Τσί-
πρας ας ετοιμάσει όσες φιέστες θελει οι 
πολίτες δεν τον πιστεύουν 
τα ψέματα τελείωσαν”, ενώ 
προέβλεψε πως τελευταίο 
καλοκαίρι του διδύμου 
Τσίπρα - Καμμένου στην 
εξουσία. Χαρακτήρισε κρί-
σιμους τους επόμενους 
μήνες και υποσχέθηκε ότι 
θα είναι κοντά στους πολί-
τες. Συμβούλεψε τον Αλέξη 
Τσίπρα να προκηρύξει εκλογές πριν τη ΔΕΘ 
τονίζοντας μήπως έτσι βρει άλλοθι για 
να γλιτώσει την επίσκεψή του στη βόρεια 
Ελλάδα.
Ανέφερε ότι θα είμαστε κοντά στους πολί-
τες είπε ότι όσο περισσότερο μένει ο 
ΣΥΡΙΖΑ στη εξουσία τόσο χειρότερο για την 
Ελλάδα και τόνισε ότι “όποτε και να γίνουν 
εμείς είμαστε έτοιμοι” και εξήγησε ότι 
“είμαστε κοντά στους πολιτες μεταφέρουμε 
το προγραμματικό μας λόγο”. “Θυμάστε 
καλά περσι το καλοκαίρι σχεδίαζε τη μεγα-
λύτερη του “αντεπίθεση”, μήπως μπορέσει 
να αλλάξει τους συσχετισμούς και τελικά 
απέτυχε. Τώρα υποχωρει άτακτα”, είπε ο κ. 
Μητσοτάκης.
Στον πανικό τους, είπε, ελπίζουν στην 
κυβέρνηση ότι οι ψηφοφοροι τάχα μπερ-
δευτούν με τις τριπλές εκλογές τον Μάιο, 
αλλά θα συντριβούν σε όλες τις αναμετρή-
σεις. Ανέφερε ότι θα υπάρξει τοξικότητα, 
γιατί η κυβέρνηση θα κατασκευάσει ενό-
χους και θα επινοήσει σκάνδαλα. Εμείς δεν 

πρόκειται να βουλιάξουμε στη λάσπη τους, 
προειδοποίησε.
Υπογράμμισε ότι όσο θα κυβερνούν την 
Ελλάδα τόσο η χώρα θα θεωρείται αξιό-
πιστη και πρόσθεσε ότι φοβάμαι μήπως 
για κάποια φιλικά χτυπήματα στην πλάτη η 
Ελλάδα έχει μπει σε περιπέτειες . “Οι πολί-
τες σκέφτονται πως θα πάνε διακοπές και 
πως θα πληρώσουν τους φόρους και ο Τσί-
πρας βάζει γραβάτα και ετοιμάζει να πάει 
στο Καστελόριζο”, ανέφερε ο κ. Μητσοτά-
κης.
Μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμ-
ματος, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας 
επεσήμανε ότι «η ανεπάρκεια της κυβέρνη-
σης οδηγεί τη χώρα σε αδιέξοδο». Κατηγό-
ρησε επίσης την κυβέρνηση ότι «παίζει τη 
χώρα στα ζάρια» και εμφανίστηκε βέβαιος 
πως όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, η Ν.Δ. 
θα επικρατήσει.
Επαναλαμβάνοντας τις δεσμεύσεις της Ν.Δ., 
αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε μείωση του 
ΕΝΦΙΑ κατά 30% σε δύο χρόνια, μείωση 

της φορολογίας σε επιχει-
ρήσεις και επιστροφή του 
ΦΠΑ στην εστίαση στο 
13%. Όπως τόνισε, βάση 
του κοστολογημένου σχε-
δίου της Ν.Δ. είναι λιγό-
τεροι φόροι, χαμηλότε-
ρες εισφορές, περισσό-
τερες επενδύσεις για νέες 
δουλειές και ασφάλεια για 

όλους. Ανέφερε επιπλέον ότι στη ΔΕΘ «θα 
εξειδικεύσουμε το δικό μας ρεαλιστικό σχέ-
διο για μια φωτεινή Ελλάδα». Παράλληλα, 
δεσμεύθηκε προσωπικά πως κάθε παιδί θα 
έχει θέση σε παιδικό σταθμό.
Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ονομασίας 
της ΠΓΔΜ, είπε «πόσο παράλογο είναι να 
χαρακτηρίζονται ακροδεξιοί οκτώ στους 
δέκα Έλληνες που έχουν ευαισθησία για 
το ζήτημα της ονομασίας της ΠΓΔΜ» και 
συμπλήρωσε: «Αρκετά πια με αυτήν την 
καραμέλα, προσβάλλετε τους Έλληνες κ. 
Τσίπρα».
Δεσμεύθηκε, δε, για τη χορήγηση δυνα-
τότητας ψήφου στους απόδημους Έλληνες 
στον τόπο κατοικίας τους, κατηγορώντας 
την κυβέρνηση ότι «φοβάται την κρίση των 
νέων που ζουν στο εξωτερικό». Υπογράμ-
μισε επίσης πως η Ελλάδα σήμερα παρέ-
χει στους πολίτες της χαμηλότερης ποιό-
τητας υπηρεσίες απ’ αυτές που θα έπρεπε 
να αντιστοιχούν στους φόρους που πλη-
ρώνουν.

Μητσοτάκης: Αυτό είναι το τελευταίο 
καλοκαίρι Τσίπρα - Καμμένου στην εξουσία  

Ενώ οι νέοι κανόνες της Ε.Ε. για την απαγόρευση πώλησης πλαστών φαρμάκων 
μέσω διαδικτύου αναμένεται να τεθούν σε ισχύ το 2019, περισσότεροι από 
ένα εκατομμύριο άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από τη χρήση τέτοιων 
σκευασμάτων, τα οποία αγοράζουν ηλεκτρονικά

Απειλή τα φάρμακα που 
πωλούνται online 

Τ
ο σημαντικό αυτό θέμα για την 
υγεία των Ευρωπαίων πολι-
τών αναδεικνύει, με χθεσινή 
γραπτή του ερώτηση προς την 

Κομισιόν, ο Πολωνός ευρωβουλευ-
τής των Χριστιανοδημοκρατών Adam 
Szejnfeld, υπογραμμίζοντας ιδιαίτε-
ρα ότι:
«Το διαδίκτυο είναι το ιδανικό μέρος 
για την πώληση πλαστών φαρμάκων. 
Οι χαμηλές τιμές, η ευκολία και η δια-
κριτική φύση των ηλεκτρονικών αγο-
ρών καθιστούν το διαδίκτυο όλο και 
πιο δημοφιλές για τους καταναλωτές 
να αγοράζουν φάρμακα και να γίνο-
νται τα εύκολα θύματα των παράνο-
μων δικ τυακών τόπων πωλήσεων 
φαρμάκων στο διαδίκτυο.
»Θεωρείται ότ ι τα μισά απ’ όλα τα 
φάρμακα που πωλούνται στο διαδί-
κτυο θα μπορούσαν να είναι ψεύτικα. 
Αυτό προκαλεί σημαντικές απώλειες 
στις φαρμακευτικές εταιρείες.
»Το χε ιρότερο, όμως, ε ίναι ότ ι τα 
παραποιημένα φάρμακα είναι επικίν-
δυνα - όχι μόνο δεν θεραπεύουν την 
ασθένεια γ ια την οποία προφανώς 
προορίζονται, αλλά οι ουσίες σε αυτά 
μπορεί να βλάψουν τον ασθενή».
Ο Πολωνός ευρωβουλευτής, μάλι-

στα, εκφράζει και τις αμφιβολίες του 
για το κατά πόσο θα προστατεύσουν 
τους αδαείς ασθενείς-καταναλωτές οι 
νέοι κανόνες της Ε.Ε. που πρόκειται να 
τεθούν σε ισχύ από το 2019, για την 
καταπολέμηση της πώλησης παραποι-
ημένων και ακατάλληλων φαρμάκων 
στο διαδίκτυο!
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, την 
επόμενη χρονιά θα τεθούν σε ισχύ 
νέοι κανόνες της Ε.Ε. για να αποφευ-
χθεί η είσοδος πλαστών φαρμακευ-
τικών προϊόντων στην αλυσίδα εφο-
διασμού φαρμάκων και, συνεπώς, η 
κατάληξή τους στα χέρια των ασθε-
νών.
Αυτοί οι κανόνε ς περιλαμβάνουν 
έναν μοναδικό γραμμωτό κώδικα και 
συσκευασία που προστατεύεται από 
παραβίαση, η οποία μπορεί να ελεγ-
χθεί στο σημείο πώλησης.
Αυτοί οι κανόνε ς αναμφίβολα θα 
αυξήσουν την ασφάλεια των προ-
ϊόν των σ τα παραδοσ ιακά κανάλια 
προμήθειας φαρμάκων, αλλά δεν θα 
λύσουν το πρόβλημα των πλαστών 
σκευασμάτων που πωλούνται ηλε-
κτρονικά.
Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
η απάντηση της Κομισιόν.
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Πόλεμος μυστικών υπηρεσιών και στο 
επίκεντρο ο Ιβάν Σαββίδης

Τ
ην Παρασκευή, 13 Ιουλίου, ανα-
χώρησαν από την Ελλάδα οι δύο 
Ρώσοι διπλωμάτες, οι οποίοι είχαν 
απελαθεί λίγες ημέρες πριν, λόγω 

αποδεδειγμένης ανάμειξης τους σε δρα-
στηριότητες, όπως συλλογή πληροφορι-
ών και επαφές με Έλληνες πολίτες διαφό-
ρων κατηγοριών, με σκοπό την ενίσχυση 
της ρωσικής επιρροής, ιδιαίτερα στη Βό-
ρειο Ελλάδα, με τελικό στόχο την αποτρο-
πή υλοποίησης της συμφωνίας των Πρε-
σπών και της εισόδου της πΓΔΜ στο ΝΑ-
ΤΟ. 
Ήδη ο Έλληνας πρέσβης στη Μόσχα κλή-
θηκε για να δώσει εξηγήσεις και προκει-
μένου να ακούσει την άποψη του ρωσι-
κού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο 
υποστηρίζει πως οι ενέργειες της Αθή-
νας πραγματοποιήθηκαν κάτω από την 
πίεση των Αμερικανών. Η θέση αυτή της 
Μόσχας προκάλεσε την άμεση αντίδραση 
της ελληνικής διπλωματίας και την έκδοση 
μίας αυστηρής δήλωσης, η οποία αποδο-
μεί τις ρωσικές θέσεις. 
Σημειώνεται ωστόσο πως η ρωσική 
πλευρά είχε πληροφορηθεί τις προθέ-
σεις της Αθήνας από τις 6 Ιουλίου και 
πως υπήρξε τότε και τηλεφωνική επικοι-
νωνία του υπουργού Εξωτερικών Νίκου 
Κοτζιά με τον Ρώσο ομόλογό του Σερ-
γκέι Λαβρόφ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, 
ο Έλληνας υπουργός άκουσε με έκπληξη 
τον κ. Λαβρόφ να του λέει πως η Ρωσία 
θα μπλοκάρει τη συμφωνία των Πρεσπών 
στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο 
υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας έλαβε 
την απάντηση πως δεν υπάρχει καμία 
δυνατότητα μπλοκαρίσματος της συμφω-
νίας, διότι είναι διακρατική και άρα ο ΟΗΕ 
δεν έχει καμία δουλειά να εμπλακεί. 
Προηγουμένως όμως και σε ανύποπτο 
χρόνο η ελληνική κυβέρνηση με non 
paper που εκδόθηκε από το Μαξίμου 
δήλωνε πως υφίστανται δύο επιχειρημα-
τίες, ένας εκ Πειραιώς και ένας έτερος από 
τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι επιχειρούν να 
υπονομεύσουν την κυβέρνηση με στόχο 
ίδια συμφέροντα. Το Μαξίμου φωτογρά-
φιζε τους επιχειρηματίες Ιβάν Σαββίδη 
από τη Θεσσαλονίκη και τον Βαγγέλη 
Μαρινάκη από τον Πειραιά. 
Με λίγα λόγια, τουλάχιστον στην υπό-
θεση Ιβάν Σαββίδη, υφίσταται ένα βαθύ 
με μεγάλο εύρος ιστορικό σε διπλωμα-
τικό, επιχειρηματικό και πολιτικό επίπεδο, 
με ότι αυτό συνεπάγεται για την συνέ-

χεια. Επισημαίνεται επιπροσθέτως πως 
στις 14 και 15 Ιουλίου, οι Financial Times 
δημοσίευσαν άρθρο σύμφωνα με το 
οποίο η ρωσική πλευρά έστησε δραστή-
ριο πυρήνα κατασκοπείας στην Αλεξαν-
δρούπολη, ο οποίος διέθετε ευρύ φάσμα 
επαφών. Παράλληλα, έγ ινε γ νωσ τό 
πως οι ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας 
έχουν εντοπίσει κύκλους της ιεραρχίας 
της εκκλησίας, επιχειρηματίες και υπευ-
θύνους διαφόρων συλλογικοτήτων και 
οργανώσεων εθνικού χαρακτήρα, κυρίως 
στη Βόρεια Ελλάδα οι οποίοι είχαν επα-
φές με ρωσικό παράγοντα. Επί παραδείγ-
ματι αναφέρεται η υπόθεση της σχέσης 
του Μητροπολίτη Βέροιας με την ρωσική 
οργάνωση «Αυτοκρατορική Ορθόδοξη 
Παλαιστινιακή Ένωση» αγνώστων λοιπών 
στοιχείων, πίσω από την οποία τουλάχι-
στον σε μία ιδιαίτερη τελετή στη Μητρό-
πολη και σύμφωνα με υπαρκτό video, 
υφίσταται και μία κατασκευαστική εται-
ρεία. 
Το πρόβλημα δεν είναι ότι κατά τεκμήριο 
συμπορεύονται ο Βαγγέλης Μαρινάκης με 
τον Ιβάν Σαββίδη. Θα ήταν μικρό το κακό.
Το πρόβλημα είναι ότι πίσω στο παρα-
σκήνιο κινείται ένα ολόκληρο πολιτικό 
κόμμα και ο ηγέτης του, ο οποίος είναι και 
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 
Είναι λίγο περίεργο να καταδεικνύεται η 
σύμπλευση του προέδρου της Νέας Δημο-
κρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη με ένα επι-
χειρηματία ο οποίος εμφανίζεται με δρα-
στηριότητες εκτός και εντός Ελλάδας με 
σκοπό την ικανοποίηση συμφερόντων 
ξένης χώρας, η οποία εξ’ όσων φαίνεται 
λειτούργησε κατά της ίδιας της ασφάλειας 
της Ελλάδας, όταν αυτός ο επιχειρηματίας 
εξήγαγε την δραστηριότητά του, χτίζοντας 
σχέσεις με εκείνο το πολιτικό κόμμα στα 
Σκόπια, το οποίο από τη στιγμή που ιδρύ-
θηκε μόνον σκοπό είχε την εγκαθίδρυση 
ενός κράτους στα Βαλκάνια με την υφαρ-
παγή εδαφών από την Ελλάδα, τη Βουλγα-
ρία και την πρώην Γιουγκοσλαβία.
Πρόκειται για το VMRO το οποίο κατά 
σατανική σύμπτωση ως ιδέα συνελήφθη 
και ως οργάνωση ιδρύθηκε όχι στα Σκό-
πια, ούτε στο Βελιγράδι, αλλά στη Μόσχα 
στα τέλη του 19ου αιώνα και στη συνέχεια 
λειτούργησε ως βραχίονας του φασιστι-
κού βουλγάρικου εθνικισμού για να κατα-
λήξει ως απομεινάρι της ιστορίας στην 
πΓΔΜ. Αξιοπερίεργες όντως αυτές οι εξε-
λίξεις και οι εμπλοκές - διαπλοκές.
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Δ
εν έχει δικαιοδοσία να λάβει θέση επί του 
γλωσσάριου, δεδομένου ότι εκφεύγει από τις 
αρμοδιότητές της όπως διατυπώνονται από 
τους ιδρυτικούς φορείς της στον Κώδικα Δη-

μοσιογραφικής Δεοντολογίας, κρίνει η Επιτροπή Δημο-
σιογραφικής Δεοντολογίας.
Σε σημερινή της ανακοίνωση για την έκτακτη συνεδρία 
της προχθές Δευτέρα, η Επιτροπή γράφει ότι μελέτησε 
το θέμα που προέκυψε από τη δημιουργία και κυκλο-
φορία του γλωσσαρίου, που ετοιμάστηκε από τον ΟΑΣΕ 
σε συνεργασία με Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους 
εμπειρογνώμονες, υπό το πρίσμα της εξαγγελίας του 
από αρμόδιο λειτουργό του ΟΑΣΕ.
Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι είχε δηλώσει ευθύς εξ 
αρχής ότι δεν αποτελούσε μέρος της προσπάθειας αλλά 
θα έπαιρνε θέση, αφού πρώτα μελετούσε το αποτέλε-
σμα της πρωτοβουλίας του ΟΑΣΕ.
«Εκ του αποτελέσματος όπως αυτό δημοσιοποιήθηκε, 
η Επιτροπή έκρινε πως δεν έχει δικαιοδοσία να λάβει 
θέση επ’ αυτού, δεδομένου ότι αυτό εκφεύγει από τις 
αρμοδιότητές της όπως σαφώς διατυπώνονται από τους 
ιδρυτικούς φορείς της στον Κώδικα Δημοσιογραφικής 

Δεοντολογίας».
Ο Κώδικας, προσθέτει η ΕΔΔ, σαφώς ορίζει ότι η Επι-
τροπή δίδει κατευθυντήριες αρχές στο πνεύμα του 
Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, που σημαίνει 
ότι έχει δικαιοδοσία να συμβουλεύει τους δημοσιογρά-
φους πώς να ενεργούν μόνο επί των θεμάτων που προ-
βλέπει ο Κώδικας.
«Δεδομένου ότι η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το γλωσ-
σάρι, όπως εξαγγέλθηκε, δεν εμπίπτει σε κανένα από 
τα άρθρα του Κώδικα, η Επιτροπή έκρινε πως οποια-
δήποτε ανάμιξή της θεωρείται άσκοπη, αχρείαστη και 
εκτός των όρων εντολής και λειτουργίας της και της απο-
στολής της».
Η Επιτροπή διευκρινίζει για ακόμη μια φορά ότι ουδέ-
ποτε όρισε, διόρισε ή και υπέδειξε το μέλος της Χρίστο 
Χριστοφίδη ως εκπρόσωπό της στην ομάδα εμπειρο-
γνωμόνων του ΟΑΣΕ για τη συγγραφή του γλωσσαρίου.
Ο κ. Χριστοφίδης, αναφέρει, ενημέρωσε την ΕΔΔ για 
τη συμμετοχή του στην ομάδα εμπειρογνωμόνων 
του ΟΑΣΕ υπό την προσωπική του ιδιότητα και μόνο, 
πράγμα για το οποίο η ΕΔΔ δεν μπορούσε να έχει 
άποψη.

Δεν έχει δικαιοδοσία να κρίνει το 
γλωσσάρι, λέει η ΕΔΔ 

Επέρχονται αυξημένες και δραστικές 
ποινές για τροχαίες παραβάσεις

Ε
πέρχονται αυξημένες και δραστικότερες ποινές 
για τις τροχαίες παραβάσεις και αλλαγή στα μηνύ-
ματα καλλιέργειας οδικής συνείδησης στη βάση 
επιστημονικής έρευνας και τεκμηρίωσης, ανακοί-

νωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Ιω-
νάς Νικολάου.
Σε δήλωση μετά τη συνάντηση με τα μέλη του Επιστημο-
νικού Κέντρου Οδικής Ασφάλειας, , το οποίο συγκροτή-
θηκε μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 
(Ιούνιος 2018), ο κ. Νικολάου τόνισε ότι η Κυβέρνηση 
είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της 
οδικής ασφάλειας εφαρμόζοντας πρόσθετα μέτρα, τα 
οποία μέσα από επιστημονική έρευνα θα συνδράμουν 
σημαντικά στην προσπάθεια για μείωση των οδικών 
συγκρούσεων.
Επανέλαβε δε για αρκετές φορές ότι για πρώτη φορά αξι-
οποιείται η επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση δια-
τυπώνοντας τη θέση ότι χωρίς επιστημονική έρευνα και 
τεκμηρίωση όλες οι προσπάθειες για την οδική ασφάλεια 
θα έχουν πάντοτε ερωτηματικό ως προς το αποτέλεσμα.
Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, το Επιστημονικό 

Κέντρο έχει συγκεκριμένους όρους εντολής να συνδρά-
μει μέσα από την επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση 
τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την καλλιέργεια 
οδικής συνείδησης και την πρόληψη των οδικών δυστυ-
χημάτων.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε πως μετά τον ορισμό των 
μελών του Επιστημονική Κέντρου πρώτη ενέργεια ήταν 
η επιστημονική διεύρυνση με συγκριτικό τρόπο των ποι-
νών που επιβάλλονται από τις ισχύουσες νομοθεσίες και 
κρίθηκε ότι αυτές ήταν πολύ χαμηλές και ετοιμάστηκε το 
πακέτο νομοσχεδίων για τις ποινές που βρίσκεται στο 
στάδιο του νομοτεχνικού ελέγχου.
«Η εισήγηση που προέκυψε από την έρευνα ήταν να 
αυξηθούν οι ποινές και να γίνουν πιο δραστικές», πρό-
σθεσε.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ακόμα πως κατά τη συνά-
ντηση ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις από 
όλα τα μέλη του Επιστημονικού Κέντρου και ειδικά από 
τους επιστήμονες, επισημαίνοντας πως μέσα από τη λει-
τουργία του κέντρου φαίνεται ότι «θα έχουμε να επωφε-
ληθούμε σε πολλούς τομείς».

Μ
ήνυμα αγώνα διαρκείας στέλνει ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔ 
Φίλιος Φυλακτού σε γραπτή του δήλωση, σημειώνο-
ντας ότι «για την προάσπιση του δημόσιου σχολείου 
και για τα παιδιά μας θα ξαναβγούμε στους δρόμους, 

όσες φορές κι αν χρειαστεί».
Στη δήλωσή του ο κ. Φυλακτού σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι ο 
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Χαμπιαούρης με τη στή-
ριξη της Κυβέρνησης «έθεσε σε ισχύ μέσα από τις μεταθέσεις που 
ανακοινώθηκαν, τα ετσιθελικά, παράνομα και μονομερή μέτρα που 
αποφάσισαν».
Μεταξύ αυτών, αναφέρει, «και η κατάργηση του δικαιώματος συν-
δικαλιστικού χρόνου των εκπαιδευτικών-συνδικαλιστών και η εξο-
λοκλήρου τοποθέτησή τους στα σχολεία χωρίς οποιαδήποτε απαλ-
λαγή».
«Επιστροφή σε μια θέση που δεν είναι παρά τιμητική, αφού στην 
ουσία αποτελεί επιλογή για όλους μας να ακολουθήσουμε το λει-
τούργημα του εκπαιδευτικού στη ζωή μας», σημειώνει ο Πρόεδρος 
της ΠΟΕΔ, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «λειτούργημα που αγα-
πούμε και ευσυνείδητα υπηρετούμε».
Συνεχίζει αναφέροντας ότι «ως εκπαιδευτικοί-συνδικαλιστές έτυχε, 
για κάποιο χρονικό διάστημα, να εκλεγούμε από τους συναδέλφους 
μας για να υπηρετήσουμε την Εκπαίδευση και από μια άλλη θέση, 
εξίσου τιμημένη, αυτή του συνδικαλιστή».
Κάτι, διευκρινίζει ο κ. Φυλακτού, «που δεν επιλέξαμε να κάνουμε 
λόγω εξωτερικών (υλικών) κινήτρων (μερική απαλλαγή από διδα-
κτικά καθήκοντα) αλλά από καθαρά εσωτερικά (άυλα) κίνητρα».
Αυτά, σύμφωνα με τον ίδιο συνοψίζονται στην προάσπιση και θωρά-
κιση του δημόσιου σχολείου, στο όραμα για την ανάπτυξη και ανα-
βάθμιση του δημόσιου σχολείου και των λειτουργών του, στην προ-
άσπιση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων των παιδιών και των εκπαι-
δευτικών, στην προσφορά προς την ευρύτερη κοινωνία δια μέσου 
του αναφαίρετου δικαιώματος του συνδικαλίζεθαι και της συμμετο-
χής στα κοινά.
«Τα εσωτερικά (άυλα) αυτά κίνητρα αποτελούν την παρώθησή μας. 
Μας προσφέρουν εσωτερική ικανοποίηση, ευχαρίστηση και αυτο-
πραγμάτωση. Υπερνικούν τα, ετσιθελικώς και παρανόμως από την 
Επίσημη Πλευρά καταργηθέντα, εξωτερικά κίνητρα πρακτικής και 
διαδικαστικής, κυρίως, σημασίας, που αποτελούν, όμως, αναφαί-
ρετα δικαιώματα, διεθνώς κατοχυρωμένα», αναφέρει ο Πρόεδρος 
της ΠΟΕΔ.
Οι πολιτικές που άρχισαν να υλοποιούνται, προσθέτει, «πλήττουν 
υφέρποντας και καμουφλαρισμένα το δημόσιο σχολείο. Πλήττουν 
τα παιδιά μας».
«Για την προάσπιση του Δημόσιου Σχολείου και για τα παιδιά μας θα 
ξαναβγούμε στους δρόμους, όσες φορές κι αν χρειαστεί», σημειώ-
νει.
Ο κ. Φυλακτού συνεχίζει αναφέροντας ότι «δεν αποπροσανατολιζό-
μαστε από τα καλοστημένα επικοινωνιακά παιχνίδια. Παραμένουμε 
στην ουσία».
«Στέλνουμε ξεκάθαρα προς όλο τον εκπαιδευτικό κόσμο αλλά και 
προς ολόκληρη την κοινωνία, το μήνυμα που οι χιλιάδες των εκπαι-
δευτικών μέσα στη λάβα του καλοκαιριού, δίνοντας μαζικά και δυνα-
μικά το παρόν τους για την προάσπιση του Δημόσιου Σχολείου, βρο-
ντοφώναξαν: «Αγώνας, Αγώνας, Αγώνας Διαρκείας, είναι η απά-
ντηση στον Υπουργό Παιδείας», καταλήγει.

Μήνυμα αγώνα διαρκείας 
στέλνει ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔ 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Η 
Δικοινοτική Πρωτο-
βουλία για την Αμμό-
χωστο σε ανακοί-
νωση της σε σχέση 

με το άνοιγμα του οδοφράγ-
ματος της Δερύνειας, αναφέ-
ρει ότι η ευκαιρία που θα δοθεί 
σε όσους τουρίστες ή Κυπρίους 
περάσουν από το οδόφραγμα 
και οδεύσουν έστω για λίγο 
κατά μήκος του συρματοπλέγ-
ματος της περίκλειστης περιο-
χής θα αυξήσει, την πίεση στη 
διεθνή κοινή γνώμη και στην 
Τουρκία να αποφασίσουν επι-
τέλους να εφαρμόσουν τα ψηφί-
σματα των Η.Ε. για επιστροφή 
των κατοίκων της Αμμοχώστου 
στη πόλη τους.

Η Πρωτοβουλία σημειώνει 
ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις 
γύρω από το θέμα του ανοίγ-
ματος του οδοφράγματος της 
Δερύνειας και τις συνεχείς 
αλληλοσυγκρουόμενες ανακοι-
νώσεις διαφόρων φορέων, επι-
σήμων και μη.

«Οι φόβοι που εκφράζονται 
από φορείς της Ελεύθερης 
Αμμοχώστου για φυγή των του-
ριστών και των πολιτών προς το 
βορρά με επακόλουθο την απώ-
λεια εσόδων φαντάζει υπερβο-
λική. Τα στατιστικά δεδομένα 
δείχνουν ότι οι Τ/κ επισκέπτο-
νται και ξοδεύουν  περίπου τα 
διπλάσια από ό,τι οι Ε/κ στο 
βορρά», προστίθεται.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι όπως 
οι τουρίστες της Ε.Π.Α. θα έχουν 
τη περιέργεια και το κίνητρο 
να επισκεφθούν την Αμμόχω-
στο και τη γύρω περιοχή έχο-
ντας ακούσει για τη εγκατα-
λειμμένη περίκλειστη πόλη 
των Βαρωσίων, τη μεσαιω-
νική Αμμόχωστο και τη Σαλα-
μίνα, άλλο τόσο ενδιαφέρον θα 
έχουν οι τουρίστες που επισκέ-
πτονται τον βορρά να επισκε-
φθούν τα πασίγνωστα θέρετρα 
της Αγίας Νάπας και του Πρω-
ταρά, ξακουστά για τις υπέρο-
χες παραλίες και τη μεγάλη ποι-
κιλία ψυχαγωγίας που προσφέ-
ρουν.

«Υπερβολικοί οι 
φόβοι για άνοιγμα 
Δερύνειας» 

Μήνυμα προς όλα τα μέρη 
στο Κυπριακό έστειλε το 
Σ.Α. του ΟΗΕ, καλώντας τα 
«να εμπλακούν ουσιαστικά 
στις διαβουλεύσεις των 
Ηνωμένων Εθνών και να 
αδράξουν την ευκαιρία που 
αυτές αντιπροσωπεύουν για 
να οικοδομήσουν επειγόντως 
πάνω στην πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί στην κατεύθυνση 
μιας διζωνικής δικοινοτικής 
ομοσπονδιακής λύσης 
στο κυπριακό ζήτημα, σε 
συμφωνία με τα ψηφίσματα 
του Σ.Α.».

Σ
ε δήλωσή του προς τον Τύ-
πο εκ μέρους όλων των με-
λών του Σ.Α., αμέσως μετά 
την ολοκλήρωση της ενημέ-

ρωσης του σώματος από την ειδική 
αντιπρόσωπο του ΓΓ του ΟΗΕ στην 
Κύπρο, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, ο Σου-
ηδός πρόεδρός του Όλαφ Σκουγκ 
εξέφρασε την ισχυρή υποστήριξη 
του Συμβουλίου στις προσπάθειες 
της κ. Σπέχαρ και της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, 
ενώ καλωσόρισε το διορισμό της 
Τζέιν Χολ Λουτ ως «συμβούλου 
(consultant) του ΓΓ για τη διευθέτη-
ση του Κυπριακού».
Παράλληλα, τα μέλη του Σ.Α. κάλε-
σαν όλα τα μέρη «να επιδείξουν 
πραγματική πολιτική βούληση και 
υπευθυνότητα και να προβούν 
στους αναγκαίους συμβιβασμούς 
για να φτάσουν σε διευθέτηση η 
οποία θα ωφελήσει όλους τους 
Κυπρίους και την ευρύτερη περι-
οχή».
Τελος, σε σχέση με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, 
ο προεδρεύων του Σ..Α. καλωσό-
ρισε τις προσπάθειες της Δύναμης 
για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστο-
σύνης, όπως αυτό αναφέρεται στην 
έκθεση του ΓΓ για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, 
συμπεριλαμβανομένων και μέτρων 
για την ενίσχυση της συμμετοχής 

της Κοινωνίας των Πολιτών, των 
γυναικών και της νεολαίας σε μια 
μελλοντική διαδικασία για τη διευ-
θέτηση.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους, 
η ειδική αντιπρόσωπος του ΓΓ χαρα-
κτήρισε «καλή την ανταλλαγή» με 
τα μέλη του Σ.Α. για την κατάσταση 
που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην 
Κύπρο και το ρόλο των Ηνωμένων 
Εθνών.
«Με ευχαρίστησε πολύ που άκουσα 
την συνεχιζόμενη έκφραση υπο-
στήριξης από μέρους του Σ.Α. του 
ρόλου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ επί του εδά-
φους, όσο και τις καλές υπηρεσίες 
στο Κυπριακό».
Όπως ανέφερε, πολλά μέλη του 
Σ.Α. εγκωμίασαν την εκπλήρωση 
από μέρους της ΟΥΝΦΙΚΥΠ σχεδόν 
όλων των εισηγήσεων που υπήρχαν 
στην έκθεση για την στρατηγική της 
αξιολόγηση, η οποία έγινε πέρυσι 
και συμπεριλήφθηκε σε έκθεση του 
ΓΓ.
Η κ. Σπέχαρ είπε ακόμη πως τα μέλη 
καλωσόρισαν θερμά την Τζέιν Χολ 
Λουτ – η οποία παρευρέθηκε στις 
διαβουλεύσεις – και η οποία θα διε-
ξάγει σύντομα τις 
διαβουλεύσεις με τα 
μέρη της Διάσκεψης 
για την Κύπρο.
Απαντώντας σε ερώ-
τηση αν αντιμετω-
πίζει με σκεπτικι-
σμό τις προσπάθειες 
χωρών όπως οι ΗΠΑ 
να προωθήσουν 
άλλες πολιτικές στις ειρηνευτικές 
επιχειρήσεις, η κ. Σπέχαρ είπε πως 
θα αναμένει τις επόμενες μέρες από 
το Σ.Α. να ολοκληρώσει το ψήφισμα 
για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

«Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ δεν χρειά-
ζεται να κάνει τον ταχυδρό-
μο»
Η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ 
υπάρχει στην Κύπρο πριν έρθει ο 

τουρκικός στρατός, βρίσκεται εδώ 
από το 1964, αναφέρει ο Κουντρέτ 
Οζερσάι σχολιάζοντας δήλωση του 
Κυβερνητικού Εκπροσώπου, σύμ-
φωνα με την οποία ο Πρόδρομος 
Προδρόμου φέρεται να δήλωσε ότι 
όσο υπάρχει τουρκικός στρατός θα 
πρέπει να μείνει και η ΟΥΝΦΙΚΥΠ.
Όπως μεταδίδεται στα τ/κ ΜΜΕ, ο 
«υπουργός εξωτερικών» και «ανα-
πληρωτής πρωθυπουργός» σε 
ανάρτησή του στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης υποστήριξε ότι η 
ε/κ πλευρά προσπαθεί να δημι-
ουργήσει την εντύπωση ότι η ειρη-
νευτική δύναμη του ΟΗΕ βρίσκεται 
εδώ για προστατεύει την ε/κ πλευρά 
από τον τουρκικό στρατό. Αναφέ-
ρει δε ότι η ΟΥΝΦΙΚΥΠ την ημέρα 
που είχε εκδηλωθεί το πραξικόπημα 
της ελληνικής χούντας, σαν χθες 44 
χρόνια πριν, δεν έκανε τίποτα, απλά 
παρακολουθούσε. Είχε επίσης απο-
τύχει στην αποτροπή των γεγονότων 
μεταξύ 1964-1973.
Κατά τον κ. Οζερσάι πρόκειται για 
μια αναχρονιστική ανάλυση την 
οποία βρίσκει ασυνάρτητη, υπο-
στηρίζοντας ότι οι Ε/κ δεν θέλουν 

να αλλάξει το υφι-
στάμενο καθεστώς. 
«Στα 54 χρόνια (που 
υπάρχει εδώ) η ειρη-
νευτική δύναμη των 
ΗΕ έχει περιέλθει 
στη θέση του εκπρο-
σώπου του στάτους 
κβο. Η εντολή που 
της δόθηκε το 1964, 

υπό τις σημερινές συνθήκες έχει σε 
σημαντικό βαθμό χαθεί. Κάποιοι 
σημαντικοί παράγοντες εντός των 
ΗΕ δεν βλέπουν αυτή τη φορά θετικά 
την ανανέωση της θητείας της ειρη-
νευτικής δύναμης και δεν θέλουν να 
δίδουν τόσα πολλά χρήματα ειδικά 
για την επίτευξη των καθηκόντων 
που τους έχει ανατεθεί».
Ο κ. Οζερσάι πρόσθεσε ότι οι μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, πολιτικοί 

και στρατιωτικοί αρμόδιοι από τις 
δύο πλευρές μπορούν να συναντώ-
νται «χωρίς να χρειάζεται μια στρα-
τιωτική δύναμη να κάνει τον ταχυ-
δρόμο που μεταφέρει τις επιστο-
λές μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν 
θεωρώ ότι χρειάζεται να βρίσκεται 
μεταξύ τους ο ΟΗΕ».
Για την έκθεση του ΓΓ του ΟΗΕ για 
την ανανέωση της θητείας της ΟΥΝ-
ΦΙΚΥΠ, ο Κουντρέτ Οζερσάι είπε ότι 
τα ΗΕ για να μην ταράξουν τα νερά 
έλαβαν υπόψη τις προσδοκίες της 
ε/κ πλευράς αποδεχόμενα κάποια 
επιχειρήματά της για να μπορέσουν 
να δικαιολογήσουν ότι η παρουσία 
της δύναμης είναι «πολύ απαραί-
τητη».
Για να καταλάβουμε γιατί η ε/κ 
πλευρά ανησυχεί σε αυτό το θέμα 
τόσο πολύ, συνέχισε ο «υπεξ» πρέ-
πει να δούμε την συζήτηση στην 
συνεδρία του ΝΑΤΟ την περασμένη 
εβδομάδα για το ποιος συμβάλλει 
πόσα για τα στρατιωτικά έξοδα. 
Πρέπει επίσης να γίνει γνωστό, είπε, 
ότι και εντός του ΟΗΕ υπάρχουν 
σημαντικοί παράγοντες που θέλουν 
να επαναξιολογηθούν οι ειρηνευτι-
κές αποστολές και να περιοριστούν 
τα αχρείαστα έξοδα και να τερματι-
σθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις 
που δεν χρειάζονται.
«Εάν η εντολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ δεν 
επεκταθεί ή αναθεωρηθούν σημα-
ντικά τα καθήκοντα και η δομή 
της», πρόσθεσε ο κ. Οζερσάι, «η 
ε/κ πλευρά δεν θα μπορέσει να δια-
τηρήσει την πιο βασική ρητορική 
του καθεστώτος που συνεχίζεται 
εδώ και μισό αιώνα και είναι (η ε/κ 
πλευρά) ικανοποιημένη γι’ αυτό».
Είναι ο ίδιος λόγος, κατέληξε, που 
η ε/κ «διοίκηση» – όπως ανέφερε 
την κυβέρνηση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας – έχει αναστατωθεί 
τόσο πολύ για το «ομόφωνο λεξικό 
που προτείνει στους δημοσιογρά-
φους να αποφεύγουν την χρήση 
(λέξεων)».

Με τη στήριξη του Συμβουλίου Ασφαλείας η 
αποστολή της Λουτ στην Κύπρο για διαβουλεύσεις 
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Η έκρηξη φαίνεται ότι προκλήθηκε 
από αγωγό ατμού αν και οι Αρχές 
απομακρύνουν για παν ενδεχόμενο 
τους ενοίκους των γειτονικών κτιρίων 
στην περιοχή Flatiron της Πέμπτης 
Λεωφόρου

Μ
ια ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε γύ-
ρω στις 06:40 το πρωί τοπική ώ-
ρα το κέντρο του Μανχάταν την 
ώρα που εκατομμύρια Νεοϋορ-

κέζοι πήγαιναν στις δουλειές τους.
Η έκρηξη φαίνεται ότι προκλήθηκε από αγωγό 
ατμού αν και οι Αρχές απομακρύνουν για παν 
ενδεχόμενο τους ενοίκους των γειτονικών κτι-
ρίων στην περιοχή Flatiron της Πέμπτης Λεω-

φόρου. Η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι 
ευτυχώς δεν υπάρχουν τραυματίες.
Εκπρόσωπός της είπε ότι πρόκειται για μια 
«διαρροή ατμού υψηλής πίεσης», αν και τα 
αίτια ερευνώνται ακόμη.
Περαστικοί ανήρτησαν εντυπωσιακές φωτο-
γραφίες με στήλες ατμού να υψώνονται στον 
ουρανό πάνω από τη φημισμένη λεωφόρο 
κρύβοντας τη θέα σε ουρανοξύστες ορόσημα 
της αμερικανικής μεγαλούπολης όπως το 
Empire State Building καθώς οι δυνάμεις της 
πυροσβεστικής προσπαθούν να θέσουν υπό 
έλεγχο την κατάσταση.
Λόγω της έκρηξης οι Αρχές διέκοψαν την 
κυκλοφορία σε ένα τμήμα της πολυσύχναστης 
λεωφόρου, ενώ προβλήματα δημιουργήθη-
καν και στα δρομολόγια του μετρό.

διεθνή νέα

Ο
ι ΗΠΑ, που πολλαπλασιά-
ζουν τα μέτρα προστατευτι-
σμού σε βάρος των εταίρων 
τους, θα μπορούσαν να είναι 

οι μεγάλοι χαμένοι του εμπορικού πο-
λέμου, όπως εκτίμησε σήμερα το Διε-
θνές Νομισματικό Ταμείο, που έχει α-
ναπτύξει τέσσερα σενάρια για να αξιο-
λογήσει τις επιπτώσεις μιας σύγκρου-
σης.
«Ενώ όλες οι χώρες θα είναι εν τέλει 
πιο αδύναμες, η αμερικανική οικονο-
μία θα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη διότι 
ένα μεγάλο μέρος του εμπορίου της 
θα υπόκειται σε αντίποινα», ανέφερε 
σε μπλογκ η Κριστίν Λαγκάρντ, γενική 
διευθύντρια του ΔΝΤ, στο πλαίσιο της 
συνάντησης των υπουργών Οικονομι-
κών της Ομάδας των 20 (G20) αυτή την 
εβδομάδα στο Μπουένος Άιρες. «Και 
μια μείωση του ΑΕΠ δεν θα είναι το 
μοναδικό πλήγμα», προέβλεψε.
Μέχρι τώρα, η επικεφαλής του ΔΝΤ 
επέμενε ότι ότι ένας εμπορικός πόλε-
μος δεν θα είχε παρά μόνο χαμένους. 
Στα μέσα Ιουνίου, όταν έγινε η παρου-
σίαση της τελευταίας αξιολόγησης της 
αμερικανικής οικονομίας, μίλησε για 
έντονη διαμάχη μεταξύ των ΗΠΑ και 
της Κίνας, που προκαλεί τριγμούς στις 
δύο μεγαλύτερες παγκοσμίως οικονο-
μίες.
Ο Μορίς Όμπσ τφεν τ λ, επικεφαλής 
οικονομολόγος του ΔΝΤ,  εμφαν ί-
σ τηκε και εκείνος πιο απαισιόδοξος 
τη Δευτέρα, λέγοντας ότι οι εμπορικές 
εντάσεις αντιπροσωπεύουν «την πιο 
μεγάλη απειλή βραχυπρόθεσμα για την 
παγκόσμια ανάπτυξη», με αφορμή την 
ανακοίνωση των προβλέψεων για την 
παγκόσμια ανάπτυξη.
Το ΔΝΤ εκτίμησε ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ 
θα μπορούσε να μειωθεί κατά 0,5% ή 
πάνω από 400 δισεκατομμύρια δολά-
ρια, σε σχέση με την τρέχουσα πρό-
βλεψη για το 2020.
Αν η πρόβλεψη ανάπτυξης γ ια την 
παγκόσμια οικονομία διατηρηθεί στο 
3,9% γ ια το τρέχον και το επόμενο 
έτος, αυτό θα μπορούσε να είναι το 
αποκορύφωμα, ανέφερε η Κρισ τ ίν 
Λαγκάρντ.
«Η ανάπτυξη έχει ήδη αρχίσει να επι-

βραδύνεται στην ευρωζώνη, την Ιαπω-
νία και το Ηνωμένο Βασίλειο», σημεί-
ωσε η Λαγκάρν τ, υπογραμμίζον τας 
επιπλέον ότι τα θετικά αποτελέσματα 
της φορολογικής μεταρρύθμισης για 
την αμερικανική οικονομία των ΗΠΑ, 
που υιοθετήθηκε στα τέλη του 2017, 
μετριάζονται.
«Γενικά, οι αρνητικές επιπτώσεις είναι 
πιο σημαντικές γ ια την αμερικανική 
οικονομία απ’ ό,τ ι γ ια άλλες οικονο-
μίες», συνοψίζουν οι οικονομολόγοι 
του ΔΝΤ σε έκθεσή τους, περιγράφο-
ντας τέσσερα σενάρια.
Το πρώτο λαμβάνει υπόψη τους αμε-
ρικαν ικούς δασμούς που ήδη ε ίναι 
σε ισχύ: 25% στις εισαγωγές χάλυβα, 
10% στο αλουμίνιο (από τον Μάρτιο), 
25% σε κινεζικές εισαγωγές αξίας 50 
δισεκατ. δολαρίων και τα αντίποινα σε 
βάρος των αμερικανικών προϊόντων 
(που τέθηκαν σε ισχύ τον Ιούλιο).
Το δεύτερο σενάριο προσθέτει τους 
επιπλέον αμερικανικούς δασμούς 10% 
σε κινεζικές εισαγωγές αξίας 200 δισε-
κατ. δολαρίων, που προβλέπονται για 
τον Σεπτέμβριο.
Το τρίτο ενσωματώνει τους αμερικα-
νικούς δασμούς 25% στις εισαγωγές 
αυτοκινήτων και τα αντίποινα που μπο-
ρεί να επιβληθούν στο τέλος του καλο-
καιριού ή του φθινοπώρου.
Το τελευταίο σενάριο ενσωματώνει 
επίσης κι άλλα στοιχεία, όπως η επι-
δείνωση της εμπιστοσύνης σε συνδυ-
ασμό με τη μείωση των επενδύσεων 
κυρίως στους τομείς της μεταποίησης.
Το ΔΝΤ επισημαίνει ότι στις τρεις πρώ-
τες περιπτώσεις, οι ΗΠΑ θα μπορού-
σαν να αντιμετωπίσουν αντίποινα από 
όλες τις πλευρές ενώ άλλες οικονομίες 
θα μπορούσαν να αναδιοργανώσουν 
τις εμπορικές τους ροές, αποφεύγοντας 
τις ΗΠΑ.
Στο τελευταίο σενάριο, το πιο απαι-
σιόδοξο, μεταξύ των οικονομιών που 
επηρεάζονται, το αμερικανικό ΑΕΠ θα 
μπορούσε να επηρεαστεί κατά 0,8% 
τον πρώτο χρόνο, ενώ ακολουθούν η 
αναδυόμενη Ασία (-0,7%), η Λατινική 
Αμερική και η Ιαπωνία (-0,6%). Η Γαλ-
λία και ο υπόλοιπος κόσμος θα μπο-
ρούσαν να χάσουν περίπου το 0,3%.

ΔΝΤ: Οι ΗΠΑ θα είναι ο μεγάλος 
χαμένος ενός εμπορικού πολέμου
«Ενώ όλες οι χώρες θα είναι εν τέλει πιο αδύναμες, η αμερικανική οικονομία θα 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτη διότι ένα μεγάλο μέρος του εμπορίου της θα υπόκειται 
σε αντίποινα», ανέφερε η Κριστίν Λαγκάρντ

Μεγάλη έκρηξη στο κέντρο του 
Μανχάταν 
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Οι πρόεδροι της Ρωσίας και των 
ΗΠΑ Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ 
Τραμπ, συμμετείχαν σε δύο γύρους 
συνομιλιών στο Ελσίνκι οι οποίες 
διήρκεσαν περισσότερο από τέσσερις 
ώρες

Ο
ι συνομιλίες τετ-α-τετ των δύο 
προέδρων διήρκεσαν περισσότε-
ρο από δύο ώρες , ενώ εν συνε-
χεία στο γεύμα εργασίας που επα-

κολούθησε συμμετείχαν και άλλα μέλη των 
δύο αντιπροσωπειών. Από ρωσική πλευράς 
συμμετείχαν ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών 
Σεργκέι Λαβρόφ, ο εκπρόσωπος τύπου του 
Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο σύμ-
βουλος του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσα-
κόφ. Από αμερικανικής πλευράς συμμετεί-
χαν ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μά-
ικλ Πομπέο, ο σύμβουλος επί θεμάτων εθνι-
κής ασφάλειας του Αμερικανού προέδρου 
Τζον Μπόλτον. Οι συνομιλίες αυτές διήρκε-
σαν περίπου δύο ώρες.

Τραμπ: Η σχέση με τη Ρωσία έχει 
αλλάξει
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ 
μετά τη συνάντηση δήλωσε ότι είχε έναν 
πολύ παραγωγικό διάλογο με τον Ρώσο ομό-
λογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, σημειώνοντας ότι 
οι συνομιλίες ήταν πολύ καλές.
Ο εποικοδομητικός διάλογος με τη Ρωσία 
ανοίγει νέους δρόμους για την ειρήνη, είπε, 
προσθέτοντας χαρακτηριστικά «η σχέση μας 
έχει αλλάξει».
Όπως δήλωσε, μίλησε για αρκετή ώρα με 
τον Πούτιν για τη φερόμενη 
ανάμιξη της Ρωσίας στις 
αμερικανικές εκλογές. «Η 
διπλωματία, η συνεργασία 
είναι προτιμότερες από τη 
σύγκρουση και την εχθρό-
τητα», πρόσθεσε.
Επίσης δήλωσε ότι η έρευνα 
των αμερικανικών αρχών 
για τη φερόμενη ρωσική 
ανάμιξη στις αμερικανικές 
προεδρικές εκλογές του 2016 είναι μια κατα-
στροφή για τις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι δεν 
υπήρχε καμία συμπαιγνία, «δεν γνωρίζω τον 
πρόεδρο για να συνεργήσω μαζί του».
Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είπε εκ νέου ότι 
δεν υπήρχε «καμία συμπαιγνία» στην αμε-
ρικανική προεδρική εκστρατεία. «Κέρδισα 
εύκολα τη Χίλαρι Κλίντον», είπε.«Διεξάγαμε 
μια εξαιρετική εκστρατεία και για αυτό είμαι 
πρόεδρος», πρόσθεσε.
Παράλληλα υπογράμμισε τη σημασία άσκη-

σης πίεσης ενάντια στο Ιράν και δήλωσε 
βέβαιος ότι ο Πούτιν και η Ρωσία επιθυμούν 
να δώσουν ένα τέλος στη ταχεία εξάπλωση 
των πυρηνικών όπλων.
Επιπλέον, τόνισε ότι «η σχέση μας δεν ήταν 
ποτέ χειρότερη από ότι είναι τώρα. Ωστόσο, 
αυτό άλλαξε. Πριν από περίπου τέσσερις 
ώρες», ενώ αναφερόμενος στη Συρία σημεί-
ωσε ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία «θα μπορού-
σαν να σώσουν εκατοντάδες χιλιάδες ζωές». 
Όπως ανέφερε δε, οι στρατιωτικές ηγεσίες 
των δυο χωρών συνεργάζονται πολύ καλά 
στη Συρία και σε άλλα μέρη.
«Αυτή ήταν μια πολύ εποικοδομητική μέρα. 
Είμαι βέβαιος ότι θα συναντηθούμε και πάλι 
στο μέλλον, σύντομα», δήλωσε ο πρόεδρος 
των ΗΠΑ.

Πούτιν: Ο Ψυχρός Πόλεμος έχει τε-
λειώσει
«Είμαστε ικανοποιημένοι με τις συνομιλίες 
που είχαμε», είπε ο ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά 
τη διάρκειας της κοινής συνέντευξης Τύπου 
με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Οι θέσεις μας δεν συμφωνούν επί όλων των 
θεμάτων, επιβεβαίωσε ο ίδιος, τονίζοντας 
ωστόσο ότι οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε 
καλό κλίμα. Ελπίζω, είπε ο ίδιος, ότι πλέον 
κατανοούμε καλύτερα ο ένας τον άλλο.
Σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ΗΠΑ και 
Ρωσία δεν μπορούν να επιλύσουν όλα τα 
προβλήματα αλλά κάναμε ένα πρώτο βήμα.
Υπάρχουν οι συνθήκες για μια αποτελε-
σματική συνεργασία στο θέμα της Συρίας, 
πρόσθεσε ο Ρώσος ηγέτης. Αναφορικά με 
τις εξελίξεις με τη Βόρεια Κορέα, ο επικεφα-
λής του ρωσικού κράτους δήλωσε ότι η πρό-

οδος που έχει επιτευχθεί 
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 
στην εμπλοκή του Ντόναλντ 
Τραμπ.
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε επί-
σης ότι ο Αμερικανός πρόε-
δρος έδωσε ιδιαίτερη σημα-
σία στο θέμα της ασφάλειας 
του Ισραήλ.
Σχετικά με το Ιράν, ο Βλα-
ντίμιρ Πούτιν σημείωσε ότι 

η Ουάσιγκτον γνωρίζει τη θέση μας για τη 
συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της 
Τεχεράνης, ενώ για την Ουκρανία τόνισε ότι η 
Ουάσιγκτον θα μπορούσε να πείσει το Κίεβο 
να συμμορφωθεί με την ειρηνευτική συμφω-
νία του Μινσκ.
Πούτιν και Τραμπ συζήτησαν και το θέμα της 
φερόμενης ρωσικής ανάμειξης στις αμερικα-
νικές εκλογές. Ο πρόεδρος της Ρωσίας υπο-
γράμμισε ότι η χώρα του δεν αναμείχθηκε 
ποτέ.
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Πούτιν - Τραμπ: «Ο κόσμος αλλάζει»

Ο 
Τραμπ και ο Πούτιν εξήραν τους 
στρατιωτικούς δεσμούς ΗΠΑ-Ρω-
σίας και μίλησαν αόριστα για τη 
Συρία ενώπιον των δημοσιογρά-

φων τη Δευτέρα μετά τις συνομιλίες τους στο 
Ελσίνκι, στη Φινλανδία, σημειώνοντας την 
κοινή ανησυχία τους για την ασφάλεια του 
γειτονικού προς τη Συρία Ισραήλ.
Ο αντιπρόσωπος της Ρωσίας στα Ηνωμένα 
Έθνη φέρεται μάλιστα να είπε σήμερα πως η 
συνάντηση κορυφής «θα επιδράσει θετικά 
στις προσπάθειες για την επίλυση της συρια-
κής σύγκρουσης».
Ωστόσο ο στρατηγός του Αμερικανικού 
Στρατού Τζόζεφ Βότελ, ο οποίος ως επικε-
φαλής της Κεντρικής Διοίκησης εποπτεύει τις 
στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση 
Ανατολή, είπε πως δεν έχουν υπάρξει «μέχρι 
σήμερα οποιεσδήποτε νέες οδηγίες ως απο-
τέλεσμα των συζητήσεων στο Ελσίνκι».
«Για εμάς αυτή την τώρα, όλα συνεχίζονται 
όπως πριν. Δεν έχουμε λάβει άλλη κατεύ-
θυνση από αυτήν υπό την οποία επιχει-

ρούμε», δήλωσε ο Βότελ σε συνέντευξη 
Τύπου του Πενταγώνου, μιλώντας μέσω 
βιντεοσύνδεσης από το γραφείο του στην 
Τάμπα της Φλόριντα.
Η συνάντηση κορυφής στο Ελσίνκι προκά-
λεσε καταιγίδα επικρίσεων στις Ηνωμένες 
Πολιτείες και στο εξωτερικό καθώς ο Τραμπ 
αρνήθηκε να κατηγορήσει τη Ρωσία για ανά-
μιξη στις προεδρικές εκλογές του 2016 στις 
ΗΠΑ, κατηγορία την οποία αρνείται ο Πούτιν.
Ο Τραμπ είπε αργότερα ότι έκανε φραστικό 
λάθος και ο Λευκός Οίκος προσπαθεί από 
τότε να περιορίσει την πολιτική κατακραυγή 
και τη σύγχυση για τη συνάντηση κορυφής.
Αλλά πέρα από τη διαμάχη για τις δηλώσεις 
του Τραμπ, οι ερωτήσεις ως προς το αν και 
τι συμφωνήθηκε στη διάρκεια της κατ΄ιδίαν 
συνάντησης με το Πούτιν στο Ελσίνκι παρέ-
μειναν εν πολλοίς αναπάντητες. Ακόμη και 
υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ όπως 
ο Βότελ εμφανίστηκαν να μην γνωρίζουν 
πώς οι συνομιλίες θα μπορούσαν να επηρεά-
σουν τη δουλειά τους.

Καμία αλλαγή στο θέμα της Συρίας 
μετά την συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

Πού ξοδεύει 86 εκατ. ευρώ η βασίλισσα 
Ελισάβετ

Γ
ενναία αύξηση πήρε η βασίλισσα 
Ελισάβετ το 2017 που είχε στη διά-
θεσή της να ξοδεύει 86 εκατ. ευρώ 
το χρόνο.

Την επιχορήγηση το Παλάτι τη χρησιμο-
ποιεί για τα επίσημα έξοδα της Βασίλισ-
σας, τη συντήρηση του παλατιού, το προ-
σωπικό και άλλα λειτουργικά κόστη.
Με γεννητούρια, αρραβώνες και γάμους 
στο Παλάτι της Βρετανίας, η χρονιά ήταν 
γεμάτη για τους γαλαζοαίματους, γεγονός 
που δικαιολογεί ένα «μπόνους» στη Βασί-
λισσα, η οποία έχει φτάσει αισίως τα 92 
έτη.
Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που 
έδωσε το παλάτι στη δημοσιότητα, τα 34 
εκατ. ευρώ από αυτή την αύξηση χρησι-
μοποιήθηκαν για την ανακαίνιση του Μπά-
κιγχαμ –ένα έργο που επιτέλους ολοκλη-
ρώθηκε μετά από 10 χρόνια.
Αυξημένα ήταν την περυσινή χρονιά και τα 
χρήματα που ξόδεψε η βασίλισσα για τις 
επίσημες υποχρεώσεις της, τα οποία ανήλ-
θαν σε 47,5 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 
13% σε σύγκριση με το 2016.
Η επιχορήγηση προς το Παλάτι προέρχε-

ται από το εισόδημα που αποκομίζει κάθε 
χρόνο το Καταπίστευμα του Στέμματος 
(Crown Estate) –μια ανεξάρτητη εμπορική 
επιχείρηση ακινήτων, κάτι σαν fund –ένα 
από τα μεγαλύτερα στο Ηνωμένο Βασί-
λειο.
Υπάρχουν κάποια έξοδα, όμως, που δεν 
καλύπτονται από αυτό το κονδύλι. Αυτά 
περιλαμβάνουν τα έξοδα της βασιλικής 
οικογένειας, τα οποία καλύπτονται από 
τα εισοδήματα που έχουν τα δουκάτα του 
Λάνκαστερ και της Κορνουάλης.
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διεθνή νέα

Λ
ατρεύει τις πέρλες, είναι υπέρμαχος 
της οπλοκατοχής και πίνει νερό στο ό-
νομα του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η 29χρονη 
κοκκινομάλλα Μαρία Μπούτινα από 

τη Σιβηρία φέρεται να κατασκόπευε την ελίτ των 
Αμερικανών συντηρητικών πολιτικών με το κα-
λύτερο όπλο που διέθετε: το σεξ. Οι αμερικανι-
κές αρχές έκριναν ότι πρέπει να παραμείνει στη 
φυλακή έως ότου εκδικαστεί η υπόθεσή της με-
τά την κατηγορία των αμερικανικών ομοσπονδι-
ακών εισαγγελέων ότι διατηρούσε σχέσεις με τις 
ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.
Λίγες ώρες πριν τη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ 
στο Ελσίνκι με την κατηγορία της συνωμοσίας 
οι αμερικανικές αρχές πέρασαν χειροπέδες στη 
Μαρία. Η ίδια πάντως είχε φτιάξει νωρίτερα τις 
βαλίτσες της, για να επιστρέψει στην πατρίδα 
της,..
Η υπόθεσή της θυμίζει μια άλλη κοκκινομάλλα: 
την Ρωσίδα πρώην κατάσκοπο, Άννα Τσάπμαν, 
που χρησιμοποιούσε το... κολασμένο της κορμί 
για να προσεγγίζει Αμερικανούς πράκτορες. Η 
Τσάπμαν, που σήμερα είναι τηλεπερσόνα και 
επιχειρηματίας στη Ρωσία, είχε βρεθεί στη δίνη 
ενός εκ των μεγαλύτερων σκανδάλων κατασκο-
πείας, όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε αναλάβει να 
αποπλανά πράκτορες στη Ουάσινγκτον για να 
αποσπά πολύτιμες πληροφορίες για το ρωσικό 
καθεστώς.
Η Μαρία Μπούτινα με τα μακριά κόκκινα μαλ-
λιά ήταν ο σύνδεσμος Ρωσίας - ΗΠΑ και συνερ-
γαζόταν στενά με υψηλόβαθμο Ρώσο αξιωμα-
τούχο. Οι τελευταίες κινήσεις που έκανε δεί-
χνουν ότι είχε προγραμματίσει να αποδράσει 
από την Ουάσινγκτον. Είχε κάνει αίτηση για βίζα 
που θα της επέτρεπε να ταξιδεύει προς και από 
τις ΗΠΑ, είχε πραγματοποιήσει μεταφορά χρη-
μάτων ύψους 3.500 δολαρίων σε λογαριασμό 
στη Ρωσία, κι είχε αφήσει μία επιστολή που ενη-
μέρωνε τον ιδιοκτήτη του σπιτιού της ότι το συμ-
βόλαιό της έληγε τέλος Ιουλίου.
Η Μαρία με το πλατύ χαμόγελο εμφανίζεται σε 
πολλές φωτογραφίες στην ιστοσελίδα της στο 
Facebook με τον αντιπρόεδρο της Κεντρικής 
Τράπεζας της Ρωσίας Αλεξάντρ Τόρσιν. Πηγή 
προσκείμενη στον Τόρσιν δήλωσε στο πρακτο-
ρείο Reuters ότι η Μπούτινα εργαζόταν ως βοη-
θός του. Άλλα μέσα ενημέρωσης έγραψαν ότι η 
Μπούτινα είχε επιχειρηματικές σχέσεις με τον 
Τόρσιν.
Ο ίδιος ο Τόρσιν αρνήθηκε, όταν του ζητήθηκε 
να σχολιάσει το γεγονός, όπως και η Κεντρική 

τράπεζα της Ρωσίας.
Ο δικηγόρος της, Ρόμπερτ Ντρίσκολ, δήλωσε 
ότι η Μπούτινα δεν είναι Ρωσίδα πράκτορας και 
πως είχε συνεργαστεί με τις αμερικανικές αρχές, 
όπως κι ότι είχε παρουσιασθεί οικειοθελώς σε 
ακρόαση κεκλεισμένων των θυρών που διήρ-
κεσε οκτώ ώρες στην Επίλεκτη Επιτροπή Αντικα-
τασκοπείας της αμερικανικής Γερουσίας.
Στις 8 Δεκεμβρίου του 2016, η Μπούτινα παρου-
σίασε μια εργασία στο πανεπιστήμιο που φοι-
τούσε (από το οποίο αποφοίτησε το 2018), υπό 
τον τίλο :«Ποια θα είναι πιθανόν η εξωτερική 
πολιτική του προέδρου Τραμπ όσον αφορά στην 
Ρωσία;».
Σε σχετικό βίντεο που ανάρτησε στο You Tube 
από το Φεστιβάλ Ελευθερίας (FreedomeFest )
που πραγματοποιήθηκε στο Λας Βέγκας τον Ιού-
λιο του 2015, η Μπούτινα φαίνεται να ρωτάει τον 
Ντόναλντ Τραμπ -τότε ήταν ακόμη υποψήφιος 
για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανού κόμματος για 
τις προεδρικές εκλογές του 2016- αν θα συνεχί-
σει να υποστηρίζει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας 
στην περίπτωση που εκλεγεί πρόεδρος.
«Η κυρία Μπούτινα προτίθεται να υπερασπισθεί 
σθεναρά τα δικαιώματά της, ώστε να μη σπιλω-
θεί το όνομα της» δήλωσε ο Ντρίσκολ.
Την έρευνα για τις προσπάθειες της Μπούτινα 
να επηρεάσει Αμερικανούς πολιτικούς την έχουν 
αναλάβει οι αρμόδιες δικαστικές αρχές και αρχές 
ασφαλείας της Κολούμπια και όχι ο ειδικός 
εισαγγελέας Μάλερ. Οι Δημοκρατικοί γερου-
σιαστές μέλη της Αμερικανικής Επιτροπής Αντι-
κατασκοπείας που ερευνά τις όποιες σχέσεις της 
προεκλογικής εκστρατείας των Ρεπουμπλικάνων 
με την Ρωσία, είχαν κατά το παρελθόν υποδεί-
ξει την Μπούτινα ως πρόσωπο που παρουσι-
άζει σχετικό ενδιαφέρον, απαιτώντας από τους 
Ρεπουμπλικάνους να την προσάγουν για ανά-
κριση. Οι Ρεπουμπλικάνοι δεν ανταποκρίθηκαν 
στο αίτημα τους, υποστηρίζοντας εσωκομματικά 
ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της προεκλογικής 
εκστρατείας του Τραμπ και της Ρωσίας.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εξετάζει 
επίσης ένα e-mail της Μπούτινα στο οποίο ανα-
φέρει ότι πρέπει να αναπτυχθούν σχέσεις με την 
μεγαλύτερη οργάνωση προάσπισης του δικαι-
ώματος οπλοκατοχής καθώς είναι ο «μεγαλύ-
τερος χορηγός των εκλογών για το αμερικανικό 
Κογκρέσο» και χορηγός της Διάσκεψης Συντη-
ρητικής Πολιτικής Δράσης (Conservative Poltical 
Action Conference) για να προωθηθούν οι αμε-
ρικανό-ρωσικές σχέσεις

Μαρία Μπούτινα: «Πρωταγωνίστρια» 
σε μια ιστορία σεξ και κατασκοπείας 
με Πούτιν και Τραμπ 

Στην Τουρκία θα στέλνει εφεξής 
τα αποθέματα χρυσού η κεντρική 
τράπεζα της Βενεζουέλας, μετά το 
νέο κύμα κυρώσεων εις βάρος της 
κυβέρνησης του Καράκας.

Η 
Βενεζουέλα, για αρκετά χρόνια, 
αγόραζε χρυσό από μεταλλω-
ρύχους της χώρας και στη συ-
νέχεια, τον έστελνε στην Ελβε-

τία προκειμένου να πιστοποιηθεί ως μέσο 
αγοράς συναλλαγματικών αποθεμάτων.
Ωστόσο, όπως μεταδίδει το Reuters και 
το Sputnik, οι νέες κυρώσεις της διεθνούς 
κοινότητας έβαλαν «φρένο» 
σ’ αυτή την πρακτική. Όπως 
τόνισε ο υπουργός Εξόρυ-
ξης, Βίκτορ Κάνο «Φαντα-
στείτε τι θα γινόταν, αν δεν 
μπορούσαμε να πάρουμε 
πίσω τον χρυσό μας».
Ως εκ τούτου, η Βενεζου-
έλα στράφηκε στη γειτονική 
Τουρκία, με τις δύο χώρες 
να καταλήγουν σε μία κοινή 
συμφωνία για τα αποθέματα χρυσού.
Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί 
ποιες τουρκικές εταιρείες θα προχωρούν 
στην πιστοποίηση του χρυσού και ποια θα 
είναι η ακριβής αξία του μεταφερόμενου 
πολύτιμου μετάλλου.
Πάντως, από την αρχή του έτους, η κυβέρ-

νηση του Καράκας έχει προβεί στην αγορά 
9,1 τόνων χρυσού από μικρούς μεταλλω-
ρύχους, στα νότια της χώρας.
«Μετά την πιστοποίηση, ο χρυσός θα επι-
στρέφει στη Βενεζουέλα, αποτελώντας 
μέλος των περιουσιακών στοιχείων της 
κεντρικής τράπεζας» εξήγησε ο Κάνο.
Ο Κάνο απάντησε σε σχόλια του ηγέτη 
της αντιπολίτευσης Χούλιο Μπόρχες, ο 
οποίος δήλωσε ότι η κυβέρνηση πωλεί 
χρυσό στην Τουρκία σε μια προσπάθεια 
να αντισταθμίσει τη μείωση της παρα-
γωγής πετρελαίου, η οποία έχει το μερί-
διο του λέοντος στο ξένο συνάλλαγμα της 
χώρας.

«Δεν υπάρχει λαθρε-
μπόριο χρυσού στην 
Τουρκία», δήλωσε ο 
Κάνο, αγνοώντας προ-
φανώς την υπόθεση του 
Ρεζά Ζαράμπ, που έκανε 
λαθρεμπόριο χρυσού με 
το Ιράν, με τις ευλογίες 
Ερντογάν.
Σημειώνεται ότι πέρυσι, 
οι ΗΠΑ επέβαλαν μία 

σειρά κυρώσεων εναντίον της Βενεζου-
έλας, επικαλούμενες την παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την υπονό-
μευση της δημοκρατίας.
Ο πρόεδρος Nicolas Maduro λέει ότι οι 
κυρώσεις αποτελούν μέρος ενός «οικονο-
μικού πολέμου».

Ο Μαδούρο στέλνει χρυσό στην 
Τουρκία 

Τουρκία: Δύο χρόνια φυλάκιση σε 
γυναίκα δημοσιογράφο

Μ
ια δημοσιογράφος της 
Cumhuriyet καταδικάστηκε 
σε φυλάκιση δύο ετών και 
τριών μηνών, καθώς κρίθη-

κε ένοχη ότι έθεσε σε κίνδυνο αξιωμα-
τούχους «επιφορτισμένους με τη μάχη 
εναντίον της τρομοκρατίας», όπως έγινε 
γνωστό από την τουρκική εφημερίδα και 
τη ΜΚΟ Διεθνή Αμνηστία.
Η Τζανάν Τζοσκούν, που ασχολείται με 
το δικαστικό ρεπορτάζ και η δίκη της 
οποίας ξεκίνησε τον Ιούνιο, καταδικά-
στηκε από δικαστήριο της Κωνσταντι-
νούπολης διότι «στοχοποίησε αξιω-
ματούχο που ήταν επιφορτισμένος με 
την μάχη εναντίον της τρομοκρατίας», 

έγραψε η Cumhuriyet.
Στο στόχαστρο των αρχών βρέθηκε ένα 
άρθρο όπου η δημοσιογράφος κατονό-
μαζε έναν εισαγγελέα και αυτόπτες μάρ-
τυρες παρά τους περιορισμούς που είχε, 
σε μια υπόθεση σε βάρος δικηγόρων 
που συμμετείχαν στην ομάδα υπεράσπι-
σης των δύο πανεπιστημιακών που είχαν 
ξεκινήσει απεργία πείνας, επισημαίνει η 
Αμνηστία στον ιστότοπό της.
Οι δύο ακαδημαϊκοί, η Νουρίγιε Γκιουλ-
μέν και ο Σεμίχ Οζακτσά, όπως και οι 
συνήγοροί τους, κατηγορήθηκαν για 
διασυνδέσεις με μια ακροαριστερή 
οργάνωση, που θεωρείται «τρομοκρα-
τική» από την Άγκυρα, την DHKP-C.
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οικογένεια

Ε
ίναι δύσκολο να συλλάβουμε το πραγ-
ματικό νόημα της αγάπης. Τα ράφια στα 
βιβλιοπωλεία και στα σπίτια μας είναι 
γεμάτα με βιβλία σχετικά με την αγάπη: 

τι είναι η αγάπη, πώς να αγαπάς, τι κάνει η αγά-
πη και τι δεν κάνει. Δυστυχώς, πολλά παραλεί-
πουν το νόημα της πραγματικής αγάπης. Αν ρω-
τήσεις δέκα ενήλικες τι είναι αγάπη, θα πάρεις 
δέκα διαφορετικές απαντήσεις. 

Μύθοι και  παρερμηνείες της αγάπης
Η αγάπη είναι η πιο σπουδαία λέξη σε κάθε 
γλώσσα στον κόσμο, αλλά είναι και η λέξη 
που αναμφίβολα χρησιμοποιείται πιο πολύ 
και έχει παρανοηθεί. Χρησιμοποιείται κατά 
κόρον καθημερινά και σε λάθος περιπτώσεις 
σε πολλές εκπομπές στην τηλεόραση και σε 
διαφημίσεις. Η αγάπη ακόμη παρερμηνεύε-
ται στα λόγια και στην πράξη από τους άντρες 
και τις γυναίκες, από τους γονείς, από τα παι-
διά, από τους παππούδες και από τις γιαγιά-
δες, από τα εγγόνια, από τους συγγενείς, από 
τους φίλους, και από τους συναδέλφους. 
Αγαπώ τους άλλους δε σημαίνει ότι μου αρέ-
σει και ό,τι κάνουν. Μπορούμε να τους αγα-
πάμε χωρίς να μας αρέσει αυτό που κάνουν. 
Η Μαρία, η γυναίκα μου, κι εγώ, κυρίως όταν 
έχουμε κάποια διαφωνία, μερικές φορές λέμε, 
“Σ’ αγαπώ ειλικρινά αλλά δε μ’ αρέσει ο τρόπος 
που αντιδράς αυτήν τη στιγμή.”
 Επίσης χρησιμοποιούμε τη λέξη αγάπη και για 
πράγματα. Λέμε, “Αγαπώ το αυτοκίνητό μου.” 
“Αυτό το φόρεμα πολύ το αγαπώ.”  “Το φαγητό 
που αγαπώ ιδιαίτερα είναι το παστίτσιο.” 
Σίγουρα, αυτά μπορεί να είναι ελκυστικά και 
ευχάριστα στις αισθήσεις μας -- είτε στη όραση, 
είτε στην ακοή, είτε στην όσφρηση, είτε στη 
γεύση, είτε στην αφή -- αλλά δεν είναι σωστή 
η λέξη αγάπη γι αυτά. Δεν πλαστήκαμε για να 
αγαπάμε άψυχα αντικείμενα. Τα αντικείμενα 
δεν μπορούν να δώσουν και να πάρουν αγάπη. 
Μόνο οι άνθρωποι μπορούν. Αν αγαπήσουμε 
τα αντικείμενα, τότε, θα χρησιμοποιούμε τους 
ανθρώπους και θα καταλήξουμε να έχουμε επι-
φανειακές σχέσεις ψωρίς βάθος και δε θάχουμε 
κανέναν για να συμμεριζόμαστε την αγάπη μας. 
Αν όμως αγαπήσουμε τους ανθρώπους και 
χρησιμοποιούμε τα αντικείμενα για τον σκοπό 
που κατασκευάστηκαν, θα έχουμε σχέσεις με 
νόημα και διαρκή χαρά στη ζωή μας. 

 Γνήσια αγάπη
Αφού δεν είναι αυτή αγάπη, τότε τι είναι αγάπη; 
Ψάχνοντας να βρω τον ορισμό της αγάπης, 
θα ήθελα να πω από την αρχή ότι χιλιάδες 

άνθρωποι δούλεψαν για χιλιάδες χρόνια για 
να δώσουν τον ορισμό της αγάπης, με αποτέλε-
σμα να έχουμε τόσους ορισμούς όσοι είναι και 
οι κόκκοι της άμμου. Αφού έψαξα αρκετά, κατέ-
ληξα στον εξής ορισμό: ο Θεός είναι αγάπη. 
Ξέρω όμως ότι αυτός ο ορισμός δε θα ικανο-
ποιήσει την περιέργειά σας , γιαυτό ας εμβα-
θύνουμε περισσότερο στη γνήσια υπόσταση 
της αγάπης. Όταν αγαπάς ένα πρόσωπο, δίνεις. 
Ο Θεός αγάπησε τον κόσμο , είδε τη μεγάλη 
ανάγκη του ανθρώπου για σωτήρα και έδωσε 
το μονάκριβο παιδί Του ώστε με τη θυσία Του, 
το θάνατό Του και την ανάστασή Του ο άνθρω-
πος πιστεύοντας στον Ιησού Χριστό να μπορεί 
να σωθεί. 
Η έκφραση της γνήσιας αγάπης απαιτεί και 
προϋποθέτει θυσία και πειθαρχία γιατί είναι 
αντίθετη με τις φυσικές μας κλίσεις και τάσεις 
σύμφωνα με τις οποίες επιδιώκουμε την προ-
σωπική μας ευχαρίστηση και αποφεύγουμε 
καταστάσεις και πράξεις που θα μας προκαλέ-
σουν κάποιον πόνο.
 Κατά τη γνώμη μου ο καλύτερος ορισμός της 
αγάπης βρίσκεται στο Λόγο του Θεού, στην 
Αγία Γραφή. Να, πώς περιγράφει την αγάπη: 
“Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί, η αγάπη 
δεν φθονεί, η αγάπη δεν αυθαδιάζει, δεν επαί-
ρεται, δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν 
παροξύνεται, δεν χαίρει εις την αδικίαν, συγχαί-
ρει δε εις την αλήθειαν. Πάντα ανέχεται, πάντα 
ελπίζει, πάντα υπομένει.»
Τι είναι γνήσια αγάπη; Η αγάπη δεν είναι απλά 
ένα συναίσθημα. Είναι μια απόφαση. Η αγάπη 
δε λέει, “Νιώσε έτσι,” αλλά “Κάνε έτσι.” Η 
αγάπη είναι πράξη. Θέλει να είναι υπομονετική, 
καλή, ευγενική, ταπεινή, ειλικρινής, να συμπά-
σχει, να δίνει, να είναι αξιόπιστη, να εμπιστεύ-
εται, να συγχωρεί, να συμβιβάζει και να επι-
μένει. Αγάπη σημαίνει να υπηρετείς και να 
δίνεις με ανιδιοτέλεια και με θυσία στον άλλον. 
Η πεμπτουσία της αγάπης είναι η προσφορά. 
Είναι να μην κοιτάς μόνο τα δικά σου ενδιαφέ-
ροντα αλλά και τα ενδιαφέροντα των άλλων. 
Είναι να κάνεις αυτό που είναι καλό για τους 
άλλους όποιο κι αν είναι το κόστος.
Η αγάπη λέει, “Θέλω το καλύτερο για σένα! Θα 
κάνω ό,τι μπορώ για σένα για να σου δώσω 
χαρά, ό,τι κι αν μου κοστίζει αυτό. Γιαυτό και 
κάνω αυτά που κάνω και συμπεριφέρομαι μ’ 
αυτόν τον τρόπο.”
Η αγάπη λέει, “Δε θα ζω για μένα από δω και 
μπρος. Θα σκέφτομαι εσένα περισσότερο και 
λιγότερο εμένα .”
Η αγάπη λέει, “Για μένα πιο σημαντικό είναι όχι 
αυτό που θέλω εγώ αλλά αυτό που θέλεις εσύ.”

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

Αγάπη: Δεν είναι αυτό 
που νομίζεις

To παιδί μου και εγώ
Παιδικός σταθμός: tips για 

εύκολη προσαρμογή

H 
προσαρμογή των μικρών παιδιών 
σε οποιοδήποτε καινούργιο περι-
βάλλον είναι τις περισσότερες φο-
ρές μια δύσκολη υπόθεση. Όμως, 

με λίγη επιμονή και στρατηγική σκέψη μπο-
ρείτε να τα διευκολύνετε να δεχτούν με χαρά 
αυτό το νέο ξεκίνημα στη ζωή τους. Απλά α-
κολουθήστε τα βήματα που σας προτείνουμε 
και πιστέψτε πως όλα θα πάνε καλά. 

 Παρουσιάστε μια ωραία -αλλά α-
ληθινή- εικόνα
Πολλοί γονείς, στην προσπάθειά τους να 
κάνουν τα παιδιά να ανυπομονούν να πάνε 
στον παιδικό σταθμό, τον παρουσιάζουν 
σαν ένα λίγο-πολύ «τέλειο» μέρος, όπου θα 
έχει πολλούς και καλούς φίλους και θα μπο-
ρούν να παίζουν ξέγνοιαστα όσο θέλουν. Και 
μέχρι ένα βαθμό, αυτό ισχύει. Όμως, στην 
καθημερινότητά του στον παιδικό σταθμό, 
είναι αναπόφευκτο το παιδί να αντιμετωπί-
σει καταστάσεις που δεν θα του αρέσουν: 
ένα παιδάκι θα χαλάσει τον πύργο που 
έφτιαξε με τα τουβλάκια, η τραπεζοκόμος 
θα του σερβίρει φακές τις οποίες σιχαίνεται 
και η δασκάλα θα το βάλει «τιμωρία» επειδή 
μουτζούρωσε τη ζωγραφιά κάποιου άλλου. 
Προσπαθήστε να του δώσετε μια όσο το 
δυνατόν πιο ρεαλιστική εικόνα της κατάστα-
σης που θα αντιμετωπίσει εκεί, ώστε να μην 
πέσει από τα σύννεφα στην πρώτη αναπο-
διά και αρνηθεί να πάει ξανά στο σχολείο. Τα 
ρούχα του να είναι άνετα, για να μπορεί με 
άνεση να πάει στην τουαλέτα, και το φαγητό 
απλό και εύκολο να φαγωθεί. Δεν χρειάζεται 
να το φορτώσετε με ακατάλληλες τροφικές 
αποζημιώσεις, όπως είναι οι σοκολάτες, για 
να εξιλεωθείτε από τις ενοχές σας.

Ξεκινήστε έγκαιρα την προετοιμα-
σία 
Τους προηγούμενους μήνες, μιλήστε για τον 
παιδικό σταθμό, επισκεφθείτε τον, περά-
στε από έξω και προετοιμάστε την ιδέα στο 
μυαλό του παιδιού. Φροντίστε να συνηθί-
σει τον καινούργιο εξοπλισμό, την τσάντα, 
το κουτάκι για το κολατσιό κλπ., παίζοντας 
το παιχνίδι του σχολείου στο σπίτι. Χτίστε 
το αίσθημα ασφάλειας του παιδιού λίγο-
λίγο, αφήνοντάς το αρχικά για 10-15 λεπτά, 
και αυξήστε προοδευτικά το χρόνο που 

μένει στο σταθμό, ώστε μετά από μία εβδο-
μάδα να μπορεί να μείνει όλη μέρα. Με τον 
τρόπο αυτό, θα προσαρμόζεται στην ιδέα 
ότι θα μένει εκτός σπιτιού για ένα μικρό χρο-
νικό διάστημα καθημερινά, έχοντας ταυτό-
χρονα την ασφάλεια ότι η μαμά του θα έρθει 
σύντομα να το πάρει. Τα περισσότερα παιδιά 
δεν χρειάζονται πάνω από 6-7 μέρες για να 
νιώσουν το απαραίτητο αίσθημα ασφάλειας 
και ανεξαρτησίας ώστε να παραμείνουν στο 
σχολείο για περισσότερες ώρες.  

 Πείτε ένα απλό «γεια»
Μερικές φορές είναι πιο δύσκολο για ένα 
γονιό να μη δακρύσει όταν αποχαιρετά το 
παιδί του στην πόρτα του σχολείο παρά για 
το ίδιο, όμως είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να κρατήσετε την ψυχραιμία σας. Πάρτε το 
αγκαλιά, δώστε του ένα φιλί και πείτε του: 
«θα έρθω να σε πάρω στις 4.00». Αν θέλετε 
να ενισχύσετε το αίσθημα ασφάλειας του 
παιδιού, υιοθετήστε μια ρουτίνα αποχωρι-
σμού που θα ξεκινά από το σπίτι. Και οπωσ-
δήποτε πάρτε μαζί πρωινό - όχι μόνο για την 
απαραίτητη ενέργεια που θα χαρίσει αυτό 
το γεύμα σε όλους στο ξεκίνημα της μέρας, 
αλλά και για την αίσθηση του να μοιράζεστε 
μια καθημερινή εμπειρία. Προσοχή μη μετα-
φέρετε τη νευρικότητα και το άγχος σας στο 
παιδί. Αν είστε εργαζόμενη μητέρα, κανονί-
στε να είστε πιο χαλαρή εκείνη τη μέρα και να 
έχετε ρυθμίσει με την εργασία σας να σας επι-
τρέψουν να αργήσετε να πάτε στη δουλειά. 
Αυτό θα σας βοηθήσει να μην είστε υπερβο-
λικά αγχωμένη.

 Φύγετε χωρίς να κοιτάξετε πίσω
Αφού πείτε «αντίο», μη γυρίσετε για κανένα 
λόγο στη σχολική αίθουσα για μία ακόμα 
αγκαλιά ή για να βεβαιωθείτε ότι το παιδί 
είναι μια χαρά. Ακόμα κι αν έκλαιγε γοερά 
πριν από λίγα λεπτά, το πιθανότερο είναι να 
σταμάτησε αμέσως μόλις γυρίσατε την πλάτη 
σας για να φύγετε, και η επιστροφή σας θα 
του προσφέρει απλώς άλλον ένα γύρο από 
αγωνία και στρες, γιατί θα πρέπει να προ-
σαρμοστεί στην απουσία σας για δεύτερη 
φορά μέσα σε λίγα λεπτά. Αν δεν μπορείτε να 
αντισταθείτε στον πειρασμό, περιμένετε λίγη 
ώρα και μετά τηλεφωνήστε στο σχολείο για 
να σας πουν πώς τα πάει το παιδί.  
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Μ
ην πίνετε τις θερμίδες 
σας! Αν σας ενδιαφέ-
ρει να έχετε μια κομ-
ψή σιλουέτα, πρέπει 

να αντικαταστήσετε τα περισσότε-
ρα ποτήρια αναψυκτικών με το κα-
λό νεράκι. Και μόνο με αυτήν την 
αλλαγή στις συνήθειές σας, θα έχε-
τε μια σημαντική απώλεια βάρους!
Τα περισσότερα αναψυκτικά περι-
έχουν ζάχαρη και προσθέτουν 
περίπου 140 θερμίδες το ποτήρι 
στην καθημερινή σας δίαιτα! Μια 
μελέτη έδειξε ότι οι υπέρβαρες 
γυναίκες που αντικατέστησαν 
τα αναψυκτικά με νερό μείωσαν 
τη συνολική τους ενέργεια κατά 
200.000 θερμίδες τον χρόνο! Επι-
πλέον, η επαρκής πρόσληψη νερού 
επιταχύνει τον μεταβολισμό κατά 
30%! Το νερό είναι ένας εύκο-
λος τρόπος για να χάσετε κιλά, 
ενώ η επαρκής κατανάλωσή 
του εξαφανίζει σε μεγάλο 
βαθμό τους πονοκεφάλους 
και τη δυσπεψία.
Βέβαια, μπορεί να νομί-
ζετε πως είστε ασφα-
λείς, επειδή πίνετε 
light αναψυκτικά. 
Κι όμως! Και αυτά 
έχουν συνδεθεί με την 
παχυσαρκία καθώς και με 
τον διαβήτη τύπου 2, ενώ ένα 
αναψυκτικό καθημερινά 
έχει παρατηρηθεί πως 
αυξάνει την αρτηριακή 
πίεση.
Αν, πάλι, δεν σας νοιάζει 
αν θα χάσετε βάρος, σκε-
φτείτε το εξής: Τα αναψυκτικά 
διαβρώνουν το σμάλτο 
των δοντιών σχεδόν όσο 
το οξύ της μπαταρίας! 
Τα ποτά με ζάχαρη καλύ-
πτουν τα δόντια, τα ούλα 
και τη γλώσσα σας για αρκε-
τές ώρες αφότου τα πιείτε, 
με αποτέλεσμα να σπάει το 
σμάλτο στα δόντια σας, καθιστώ-
ντας τα πιο επιρρεπή στη σήψη. Το 
νερό δεν προκαλεί οδοντική απο-
σύνθεση. Στην πραγματικότητα, το 
νερό είναι φθοριωμένο και συμ-
βάλλει στην ενίσχυση των δοντιών 
σας.
Τα υψηλά επίπεδα καφεΐνης τα 

οποία περιέχουν μερικά αναψυ-
κτικά μπορεί να οδηγήσουν σε 
αφυδάτωση. Η καφεΐνη είναι ένα 
φυσικό διουρητικό και αναγκάζει 
το σώμα να εκκρίνει υγρά μέσω 
των ούρων. Συνήθως όσοι πίνουν 
μεγάλες ποσότητες αναψυκτικών 
χρειάζεται να χρησιμοποιούν 
συχνά την τουαλέτα! Έτσι, είναι 
πιο επιρρεπείς στην αφυδάτωση, 
τη δίψα και την κόπωση. Το νερό 
έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Το 
πόσιμο νερό μάς κρατά εντελώς 
ενυδατωμένους, ακόμη κι όταν 
κάνουμε δραστηριότητες κάτω 
από το φως του ήλιου.
Το νερό διαδραματίζει -ιδιαί-
τερα κατά τους ζεστούς μήνες 
του καλοκαιριού- βασικό ρόλο 
στη ρύθμιση της θερμοκρασίας 
του σώματος, διασφαλίζοντας 
ότι τα κύτταρά μας λειτουργούν 

σωστά. Το νερό απορροφά 
και διαχέει τη θερμότητα 
που παράγεται ως παρε-
νέργεια του μεταβολισμού 

μας. Άλλωστε, με την 
εφίδρωση, αποβάλλο-
νται υγρά από το δέρμα 

μας, κάτι που συμβάλλει 
στη μείωση της θερμο-

κρασίας του κορμιού 
μας.
Η αφυδάτωση εμπο-

δίζει την ικανότητα του 
σώματός μας να δροσί-

ζεται. Μάλιστα, σύμφωνα με 
το Πανεπιστήμιο του Μέρι-

λαντ, αν παραμείνουμε 
αφυδατωμένοι και εκτε-
θειμένοι στη ζέστη για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, 
μπορεί να εμφανίσουμε αδυ-

ναμία, πονοκεφάλους ή ζάλη. 
Σε ακραίες περιπτώσεις, 
μπορεί να προκληθεί ακόμη 
και θάνατος.

Ο ανθρώπινος οργανισμός 
αποτελείται κυρίως από νερό, 

το οποίο είναι το κύριο δομικό 
στοιχείο όλων των οργάνων μας. 
Με την κυκλοφορία του αίματος, 
μεταφέρει θρεπτικά συστατικά 
και οξυγόνο στα κύτταρά μας. Στο 
πεπτικό μας σύστημα, μας βοηθά 
να χωνέψουμε τα τρόφιμα και 
αποβάλλουμε τις τοξίνες.

Μ
ε ευχάριστη γεύση, εύκολα στη χώνεψη και πολλά θρεπτικά 
συστατικά, τα σύκα έχουν πολλά οφέλη για την υγεία και θα 
μπορούσαν να είναι από τα βασικά διατροφικά στοιχεία ε-
νός υγιεινού πρωινού, αφού:

1. Είναι εξαιρετική πηγή βιταμίνης Β6, καλίου, μαγνησίου, ασβεστίου, 
θρεπτικών συστατικών που χρειάζεται ο οργανισμός και ειδικά στην 
αρχή της ημέρας.
2. Πλούσια σε φυτικές ίνες, ελέγχουν τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα 
και βοηθούν στο αδυνάτισμα.
3. Βελτιώνουν τη λειτουργία του εντέρου και προλαμβάνουν τη δυσκοι-
λιότητα.
4. Η πηκτίνη που περιέχουν ρίχνει τη χοληστερίνη.
5. Κάθε σύκο περιέχει περίπου 79mg ασβεστίου που βοηθά στην καλή 
υγεία των οστών.
6. Είναι πλούσια σε φυτοσυστατικά και προβιοτικά που μειώνουν τη 
φθορά των κυττάρων.
7. Προλαμβάνουν τη γήρανση και καταστρέφουν τις βλαβερές ελεύθερες 
ρίζες χάρη στη μεγάλη συγκέντρωση αντιοξειδωτικών στοιχείων.
8. Η συστηματική κατανάλωση σύκων έχει δείξει ότι μειώνει την εμφά-
νιση φλεγμονών και προλαμβάνει την εκδήλωση διαφόρων μορφών 
καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου και του μαστού.
9. Η γλυκόζη, η φρουκτόζη και η γαλακτόζη που περιέχουν δίνουν ενέρ-
γεια στο σώμα, βελτιώνουν τη λειτουργία του μυαλού και αυξάνουν τα 
επίπεδα πνευματικής συγκέντρωσης.
10. Τα σύκα έχουν αντιαλλεργικές ιδιότητες και μειώνουν τα ενοχλητικά 
συμπτώματα των αλλεργιών.

Ε
κτός από την ανεπιθύμητη 
φαγούρα τα κουνούπια που 
έχουν ήδη κάνει την εμφά-
νισή τους λόγω των υψηλών 

θερμοκρασιών κρύβονται πίσω α-
πό την μετάδοση σοβαρών ασθε-
νειών, όπως είναι η ελονοσία.
Τα κουνούπια είναι πιο δραστήρια 
από το σούρουπο έως την αυγή σε 
θαμνώδεις περιοχές και κοντά σε 
λιμνάζοντα νερά. «Μια σημαντική 
αιτία που τα κουνούπια γίνονται 
περισσότερα στους κήπους ή στις 
βεράντες είναι η ύπαρξη στάσι-
μων νερών. Γι αυτό το λόγο, ειδικά 
αν έχουμε γκαζόν, προσέχουμε να 
μην λιμνάζει το νερό. Στη βεράντα, 
να αδειάζουμε το νερό από τα πια-
τάκια κάτω από τις γλάστρες. Έτσι, 
περιορίζουμε τα κουνούπια, ενώ με 
τη χρήση συγκεκριμένων φυτών, τα 
απωθούμε» τονίζει μιλώντας στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο γεωπόνος Νίκος Θυμά-
κης.
Συγκεκριμένα, λέει, «από τα αρω-
ματικά φυτά, αυτά που απωθούν 
κουνούπια είναι ο Βασιλικός, το 
Μελισσόχορτο, η Μέντα και η 
Αρμπαρόρριζα. Τα 3 πρώτα θέλουν 
νερό κάθε μέρα, αλλά επαναλαμβά-
νουμε, προσέχουμε να μην ενρο-
κρατεί το μέρος». Ένα άλλο φυτό 
που απωθεί τα κουνούπια είναι ο 
κατηφές, με την άσχημη μυρωδιά 
του. «Τέλος, αν υπάρχει η δυνα-
τότητα να βρούμε σιτρονέλλα, μη 
λησμονήσουμε να την βάλουμε 
σε ευήλια θέση», επισημαίνει ο κ. 
Θυμάκης.
Εκτός από τα εντομοκτόνα χώρου 
και τα εντομοαπωθητικά σώμα-
τος τα οποία πωλούνται στο εμπό-
ριο, μπορεί κανείς να δημιουργή-
σει αντικουνουπική προστασία στο 
σπίτι του και στο σώμα του χρησι-
μοποιώντας φυσικά συστατικά. Η 
μίξη του ελαίου του ευκαλύπτου 
που έχει εντομοαπωθητικές ιδιό-
τητες με έλαιο λεμονιού αποτελεί 
ένα από τα παραδείγματα. Μπορεί 
κανείς να το απλώσει στο σώμα του 
χωρίς να φοβάται παρενέργειες. 
Ίδιες ιδιότητες έχει και το έλαιο της 
μέντας το οποίο μπορεί να εφαρμο-
στεί στο σώμα ή να ψεκαστεί στο 
χώρο. Η έντονη μυρωδιά του σκόρ-
δου, το καθιστά επίσης ένα πρώ-
της τάξης φυσικό εντομοαπωθη-
τικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
είτε στο σώμα είτε στο χώρο. Αρκεί 
πρώτα να βραστεί λιωμένο σε νερό.

Πώς να 
προστατευτείτε 
από τα κουνούπια 10 λόγοι για να ξεκινήσετε 

την ημέρα σας τρώγοντας 
σύκα

Νερό, το καλύτερο 
αναψυκτικό!

υγεία

Τ
η σκοτεινή και εθιστική 
πλευρά των οπιούχων 
(οπιοειδών) αναλγητικών, 
των οποίων η χρήση -και 

κατάχρηση- αυξάνεται συνεχώς 
διεθνώς, με συνέπειες ακόμη και 
θανατηφόρες, έρχεται να «εμπλου-
τίσει» μια νέα αμερικανο-κινεζική 
επιστημονική έρευνα σε πειραμα-
τόζωα.
Η μελέτη διαπίστωσε ότι παραδό-
ξως είναι δυνατό η μορφίνη και οι 
παρεμφερείς αναλγητικές ουσίες 
όπως η οξυκωδόνη, να αυξήσουν 
τον χρόνιο πόνο.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τους 
καθηγητές Πίτερ Γκρέις και Λίντα 
Γουάτκινς του Πανεπιστημίου του 
Κολοράντο, που έκαναν τη σχε-
τική δημοσίευση στο περιοδικό 
της Εθνικής Ακαδημίας Επιστη-
μών (PNAS) των ΗΠΑ, δήλωσαν 
ότι -μολονότι πειραματίσθηκαν με 
αρουραίους- τα νέα και απρόσμενα 
ευρήματα μπορεί να έχουν σοβαρές 

συνέπειες και για τους ανθρώπους.
Η έρευνα έδειξε ότι λίγες μόνο 
μέρες θεραπείας με μορφίνη προ-
κάλεσαν χρόνιο νευροπαθητικό 
πόνο, που συνεχίσθηκε για αρκε-
τούς μήνες, καθώς ενισχύθηκαν τα 
σήματα του πόνου από συγκεκρι-
μένα ανοσοποιητικά κύτταρα στη 
σπονδυλική στήλη των ζώων.
Αυτό, κατά τους ερευνητές, σημαί-
νει ότι πιθανώς η συνεχής αύξηση 
στη χορήγηση τέτοιων αναλγητικών 
ουσιών στους ανθρώπους -σε μερι-
κούς τουλάχιστον ασθενείς- μπορεί 
να επιφέρει το αντίθετο από το επι-
θυμητό αποτέλεσμα σε βάθος χρό-
νου, δηλαδή να επιδεινώσει τους 
πόνους τους.
«Δείξαμε για πρώτη φορά ότι 
ακόμη και μια σύντομη έκθεση σε 
οπιοειδή μπορεί να έχει μακρο-
πρόθεσμες αρνητικές συνέπειες 
στον πόνο. Βρήκαμε ότι η ίδια η 
θεραπεία συμβάλλει στον πόνο» 
δήλωσε ο Γκρέις.

Τα οπιοειδή αναλγητικά 
αυξάνουν τον χρόνιο πόνο!
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Τ
ο κακό κυριαρχεί σχεδόν γύρω 
μας. Φόνοι, απάτες, εκμετάλ-
λευση, κατασ τροφές και πό-
λεμοι έχουν την πρώτη θέση 

σ τα δελτ ία ειδήσεων. Ο Θεός δημι-
ούργησε τον κόσμο ‘’καλά λίαν’’. Ω-
στόσο παρατηρούμε απο την καθημε-
ρινή μας ζωή ότι στον κόσμο υπάρχει 
το κακό. Το κακό μας αποξενώνει α-
πο τους συνανθρώπους μας, διασπά 
τη σχέση μας με το περιβάλλον. Ο,τι 
κερδίσαμε, χρήματα η δόξα δεν μπο-
ρεί να βγάλει απ’ την ψυχή μας τον δι-
χασμό, την αποτυχία, τη δυστυχία, τη 
μεγάλη μοναξιά πού νιώθουμε. Ο Θε-
ός δεν δημιουργεί το κακό, αλλά δίνει 
σ τον άνθρωπο τη δυνατότητα της ε-
πιλογής, αφου τον έχει δημιουργήσει 
με ελεύθερη βούληση, αυτεξούσιο.
Οι πράξεις του ανθρώπου δεν συμ-
βαίνουν αυτόματα και αναπόφευκτα 
όπως οι φυσικοί νόμοι και τα ένστι-
κτα αλλά εξαρτώνται απο τη θέληση, 
την πρόθεση και την απόφαση του 
ανθρώπου. Διαμορφώνει απόψεις και 
μπορεί ν’ αποφασίσει αν θα πραγμα-
τοποιήσει η όχι μία πράξη. Στις συνει-
δητές επιλογές και πράξεις, ανακύ-
πτει ζήτημα ‘’σωστού’’ η ‘’λάθους’’, 
‘’καλού’’ η ‘’κακού’’. Είναι ο ηθικός 
προβληματισμός στις απόψεις, ενέρ-
γε ιε ς, σ τη σ τάση και συμπεριφορά 

του ανθρώπου.
Το κοινωνικό περιβάλλον, η κληρο-
νομικότητα καθώς και ο τρόπος που 
καθε άτομο βιώνει τα γεγονότα δια-
μο ρφ ώνου ν  τ ην  π ρο σ ω πικό τ η τα 
που καλλιεργείται με άξονα τόσο τα 
έμφυτα όσο και τα επίκτητα χαρακτη-
ριστικά.
Ο άνθρωπος έρχε ται  σ τον κόσμο 
με γενετ ική επάρκεια η ανεπάρκεια 
κάποιων στοιχείων, που επηρεάζουν 
αποφασισ τ ικά τη ζωή του. Αυτό το 
υπάρχον γενετικό δομικό υλικό, έχει 
σημαντ ικό αν τ ίκτυπο σ τη διάπλαση 
της προσωπικότητας. Οταν ένα άτομο 
έχει επιθετικές τάσεις απο καταβολή 
του τότ ε μπορε ί  να εκ τ ραπε ί  π ιο 
εύκολα και ν’ ακολουθήσει καταστρο-
φική πορεία, χωρίς βέβαια αυτό να 
είναι και απόλυτο : η ζεστασιά και η 
επικοινων ία σ την οικογένε ια με τα-
σ τρέφουν ως εναν βαθμό την κακή 
πορεία.
Είνα ι  όμως αδιαμφισ βήτητο πως 
η όξυνση των φαινομένων βίας και 
ε γκ λημα τ ικότ ητας  οφε ί λ ε τα ι  σ το 
ευρύτερο κοινωνικό και πολιτ ισ τικό 
περιβάλλον καθώς και στο πως βλέ-
πουμε τη ζωή: Νομίζουμε ότι η ευτυ-
χία αγοράζεται, μαγευόμαστε από τα 
υλικά αγαθά και μερικές φορές προ-
βαίνουμε και σε αντικοινωνικές ενέρ-

γε ιε ς γ ια την πραγματοποίηση των 
σκοπών μας.
Με την βιομηχανοποίηση της σύγχρο-
νης ζωής ο άνθρωπος υποδουλώνεται 
στη μηχανή.
Απρόσωπες πόλε ις,  ανωνυμία και 
αποξ έ νωσ η αποδυναμώνουν  τ ην 
γνήσια ανθρώπινη επαφή. Αποχαλί-
νωση και αθέμιτα μέσα οδηγούν στη 
βία και το έγκλημα. Ο αγώνας για την 
πραγμάτωση υψηλών ηθικοπνευμα-
τ ικών αξιών, που αναδεικνύουν τον 
άνθρωπο σε αληθινά ελεύθερη οντό-
τητα, παραμερίζεται.
Οι εξαιρε τ ικά γρήγοροι ρυθμοί με 
την υπερανάπτυξη της τε χνολογ ίας 
εγκλωβίζουν σ’ ενα πλέγμα πολλα-
πλών και αν τ ιφατ ικών κοινων ικών 
ρόλων. Ο ζωτικός χώρος για προσω-
πική έκφραση συρρικνώνεται, δημι-
ουργε ίται άγ χος και δυσ τυχώς σε 
αρκετέ ς περιπτώσεις η συσσωρευ-
μένη ενεργητ ικότητα διοχε τ εύε ται 
με τη μορφή εκτόνωσης και πιθανόν 
βίας.
Στη σημερινή εποχή είναι φανερή μία 
γεν ικότερη ηθική έκπτωση. Η απώ-
λεια του μέτρου και του ορίου και ο 
μεγάλος ανταγωνισμός έχουν αποτέ-
λεσμα να νιώθουμε εσωτερικά μετέ-
ωροι. Τα νεαρά άτομα που υποτίθε-

ται καλλιεργούνται ως προσωπικότη-
τες μέσω της παιδείας συνήθως έχουν 
αλαζονεία και υπεροψία. Χωρίς ταυ-
τότητα και ευαισθησία ακολουθεί η 
διαδικασ ία της ψυχρής λογ ικής και 
του παθους που δημιουργε ί κατα-
στάσεις βρασμού που δεν ελέγχονται 
και συχνά οδηγούν  στο έγκλημα. Οι 
μαθητές είναι σαν μιά μαζική τυπο-
ποιημένη παραγωγή που δεν αναβαθ-
μίζει τη νεολαία μας. Ο ανταγωνισμός 
και η βαθμοθηρία οδηγεί σε ένα ωφε-
λιμισ τ ικό πνεύμα και πολλές φορές 
αντικοινωνικότητα.
Ο άνθρωπος επέλεξε να γίνει ίσος με 
το Θεό μέσω της ανυπακοής. Χρει-
άζεται αγώνας ενάν τ ια σ το κακό. Η 
ελπίδα και η υπομονή είναι τα όπλα 
στην αντιμετώπιση του πόνου και των 
δοκιμασιών. Εχουμε ευθύνη για την 
καταπολέμηση του κακού : Ελέγχουμε 
τα πάθη μας, εναν τ ιωνόμασ τε σ τ ις 
άδικες κοινων ικές δομές, αγαπάμε 
και προσφέρουμε, επανασυνδεόμα-
στε σωστά με το φυσικό περιβάλλον. 
Με την αγωνιστική επιμονή όλων μας 
ας προετοιμάζεται ένας καινούργιος 
κόσμος χωρίς το κακό. 

www.raniamesiskli.com             
www.youtube.com/userMadonnaRania

TΟ   ΚΑΚΟ   ΠΑΡΑΜΟΝΕΥΕΙ ΤΗΣ ΡΑΝΙΑΣ ΜΕΣΙΣΚΛΗ
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ιστορίες

Γ
ια την ιστορία ενός πραγματικού ''πο-
γκρόμ'' κατά των Ελλήνων μεταναστών 
που πραγματοποιήθηκε στην μικρή πό-
λη Σάουθ Όμαχα της πολιτείας Νεμπρά-

σκα το 1909, έχει συγγράψει μονογραφία ο 
Ελληνοαμερικανός δάσκαλος και πανεπιστη-
μιακός Τζον Μπίτζες. Η μελέτη του υπήρξε 
προϊόν σκληρού μόχθου και επίπονης δου-
λειάς στα αρχεία των τοπικών εφημερίδων 
αλλά και των επίσημων αρχών. Η πρώτη μορ-
φή αυτής της εργασίας δημοσιεύθηκε στο πε-
ριοδικό ''Nebraska History'' το καλοκαίρι του 
1970 και πήρε το βραβείο ''James Sellers''.
Διαβάζοντας τη μελέτη του κ. Μπίτζες διαπι-
στώνουμε ότι στον Έλληνα μετανάστη απέ-
διδαν τότε οι αμερικανικές εφημερίδες όλα 
τα στερεότυπα: Οι Έλληνες είναι «βρώμικοι», 
«υπάνθρωποι», «απολίτιστοι», «άγριοι», 
επιρρεπείς στο έγκλημα.
Οι ανθελληνικές ταραχές στη Σάουθ 'Ομαχα 
σημειώθηκαν στις 21 Φεβρουαρίου του 
1909, μετά από τη σύλληψη του Γιάννη 
Μασουρίδη ως ένοχου για την δολοφονία του 
αστυνομικού Εντ Λόουρι. Οι εφημερίδες αμέ-
σως μίλησαν για τον «Έλληνα δολοφόνο» και 
δημοσίευσαν την εμπρηστική ανθελληνική 
προκήρυξη που συνέταξε ο Τζόζεφ Μέρφι, 
ένας τοπικός πολιτικός παράγοντας. Σ' αυτή 
την προκήρυξη γινόταν λόγος για τους «βρω-
μερούς Έλληνες που επιτίθενται στις γυναί-
κες μας και χτυπούν τους περαστικούς στο 
δρόμο, που διατηρούν χαρτοπαιχτικές λέσχες 
και κάθε λογής παρανομίες». Στο κλείσιμο της 
προκήρυξης γινόταν έκκληση για συνάντηση 
στο Δημαρχείο «όπου θα πάρουμε μέτρα για 
να διώξουμε τους Έλληνες από την πόλη μας» 
(εφημερίδες World Herald και Daily News, 20 
Φεβ 1909).
Την επομένη, το κύριο άρθρο της Herald 
αναφερόταν στον Μασουρίδη με τα ακό-
λουθα λόγια:»Ένας Έλληνας που στη γενέ-
τειρά του δεν είχε ποτέ το προνόμιο να υψώ-
σει το κεφάλι του προς τα πάνω (...) η μόνη 
του σκέψη ήταν να σκοτώσει, να σκοτώσει.» 
Ο Μασουρίδης είχε έρθει στις ΗΠΑ από ένα 
χωριό της Καλαμάτας το 1906. Η αστυνο-
μία τον είχε υπό παρακολούθηση, επειδή 
είχε συλληφθεί για παράνομο τζόγο. Στις 19 
Φεβρουαρίου 1909, ο Λόουρι τον συνέλαβε 
μετά από καταγγελίες εις βάρος του, ότι είχε 
σχέσεις με μια ανήλικη (17 χρονών) κοπέλα, 
που του έκανε μαθήματα αγγλικών. Τη στιγμή 
της σύλληψης ανταλλάχθηκαν πυροβολι-
σμοί που κατέληξαν στον τραυματισμό του 
Μασουρίδη και το θάνατο του Λόουρι. Αμέ-
σως συγκεντρώθηκαν μερικές εκατοντάδες 
κάτοικοι με σκοπό να λιντσάρουν τον Μασου-
ρίδη. Με δυσκολία κατάφερε η αστυνομία να 
τον φυγαδεύσει σε ασθενοφόρο.
Η συγκέντρωση περίπου 1.000 κατοίκων την 
επομένη, οδήγησε σε ανεξέλεγκτη βία εις 
βάρος των Ελλήνων. Με κραυγές «θάνατος 
στους Έλληνες» και «θυμηθείτε τον καημένο 
τον Λόουρι», το πλήθος όρμησε στην ελλη-
νική συνοικία, την «Γκρίκ-τάουν» και επιτέ-
θηκε στους ανύποπτους Έλληνες. 'Όσοι απ' 
αυτούς δεν κατάφεραν να διαφύγουν, έπεσαν 
στα χέρια των φανατισμένων Αμερικάνων και 
δάρθηκαν χωρίς έλεος. Στην απελπισία του, 
κάποιος προσπάθησε να αμυνθεί με όπλο και 
τραυμάτισε ελαφρά δυο παιδιά. Τότε πλέον το 
πλήθος των επιτιθέμενων χωρίστηκε στα δύο 
και άρχισε τις λεηλασίες και τα σπασίματα σ' 

όλα τα μαγαζιά και τα σπίτια των Ελλήνων. Οι 
ταραχές συνεχίστηκαν όλη τη μέρα κάτω από 
τη σιωπηλή επιδοκιμασία κάποιων αστυνομι-
κών και την αδυναμία των τοπικών αρχών. Επί 
έξι ώρες το πλήθος «με ρεβόλβερ, με κλομπ 
και με δαυλούς γύριζε στην πόλη, έπινε τα 
κλεμμένα ποτά, έκλεβε εμπορεύματα, χτυ-
πούσε όποιον μπορούσε, μέχρι να τρέξει το 
αίμα από τις πληγές.»
Περιγράφοντας την εικόνα που είχαν για 
τους 'Έλληνες οι παλαιότεροι κάτοικοι της 
περιοχής, o Τζον Μπίτζες αναφέρεται στην 
εχθρότητα που προκλήθηκε από το γεγονός 
ότι οι Έλληνες δούλευαν με μικρότερα μερο-
κάματα και χρησιμοποιούνταν ως απεργο-
σπάστες. Τους κατηγορούσαν ακόμα ότι 
έφερναν στην Αμερική τις δικές τους άγριες 
συνήθειες, ότι ήταν βρώμικοι (εφόσον έκα-
ναν πάντα τις βρώμικες δουλειές), ότι πολιτι-
κολογούσαν στα δικά τους καφενεία και χαρ-
τόπαιζαν. Οι ντόπιοι θεωρούσαν τη συμπε-

ριφορά των Ελλήνων «ανήθικη» και «αντια-
μερικάνικη».
«Το σημείο που προκαλεί το ανθελληνικό 
στοιχείο», γράφει η ''Omaha Bee'', «είναι 
ότι δουλεύουν φτηνά. 'Οτι ζουν ακόμα φθη-
νότερα, σε ομάδες. 'Οτι αδιαφορούν για τις 
μικρές λεπτομέρειες στις οποίες αποδίδουν 
μεγάλη σημασία οι Αμερικάνοι.» Και ο εκδό-
της της ''Daily News'' πρόσθετε ότι «τα δωμά-
τιά τους είναι βρώμικα. Επιτίθενται στις γυναί-
κες. Μ' άλλα λόγια, με τη στάση τους εμφανί-
ζονται ως επιθετικοί στα μάτια των περισσο-
τέρων κατοίκων της Σάουθ 'Ομαχα».
Μετά το τέλος των ταραχών η κοινότητα των 
Ελλήνων της περιοχής σκόρπισε σε ολόκληρη 
την Αμερική. Από τις 2.000 μεταναστών που 
ζούσαν στην Σάουθ 'Ομαχα μέχρι εκείνο το 
μοιραίο Σάββατο τον Φεβρουάριο του 1909, 
σε λίγους μήνες η απογραφή του 1910 κατέ-
γραφε μόλις 59 άτομα. Η περίπτωση των 
ανθελληνικών ταραχών στη Σάουθ 'Ομαχα 
δεν είναι η μόνη εκείνης της περιόδου. Ο Μπί-
τζες ανακάλυψε στην εφημερίδα ''Evening 
News of Roanoke'' στην πολιτεία της Βιρτζί-
νια αναφορά σε επιθέσεις όχλου εναντίον των 
καταλυμάτων Ελλήνων μεταναστών τον Ιούλιο 
του 1907. Και την ίδια βδομάδα με τα επεισό-
δια στην Σάουθ 'Ομαχα ξέσπασαν παρόμοιες 
βίαιες ταραχές σε δύο τουλάχιστον πόλεις, 
στο Κάνσας Σίτι της πολιτείας Κάνσας και στο 
Ντέιτον του Οχάιο.
Το τελευταίο μάθημα που παίρνουμε από την 
ιστορία αυτή είναι η τύχη της έρευνας του 
Μπίτζες. Το 1991, ο Τζον Μπίτζες επανήλθε 
στο θέμα, συμπληρώνοντας με καινούρ-

για στοιχεία την υπόθεση. Όμως τη νέα του 
μελέτη δεν δέχθηκε κανείς να τη δημοσιεύσει. 
Όπως εξήγησε ο ίδιος ο ερευνητής, η άρνηση 
των ακαδημαϊκών αρχών να προχωρήσουν 
στη δημοσίευση, οφειλόταν ακριβώς στο 
«ακανθώδες» αντικείμενό της. Οι σύγχρονοι 
Αμερικανοί θέλουν να «ξεχάσουν» το ρατσι-
σμό εναντίον των μεταναστών στις αρχές του 
αιώνα, όπως ακριβώς και οι σύγχρονοι Έλλη-
νες αρνούνται να πληροφορηθούν τις δύσκο-
λες συνθήκες, κάτω από τις οποίες πραγματο-
ποιήθηκε εκείνη η μετανάστευση.

Προμελετημένη δολοφονία Ν. Τζι-
μίκα
Τα αίτια των ανθελληνικών ταραχών στη 
Σάουθ Ομαχα το 1909 περιγράφει ο Τζον 
Μπίτζες σε μια νεότερη μελέτη του. Στη 
μελέτη αυτή, ο κ. Μπίτζες συγκρίνει το άγνω-
στο πογκρόμ εναντίον των Ελλήνων μετα-
ναστών με την περίφημη «νύχτα των κρυ-

στάλλων» στη ναζιστική Γερμανία του 1938: 
«The Anti-Greek Riot of 1909 (South Omaha, 
Nebraska) and Kristallnacht of 1938 (Nazi 
Germany) - A Comparative Study of Ugly 
Human Behavior, 1991). Όμως αυτή η μελέτη 
δεν δημοσιεύθηκε ποτέ. Το «απαγορευμένο» 
θέμα του ρατσισμού των ντόπιων εις βάρος 
των Ελλήνων μεταναστών το 1909 εξακολου-
θεί να ενοχλεί και θεωρείται ακόμα ταμπού 
για την ακαδημαϊκή κοινότητα. Το κείμενο 
που ακολουθεί είναι τμήμα της αδημοσίευτης 
αυτής μελέτης:
Οι αιτίες που κρύβονταν πίσω από τις ανθελ-
ληνικές ταραχές πρέπει να αναζητηθούν στις 
πολιτισμικές διαφορές και, κυρίως, στα οικο-
νομικά συμφέροντα. Τον Φεβρουάριο του 
1909, για παράδειγμα, η Σάουθ Ομαχα θύμιζε 
πυριτιδαποθήκη έτοιμη να εκραγεί κατά των 
Ελλήνων. Το κλίμα αυτό είχε αρχίσει να δημι-
ουργείται το 1904, όταν Ιάπωνες και Έλληνες 
εργάτες κλήθηκαν στην πόλη ως απεργοσπά-
στες στη βιομηχανία συσκευασίας κρέατος. 
Κατά την διάρκεια της απεργίας, ο Εντ Λόουρι 
επέλεξε να ακολουθήσει τους εργάτες, οι 
οποίοι τον θεώρησαν ήρωα και τον θαύμασαν 
για το κουράγιο του. Οταν έσπασε η απεργία, 
οι Ιάπωνες απομακρύνθηκαν, αλλά οι Έλλη-
νες δούλεψαν με άλλους συμπατριώτες τους 
στη συσκευασία κρέατος και στους σιδηρο-
δρόμους.
Το 1909, η ελληνική κοινότητα της Σάουθ 
Ομαχα διέθετε περισσότερες από τριάντα επι-
χειρήσεις και είχε συνεισφέρει στην ανέγερση 
της ελληνορθόδοξης εκκλησίας του Αγίου 
Ιωάννη στις οδούς 16η και Μάρθα. Μολα-

ταύτα, μεταξύ των Ελλήνων και των λοιπών 
μελών της κοινότητας της Σάουθ 'Ομαχα είχε 
δημιουργηθεί μια σαφής εχθρότητα, η οποία 
ενισχυόταν από τη στάση της αστυνομίας. Δεν 
υπήρξαν, ωστόσο, ενδείξεις που να συνδέουν 
τον Λόουρι με τις παρενοχλήσεις που υφίστα-
ντο οι νεοφερμένοι από την αστυνομία.
Ο Ιωάννης Μασουρίδης δικάστηκε δύο 
φορές για το θάνατο του αξιωματικού 
Λόουρι. Η αρχική καταδίκη για φόνο πρώτου 
βαθμού, η οποία συνεπαγόταν την ποινή της 
εκτέλεσης δι' απαγχονισμού, ακυρώθηκε από 
το Ανώτατο Δικαστήριο της Νεμπράσκα λόγω 
ανεπάρκειας των στοιχείων και ατελούς δια-
δικασίας. Στις κρατικές φυλακές της Νεμπρά-
σκα, ο Μασουρίδης επρόκειτο να εκτίσει 
ποινή πεντέμισι χρονών από το σύνολο των 
δεκατεσσάρων που προέβλεπε η απόφαση. 
Μετά την αποφυλάκισή του, ο Μασουρίδης 
επέστρεψε στην Ελλάδα για να περάσει εκεί 
το υπόλοιπο της ζωής του. Κατά πάσαν πιθα-
νότητα γνώριζε ότι ο Νικόλας Α. Τζιμίκας, ένας 
νεοφερμένος Έλληνας από τα Γρεβενά, πλή-
ρωσε τελικά το τίμημα για το θάνατο του Εντ 
Λόουρι.
Ο Τζιμίκας, ένας νεαρός εργάτης είκοσι τριών 
χρονών, ήταν πράγματι εκείνος που θα γινό-
ταν το θύμα της αστυνομικής εκδίκησης λίγο 
μετά την απαλλαγή του Μασουρίδη από τη 
θανατική ποινή κατά τη δεύτερη δίκη του, 
που ολοκληρώθηκε στις 29 Μαΐου 1910. Η 
τύχη του Τζιμίκα αποφασίστηκε αυθαίρετα 
το βράδυ της 13ης Ιουνίου 1910. Ο Νικόλας 
Α. Τζιμίκας δολοφονήθηκε με προφανή προ-
μελέτη από δύο αξιωματικούς της αστυνο-
μίας. Το θύμα πυροβολήθηκε στο ίδιο σχε-
δόν σημείο όπου ο Εντ Λόουρι είχε δεχθεί το 
δικό του θανάσιμο τραύμα. Η δολοφονία του 
Νικόλα Τζιμίκα υπήρξε ένα από τα καλύτερα 
φυλαγμένα μυστικά στα χρονικά της Νεμπρά-
σκα και της ελληνικής της κοινότητας. Το 1977 
κατόρθωσα τελικά να εντοπίσω ένα φάκελο 
στα υλικά του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που φυλάσ-
σονται στα Εθνικά Αρχεία. Ο φάκελος περι-
είχε ένα άδειο ντοσιέ με τίτλο «Η δολοφονία 
του Νικόλα Τζιμίκα». Ευτυχώς, στο φάκελο 
βρέθηκε ένα αντίγραφο με θέμα την «Ανά-
κριση για την υπόθεση Νικόλα Α. Τζιμίκα», η 
οποία πραγματοποιήθηκε από 7 έως 20 Ιου-
νίου 1910. Η ανάγνωση των πρακτικών της 
ανάκρισης δεν αφήνει την παραμικρή αμφι-
βολία για την ορθότητα της κατηγορίας περί 
«δολοφονίας» που περιείχε η έκθεση που 
χάθηκε μυστηριωδώς.
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι η οικογένεια 
του Εντουαρντ Λόουρι ουδέποτε είδε έστω 
και μία δεκάρα από τα 505 δολάρια που 
συγκεντρώθηκαν κατά τον ειδικό έρανο που 
ξεκίνησε την ίδια την ημέρα των ταραχών. Η 
οικογένεια του Εντ Λόουρι αναγκάστηκε να 
τα βγάλει πέρα μοναχή της, εκτός από 150 
δολάρια που της προσέφερε ένα Γυμνάσιο της 
περιοχής από τα κέρδη μιας μουσικής εκδή-
λωσης. Και τα δύο παιδιά του Λόουρι έγιναν 
αργότερα δάσκαλοι στο Νότο. Στις 3 Φεβρου-
αρίου 1916, το Κογκρέσο αποφάσισε να 
δοθούν 40.000 δολάρια αποζημίωση στους 
Έλληνες-θύματα των ταραχών από τα 288.130 
που είχαν ζητήσει. Όσο για τον Νικόλα Α. Τζι-
μίκα, αυτός βρίσκεται πάντοτε σ' έναν τάφο 
χωρίς ταφόπετρα στο Κοιμητήριο Forest Lawn 
στην 'Ομαχα της Νεμπράσκα των Ηνωμένων 
Πολιτειών.

Σάουθ Όμαχα ΗΠΑ, 21 Φεβρουαρίου 1909
Το άγνωστο «πογκρόμ» κατά Ελλήνων μεταναστών
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Ο
ι περισσότεροι από σας ίσως να ξέρετε τον «κατ’ οίκο 
περιορισμό». Το δικαστήριο πολλές φορές αντί να ε-
πιβάλει σε ένα άτομο ποινή φυλάκισης στις φυλακές 
εναλλακτικά επιβάλει  τη ποινή σε «κατ’ οικον περιορι-

σμό». Στο κατ’ οικον περιορισμό ο παραβάτης δεν μπορεί να εγκα-
ταλείψει το σπίτι του παρά μόνο καθορισμένες ώρες την ημέρα, και 
για κάποιον σπουδαίο λόγο, όπως να πάει στη δουλειά του η σε 
κάποια θεραπευτική αγωγή. 
Λοιπόν μερικοί εργασιομανείς (workaholic) χωρίς δικαστική από-
φαση έχουν επιβάλει στον εαυτό τους μια ανάλογη ποινή: Αυτο-
φυλακιζονται όχι στο σπίτι τους αλλά στη πόλη που ζουν!  Δεν το 
κουνούν ρούπι από το τόπο διαμονής τους και ας πονά η ψυχούλα 
τους  για διακοπές. 
Ο αυτοφυλακισμενοι σε «περιορισμό κατά πόλη» παρουσιάζουν 
πολλές δικαιολογίες για την αποχή τους από διακοπές. Οι περισσό-
τερες είναι τραβηγμένες απ τα μαλλιά. 
«Ποιος θα κάτσει στο μαγαζί αν πάω εγώ διακοπές?» 
«Ξέρεις τι θα γίνει πίσω αν φύγω εγώ?» 
 «Δεν έχω κάποιο να ξέρει καλά τη δουλειά να τον αφήσω στο πόδι 
μου»
«Θα τα βρω όλα λίμπα όλα όταν γυρίσω πίσω»
«Η δουλειά θα με περιμένει όταν γυρίσω πίσω μαζεμένη, για πιο 
λόγο να πάω διακοπές»
Όλα είναι σοβαροφανή επιχειρήματα αλλά όχι στην ουσία 
σοβαρά. Η βαθιά ανάγκη των εργαζομένων για διακοπές και 
ξεκούραση ακυρωνει τέτοια επιχειρήματα.
Η καθημερινότητα δεν αντέχεται υστέρα από ένα διάστημα, θέλεις 
αλλαγή περιβάλλοντος και ρυθμού. Καλά τα λεφτά αλλά «Ούκ έπ’ 
άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος».
Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι ανάγκη για τους εργαζομένους.  Οι 
διακοπές όχι απλά χρειάζονται, αλλά είναι απαραίτητες. Μας βοη-
θούν να αποβάλλουμε το άγχος της καθημερινότητας και να επι-
στρέψουμε ανανεωμένοι.  Οι διακοπές μπορούν να βελτιώσουν 
την υγεία μας, τη διάθεση και τη ψυχολογία μας. Δεν θα ήταν υπερ-
βολικό να πούμε ότι μπορούν να μας βοηθήσουν να αποφύγουμε 
την κατάθλιψη.
Ιδανικά θα ήταν να πάμε κάπου μακριά (Άλλος για Ελλάδα?),  ή 
κάπου που δεν έχουμε ξαναπάει. 
Αυτή η αλλαγή βοηθάει να ξεφύγουμε για λίγο από την ρουτίνα. 
Επίσης στις διακοπές μπορούμε να ανανεώσουμε την σχέση με το 

ταίρι μας, η  να κάνουμε νέες γνωριμίες αν είμαστε μόνοι. 
Στις διακοπές όταν αφήσουμε για λίγο τα πάντα πίσω μας νοιώ-
θουμε πιο απελευθερωμένοι και όλα γίνονται πιο εύκολα! 
Επίσης μπορούμε να επιδοθούμε σε δραστηριότητες όπως, κολύ-
μπι, περπάτημα /ορειβασία (αν πάμε στο βουνό) και να βελτιώ-
σουμε έτσι και την φυσική μας κατάσταση.
Για πολλούς υπάρχει και εκείνο το είδος διακοπών όπου απλώς 
πηγαίνουν κάπου για να ηρεμήσουν, να ανακαλύψουν κρυφές 
πτυχές του εαυτού τους, και να επικεντρωθούν περισσότερο σε 
αυτόν.  Οι διακοπές είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία να αδειάσουν 
το μυαλό τους αφήνοντας πίσω τα όποια προβλήματα τους  απα-
σχολούν και να αφιερώσουμε λίγο χρόνο στους εαυτούς τους.
Και όμως για πολλούς  εργαζόμενους και τις οικογένειές τους έστω 
και μια βδομάδα διακοπές μοιάζει όλο και πιο μακρινό όνειρο. 
 Ο οικογενειακός προϋπολογισμός της συντριπτικής πλειοψηφίας 
έχει άμεση αντανάκλαση και στις διακοπές τους. Ο βασικός λόγος 
είναι η αδυναμία των παραθεριστών να ανταπεξέλθουν οικονο-
μικά. Όλο και λιγότεροι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διακοπές, 
ενώ το διάστημα των καλοκαιρινών διακοπών μειώνεται χρόνο 
με το χρόνο. 
Το 40% δεν κάνει καθόλου διακοπές, ενώ το 60% όσων φεύγουν 
για διακοπές περιορίζουν τη διάρκειά τους.  Στην Ελλάδα περίπου 

το 70% όσων κάνουν διακοπές, πάει σε σπίτια φίλων ή συγγενών 
ή σε κάποιο ιδιόκτητο σπίτι, προκειμένου να περιορίσει τα έξοδα 
διαμονής.
 Ένας μισθός δε φτάνει για μια βδομάδα διακοπών μιας οικογέ-
νειας.  Πολλές φορές επαρκεί μόνο για τα εισιτήρια μόνο. Ακόμα 
και ένα μπάνιο στην παραλία με ομπρέλα ξαπλώστρες, και ένα 
αναψυκτικό κατά άτομο κοστίζει περίπου όσο ένα μεροκάματο!
Αρκετοί  νέοι στην Ελλάδα εργάζονται εποχιακά στο Τουρισμό το 
καλοκαίρι και δεν μπορούν να πάρουν άδεια. Αρκούνται λοιπόν σε 
αποδράσεις στις κοντινές παραλίες. 
Φυσικά για τους άνεργους, οι διακοπές είναι όνειρο απατηλό. Πού 
να βρούνε τα λεφτά;   Και αν πάνε διακοπές όταν θα γυρίσουν πίσω 
άφραγκοι και χρεωμένοι τι γίνεται; 
Μερικοί δουλεύουν και τις διακοπές, παρ όλο που τις χρειάζονται, 
για να αποταμιεύσουν χρήματα. Βλέπουν τη ζωή σαν κουμπαρά 
χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι το μόνο που έχομε είναι χρόνος.  
Χαραμίζουν το χρόνο τους για χρήματα και όταν αρρωστήσουν 
ξοδεύουν τα χρήματα που συγκέντρωσαν για να κερδίσουν λίγο 
παραπάνω χρόνο ζωής. Δεν είναι κρίμα?
Οι εργαζόμενοι έχουν τη δικαιολογία της δουλειας, οι συνταξιού-
χοι όμως με τα παιδιά αποκαταστημένα και δικές τους οικογένειες 

τι δικαιολογία έχουν? 
Άλλοι συνήθισαν να δουλευθούν και ανέβαλαν τις διακοπές για 
«αργότερα» όταν το «αργότερα» ήρθε είχαν μπει στο λούκι της 
συνήθειας χωρίς διακοπές. Και οι διακοπές συνήθεια είναι!
Πολλοί δε έχουν πάει διακοπές για χρόνια. Βρίσκονται στη «κατά 
πόλη περιορισμό» που σας έλεγα. Δουλειά – σπίτι, και σπίτι- δου-
λειά. Άντε και μια βόλτα στο μαλλ για καφέ και ψώνια.  Μερικοί 
Ελληνοκαναδοι δεν έχουν δει Ελλάδα για δεκαετίες
Πολλοί  μικροκαταστηματάρχες  δεν μπορούν να κλείσουν το 
μαγαζί τους παρά μόνο το  Δεκαπενταύγουστου με τη γνωστή 
πινακίδα «κλειστών λόγω διακοπών».
Στο Καναδά δεν έχω δει τέτοια πινακίδα.  Στη χώρα του Καναδά 
που το δολάριο είναι βασιλιάς δεν ξέρουν  δεκαπενταύγουστο.  
Ασε που στις 20 Αυγούστου αρχίζει να δροσίζει και τη πρώτη βδο-
μάδα του Σεπτέμβρη τα σχολεία ανοίγουν.  Ετσι πως να σκεφτείς 
διακοπές? Οι διακοπές είναι μεγάλη πολυτέλεια για τους πολλούς 
Καναδούς. 
Συμπερασματικά οι διακοπές έχουν γίνει πολυτέλεια για πολλούς. 
Πολλοί περνούν τις λίγες μέρες της άδειάς τους στο διαμέρισμά 
τoυς και στη πόλη που εργάζονται. Η λεγόμενη οικονομική κρίση 
που πολλοί επικαλούνται, δεν αφορά όλους βέβαια αλλά δίνει 
δικαιολογία σε όλους ...

Υπάρχουν βέβαια άτομα που έχουν την οικονομική δυνατότητα 
για διακοπές αλλά φροντίζουν παιδιά με ειδικές ανάγκες, η ηλικι-
ωμένους συγγενείς, και είναι δεμένοι στη πόλη με υποχρεώσεις . 
Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν δάσκαλος σε Ελληνικό σχολείο εδώ στο 
Καναδά τι μου έγραψε μια μαθήτρια της έκτης Δημοτικού όταν 
ζήτησα από τους μαθητές μου να γράψουν μια  έκθεση «Τι θα κάνω 
το καλοκαίρι». «Θα κάτσω στο σπίτι και θα σαπίσω», έγραψε. Πρέ-
πει να είχε μεγάλο άχτι το παιδί για να εκφραστεί ετσι.  
Στην Ελλάδα σε μερικές περιπτώσεις ευτυχώς που τα παιδιά τουλά-
χιστον μπορούν και πάνε καλοκαιρινές διακοπές στον παππού και 
τη γιαγιά  στην επαρχία μετα το κλείσιμο των σχολείων. Οι  γονείς 
συχνά κάνουν διακοπές σε συγγενικό σπίτι στο χωριό της καταγω-
γής τους η στο χωριό της /του συζύγου.   Όταν οι μισθοί έχουν αυτά 
τα χάλια, είναι δύσκολο για τον Έλληνα εργαζόμενο να πληρώσει 
ξενοδοχείο για διακοπές .
Οργίζεται κάνεις όταν μετά από τόσα χρόνια δεν έχει την ευκαιρία  
να ξεφύγει κάπου για λίγες μέρες διακοπών. Δεν αντέχει κανείς να 
δουλεύει χωρίς διακοπές, αλλά και διακοπές με οικονομικό άγχος 
ίσως να είναι ακόμα χειρότερες. Οι διακοπές πρέπει να είναι ξεκού-
ραση, σωματική και ψυχική.  Αυτοφυλακισμενοι σπάστε τα δεσμά 
σας που μόνοι σας φτιάξατε και φύγετε για διακοπές!

απόψεις

Οι διακοπές είναι όνειρο 
απατηλό για όλο 

και περισσότερο κόσμο...

Αναγκαίες οι διακοπές, 
αλλά ποιος μπορεί να φύγει;

Οι φτωχοί, οι άνεργοι, 
και οι εργασιομανείς 

(Workaholics)  φαίνεται ότι 
δεν δικαιούται διακοπές!

ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΕΙΣΑΣΤΕ ΣΕ «ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ» 
ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΟΚΑΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ…  
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Γεια σας και χαρά σας. Βρισκόμαστε ήδη στη μέση της 
καλοκαιρινής περιόδου και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι 
(τουλάχιστον εμείς) μιας και η δουλειά μας δεν μας επι-

τρέπει να μιλάμε για διακοπές και τέτοιες «πολυτέλειες». Εδώ, 
λοιπόν, παρεΐτσα θα ενημερώνεστε από την αγαπημένη σας εφη-
μερίδα HELLAS NEWS (αυτό εξακριβωμένο πλέον 100%) για ότι 
γίνεται στην Ελλάδα μας παγκόσμια και παροικιακά.
Αυτό που θα ήθελα να μοιραστώ σήμερα μαζί σας είναι αυτό 
που διάβασα πριν δύο εβδομάδες στο περιοδικό TIMES για την 
μάστιγα του αιώνα μας, την κατάθλιψη (depression), που έχει 
περάσει λέει σε ποσοστά τον καρκίνο και χτυπάει όλες τις ηλικίες 
και περισσότερο (80%) τους άνδρες. Βλέπουμε και διαβάζουμε 
καθημερινά πλέον στην πατρίδα μας αλλά κι εδώ στον Καναδά και 
παγκοσμίως την απώλεια ζωών με αυτοκτονίες νεαρών αγοριών 
και κοριτσιών από 15 ετών κι άνω. Συνήθως οι αιτίες είναι η ειρω-
νεία και ο κατατρεγμός (bulling) μέσω διαδικτύου, στα σχολεία 
κι όχι μόνο, με επακόλουθο από την απελπισία τους να βάζουν 
τέρμα στην ζωή τους βλαστάρια που δεν έχουν ακόμη αρχίσει την 
ζωή τους βάζοντας σε τρομερό πένθος γονείς, αδέλφια, φίλους 
κλπ. 
ΚΑΙ ΛΕΩ ΕΓΩ, ΓΙΑΤΙ; Τι κάνουμε εμείς οι υποτιθέμενοι υγιείς, που 
τα έχουμε όπως λένε 400 τα μυαλά μας. Διαβάζουμε, βλέπουμε 
να μένουμε ΑΜΕΤΟΧΟΙ. Δηλαδή σε εμάς να μην συμβεί και ποιος 

νοιάζεται για αυτούς που έχουν πρόβλημα; Ευγενικοί μου συμπα-
τριώτες οι πιο παλαιοί όταν υπήρχε ένα τέτοιο πρόβλημα στην 
οικογένεια το κράταγαν επτασφράγιστο μυστικό, σήμερα όμως 
πρέπει όλοι να συμπάσχουμε και να συμμετέχουμε σε οργανώ-
σεις και ανθρώπους που αγωνίζονται να εξαλείψουν  αυτό το 
σύμπτωμα της κατάθλιψης ειδικά στα νεαρά άτομα.
Υπάρχουν ειδικοί, οργανώσεις, θεραπείες που μπορούν να βοη-
θήσουν μην αφήνετε το πρόβλημα να σας κυριεύει να σας απο-
δυναμώνει και να σας απομονώνει. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ σε τέτοια κρούσματα όχι μόνο βοηθώντας τα αγα-
πημένα σας πρόσωπα, αλλά γενικά τον συνάνθρωπο μας, δεν 
είναι πλέον κακό ταμπού η κατάθλιψη είναι φυσικό επακόλουθο 
της αγχώδους καθημερινότητας, της επιβίωσης και της αναγνωρι-
σιμότητας. Μην απομονώνεται το φίλο, την φίλη, τον συγγενή που 
έχει σημάδια μελαγχολίας και κατάθλιψης. Αγκάλιασε τον, κάτσε 
δίπλα του, μίλησε του, βγάλτου από το μυαλό τις μαύρες σκέψεις 
ΓΙΝΕ ΣΥΝ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
Θα μπορούσα να γράψω σελίδες για αυτή την καινούρια μάστιγα 
της εποχής μας, βλέποντας τα τελευταία χρόνια να χάνονται 
ΑΘΩΕΣ ΨΥΧΕΣ χαμένοι στην άβυσσο του μυαλού μας. ΣΥΓΚΛΟ-
ΝΙΖΟΜΑΙ να βλέπω παιδιά φίλων μας εδώ και στην Ελλάδα να 
βάζουν τέρμα στην ζωή τους πολλές φορές αβοήθητοι. ΣΥΜΠΑ-
ΡΑΣΤΑΣΟΥ ΕΛΛΗΝΑ – ΕΛΛΗΝΙΔΑ, ΜΠΟΡΕΙΣ!!!
Πάμε τώρα στην όμορφη κοινωνική μας ιστορία

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

Ή
ταν πρωί, περίπου 8:30, όταν ένας ηλικι-
ωμένος περίπου 80 χρονών, με ράμματα 
στον αντίχειρά του, έφτασε στο νοσοκο-
μείο. Είπε ότι ήταν βιαστικός, και ότι είχε 

ένα άλλο ραντεβού στις 9:00.
Η νοσοκόμα που τον ανέλαβε τον έβαλε να καθίσει 
κάπου, γνωρίζοντας ότι θα έπαιρνε πάνω από μια 
ώρα για να τον δει κάποιος γιατρός. Τον είδε να κοι-
τάει επίμονα το ρολόι του και επειδή δεν ήταν και 
πολύ απασχολημένη αποφάσισε να δει…
τη πληγή του. Αφού το εξέτασε προσεκτικά, είδε 
ότι η πληγή στον αντίχειρα είχε επουλωθεί και έτσι 
μίλησε με τους γιατρούς για να αφαιρέσουν τα ράμ-
ματα.
Ενώ του φρόντιζε τα ράμματα, τον ρώτησε αν είχε 

άλλο ραντεβού με γιατρό σήμερα. Ο ηλικιωμένος 
είπε πως δεν είχε ραντεβού με γιατρό αλλά έπρεπε 
να πάει στο γηροκομείο για να φάει πρωινό με τη 
σύζυγό του. Η νοσοκόμα τον ρώτησε πως πήγαινε 
από θέμα υγείας η σύζυγός του…
Ο ηλικιωμένος απάντησε ότι η γυναίκα του ήταν 
θύμα της νόσου Alzheimer. Της είπε ακόμα ότι η 
γυναίκα του δεν ήξερε ποιος ήταν και ότι δεν μπο-
ρούσε να τον αναγνωρίσει τα τελευταία 5 χρόνια.
Η νοσοκόμα έμεινε έκπληκτη, και τον ρώτησε, «Και 
γιατί συνεχίζεις και πας κάθε πρωί, αφού δεν ξέρει 
ποιος είσαι;»
Ο ηλικιωμένος χαμογέλασε, χάιδεψε το χέρι της 
νοσοκόμας και είπε: «Δεν με γνωρίζει, αλλά εγώ εξα-
κολουθώ να ξέρω ποια είναι.»

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ
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Ελληνόπουλα από τον Καναδά 
και τις Ηνωμένες Πολιτείες στην ελληνική Βουλή

ΠΗΓΗ: THESTIVAL.GR

Σ
την συνεδρίαση της  Επιτροπής 
Ελληνισμού της Διασποράς την 
οποία παρακολούθησαν ομογε-
νείς φοιτητές από τ ις ΗΠΑ και 

τον Καναδά, μίλησε την Τετάρτη, ο α-
ναπληρωτής τομεάρχης Εξωτερικών ΝΔ 
για θέματα απόδημου Ελληνισμού, βου-
λευτής Β' Θεσσαλονίκης, Σάββας Ανα-
στασιάδης.
« Αισθάνθηκα υπερηφάνεια, γιατί όλοι 
σας μιλήσατε πάρα πολύ καλά ελλη-
νικά και να μην έχετε ενοχές, ακόμα και 
εσείς που δεν ξέρατε αν πρέπει να μιλή-
σετε αγγλικά ή ελληνικά» τόνισε, στους 
ομογενείς φοιτητές από τις ΗΠΑ και τον 
Καναδά, οι οποίοι παρακολούθησαν  τη 
συνεδρίαση της  Διακομματικής  Επι-
τροπής  για τον Ελληνισμό της Διασπο-
ράς, στο πλαίσιο της  φιλοξενίας τους 
από τη  Γενική Γραμματεία Αποδήμου 
Ελληνισμού, με σκοπό  την σύσφιγξη  
των δεσμών τους με την μητέρα πατρίδα 
και την ενημέρωσή τους γύρω από τα 
Εθνικά μας θέματα και την σύγχρονη 
ελληνική πραγματικότητα.
« Να είστε περήφανοι για αυτό και να 
το καλλιεργήσετε, γ ιατ ί η χώρα που 
κατάγεστε, είναι η χώρα που δίδαξε και 
διέδωσε τον πολιτισμό στον σύγχρονο 
δυτικό κόσμο, που δίδαξε την δημο-
κρατία και η γλώσσα που μιλάτε είναι η 
βάση πολλών δυτικών γλωσσών, ακόμη 

και πολλών ορολογιών που χρησιμοποι-
ούνται στην ιατρική διεθνώς» υπογράμ-
μισε ο κ. Αναστασιάδης
Ο αν. τομεάρχης Εξωτερικών ΝΔ,  στη 
συνέχεια υποστήριξε ότι θα έπρεπε να 
υπάρχει μεγαλύτερη ευχέρεια, να είχε   
φρον τ ίσε ι το πολιτ ικό μας σύσ τημα 
ώστε να μαθαίνουν καλύτερα τα παιδιά 
των απόδημων την Ελληνική γλώσσα 
και από δασκάλους που μπορούν να 
την  διδάξουν σωστά. Για να  μάθουν την 
ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό και 
να διατηρήσουν τις ρίζες και τη σχέση 
τους με την Ελλάδα.
« Ρώτησε ο κύριος Υπουργός, προη-
γουμένως, μια κοπέλα, πού έμαθε τα 
ελληνικά. Αυτή η απορία δεν θα έπρεπε 
να μας διακατέχει. Θα έπρεπε εμείς να 
φροντίσουμε ως πολιτεία, να μαθαίνουν 
τα παιδιά των απόδημων ελληνικά, στα 
σχολεία τα οποία, εκ του συντάγματος, 
έχει υποχρέωση η ελληνική πολιτεία να 
λειτουργεί» ,είπε χαρακτηριστικά

H ομιλία του κ. Αναστασιάδη
" Υποδεχόμαστε, και φέτος με μεγάλη 
χαρά τους επισκέπτες από το εξωτερικό, 
τα Ελληνόπουλα από τον Καναδά και τις 
Ηνωμένες Πολιτείες και θα ήταν, κύριε 
Διευθυντά, ευχής έργο και παρήγορο να 
είχαμε ελληνόπουλα από όλο τον κόσμο.
Το λέω αυτό ως πρόταση, είναι επιδί-

ωξη, δεν μέμφομαι κανέναν και ξέρετε 
ότι προς αυτή την κατεύθυνση όλοι μας 
συμφωνούμε και όλοι θα βοηθήσουμε. 
Επίσης, ξέρετε ότι στα θέματα ειδικά του 
οικουμενικού ελληνισμού, του ελληνι-
σμού της διασποράς, όσον αφορά και 
εμένα αλλά και την παράταξή μου, συμ-
φωνούμε να στηρίζουμε τους Έλληνες 
της ομογένειας και κυρίως τα νέα παιδιά 
της δεύτερης ή της τρίτης γενιάς, όπως 
είναι τα σημερινά. Έχουμε υποχρέωση 
να το κάνουμε και συνταγματική υπο-
χρέωση, αλλά και ηθική υποχρέωση και 
νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση πρέ-
πει να κινηθούμε όλοι, διότι δεχόμα-
στε όλοι ότι η μητρόπολη, η Ελλάδα δεν 
στάθηκε όσο θα έπρεπε δίπλα ή αρωγός 
στην ομογένεια
Ρώτησε ο κύριος Υπουργός, προηγου-
μένως, μια κοπέλα, πού έμαθε τα ελλη-
νικά.
Αυτή η απορία δεν θα έπρεπε να μας 
διακατέχει. Θα έπρεπε εμείς να φρο-
ντίσουμε ως πολιτεία, να μαθαίνουν τα 
παιδιά των απόδημων ελληνικά, σ τα 
σχολεία τα οποία, εκ του συντάγματος, 
έχει υποχρέωση η ελληνική πολιτεία να 
λειτουργεί.
Θα ήθελα απευθυνόμενος στα παιδιά 
να τους πω, ότι ένιωσα ιδιαίτερη περη-
φάνια και ντροπή ή ενοχή, συγχρόνως. 
Αισθάνθηκα υπερηφάνεια, γ ιατί όλοι 
σας μιλήσατε πάρα πολύ καλά ελλη-
ν ικά και να μην έχετε ενοχές, ακόμα 
και εσείς που δεν ξέρατε αν πρέπει να 
μιλήσετε αγγλικά ή ελληνικά. Να είστε 
περήφανοι για αυτό και να το καλλιερ-
γήσετε, γ ιατ ί η χώρα που κατάγεστε, 
είναι η χώρα που δίδαξε και διέδωσε 
τον πολιτ ισμό σ τον σύγχρονο δυτικό 
κόσμο, που δίδαξε την δημοκρατία και 
η γλώσσα που μιλάτε είναι η βάση πολ-
λών δυτικών γλωσσών, ακόμη και πολ-
λών ορολογιών που χρησιμοποιούνται 
στην ιατρική διεθνώς. Γι’ αυτό ένιωσα 
περηφάνεια για σας που μιλάτε ελλη-
νικά, παρόλο που μας είναι γνωστό ότι 
οι συνθήκες που τα μαθαίνε τε ε ίναι 
δύσκολες. Μπορεί να τα μαθαίνετε μέσα 
από τις πολιτισ τικές οργανώσεις, από 

την εκκλησία, από το σπίτι και ελάχι-
στοι από τα σχολεία του Σαββάτου. Θα 
έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη ευχέ-
ρεια για να τα μαθαίνετε καλύτερα και 
σε άλλους χώρους, περισσότερο επιστη-
μονικά, από δασκάλους που μπορούν 
να τα διδάξουν σωστά. Αυτός είναι ο 
λόγος που είπα, ότι νιώθω μια ενοχή ή 
ντροπή, διότι εμείς σαν ελληνική πολι-
τεία δεν μπορέσαμε να το εξασφαλί-
σουμε αυτό σε εσάς και σε άλλες χώρες. 
Πάντως, είναι επιδίωξή μας. Ξέρετε, ότι 
η κοινή πατρίδα μας τα τελευταία χρό-
ν ια έχει διάφορα προβλήματα. Ελπί-
ζουμε, ότι αφού αυτή είναι κοινή κατεύ-
θυνση του πολιτικού συστήματος μας, 
τα επόμενα χρόνια να δώσουμε μεγαλύ-
τερη δυνατότητα και σε εσάς και σε άλλα 
ελληνόπουλα, που θέλουν να μάθουν 
την ελληνική γλώσσα, θέλουν να γνω-
ρίσουν την ελληνική ιστορία και πολιτι-
σμό και να διατηρήσουν τις ρίζες και τη 
σχέση τους με την Ελλάδα, για να μπο-
ρέσετε να το κάνετε.
Κλείνοντας, θέλω να σας συγχαρώ και 
να σας ευχηθώ να περάσετε καλά στην 
Ελλάδα, να αφεθείτε και να διασκεδά-
σετε, διότι η Ελλάδα εκτός όλων των 
άλλων, είναι και καλός τόπος διασκέ-
δασης".

Επίσκεψη και στο ΓΕΕΘΑ
Είκοσι ομογενείς φοιτητές από ΗΠΑ – 
Καναδά επισκέφθηκαν το ΓΕΕΘΑ, σ το 
πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποι-
ούν στην Ελλάδα, υπό την αιγίδα της ΓΓ 
Απόδημου Ελληνισμού του ΥΠΕΞ.
Την επίσκεψη ε ίκοσ ι ομογενών φοι-
τητών από τ ις ΗΠΑ και τον Καναδά 
δέχτηκε το ΓΕΕΘΑ, την Τρίτη 17 Ιουλίου 
2018. Οι ομογενείς φοιτητές βρέθηκαν 
στο ΓΕΕΘΑ στο πλαίσιο επίσκεψης που 
πραγματοποιούν σ την Ελλάδα από 9 
έως 18 Ιουλίου, υπό την αιγίδα της Γενι-
κής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού 
του ΥΠΕΞ.
Κατά την διάρκεια της επίσκεψής τους, 
ε νημερώθηκαν επ ί  θεμά των εθν ι -
κής αμυντικής πολιτικής από επιτελείς 
ΓΕΕΘΑ.
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Τ
ο ότι υπάρχει μία ακόμη Ελλάδα ε-
κτός συνόρων μπορεί να ακούγεται 
υπερβολικό, όμως έχει σε ένα μεγά-
λο βαθμό βάση. Μπορεί το τρίτο με-

γάλο κύμα μετανάστευσης που γνωρίζει η 
χώρα να μην έχει τη δυναμική που είχαν τα 
δύο προηγούμενα (το πρώτο στις αρχές του 
περασμένου αιώνα και το δεύτερο μετά τον 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο) όμως ενισχύει 
σημαντικά τη δεύτερη αυτή Ελλάδα.
Με βάση τα τελευταίες εκτιμήσεις της Γενι-
κής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού 
σήμερα, περισσότεροι από 5.000.000 πολί-
τες ελληνικής καταγωγής ζουν εκτός των 
ελληνικών συνόρων, διεσπαρμένοι σε 140 
χώρες της υφηλίου. Μεγαλύτερη συγκέ-
ντρωση πληθυσμού ελληνικής καταγωγής 
παρατηρούμε στις ΗΠΑ (περί τα 3.000.000), 
με δεύτερη την Ευρώπη (1.000.000)- 
συμπεριλαμβανομένων και των χωρών της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης-, την Αυστρα-
λία (650.000 με 700.000), τον Καναδά (περί 
τις 350.000), την Ασία – Αφρική (περί τις 
100.000) και την Κεντρική και Νότια Αμε-
ρική (περί τις 60.000).
Στην Ευρώπη η μεγαλύτερη κοινότητα βρί-
σκεται στη Γερμανία (υπολογίζεται μεταξύ 
400.000 και 450.000) και ακολουθείται από 
από τη Βρετανία όπου οι ελληνικής καταγω-
γής πολίτες υπολογίζονται σε 400.000 -μαζί 
όμως με την κυπριακή κοινότητα- ενώ από 
τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες ισχυρή 
παρουσία υπάρχει στη Ρωσία (98.000) και 
την Ουκρανία (90.000).

Νεο- μετανάστες
Από το ξέσπασμα της ύφεσης στην Ελλάδα, 
όπως προαναφέρθηκε, υπήρξε ένα νέο κύμα 
μετανάστευσης από Έλληνες στο εξωτερικό. Η 
Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού έχει 
συγκεντρώσει όπου δυνατόν στοιχεία για την 
τάση όπως αυτή καταγράφεται έως σήμερα. Η 
καταγραφή αυτή δεν είναι εύκολη καθώς (για 
φορολογικούς κυρίως λόγους) οι περισσότε-
ροι Έλληνες που μεταναστεύουν δεν έρχονται 
σε επαφή με τις κατά τόπους προξενικές αρχές. 
Παρακάτω αναφέρονται στοιχεία ή εκτιμή-
σεις από τις μεγαλύτερες χώρες-προορισμούς 
Ελλήνων μεταναστών καθώς και στοιχεία σχε-
τικά με την πορεία για το 2016, όπου αυτά είναι 
διαθέσιμα.
ΗΠΑ: Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο Πρε-
σβείας Ουάσιγκτον δεν υπάρχουν στις Προ-
ξενικές μας Αρχές διαθέσιμα στοιχεία για τον 
αριθμό των Ελλήνων που μετανάστευσαν στις 
ΗΠΑ από το 2010 έως σήμερα. Σύμφωνα όμως 
με το Department of Homeland Security των 
ΗΠΑ, όπου ανευρέθησαν σχετικά στοιχεία στο 
διάστημα 2010 έως 2014 έχουν χορηγηθεί σε 
Έλληνες υπηκόους 6.340 άδειες παραμονής 
με καθεστώς μονίμου κατοίκου. Εδώ θα πρέ-
πει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τον πίνακα 
η μετανάστευση στη συγκεκριμένη πενταε-
τία κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση 
με την περασμένη δεκαετία, καθώς το 2000-
2009 άδεια παραμονής έλαβαν 16.841 Έλλη-
νες υπήκοοι.
Καναδάς: Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο Πρε-
σβείας Οτάβα και με στατιστικά στοιχεία του 

Καναδικού Υπουργείου Μετανάστευσης, Προ-
σφύγων και Ιθαγένειας, στο διάστημα 2010 
έως το πρώτο τρίμηνο του 2016 έχουν χορηγη-
θεί σε Έλληνες υπηκόους 1.616 άδειες παρα-
μονής με καθεστώς μονίμου κατοίκου. Επίσης, 
στο διάστημα 2010 έως 2014 έχουν χορηγηθεί 
687 προσωρινές άδειες εργασίας σε Έλληνες 
υπηκόους. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία ο 
αριθμός των Ελλήνων που έχουν μεταναστεύ-
σει στον Καναδά δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος, 
όμως είναι σαφής η αυξητική τάση τα τελευ-
ταία χρόνια. Εκτιμάται ότι ο αριθμός των Ελλή-
νων που έχουν εγκατασταθεί στον Καναδά 
είναι μεγαλύτερος, καθ’ όσον είναι πιθανόν 
να υπάρχουν Έλληνες που εργάζονται στον 
Καναδά είτε παρανόμως είτε με διπλή υπηκο-
ότητα, οπότε λογίζονται ως Καναδοί πολίτες.
Αυστραλία: Σύμφωνα με στοιχεία των διπλω-
ματικών μας Αρχών(2015) , αφίξεις νέων Ελλή-
νων παρατηρήθηκαν μετά το 2010, με ροή 
περί τους 9.000 κατ’ έτος. Οι περισσότεροι 
όμως εξ αυτών δεν καταγράφονται ως νέες 
αφίξεις, γιατί πρόκειται για Ομογενείς με διπλή 
υπηκοότητα, που είχαν παλιννοστήσει και επι-
στρέφουν λόγω της κρίσης στην Ελλάδα, στην 
Αυστραλία. Συνεχίζεται επίσης η άφιξη νέων 
με σπουδαστική βίζα, που τους επιτρέπει και 
μερική απασχόληση. Η εφαρμογή-από τον 
Σεπτέμβριο 2016 της διμερούς Συμφωνίας 
Ελλάδος-Αυστραλίας για την κινητικότητα των 
Νέων ( Work and Holiday Visas) θα βοηθήσει 
πολλούς νέους, αποφεύγοντας έτσι τη σπου-
δαστική βίζα που έχει δίδακτρα.
Ολλανδία: Σύμφωνα με το Προξενικό Γραφείο 
στη Χάγη δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά 
στοιχεία καταγεγραμμένα. Ωστόσο τα τελευ-
ταία έτη έχει παρατηρηθεί αυξημένη προσέ-
λευση Ελλήνων στο Προξενικό Γραφείο. Από 
στατιστικά στοιχεία της Ομοσπονδίας Ελληνι-
κών Κοινοτήτων Ολλανδίας προκύπτει αύξηση 
του μεταναστευτικού ρεύματος, καθώς από 
16.000 Έλληνες που ήταν πριν το 2010, ο αριθ-
μός αυτός ανέρχεται σήμερα σε 24.000, χωρίς 
να συμπεριλαμβάνονται οι περίπου 2.500 φοι-
τητές.
Αυστρία: Σύμφωνα με στοιχεία της αυστρια-
κής Στατιστικής Υπηρεσίας, μεταξύ 2010-2015 
εγκαταστάθηκαν στην Αυστρία συνολικά 6165 
Έλληνες. Παλιννόστησαν 3235.
Δανία: Ο συνολικός αριθμός Ελλήνων που 
διαμένουν στη χώρα, την πρώτη ημέρα του 
2016 , όπως καταγράφεται από τη δανική στα-

τιστική υπηρεσία ήταν 2360 άτομα (όταν την 
αντίστοιχη ημέρα του 2010 ήταν 941). Παρα-
τηρείται αύξηση του αριθμού των Ελλήνων, 
ιδιαιτέρως αυτών της ηλικιακής ομάδας 25-29 
ετών.
Ηνωμένο Βασίλειο: Σύμφωνα με τα στοι-
χεία του βρετανικού Υπουργείου Εργασίας & 
Συντάξεων, ο αριθμός των Ελλήνων που έχουν 
αποκτήσει Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης 
(National Insurance Number, NIN) έχει αυξηθεί 
σημαντικά τα τελευταία έτη. Ο Αριθμός Κοι-
νωνικής Ασφάλισης είναι απαραίτητος για την 
είσοδο στην αγορά εργασίας του Ηνωμένου 
Βασιλείου και αποτελεί τον ασφαλέστερο δεί-
κτη για τον αριθμό των Ελλήνων που μεταβαί-
νουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για απασχόληση.
Η συντριπτική πλειοψηφία των εγγεγραμμέ-
νων (περίπου 90% του συνόλου) ανήκει στην 
ευρύτερη ηλικιακή ομάδα 18-44 ετών, ενώ 
σημαντική ποσοστιαία άνοδο παρουσιάζει 
και η ηλικιακή ομάδα 45-59 ετών. Κατά φύλο, 
οι εγγεγραμμένοι το 2015 κατανέμονται κατά 
περίπου 45% σε γυναίκες και 55% άνδρες.
Γερμανία: Σύμφωνα με στοιχεία της Γερμανι-
κής Στατιστικής Υπηρεσίας DESTATIS ο αριθ-
μός των Ελλήνων που μετανάστευσαν στη Γερ-
μανία κατά τα έτη 2010-2015 είναι 157.055.
Βέλγιο: Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία 
ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ελλη-
νικών κοινοτήτων και της Μητρόπολης Βελ-
γίου, ο αριθμός των Ελλήνων που εγκαταστά-
θηκαν στο Βέλγιο από το 2010 μέχρι σήμερα 
υπολογίζεται στις 5000.
Φινλανδία: Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 
των φινλανδικών αρχών από το 2010 έως το 
2015 έχουν μετοικήσει στη Φινλανδία 430 
Έλληνες: 250 άνδρες και 180 γυναίκες. Στη 
Φινλανδία κατοικούν συνολικά 1239 Έλληνες.
Λουξεμβούργο: Σύμφωνα με την υπηρεσία 
μετανάστευσης του Υπ. Εξωτερικών Λουξεμ-
βούργου, ο αριθμός των Ελλήνων πολιτών 
στο Λουξεμβούργο το 2014 ήταν 2108, ενώ το 
2015 ήταν 2572.
Κούβα: Σύμφωνα με την κρατική στατιστική 
υπηρεσία της Κούβας, στο διάστημα 2010-
2015 έχουν μεταναστεύσει στην Κούβα 29 
Έλληνες πολίτες.
Ελβετία: Οι Έλληνες που εγκαταστάθηκαν 
τα τελευταία χρόνια στην περιοχή δικαιοδο-
σίας του Γενικού Προξενείου Γενεύης (Καντό-
νια Γενεύης, Βω (Vaud) και Βαλαί (Valais)) υπο-
λογίζονται σε περίπου 5.000. Η πλειονότητά 
τους είναι υψηλής μορφώσεως και εργάζονται 
σε νοσοκομεία, πολυεθνικές εταιρίες, πανε-
πιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, 
τραπεζικούς οργανισμούς και άλλες ιδιωτι-
κές εταιρίες.
Νορβηγία: Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστι-
κής Υπηρεσίας της Νορβηγίας ο αριθμός των 
Ελλήνων που μετανάστευσαν στην Νορβηγία 
κατά τα έτη 2010-2016 είναι 9.041.
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Μετά το 2010 
παρατηρήθηκε μια αυξητική τάση έλευσης 
Ελλήνων. Από 1.500 ομογενείς το 2010, ανήλ-
θαν στους 1.850 το 2011, σε 2.600 το 2012 
και σε 3.352 το 2013. Δραστηριοποιούνται 
κυρίως στον κατασκευαστικό τομέα, στο 
εμπόριο, στα ναυτιλιακά, στον τουρισμό.
Κατάρ: Από 450 ομογενείς το 2008, έφθασαν 
το 2014 στους 1.000 και συνεχίζει αυξητική 
τάση. Οι περισσότεροι απασχολούνται στις 
κατασκευές. 

Πόσοι (και πού) είναι οι Έλληνες του εξωτερικού 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Στο Λεβίδι Αρκαδίας

Κάπου εκεί στην Μαντινεία

Το καμάρι της Ελλάδας

Και χωριό με ιστορία.

Άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο

Είναι προοδευτικοί

Προικισμένοι μ’ εξυπνάδα

Πατριώτες ξακουστοί.

Παλικάρια οι Λεβιδιώτες

Το ‘δειξαν από παλιά

Παν’ απ΄ όλα πατριώτες

Με λιονταριού καρδιά.

Γέννησε αυτός ο τόπος

Μέχρι και πρωθυπουργό

Αξιωματικούς λεβέντες

Στον ελληνικό στρατό.

Πολεμώντας με ανδρεία

Εναντίον στην Τουρκία

Γράφτηκαν στην ιστορία

Ήρωες απ’ τον Μοριά.

Το χωριό σας ν’ αγαπάτε

Όσοι βρίσκεστε μακριά

Και ποτέ να μην ξεχνάτε

Είστε Λεβιδίου παιδιά

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΠΠΑΣ

ΒΛΑΧΟΣ

Ο
ι αγαπημένοι μας ομογενείς έ-
χουν ανταποκριθεί με συγκινητι-
κή προθυμία στην κατά καιρούς 
έκκληση του Σεβασμιωτάτου 

Μητροπολίτη μας κ. Ευσταθίου, για συμπα-
ράσταση και βοήθεια οικονομική, προκει-
μένου τα ιδρύματα της τοπικής Εκκλησίας 
να συνεχίσουν απρόσκοπτα την προσφορά 
τους στους ηλικιωμένους και τους ανήμπο-
ρους αδελφούς μας.
Ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης και 
αγάπης, η Ιερά Μητρόπολη μας προσκαλεί 

και φέτος όλους τους ομογενείς την Δευτέρα 
20 Αυγούστου 2018 στις 7.30 το απόγευμα, 
στο προσφάτως εγκαινιασμένο Mystras 
Grand Palace Resort, ιδιοκτησίας των κατα-
ξιωμένων συμπατριωτών μας Δημητρίου 
και Γεωργίας Καλοειδή, προκειμένου να 
τους δεξιωθεί και να ψυχαγωγηθούν με 
ευχάριστη μουσική.
Η πρόσκληση ισχύει για όλους ανεξαιρέτως 
τους ομογενείς και τις οικογένειές τους και 
για τους εκπροσώπους ομογενειακών συλ-
λόγων και σωματείων.

Ετήσια εορτή της 
Μητροπόλεως Σπάρτης στο 
Μυστρά για τους ομογενείς

ΠΗΓΗ: MARTYRIA.GR
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Τ
ην ώρα που η κυβέρνηση εμπαί-
ζει τους όπου γης ομογενείς με 
το θέμα του δικαιώματος ψήφου 
στις εθνικές εκλογές, και το –πά-

λαι ποτέ- Συμβούλιο Απόδημου Ελληνι-
σμού (ΣΑΕ) πνέει τα λοίσθια, η Κεντρι-
κή Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και 
ο πρόεδρός της κ. Γεώργιος Πατούλης, 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες να γεφυ-
ρώσουν τις ελληνικές κοινότητες του ε-
ξωτερικού, με το εθνικό κέντρο.
Το μεσημέρι της Τετάρτης, στη διάρ-
κεια Συνέντευξης Τύπου στα γραφεία 
της ΚΕΔΕ, ανακοινώθηκε και επίσημα 
η δημιουργία ειδικού τμήματος Απόδη-
μου Ελληνισμού στο πλαίσιο του κορυ-
φαίου οργάνου εκπροσώπησης των 
δήμων της χώρας, με στόχο «να δοθούν 
λύσεις στις παθογένειες που κρατούν 
μακριά τη διασπορά από την πατρίδα» 
όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ.Πα-
τούλης, παρουσία των προέδρων των 
ελληνικών κοινοτήτων Μελβούρνης και 
Μόντρεαλ κ.κ. Βασίλη Παπαστεργιάδη 
και Νικόλαου Παγώνη αντίστοιχα.
Όπως ανακοίνωσε ο κ.Πατούλης, φιλο-
δοξία του Γραφείου Αποδήμων Ελλήνων 
της ΚΕΔΕ, είναι :
H παροχή σε κάθε ομογενή -που συνα-
ντά προβλήματα στο γραφειοκρατικό 
κράτος- της δυνατότητας συμβουλών 
και επίλυσης προβλημάτων στα ζητή-
ματα δήμων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
της ιδιαίτερης πατρίδας του.
Η συμβολή στο να δημιουργηθεί αμφί-
δρομη σχέση μεταξύ των ομογενών και 
της Μητέρας Πατρίδας και των τοπικών 
κοινωνιών, με τη διαμεσολάβηση της 
ΚΕΔΕ προς τις Αρχές σε κεντρικό διοικη-
τικό και αυτοδιοικητικό επίπεδο.
Να συντελέσει στην εγκατάσταση κλίμα-
τος αμέριστης εμπιστοσύνης μεταξύ των 

αποδήμων Ελλήνων και των δυνατοτή-
των και υποδομών της χώρας, για την 
προσέλκυση επενδύσεων σε τοπικό και 
εθνικό επίπεδο και στην υποστήριξη ως 
προς τις απαραίτητες διαδικασίες προς 
τις Αρχές.

Να παρέχει την πίεση προς τη νομοθε-
τική εξουσία, ώστε να υπάρξει η δυνα-
τότητα της εθνικής ψήφου όλων των 
απανταχού ομογενών Ελλήνων και των 
Ελλήνων του εξωτερικού.
«Τα 5 εκατ. Ελλήνων ομογενών, που 
ε ίναι διασκορπισμένοι σε όλε ς τ ις 
γωνιές του πλανήτη, αποτελούν μια 
μεγάλη αναξιοποίητη –από την Ελλάδα- 
δύναμη. Στόχος μας είναι, να μην έρχο-
νται οι ομογενείς μας μόνο για διακο-
πές, αλλά να διαμορφωθεί το ανα-
γκαίο κλίμα ώστε να μπορούν να επεν-
δύουν χωρίς προβλήματα, βοηθώντας 
σημαντικά την δύσκολη αυτή εποχή 
την πατρίδα μας. Ως ΚΕΔΕ πιστεύουμε 
ακράδαντα στις προοπτικές που μπο-
ρεί να δημιουργήσει η ουσιαστική συμ-
βολή των ομογενών σ την ανάπτυξη 
της χώρας σε συνεργασία βέβαια με 
την τοπική αυτοδιοίκηση» δήλωσε στο 
protothema.gr ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ 

κ.Γεώργιος Πατούλης, τονίζοντας πως 
η λειτουργία του Γραφείου Αποδήμων 
Ελλήνων, επιδιώκει να συμβάλλει στην 
επίλυση προβλημάτων που οι Έλληνες 
του εξωτερικού συναντούν στο γραφει-
οκρατικό κράτος στο πλαίσιο των δυνα-

τοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι 
δύο από τις μεγαλύτερες ομογενεια-
κές κοινότητες του εξωτερικού, δήλω-
σαν ενθουσιασμένοι με την πρωτοβου-
λία της ΚΕΔΕ, δίνοντας δημόσια εύσημα 
στον κ.Πατούλη για την συγκεκριμένη 
κίνηση, αλλά και για τα όσα προηγήθη-
καν με την καμπάνια του «Ιατρικού Του-
ρισμού Υγείας» στο εξωτερικό.

«Είναι μία απίσ τευτη κ ίνηση, που 
έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό. 
Πιστεύω πως με την ίδρυση και λειτουρ-
γία του, το Γραφείο Αποδήμων Ελλή-
νων της ΚΕΔΕ θα αποτελέσει σημείο 
αναφοράς για τον απόδημο Ελληνισμό 
και ίσως βοηθήσει ουσιαστικά ώστε 
να υπάρξει επιτέλους «ρεύμα» ομο-
γενών που θα ήθελαν να επενδύσουν 
σ την Ελλάδα» δήλωσε ο κ.Βασ ίλης 
Παπαστεργιάδης, πρόεδρος της Ελλη-
νικής Κοινότητας Μελβούρνης, τονίζο-
ντας πως το μεγαλύτερο πρόβλημα στην 
Ελλάδα σήμερα για έναν Έλληνα του 
εξωτερικού ή έναν ξένο που θα θελή-
σουν να επενδύσουν στη χώρα, είναι 
η ανίκητη γραφειοκρατία, αλλά και η 

υψηλή φορολογία.
Από την πλευρά του ο κ.Νικόλαος Παγώ-
νης, πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότη-
τας Μείζονος Μόντρεαλ, επεσήμανε 
πως η πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ έρχεται 
να καλύψει μέρος των σκοπών του Συμ-
βουλίου Απόδημου Ελληνισμού, που 
ιδρύθηκε το 1995 με τις καλύτερες προ-
θέσεις αλλά στην πορεία … ξεθώριασε 
και σήμερα έχει ατονήσει τη δράση του. 
«Η ιδέα του κ.Πατούλη είναι εξαιρετική 
και έρχεται να καλύψει το κενό του ΣΑΕ. 
Σημαντικό είναι επίσης πως εμπλέκονται 
πλέον οι τοπικές κοινωνίες μέσω των 
δήμων σε όλη τη χώρα, που μπορούν 
να αποτελέσουν τις καλύτερες γέφυρες 
με τους όπου γης Έλληνες» δήλωσε ο 
κ.Παγώνης.
Το Γραφείο Αποδήμων Ελλήνων της 
ΚΕΔΕ θα στεγάζεται σε αυτόνομο γρα-
φείο εν τός του Ινσ τ ιτούτου Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) της ΚΕΔΕ επί της 
Χαριλάου Τρικούπη. Όπως ανακοίνωσε 
ο κ.Πατούλης, θα είναι στελεχωμένο με 
το αναγκαίο επιστημονικό και διοικη-
τικό προσωπικό, ενώ άμεσα θα λειτουρ-
γήσει και σχετική ψηφιακή διαδικτυακή 
πλατφόρμα που θα συνδέει τις ελληνι-
κές κοινότητες του εξωτερικού, με το 
Γραφείο Αποδήμων Ελλήνων της ΚΕΔΕ, 

τις τα γραφεία των Περιφερειακών Ενώ-
σεων Δήμων της χώρας καθώς και τους 
δήμους σε όλη την επικράτεια.
Στη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου, 
οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων Μελ-
βούρνης και Μόντρεαλ, αναφέρθηκαν 
επίσης στην αναγκαιότητα να δοθεί η 
δυνατότητα ψήφου στους Έλληνες του 
εξωτερικού, με αφορμή και τη σχετική 
συζήτηση που διεξάγεται αυτές τις ημέ-
ρες στη Βουλή επί της τροπολογίας του 
υπ. Εσωτερικών για σύσταση επιτροπής 
που θα εξετάσει το θέμα της ψήφου των 
εκτός επικράτειας Ελλήνων πολιτών. Οι 
ίδιοι ωστόσο εμφανίστηκαν απαισιόδο-
ξοι για τις τελικές προθέσεις της κυβέρ-
νησης. 

Γραφείο Απόδημου Ελληνισμού ιδρύει ο 
Πατούλης με την ομογένεια
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Συγκέντρωση Μακεδονικών συλλόγων 
της περιοχής μας πραγματοποίησε η 

Παμμακεδονική του Τορόντο για ανταλλαγή 
απόψεων για το πρόβλημα της πρόσφατης 

συμφωνίας της Ελλάδας με τα Σκόπια.
Στη φωτογραφία, το Συμβούλιο της 

Παμμακεδονικής Τορόντο.
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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

Αλίκη Βουγιουκλάκη & Αλέκος Αλεξανδρακης

Στρατιώτες παρελαύνουν μπροστά από τον Λευκό Πύργο

Πειραιάς. Χαλκωματάς (1930)

Πωλητής πάγου στην Ελλάδα

Ψαράδες το 1953 ετοιμάζουν δίχτυα πριν βγουν στην θάλασσα Η ακαδημία των Αθηνών

9 Φεβρουαρίου 1954: ο ανδριάντας του έφιππου Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, 
τοποθε-τείται στη νέα του θέση, μπροστά στην Παλαιά Βουλή στην Αθήνα Τα τρόλεϊ στην Αθήνα. Φωτογραφία του 1999

Η «εξοχή» των Αθηνών, το Μεταξουργείο του 1835.Οικία Κόντε Βότσαρη (νυν οικία 
Α-ριστομένη Προβελέγγιου, στη γωνία των οδών Μυλλέρου και Κεραμεικού).

Το Ζοναρς που βασίλευε τη δεκαετία του 1960 με όλη την αφρόκρεμα της Αθήνας να το έχει επισκεφθεί ουκ ολίγες φορές
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Αποβαση στην Ικαρία

Εφτά Ελληνοκαναδοί, Γιώργος και Ελίζα Γκέκας, Χρήστος και Έμμα Δή-
μας, Έφη Τσάτσος, Νάνσυ Αθανασοπούλου Μυλωνάς και Μαρία Φωτιά-
δη έκαναν επιτυχή απόβαση στην Ικαρία!



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ42 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

20 Ιουλίου 2018
www.hellasnews-radio.com

Έ
ντονα αν τ ιδρούν οργανώσεις 
της Ελληνικής Ομογένειας, των 
Αρμενίων και των Χρισ τιανών 
(Defense of Christians -IDC), στην 

απόφαση του Λευκού Οίκου να ζητήσει 
από τη Γερουσία να αφαιρέσει κείμενο 
νόμου, που θέτει περιορισμούς στον 
προϋπολογισμό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, 
για την πώληση των μαχητικών F-35 στην 
Τουρκία.
Η είδηση προκάλεσε οργή και σύμφωνα 
με πληροφορίες, ομάδα γερουσιαστών 
αναμένεται να αντιδράσει στην προσπά-
θεια της αμερικανικής κυβέρνησης να 
«καλοπιάσει» τον ισλαμιστή πρόεδρο 
της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν. Ο επικε-
φαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού 
στο Λευκό Οίκου, Μικ Μαλβέινι, έστειλε 
επιστολές στον πρόεδρο της επιτροπής 
Επιτροπής Διάθεσης των Κονδυλίων της 
Γερουσίας, Ρίτσαρντ Σέλμπι, τον επικεφα-
λής της μειοψηφίας Πάτρικ Λίχι και τον 
επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερου-
σία Λίντσεϊ Γκράχαμ.
Ο κ. Μαλβέινι αναφέρει τα εξής για την 
Τουρκία: «Η κυβέρνηση αντιτίθεται στο 
παράρτημα 7046 (δ) (3) του νομοσχεδίου 
το οποίο περιορίζει τη χρήση πόρων 
γ ια τη με ταφορά αεροσκαφών F-35 
στην Τουρκία. Η Τουρκία είναι σημα-

ντική σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και συμπερι-
λαμβάνεται στους διεθνείς συμμετέχο-
ντες στο πρόγραμμα F-35 από το 2002. Η 
κυβέρνηση συμμερίζεται τις ανησυχίες 
του Κογκρέσου σχετικά με τις πρόσφα-
τες τουρκικές ενέργειες, αλλά αντιτίθεται 
στο λεκτικό που περιορίζει προληπτικά 
την δυνατότητά της να εργαστεί μαζί με 
την Τουρκία για να αντιμετωπίσει αυτές 
τις ανησυχίες».

Στην ανακοίνωσή τους, η Αρμεν ική 
Εθνική Επιτροπή Αμερικής, η οργάνωση 
«Defense of Christians (IDC)» και το Συμ-
βούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας 
(HALC) εκφράζουν την έντονη απογοή-
τευσή τους για την ξαφνική αντίθεση του 
Λευκού Οίκου στους περιορισμούς που 
επέβαλε το Κογκρέσο στην πώληση των 
μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρ-
κία.

«Η αντίθεση του Προέδρου Τραμπ στη 
δικομματική συναίνεση σχετικά με τους 
περιορισμούς που έχουν τεθεί βάση της 
κοινής λογικής στην απερίσκεπτη μετα-
φορά αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, 
περιορίζει δραματικά τους αμερικανι-
κούς μοχλούς πίεσης, υπονομεύοντας 
την ικανότητά μας να διασφαλίσουμε είτε 
την απελευθέρωση του πάστορα Άντριου 
Μπράνσον από την Τουρκία είτε να εμπο-
δίσουμε την Τουρκία να αγοράσει ρωσι-
κούς αντιαεροπορικούς πυραύλους S- 
400» αναφέρει η κοινή ανακοίνωση των 
τριών οργανώσεων.
«Δυσ τυχώς, λαμβάνον τας αυτή την 
κοντόφθαλμη στάση, ο Πρόεδρος Τραμπ 
δε ίχ νε ι  αδυναμία,  υπονομεύον τας 
σοβαρά τη διαπραγματευτική θέση της 
Αμερικής έναντι της Τουρκίας του Ερντο-
γάν» υποστηρίζεται στην ανακοίνωση 
στην οποία η τρεις οργανώσεις τονί-
ζουν: «Ενθαρρύνουμε τους ηγέτες του 
Κογκρέσου να προχωρήσουν γρήγορα 
στη θέσπιση κανονιστικών περιορισμών 
για τα F-35 και άλλες πωλήσεις / μεταφο-
ρές προηγμένων οπλικών συστημάτων 
και γενικότερα, να αναλάβουν μια πολύ 
καθυστερημένη πολιτική επανεξέταση 
των σχέσεων των ΗΠΑ με το αυξανόμενα 
εχθρικό τουρκικό καθεστώς».

ΗΠΑ: Αντιδράσεις από την ελληνική ομογένεια 
για την αποστολή των F35 στην Τουρκία



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 43TOΡΟΝΤΟ
20 Ιουλίου 2018

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ44 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

20 Ιουλίου 2018
www.hellasnews-radio.com



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 45TOΡΟΝΤΟ
20 Ιουλίου 2018

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΝΩΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 

ΖΗΤΑ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟ
ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ, 2-3 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΚΑΙ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ
ΕΠΑΦΗ ΜΟΝΟΝ ΜΕ E-MAIL

dimitripap2009@hotmail.com
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Έ
νας άνδρας βρίσκεται στο νοσοκομείο μετά από έναν καβγά που ξέσπασε σε ένα 
κτίριο διαμερισμάτων στην περιοχή Danforth Road και Warden Avenue. Οι πρώτες 
βοήθειες κλήθηκαν στη σκηνή στο Burnhill Road λίγο μετά τις 6:30 π.μ. την Τετάρτη. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας το θύμα, που φέρεται ότι είναι κοντά 

στα 30 του, αποκομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με απειλητικές για τη ζωή πληγές. 
Δεν υπήρξε αναφορά για τους υπόπτους. Η αστυνομία συνεχίζει να ερευνά.

Σ
ύμφωνα με νέα στοιχεία που δη-
μοσίευσε η Environics Analytics, 
οι Torontonians προκαλούν το κα-
πνίζουν γύρο στο 141,7 εκατομμυ-

ρία δολάρια μαριχουάνατο χρόνο. Παρά 
το πάθος της πόλης για την κάνναβη, η ε-
ταιρεία αναλύσεων διαπίστωσε επίσης ότι 
το 54% των κατοίκων του Τορόντο πιστεύ-
ει ότι η κάνναβη θα έχει αρνητική επίδρα-
ση στην εγχώρια ζωή τους. Το μέσο κόστος 

ενός γραμμαρίου στον Καναδά είναι 7,36 
δολάρια, ενώ είναι 7,67 δολάρια στο Το-
ρόντο. Τα στοιχεία αποκάλυψαν επίσης ότι 
η μαριχουάνα είναι πιο δημοφιλές μεταξύ 
των νέων. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέ-
σει ορισμένα προβλήματα, καθώς τα condo 
boards μάχονται για να απαγορεύσουν το 
κάπνισμα πριν από τις 17 Οκτωβρίου, όταν 
η μαριχουάνα θα γίνει επίσημα νόμιμη σε 
όλο τον Καναδά.

Η 
αστυνομία του Peel έ-
χει εκκαθαρίσει μία ύ-
ποπτη τσάντα στο Διε-
θνές Αεροδρόμιο του 

Pearson μετά από αρχικές ανα-
φορές ότι έκλεισαν δρόμους στο 
Terminal 1. Η αστυνομία αντα-
ποκρίθηκε σε μια κλήση περί-
που στις 1 μ.μ. Την Τετάρτη, αφού 
βρέθηκε εξωτερική τσάντα σε ε-
κείνο το σημείο. Μια μονάδα K-
9 ήταν η πρώτη που έφτασε στη 
σκηνή και διεξήγαγε έναν προκα-
ταρκτικό έλεγχο. Μετά τον έλεγ-
χο αυτό, διαπιστώθηκε ότι πρέ-
πει να κληθεί η Μονάδα Εκρηκτι-
κών Συσκευών (EDU). Διεξήχθη 
έρευνα και η αστυνομία έκρινε 
ότι η συσκευασία ήταν αβλαβής. 
Οι δρόμοι προς το επίπεδο εδά-
φους του τερματικού σταθμού 1 
έκλεισαν, αλλά από τότε άνοιξαν 
ξανά. Το κλείσιμο δεν επηρέασε 
δυσμενώς τις πτήσεις εντός και ε-
κτός του Pearson.

Σύμφωνα με έρευνα στο Τορόντο 
καπνίζουν περίπου 141εκατομμύρια 
δολάρια μαριχουάνα

Βρέθηκε ύποπτη τσάντα στο 
αεροδρόμιο Pearson

 5χρονος βρέθηκε με τραύμα στο κεφάλι λίγες 
ώρες μετά την εξαφάνιση του 

Έ
νας πεντάχρονο αγόρι από το 
Brampton που αγνοούνταν, βρί-
σκεται σε σταθερή αλλά κρίσιμη 
κατάσταση αφού βρέθηκε κοντά 

στις σιδηροδρομικές ράγες, όχι μακριά 
από το σημείο όπου είχε αναφερθεί ότι 
χάθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Το 
αγόρι βρέθηκε λίγο πριν τις 7 το πρωί 
κοντά στα τρένα, λίγα τετράγωνα από το 
σπίτι του στο McHardy Court και την περι-
οχή McMurchy Avenue, κοντά στην Queen 
Street και το McLaughlin Road. Οι παρα-
ϊατρικόι ανέφεραν ότι το αγόρι μεταφέρ-
θηκε στο νοσοκομείο με απειλητικό για τη 
ζωή τραύμα στο κεφάλι, αλλά η αστυνομία 
δεν επιβεβαίωσε την έκταση των τραυμα-
τισμών του.. Η αστυνομία, που βρήκε το 
αγόρι, το έβαλε  σε ασθενοφόρο. Η μητέρα 
του έτρεξε στην περιοχή όπου βρέθηκε το 
παιδί της και κατέρρευσε καθώς οι αξιω-
ματικοί έβαζαν το παιδί της στο ασθενο-
φόρο. Οι παραϊατρικοί λένε ότι το αγόρι 
θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσο-
κομείο Orgne  σε σταθερή αλλά κρίσιμη 
κατάσταση. Η αστυνομία δεν δήλωσε πως 

έλαβε τα τραύματα από το αγόρι ή αν οι 
τραυματισμοί προκλήθηκαν από ένα τρένο 
στην περιοχή.

Άνδρας βρέθηκε μαχαιρωμένος στην 
περιοχή της Ντάνφορθ
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LIFE

 Kara Del Toro:
Προκαλεί εγκεφαλικά! 

Η Kara Del Toro 
είναι μοντέλο που 
έχει συνεργαστεί 
με πολλές γνωστές 
εταιρείες και φυσικά 
έχει κάνει πολλές 
φωτογραφίσεις σε 
περιοδικά.

Το 26χρονο μοντέλο 
από το Τέξας 
αγαπάει πολύ το 
καλοκαίρι και 
μάλλον γι’ αυτό δεν 
σταματά να ανεβάζει 
σέξι φωτογραφίες.

“Ανέβασε” τη 
θερμοκρασία στα 
ύψη ποζάροντας 
με το μαγιό της 
και έκανε τους 
θαυμαστές της που 
την ακολουθούν 
να θαυμάσουν το 
υπέροχο γούστο της.

Ό, τι και να φορέσει 
το καλλίγραμμο 
κορμί της τονίζεται 
και αναδεικνύεται. 
Άλλωστε οι τέλειες 
αναλογίες της την 
έκαναν διάσημη. 
Η ίδια επιλέγει 
να δημοσιεύει στο 
Instagram της 
φωτογραφίες με 
μαγιό ή και… χωρίς.

Καταφέρνει και 
κολάζει το πλήθος με 
κάθε της ανάρτηση.
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Ο 
Κ ώ σ τ α ς 
Σόμμερ και 
η Ναυσικά 
Παναγιωτα-

κοπούλου απολαμβά-
νουν τις διακοπές τους 
στην Σκόπελο. Το ερω-
τευμένο ζευγάρι κάνει 
τις βουτιές του σε πα-
ραλίες του νησιού και 
όχι μόνο. Απολαμβά-
νουν και την πισίνα του 
Natura Boutique Hotel 
Skopelos όπου και δια-
μένουν.  Είναι ιδιαίτερα 
τρυφεροί και διαχυτι-
κοί μεταξύ τους και έ-
χουν μάτια μόνο ο ένας 
για τον άλλο.
Ο Κώσ τας Σόμμερ 
ποζάρει στο κινητό 
της αγαπημένης του, η 
οποία τραβά τις ανα-
μνηστικές φωτογρα-
φίες των διακοπών 
τους.  Στο ίδιο ξενο-
δοχείο κάνουν τις δια-
κοπές τους και η Έμυ 
Λιβανίου, αλλά και η 
Νίνα Λοτσάρη.

Της πρόσφεραν 

60.000 ευρώ για να 

ποζάρει γυμνή

Ένα αναπάν τε χο μήνυμα 
δέχθηκε η Χριστίνα Αλούπη 
στο Instagram από θαυμα-
στή της που ήθελε να τη δει 
γυμνή.  Η παρουσιάστρια 
δεν το πίστευε όταν άνοιξε το 
μήνυμα και διάβασε ότι ο απο-
στολέας του θέλει να της δώσει 
60.000 ευρώ προκειμένου να 
του ποζάρει γυμνή στο Skype 
για λίγα λεπτά της ώρας.
H Χριστίνα γνωστοποίησε το 
γεγονός μέσα από τον προσω-
πικό της λογαριασμό δημοσι-
εύοντας τα όσα διάβασε.

Το μήνυμα του νικητή 

του Τουρκικού survivor 

στον Ηλία Γκότση

Ο νικητής του ελληνικού 
survivor, Ηλίας Γκότσης και 
ο νικητής του Τουρκικού 
ριάλιτι επιβίωσης, ο Adem 
Kilicci αντάλλαξαν μηνύ-
ματα! Ο Adem έστειλε στον 
Ηλία μήνυμα στο instagram 
γράφοντάς του στα αγγλικά: 
«Συγχαρητήρια αδερφέ» και 
ο Ηλίας του απάντησε: «Σε 
ευχαριστώ αδερφέ…. Συγχα-
ρητήρια και σε εσένα.».

Η Ζόζεφιν κολάζει την Πάρο 
με τις σέξι εμφανίσεις της με 
μπικίνι και δίνει μία γεύση 
στους διαδικτυακούς φίλους 
της, οι οποίοι σχολίασαν το 
πιστόλι που έχει… χαράξει 
στην πίσω όψη της!

Η ξανθιά τραγουδίστρια φαί-
νεται πως έχει ξεπεράσει τον 
χωρισμό της από τον εφο-
πλιστή, Βασίλη Μιχαήλ, και 
απολαμβάνει ευδιάθετη με 
την παρέα της τον ήλιο και τη 
θάλασσα.

Ζει τον έρωτά του στην 
Σκόπελο

Η Ρία Αντωνίoυ γδύθηκε 
ξανά 

Ελληνίδα 

τραγουδίστρια κολάζει 

με καυτό μαγιό

Η 
Αθηνά Οικονομάκου τον τελευταίο 
καιρό βρίσκεται στη Μύκονο κα-
θώς εκεί δραστηριοποιείται επι-
χειρηματικά ο σύζυγός της Φίλιπ-

πος Μιχόπουλος. Η ηθοποιός που συνδυάζει 
διακοπές και δουλειά απόλαυσε το πρώτο 
της μπάνιο στη θάλασσα και έστρεψε όλα τα 
βλέμματα πάνω της. Τέσσερις μήνες μετά τη 

γέννηση του γιου της έχει χάσει τα κιλά της 
εγκυμοσύνης και είναι κορμάρα! Η κάμερα 
του Mykonos Live TV την εντόπισε να απο-
λαμβάνει τον ήλιο και την θάλασσα στην πα-
ραλία της Αγίας Άννας μαζί με την φίλη της 
Χριστίνα Κοντοβά. Η Αθηνά φορούσε μπικί-
νι, ενώ λίγη ώρα αργότερα άλλαξε μαγιό επι-
λέγοντας ένα ολόσωμο.

H Αθηνά Οικονομάκου και τα μαγιό 
της κάνουν πασαρέλα στη Μύκονο 

Τ
ο ένα σοκ μετά το 
άλλο παθαίνουν 
οι διαδικτυακοί 
φίλοι της Ρίας Α-

ντωνίου όταν βλέπουν 
τις αναρτήσεις της στο 
Instagram.

Πριν από μερικές ώρες 
το «καυτό» μον τέλο 
ανάρτησε μια ακόμη 
αποκαλυπτική φωτογρα-
φία αφήνοντας πολλά 
στη φαντασία.

Η αλήθεια είναι πως 
έχουμε δει δεκάδες διά-
σημες κυρίες εσωτερι-
κού και εξωτερικού που 
βγαίνουν από τα ρούχα 
τους και προκαλούν με 
τις σέξι πόζες τους αλλά 
σαν τη Ρία Αντωνίου δεν 
είναι καμία.

Ευτυχώς η ξανθιά καλ-
λονή δεν μας αφήνει 
έτσι και φροντίζει σχε-
δόν καθημερινά να μας 
«βομβαρδίζει» με σέξι 
φωτογραφίες της.



LIFE 53ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

20 Ιουλίου 2018
www.hellasnews-radio.com GOSSIP

Σ
την κοσμοπολίτικη Μύκονο βρί-
σκεται για να κάνει τις διακοπές της 
η γνωστή πορνοστάρ Alleta Ocean. 
H 30χρονη πρωταγωνίστρια αι-

σθησιακών ταινιών, που έλκει την κατα-
γωγή της από την Ουγγαρία, εμφανίστηκε 
σε κοσμική παραλία του νησιού με στρινγκ 

μπικίνι και έστρεψε πάνω της όλα τα βλέμ-
ματα αλλά και την κάμερα του Mykonos 
Live TV.
Η πληθωρική -πιο πολύ δεν γίνεται- Aletta 
με το τεράστιο στήθος και τα ακόμα πιο 
υπερμεγέθη οπίσθια της σε κοινή θέα, 
έβαλε... φωτιά στην παραλία.

T
ον Burak Özçivit 
τον  γ νωρίσαμε 
μέσω της σειράς 
«Σουλεϊμάν ο Με-

γαλοπρεπής», στην οποία 
υποδυόταν τον Μπάλι 
Μπέη, πιστό αξιωματικό 
του Σουλτάνου. Τώρα τον 
βλέπουμε στον πρωταγω-
νιστικό ρόλο του Κεμάλ 
Σόιντερε, στη σειρά Kara 
Sevda. Το διαπεραστικό 
του βλέμμα, η κορμοστα-
σιά του, το περπάτημα του 
και πολλά ακόμη χαρα-
κτηριστικά του, είναι αυτά 
που τον έχoυν καταστήσει 
ως το απόλυτο sex symbol 
από το τηλεοπτικό κοινό 
σε Ελλάδα και Τουρκία.
Για να καταλάβετε το τι 
γίνεται…, τα ξένα μέσα 
δημοσίευσαν ότι αναγκά-
στηκε να μετακομίσει δύο 
φορές, γιατί οι θαυμά-
στριες του είχαν εντοπίσει 
το διαμέρισμά του και τα 
κουδούνια δεν σταματού-
σαν να χτυπούν… για ένα 
αυτόγραφο!

Kara Sevda: Ποιος είναι ο κούκλος 
πρωταγωνιστής της σειράς 

H 
C l a u d i a 
Alende, η 
οποία πα-
ρακαλώ έ-

χει περισσότερους 
από 10 εκατομμύ-
ρια ακόλουθους στο 
Instagram, ξέρει κα-
λά να προωθεί τα τα-
λέντα της και να προ-
καλεί με τις φωτογρα-
φίσεις της. Πρόσφατα 
οι παπαράτσι την εντό-
πισαν σε παραλία του 
Μαλιμπού να απολαμ-
βάνει το μπάνιο της.
Oμως, είχε ένα μικρό 
ατύχημα όταν έβγαινε 
από τη θάλασσα. Tο 
πάνω μέρος του μπι-
κίνι έκανε τη χάρη στους 
φωτογράφους και μετα-
κινήθηκε, αποκαλύπτο-
ντας λίγο περισσότερο το 
όμορφο στήθος της.

Μύκονος: Η Alleta Ocean με 
ανύπαρκτο μπικίνι Η διατροφή της Αντριάνα Λίμα 

και η αδυναμία της στη σοκολάτα

Η 
Αντριάνα Λίμα είναι ένα από τα πιο δι-
άσημα και ακριβοπληρωμένα μοντέ-
λα του πλανήτη. Η Βραζιλιάνα καλλο-
νή που από το 2004 είναι αγγελάκι της 

Victoria’s Secret τηρεί αυστηρό πρόγραμμα δια-
τροφής και γυμναστικής για να διατηρεί την τόσο 
τέλεια σιλουέτα της. Πάντως όπως λέει η ίδια αν 
και προσέχει πολύ τι τρώει και ακολουθεί ευλαβι-
κά πρόγραμμα διατροφής έξι γευμάτων δεν μπο-
ρεί να αντισταθεί στη σοκολάτα. Σε συνέντευξή 
της αποκάλυψε τι τρώει σε καθημερινή βάση.

Πρωινό: Βρώμη με μείγμα ξηρών καρπών και 
φρούτων
Δεκατιανό: Shake πρωτεϊνών με φρούτα και 
λαχανικά
Μεσημεριανό: Στήθος κοτόπουλου, γλυκοπα-
τάτα, κινόα ή ρύζι και λαχανικά
Απογευματινό:  Στικ καρότων, σέλινου και 
καρύδια
Βραδινό: Σαλάτα με κοτόπουλο ή ψάρι
Βραδινό σνακ: Φυτικό γάλα με φαγόπυρο και 
μέλι

H Βραζιλιάνα Megan Fox πήγε για μπάνιο 
και το στήθος της... αποκαλύφθηκε
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Μία από τις πιο ωραίες πόλεις του 
ελληνικού Βορρά μάς αποκαλύπτει τα 
μυστικά αλλά και τα σημεία αναφοράς 
της.

Ψ
αροκάικα, πλοία της γραμμής, ιστι-
οπλοϊκά και κρουαζιερόπλοια δέ-
νουν, ανάλογα με την εποχή, στα λι-
μάνια –το παλιό και το νέο– της Κα-

βάλας. Μιας παραθαλάσσιας πόλης χτισμένης 
αμφιθεατρικά με περίπου 50.000 κατοίκους, 
μοιρασμένους στην Παλιά και τη Νέα Πόλη, 
με την τελευταία να υπερτερεί αριθμητικά και 
την Παλιά, χτισμένη πάνω στη Χερσόνησο της 
Παναγίας, να διατηρεί ένα πλεόνασμα γοητεί-
ας· στοιχεία διαφορετικών εποχών και αρχιτε-
κτονικών ρυθμών συνυπάρχουν γύρω από τα 
στενά σοκάκια της και κάτω από το επιβλητικό 
Κάστρο.
Στην ευρύτερη περιοχή ο χρόνος έχει αφήσει 
σημαντικά μνημεία, όπως ο προστατευόμενος 
πλέον από την UNESCO Αρχαιολογικός Χώρος 
των Φιλίππων και το Βαπτιστήριο της Αγίας 
Λυδίας, όπου ο Απόστολος Παύλος ίδρυσε το 
49/50 μ.Χ. την πρώτη χριστιανική εκκλησία 
επί ελληνικού εδάφους. Είναι επίσης το μονα-
δικό Ιμαρέτ, ένα εξαιρετικό δείγμα ισλαμικής 
αρχιτεκτονικής, που έχει τη διπλή ταυτότητα 
ξενοδοχείου-μνημείου, αλλά και οι Καμάρες 
των αρχών του 16ου αι., που καταφέρνουν 
να ξεχωρίζουν ανάμεσα στα κτίρια της Νέας 
Πόλης της Καβάλας. Σύμφωνα με την επικρα-
τέστερη άποψη, οι Καμάρες χτίστηκαν μεταξύ 
1520 και 1539 πάνω σε παλιότερο ρωμα-
ϊκό υδραγωγείο για να καλύψουν τις ανάγκες 
υδροδότησης, συνδέοντας την Παναγία με τις 
πηγές της Παλιάς Καβάλας.
Την Καβάλα την αγαπήσαμε για όλα τα όμορφα 
μνημεία και κτίρια που διατηρεί, αλλά και 
γιατί, ως γνήσια ελληνική τσιμεντούπολη, 
μας πονάει και μας αφορά. Επιπλέον, μόλις 
ανοίξει ο καιρός, υπόσχεται δροσερές βου-
τιές στον Μπάτη, στην Τόσκα, στο Παλιό. Αλλά 
και σε κοντινές υπέροχες ακτές, όπως η Αμμό-
γλωσσα Κεραμωτής και οι Αμμόλοφοι με τα 
τιρκουάζ νερά και την ψιλή άμμο.

ΤΟ ΙΜΑΡΕΤ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Βελούδινος χυμός ρόδι σε ποτήρι του κρα-
σιού, απαλή τζαζ μουσική και δίπλα μας μια 
παρέα Γάλλων να δίνουν μια σύγχρονη κοσμο-
πολίτικη νότα στο μπαρ του Ιμαρέτ. Δεν είναι 
υπερβολή να πει κανείς ότι το ιστορικό ξενο-
δοχείο-μνημείο, με τα χαρακτηριστικά φύλλα 
μολύβδου στους κομψούς θόλους του, ανα-
βαθμίζει την Καβάλα ως ταξιδιωτικό προο-
ρισμό. Απλώνεται σε μια έκταση 4.200 τ.μ. 
Λειτούργησε ως ιεροδιδασκαλείο επί Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας, αργότερα έμεινε για 
χρόνια κλειστό, χρησιμοποιήθηκε ως ξενώ-
νας μεταναστών, μέχρι που το 2001 η οικογέ-
νεια Μισσιριάν το νοίκιασε για 50 χρόνια από 
τον Αιγυπτιακό Οργανισμό Βακουφίων και του 
έδωσε νέα ζωή. Τα 61 θολοσκέπαστα κελιά, 
που κάποτε φιλοξενούσαν μαθητές, σήμερα 
έχουν μετατραπεί σε 30 ατμοσφαιρικά δωμά-
τια. Τα πάντα στη Χερσόνησο της Παναγίας 
γίνονται αφορμή για συζητήσεις που ποτέ 
δεν τελειώνουν, όπως αυτή που είχαμε με την 
Άννα Μισσιριάν περί θεοκρατικών καθεστώ-

των και συστημάτων παιδείας, για τη συνύ-
παρξη πολιτισμών, για τον Παπαδιαμάντη που 
ανέφερε το Ιμαρέτ ως ένα «τεμπελχανείο», 
δηλαδή χάνι των τεμπέληδων, αλλά και για το 
αβέβαιο μέλλον του μετά τα 50 χρόνια μίσθω-
σης.
Ακόμα κι αν το Ιμαρέτ ως ξενοδοχείο διατηρεί 
έναν ελιτίστικο χαρακτήρα, καθημερινά μπο-
ρεί όποιος θέλει να το γνωρίσει ως μνημείο, 
να ξεναγηθεί στο τζαμί και σε άλλους χώρους 
του έναντι μόλις 5 ευρώ. Φυσικά, προσφέρε-
ται πάντα για ένα ποτό στο μπαρ ή για δείπνο 
στο εστιατόριό του.
Στο ίδιο καθεστώς ενοικίασης από τα Αιγυπτι-
ακά Βακούφια ανήκει και το Σπίτι του Μοχά-
μεντ Άλι, όπως είναι γνωστό, απέναντι από 
την εκκλησία της Παναγίας. Η Οικία Μοχάμεντ 
Άλι λειτουργεί ως μουσείο και είναι η έδρα του 
Ερευνητικού Κέντρου MOHA (www.moha.
center), το οποίο ιδρύθηκε το 2006 με στόχο 
τη γεφύρωση των πολιτιστικών διαφορών της 
Ανατολής και της Δύσης. Για την Άννα Μισσι-
ριάν το MOHA, όπως και το Ιμαρέτ, αποτελούν 
«σημεία συνάντησης των πολιτισμών. Τη μία 
αυτoκρατορία διαδέχεται κάποια άλλη και ένα 
θεοκρατικό καθεστώς κάποιο άλλο σύστημα, 
αλλά αυτό που μένει ζωντανό είναι ο πολιτι-
σμός σαν μια συνέχεια».
Τα πάντα εδώ μιλούν για τη συνύπαρξη και 
την πολυπολιτισμικότητα. Ο Μεχμέτ Αλί, όπως 
προφέρεται το όνομά του στα τουρκικά, γεν-
νήθηκε στην Καβάλα, την οποία αγάπησε πολύ 
από μικρός. Τον πλούτο των οθωμανικών κτι-
ρίων συμπληρώνει η Παλιά Μουσική, όπως 
έχει επικρατήσει να λέγεται το Τζαμί Χαλίλ 
Μπέη, που είναι χτισμένο, όπως φαίνεται από 
το γυάλινο δάπεδό του, πάνω από την παλαιο-
χριστιανική εκκλησία της Αγίας Παρασκευής.

ΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Στα στενά σοκάκια της Παναγίας κυριαρχεί η 
μακεδονίτικη αρχιτεκτονική με ανατολίτικες 
επιρροές που έφερναν οι μαστόροι από τα 
ταξίδια τους, όπως τα σαχνισιά (σ.σ. οι προε-

ξοχές που στηρίζονται πάνω σε ξύλινα δοκά-
ρια στις προσόψεις των κτιρίων) και η τεχνο-
τροπία του μπαγδατί στους τοίχους με ξύλο 
και άλλα φυσικά υλικά, που έρχεται από τη 
Βαγδάτη. Ανάμεσά τους ξεπροβάλλουν μονο-
κατοικίες από νεότερες οικοδομικές φάσεις, 
αλλά ο χαμηλός συντελεστής σώζει την κατά-
σταση και οι ανηφόρες για το Κάστρο είναι 
ένας όμορφος περίπατος.
Ειδικά όταν τις περπατάς με ανθρώπους που 
αγαπούν τον τόπο τους, όπως ο πολιτικός 
μηχανικός Θόδωρος Μουριάδης, που με τις 
περιγραφές και τις ιστορίες του μας έκανε να 
νιώσουμε μέρος της γειτονιάς. Έπονται και 
άλλες στάσεις με θέα στη θάλασσα, τον ήχο 
από το κύμα να σκάει δυνατά στα βράχια του 
Ακρωτηρίου και σμήνη από περιστέρια να 
δίνουν κίνηση στο τοπίο. Ανεβαίνοντας την 
εσωτερική κυκλική σκάλα του Κάστρου, αν 
δεν σφηνώσει κανείς –τόσο στενή είναι–, θα 
απολαύσει θέα 360 μοιρών και άποψη όλης 
της πόλης και του Θρακικού κόλπου.
Μέχρι το 1864 αυτή ήταν η πόλη της Καβάλας, 
περιοριζόταν στο τριγωνικό ακρωτήρι. Μάλι-
στα τα ίχνη της χάνονται στην αρχαιότητα όταν 
ονομαζόταν Νεάπολις, τείχη της οποίας υπάρ-
χουν ακόμη περιμετρικά του βράχου. Κατά τα 
βυζαντινά χρόνια ονομάστηκε Χριστούπολις. 
Ταξιδιωτικά, η Παναγία έχει σαφώς μεγάλο 
ενδιαφέρον και όσο περισσότερο την περ-
πατήσεις τόσο περισσότερο σε κερδίζει. Τα 
καλά νέα είναι ότι έχει δρομολογηθεί η τουρι-
στική αξιοποίηση ενός ακόμα ιστορικού κτι-
ρίου. Το ιστορικό Σπίτι του Στρατηγού, όπου 
μέχρι σήμερα κατοικεί ο επικεφαλής του στρα-
τού της πόλης, θα μετατραπεί σε ξενοδοχείο, 
εμπλουτίζοντας τη δυναμική της σε χώρους 
φιλοξενίας.

ΝΕΑ ΠΟΛΗ, ΝΕΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Με την ανάπτυξη του καπνεμπορίου στα 
μισά του 19ου αιώνα και την αντίστοιχη οικο-
νομική ευμάρεια, η Καβάλα άρχισε να επε-
κτείνεται έξω από τα όρια της Παναγίας. Χτί-

στηκε περιμετρικά γύρω της, υιοθετήθηκαν 
διάφορες οικιστικές τάσεις, όπως φαίνεται 
πολύ καθαρά στην οδό Κύπρου με το Δημαρ-
χείον του 1879, τη Μονή Λαζαριστών και την 
Μεγάλη Λέσχη, ένα επιβλητικό τόσο εξωτε-
ρικά όσο και εσωτερικά κτίριο με ψηλοτάβα-
νες αρχοντικές αίθουσες που ξεπερνούν σε 
ύψος τα 10 μ. Αυτή την εποχή ολοκληρώνεται 
μάλιστα η αναπαλαίωσή της.
Στο σύνολό της η Καβάλα βέβαια απαρτίζεται 
κυρίως από πολυκατοικίες, και αυτός είναι 
ένας λόγος που μας άρεσε πολύ το εσπρέσο 
μπαρ Black Drop στην πλατεία Καπνεργάτη, 
που φτιάχτηκε με μια πολύ σύγχρονη αντί-
ληψη, αναβαθμίζοντας τον διάλογο της πόλης 
με το τσιμέντο. Βρίσκεται σχεδόν δίπλα στη 
Δημοτική Καπναποθήκη, ένα από τα μεγάλα 
κτίρια που άφησε πίσω της η περίοδος ακμής 
του καπνεμπορίου. Στην πλατεία θα ξεκινή-
σουν σύντομα έργα ανάπλασης. Σε εμπο-
ρικό κέντρο έχει μετατραπεί μια άλλη παλιά 
καπναποθήκη εκεί κοντά, ενώ πολλά ακόμα 
από τα ιστορικά και διατηρητέα αυτά κτίρια 
αναμένουν τους επενδυτές τους.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΓΓΑΙΟ
• Η Μεσορόπη είναι ένα όμορφο γραφικό 
χωριό του Παγγαίου όρους που επιφυλάσσει 
ευχάριστες εκπλήξεις, όπως το επισκέψιμο 
Οινοποιείο Βιβλία Χώρα (τηλ. 25920-44974-
6, www.bibliachora.gr), καλές ταβέρνες και 
ένα ενδιαφέρον εστιατόριο με μεσογειακές 
επιρροές, το Kladi Elias (τηλ. 25920-93293, 
6973-306955, www.kladielias.gr) με τον 
ομώνυμο ξενώνα να λειτουργεί από πάνω.
Το οινοποιείο Βιβλία Χώρα είναι επισκέψιμο 
και πειραματίζεται συνεχώς με νέες ποικιλίες. 
(Φωτογραφία: ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ)
• Εξαιρετικές, παραδοσιακές αυτή τη φορά, 
γαστρονομικές εμπειρίες σάς περιμένουν στη 
Νικήσιανη. Δοκιμάστε κατσικάκι στη γάστρα 
και τσιγεροσαρμάδες, ένα ιδιαίτερο είδος 
ντολμά με εντόσθια, στην Ταβέρνα Καστα-
νιές.

Kαβάλα: βουτιά στον χρόνο
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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 6 ΜΕΡΙΔΕΣ)
 ª 600 γρ. γαρίδες μικρές, καθαρισμένες (περίπου 1 κιλό ακαθάριστες), φρέσκες ή 

κατεψυγμένες
 ª 2 κουτ. σούπας ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι
 ª 2 κουτ. σούπας ούζο
 ª 1/2 κουτ. γλυκού μαραθόσπορος, κοπανισμένος
 ª 1/3 κουτ. γλυκού πάπρικα καυτερή
 ª 1 κουτ. γλυκού ξερός δυόσμος, τριμμένος
 ª 1 αυγό
 ª 2 κουτ. σούπας μαγιονέζα
 ª 1 κουτ. γλυκού ξύσμα από ακέρωτο λεμόνι
 ª 1/2 φλιτζ. τσαγιού φρυγανιά, τριμμένη
 ª αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ª Ψιλοκόβουμε τις γαρίδες και τις βάζουμε σε ένα βαθύ μπολ. Προσθέτουμε όλα τα 

υπόλοιπα υλικά και ανακατεύουμε απαλά, ώστε να αναμειχθούν αλλά να μη λιώσουν 
οι γαρίδες. Καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στο ψυγείο για περίπου 30 λεπτά, 
μέχρι να σφίξει το μείγμα και να μπορούμε να το πλάσουμε.

 ª Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 240°C και στρώνουμε ένα ρηχό ταψί με λαδό-
κολλα. Βγάζουμε το μείγμα από το ψυγείο, λαδώνουμε καλά τα χέρια μας και πλάθουμε 
σε μικρά κεφτεδάκια των 30 - 40 γρ. Τα απλώνουμε στο ταψί και ψήνουμε για 3 - 4 λεπτά, 
μέχρι να ροδίσουν.

Άρωμα Κουζίνας

Γαριδοκεφτέδες
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Ήταν μια φορά, κάτι πειρατές, αυτοί (όπως 
όλοι οι πειρατές) μετά από κάθε πειρατεία 
το γλένταγαν. Εκεί που ήταν όλοι σκνίπα, 
αρχίζει ο τραυλός (αυτόν είχαν πάνω στο 
κατάρτι) να φωνάζει «κα κα κα κα κ α!!!» 
άστα να πάνε μέχρι να πει καράβι, έρχεται 
πάνω τους ένα και τους βυθίζει.
Μετά από κάτι χρόνια, το ίδιο σκηνικό, 
καινούργιο καράβι πάλι ο τραυλός στο 
κατάρτι, πάλι στο γλέντι αρχίζει να φωνά-
ζει, «κα κα κα κ α κα!!!». Μέχρι να πει 
καράβι, βρεθήκανε στον πάτο πάλι. Κάτι 
χρόνια μετά, πάλι το ίδιο σκηνικό, άλλο 
καράβι !!! πάλι ο τραυλός στο κατάρτι 
αρχίζει, «κα κα κ α κα κα». Πετάγεται ο 
καπετάνιος, πάνω στην σούρα του Μα…
κες όλοι στην θάλασσα έρχεται καράβι 
πάνω μας!! Τρέχουν όλοι πανικόβλη-
τοι και βουτάνε στη θάλασσα ( σου λένε 
ας γλιτώσουμε εμείς, ποιος σκέπτεται το 
καράβι) και τότε ακούνε τον τραυλό να 
λέει «κα κα κα κα καρχαρίες ρε μα….κεε-
εες!!!!!!

Ήταν μια φορά 2 φίλοι κι λέει ο ένας στον 
άλλον:
_Πάμε σπίτι μου να σου κάνω το τραπέζι
_και δεν πάμε του λέει ο άλλος.
_με το που φτάνουν σπίτι και κάθονται 
λέει ο νοικοκύρης
_΄΄παιδί πήγαινε πάρε μου τσιγάρα΄΄

τσακίζετε το παιδί πηγαίνει του παίρνει τα 
τσιγάρα. μετά από λίγο λέει
΄΄γυναίκα φέρε μπίρες΄΄
με το που το λέει τσακίζεται η γυναίκα και 
του φέρνει τις μπίρες! μετά από λίγο λέει
΄΄πεθερά φτιάξε φαΐ να φάμε΄΄
με το που το λέει τσακίζεται η πεθερά 
φτιάχνει φαγητό σε κλάσματα δευτερο-
λέπτου.
_΄΄καλά ρε΄΄ του κάνει ο φίλος
΄΄τι κάνεις και τους έχεις όλους σούζα εδώ 
μέσα΄΄
_΄΄άκου να που πω μια ιστορία΄΄ του λέει
_κάποτε εδώ απέναντι υπήρχε ένας ο 
οποίος είχε ένα σκύλο και γάβγιζε κάθε 
νύχτα και δεν μας άφηνε να κοιμηθούμε! 
μια μέρα λέω σε αυτόν που τον είχε να 
μαζέψει τον σκύλο γιατί θα έχουμε 
άσχημα ξεμπερδέματα αλλά εκείνος 
δεν με άκουσε! την πρώτη νύχτα λοιπόν 
αφού γάβγιζε ο σκύλος βγαίνω έξω και 
του τραβάω μια κίτρινη κάρτα! την δεύ-
τερη νύχτα αφού γάβγιζε πάλι ο σκύλος 
βγαίνω έξω και του τραβάω μια δεύ-
τερη κιτρίνη κάρτα! ε την τρίτη μέρα δεν 
άντεξα αρπάζω το δίκαννο βγαίνω έξω 
και του παίζω μια και πάρτον κάτω τον 
σκύλο.
_΄΄και καλά ρε΄΄του λέει ο 2ος ΄΄που κολ-
λάει αυτή η ιστορία με αυτό που γίνεται 
εδώ πέρα.
_΄΄απλούστατα΄΄ λέει ο πρώτος ΄΄όλοι από 
δω μέσα έχουν από 2 κίτρινες κάρτες΄ .́

FUN

ΚΡΙΟΣ
Αρκετά σημαντική περίοδος αυτή καθώς 
ξεκαθαρίζουν πολλά πράγματα στον χώρο 
εργασίας σας. Οι συνθήκες ευνοούν την 
ανασυγκρότηση των συμφερόντων σας και 
η εποχή σας εξυπηρετεί για να εφαρμόσετε 
μία νέα τακτική από εδώ και πέρα. Προ-
σέξτε μόνο τη διάθεση και ενδεχομένως την 
υγεία σας. 

ΤΑΥΡΟΣ
Προσπαθήστε να είστε πιο συγκροτημένοι 
στην εργασία σας. Μόνο έτσι θα πετύχετε 
αυτό που θέλετε. Τακτοποιήστε τα οικο-
γενειακά σας θέματα και μην αναβάλλετε 
συνέχεια για αύριο ότι μπορείτε να κάνετε 
και σήμερα. Εάν δεν νιώθετε καλά, αποφύ-
γετε τις επαγγελματικές συζητήσεις.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Καιρός να αποβάλετε κακές συνήθειες. 
Ξενύχτια, κακή διατροφή, καταχρήσεις και 
εμμονές. Αυτές τις μέρες θα σας κουράσουν 
οι άλλοι με τις απαιτήσεις τους. Γι’ αυτό 
αλλάξτε στάση για να μπορέσετε να προ-
στατέψετε τον εαυτό σας. Πρέπει να είστε 
οργανωμένοι και αποτελεσματικοί στους 
καινούριους στόχους που έχετε επιλέξει. 
Ίσως να νιώθετε μόνοι. Όμως, φταίτε εσείς 
γιατί ποτέ δεν έχετε εκμυστηρευτεί αυτά 
που αισθάνεστε, ούτε ακόμα στους πιο 
κοντινούς σας ανθρώπους. Αν δε σας 
αρέσει εσάς ο εαυτός σας και 
λέτε ψέματα, οι άλλοι πως θα 
σας αγαπήσουν;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Ελιχθείτε καλύτερα 
προκειμένου να αντι-
μετωπίσετε αποτε-
λεσματικότερα ένα 
επαγγελματικό πρό-
βλημα. Ίσως θα ήταν 
καλό να αποδεσμεύσετε 
τον εαυτό σας από κατα-
στάσεις που σας πίεσαν το προ-
ηγούμενο διάστημα. Οικονομικά πρέ-
πει να παραμείνετε συνετοί και να μην 
βιάζεστε να ανοιχθείτε σε νέα έξοδα. Η 
εβδομάδα είναι κατάλληλη για να κατα-
στρώσετε ένα νέο πρόγραμμα στα οικο-
νομικά σας προκειμένου να είστε πιο 
ασφαλείς.

ΛΕΩΝ
Ήρθε η εποχή για σημαντικά και φιλό-
δοξα ξεκινήματα. Θα είστε περισσότερο 
κοινωνικοί και μάλιστα μπορεί να γνωρί-
σετε νέους ενδιαφέροντες ανθρώπους. 
Η συμπεριφορά ατόμων του φιλικού σας 
χώρου πιθανόν να σας απογοητεύσει. Απο-
κτάτε ευελιξία και διπλωματικότητα και 
αυτό θα σας επιτρέψει να κάνετε αυτό που 
θέλετε χωρίς αντιδράσεις. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Μην σκέπτεστε να ενεργήσετε εκδικητικά 
γιατί θα σας ζημιώσει. Επίσης χρειάζεται 
προσεχτικός χειρισμός και προγραμματι-
σμός στην εργασία σας. Αποσύρεστε λίγο 
από την κοινωνική ζωή και προτιμάτε την 
παρέα λίγων και αγαπημένων φίλων.

ΖΥΓΟΣ
Προσπαθήστε να μην παίρνετε στα 
σοβαρά αυτά που σας συμβαίνουν, γιατί 
έχετε μία τάση να τους δίνετε μεγαλύτερο 
μέγεθος από ότι τους αξίζει. Τακτοποιή-
σετε οικονομικές εκκρεμότητες για να μην 
βρεθείτε αντιμέτωποι με δυσάρεστες επι-
πτώσεις. Έχετε αρκετό εκνευρισμό και 
την τάση να υπερβάλλετε τις καταστάσεις. 
Μην απομακρύνετε με τον τρόπο σας αγα-
πημένα πρόσωπα από κοντά σας. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Ξαναβρίσκετε τη φόρμα και τη ζωτικό-
τητά σας. Οι μέρες αυτές ίσως φέρουν 
μικροκαθυστερήσεις στην πραγματο-
ποίηση των στόχων σας. Προσέξτε παρε-
ξηγήσεις με φίλους. Οι ισορροπίες είναι 
ευαίσθητες. Δυστυχώς είστε αναγκασμέ-
νοι να ζείτε κάτω από απαιτητικές συνθή-
κες! Μην εμπλακείτε ποτέ σε καταστάσεις 
που θα σας στεναχωρήσουν. Αλλάζουν οι 
ισορροπίες και στα οικονομικά σας. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Ο κοινωνικός σας περίγυρος θα σας απο-
δέχεται περισσότερο τώρα και θα εκδη-
λώνει το θαυμασμό του για εσάς. Η περί-
οδος είναι καλή για να προβάλετε τα προ-
σόντα σας ή να διαφημιστείτε. Ταξίδια, 
επιμορφωτικά σεμινάρια, διαλέξεις, επαγ-

γέλματα λόγου ή εκπαίδευσης ευνο-
ούνται ιδιαίτερα και μπορούν 

να αποφέρουν φήμη και 
χρήμα. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Το θετικότερο αυτής 
της περιόδου είναι 
ότι δυναμώνετε έτσι 
ώστε να μπορείτε να 

προβάλετε τα θέλω 
σας σε κάθε κατεύ-

θυνση και να δείξετε ότι 
είστε έτοιμοι να υπερασπί-

σετε θέσεις αλλά και συναισθή-
ματα με οποιοδήποτε αντίτιμο. .

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Θα σας απασχολήσουν τα επαγγελμα-
τικά σας και θα έχετε λίγο άγχος. Τις μέρες 
αυτές τα άστρα σας ανοίγουν ένα νέο 
κύκλο όπου μπορείτε να ασχοληθείτε με 
δάνεια, κεφάλαια, γενικά ότι αφορά χρή-
ματα από άλλους, αλλά και για να διευθε-
τήσετε τις οποιεσδήποτε υποθέσεις σας. 
Εξαιρετική περίοδος για ότι αφορά τα 
επαγγελματικά σας. Ίσως στεναχωρηθείτε 
από φιλικό περιβάλλον ή από κάποια προ-
σωπική σας υπόθεση. Μέρες αποκαλύ-
ψεων. Εκμεταλλευτείτε τις.

ΙΧΘΕΙΣ
Αρκετά σημαν τ ική περίοδος αυτή 
καθώς ξεκαθαρίζουν πολλά πράγματα 
στον χώρο εργασίας σας. Οι συνθή-
κες ευνοούν την ανασυγκρότηση των 
συμφερόντων σας και η εποχή σας εξυ-
πηρετεί γ ια να εφαρμόσετε μία νέα 
τακτική από εδώ και πέρα. Προσέξτε 
μόνο τη διάθεση και ενδεχομένως την 
υγεία σας. 

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Η Κρατική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης κατεβαίνει 
στην Αθήνα για τη συναυλία 
της ερχόμενης Δευτέρας στο 
Ηρώδειο

Π
έρυσι ήταν η βροχή που 
κράτησε τους μουσικούς 
στα υπόστεγα και τον 
κόσμο έξω από το Ηρώ-

δειο κρατώντας ομπρέλες. Φέτος, η 
βροχή ακύρωσε πάλι τις υπαίθριες 
συναυλίες τους στη Θεσσαλονίκη, 
αλλά η καλλιτεχνική διευθύντρια 
της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσα-
λονίκης Ζωή Τσόκανου πιστεύει ό-
τι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο πια 
στην εμφάνιση της ορχήστρας στο 
αρχαίο ωδείο, στο πλαίσιο του Φε-
στιβάλ Αθηνών, με ένα ιδιαίτερο 
πρόγραμμα ρεπερτορίου ιδωμένο 
«αλλιώς».
Στο πρώτο μέρος της συναυλίας, η 
ορχήστρα συμπράττει με τον ανα-
γνωρισμένο Γερμανό τσελίστα Ντά-
νιελ Μίλερ Σοτ για να παρουσιάσει 
το Κοντσέρτο για βιολοντσέλο του 
Αντονίν Ντβόρζακ, ενώ στο δεύ-
τερο θα παρουσιαστεί η δημοφι-
λής Πέμπτη Συμφωνία του Ντίμτρι 
Σοστακόβιτς. «Επιλέξαμε έργα στα 
οποία η ΚΟΘ μπορεί να αναδεί-
ξει όλη την παλέτα των δυνατοτή-
των της και πρόκειται για δύο συν-
θέσεις διαφορετικές μεταξύ τους. Η 
ομορφιά της απλότητας, της φύσης, 
της “τσεχικής ψυχής” του Ντβόρζακ 
έρχεται σε αντίθεση με τον κόσμο 

που αντιπροσωπεύει η συμφωνία 
του Σοστακόβιτς, είναι ένα ωραίο 
δίπολο», μας λέει η κ. Τσόκανου, που 
θα διευθύνει την ορχήστρα στην 
προσεχή συναυλία της Δευτέρας.
Ο Ντ βόρζακ συνέθεσε το 
Κοντσέρτο για βιολοντσέλο στην 
«αμερικανική περίοδό του», συγκε-
κριμένα το 1895, λίγο πριν επιστρέ-
ψει στην πατρίδα του από τη Νέα 
Υόρκη. Μέσα στο έργο ο Ντβόρ-
ζακ «έκρυψε» τον έρωτά του για 
την αδελφή της γυναίκας του, τη 
Γιοζεφίνα Τσερμάκοβα, η οποία 
τον αρνήθηκε όταν ήταν νεότερος 
και εκείνος παντρεύτηκε τη μικρό-
τερη αδερφή της Αννα. Ο συνθέτης 
έγραψε ξανά το φινάλε του έργου 

όταν έμαθε τον θάνατό της την 
άνοιξη του ίδιου έτους και πρόκει-
ται για μία από τις ωραιότερες συν-
θέσεις του.
Στον αντίποδα, ο Σοστακόβιτς 
συνέθεσε την Πέμπτη Συμφω-
νία μετά την κατακραυγή της όπε-
ρας του, της «Λαίδης Μάκβεθ του 
Μτσνεκ», γνωρίζοντας μεγάλη επι-
τυχία. Σε μια περίοδο όπου ο συν-
θέτης ήταν κόκκινο πανί για το στα-
λινικό καθεστώς, το έργο αποδεί-
χθηκε με μια έννοια «σωτήριο» για 
τον ίδιο. Ωστόσο, οι μελετητές του 
συνθέτη κάνουν λόγο για κεκαλυμ-
μένη «απάντηση» του ιδίου στο 
καθεστώς. Ανάλογα με την ερμηνεία 
του έργου, η συμφωνία προσφέρε-

ται για πολλές αναγνώσεις, μας λέει 
η κ. Τσόκανου. «O ίδιος δεν εκφρά-
στηκε ποτέ ανοικτά, αλλά πιστεύω 
ότι η λέξη-κλειδί για την ερμηνεία 
της συμφωνίας είναι η “καταδί-
ωξη”. Το τέμπο γίνεται ολοένα και 
πιο γρήγορο σαν να υπάρχει κυνη-
γητό. Υπάρχει ερμηνευτική ελευ-
θερία και σε ένα έργο ρεπερτορίου 
αυτό είναι η πρόκληση», σημειώνει.
Η αρχιμουσικός Ζωή Τσόκανου βρί-
σκεται στο τιμόνι της ΚΟΘ εδώ και 
έναν χρόνο, έπειτα από 14 χρόνια 
καριέρας στο εξωτερικό, και είναι 
τώρα που οι διαφορές στον τρόπο 
λειτουργίας και διαχείρισης των 
ζητημάτων ενός ελληνικού φορέα 
γίνονται ορατές και χειροπιαστές. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο
ι πέτρες μιλούν», ήταν μια έξυπνη 
δωρεάν δράση που δοκιμάστηκε 
πέρυσι σε κάποιους αρχαιολογι-
κούς χώρους και στο πρώτο μου-

σείο της χώρας. Στις περισσότερες περιπτώ-
σεις κέρδισε τους ξένους επισκέπτες της πό-
λης. Γι’ αυτό και η Ενωση Ξενοδόχων Αθηνών 
- Αττικής και Αργοσαρωνικού επανέρχεται με 
τις μικρές περφόρμανς, οι οποίες απευθύνο-
νται στους τουρίστες αλλά και στους Ελληνες 
επισκέπτες που θέλουν, με μια άλλη ματιά, να 
επαναπροσεγγίσουν τα μνημεία. Μια ομάδα 
νέων ηθοποιών –σπουδαστές όλοι της δρα-
ματικής σχολής «Δήλος»– ανέλαβε τη δρά-
ση και αποδίδει κείμενα της αρχαίας ελλη-
νικής γραμματείας. Συγκεκριμένα του Πλά-
τωνα, του Σοφοκλή, του Αριστοφάνη, του 
Θουκυδίδη, του Αριστοτέλη, το προοίμιο 
της «Οδύσσειας» μελοποιημένο, στα αρχαία 
ελληνικά, αλλά και ένα απόσπασμα από τον 
περίφημο Ομηρικό Υμνο «Εις Αφροδίτην». 
Το τελευταίο ακούγεται στο αίθριο του Εθνι-
κού Αρχαιολογικού Μουσείου, ειδικά για 
την καινούργια του περιοδική έκθεση.
Ο λόγος των αρχαίων Ελλήνων φιλοσό-

φων, ποιητών και πολιτικών, στα ελληνικά, 
αγγλικά και γαλλικά, έχει τη μορφή θεατρι-
κών δρώμενων κάθε Παρασκευή, Σάββατο 
και Κυριακή από τις 11 π.μ. έως τη 1 μ.μ. 
Πέρυσι, οι δράσεις απλώνονταν σε περισ-
σότερους χώρους στην πόλη. Φέτος, επι-
λέχθηκαν λιγότεροι, για να μπορεί χωρίς 
θόρυβο να τις παρακολουθεί το κοινό. Ο 
Ιούλιος είναι αφιερωμένος στο Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο, ο Σεπτέμβριος στην 

Πύλη του Αδριανού, ενώ ο Οκτώβριος στην 
Αρχαία Αγορά.
Ολες οι δράσεις, για τις οποίες εργάστηκαν –
όπως και πέρυσι– η δημοσιογράφος Μαρία 
Θερμού και η θεατρολόγος Λουίζα Αρκουμα-
νέα, πραγματοποιούνται υπό τη σκηνοθετική 
καθοδήγηση της Εφης Θεοδώρου σε μουσική 
του Νίκου Πλάτανου. Μια εναλλακτική πρό-
ταση για τους επισκέπτες των αρχαιολογικών 
χώρων της Αθήνας.

Πρωινή 
«προσευχή» 
για τους 
φόβους μας

Ο 
Ορέστης, μετά τον 
φόνο της μητέρας 
του, βασαν ίζ ε ται 
από φωνές ενοχών, 

ανασφάλειας, φόβων. Με την 
παρέμβαση της θεάς Αθηνάς, οι 
Ερινύες μετατρέπονται σε Ευμε-
νίδες. Πρόκειται, σε λίγες γραμ-
μές για την υπόθεση της τραγω-
δίας του Αισχύλου «Ευμενίδες». 
«Οσο βαθιά κι αν θάβουμε τις 
σκοτεινές φωνές μέσα μας, 
αυτές εξακολουθούν να μας 
επηρεάζουν», λέει η Στεφα-
νία Γουλιώτη, που εδώ και τρία 
χρόνια πειραματίζεται με την 
απόδοση του συγκλονιστικού 
αυτού κειμένου – «ένα κείμενο 
με μεγάλο ψυχαναλυτικό ενδι-
αφέρον», όπως λέει. Το περα-
σμένο Σάββατο και την Κυριακή 
παρουσίασε τη δουλειά της στο 
αρχαίο στάδιο της Επιδαύρου 
και επέλεξε να το κάνει ξημερώ-
ματα, ως ένα είδος προσευχής. 
Η προσέλευση και τις δύο ημέ-
ρες ήταν εντυπωσιακή.
Η κ. Γουλιώτη και ο Δημήτρης 
Καμαρωτός, που δημιούργησε 
τη μυστηριακή μουσική υπό-
κρουση της παράστασης, μαζί 
με το γοητευτικά λιτό σκηνικό 
της Εύας Μανιδάκη, προσέφε-
ραν μια εμπειρία σπάνια.
Η παράσ ταση ε ίχε χαρα-
κτήρα πνευματικής μέθεξης 
ενός αρχαίου κειμένου, ενός 
υποβλητικού χώρου και ενός 
λαμπρού ήλιου που έφερνε 
μια καινούργια ημέρα στη γη. 
Καθήλωσε η εικόνα γυναίκας 
που ενθουσιάζεται, απαγγέλ-
λει στίχους του Αισχύλου, φτιά-
χνει εικόνες στον νου, τρέχει με 
ορμή στο αρχαίο στάδιο και τις 
πλαγιές του, πλένει το πρόσωπο 
με νερό.
Συγκινητικότερη στιγμή, όταν η 
αφηγήτρια - Στεφανία Γουλιώτη 
τόλμησε να σηκώσει το κάλυμμα 
μιας καταπακτής, δηλαδή τόλ-
μησε να ανοίξει την πόρτα της 
ψυχής, εκεί όπου κρύβουμε όλοι 
φόβους και ανασφάλειες.

Ενα ιδιαίτερο πρόγραμμα ρεπερτορίου 
ιδωμένο «αλλιώς» από την ΚΟΘ

Eπαναπροσεγγίζοντας τα μνημεία με μια άλλη ματιά
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αθλητικά

Φ
αίνεται πως μέχρι την εκδίκαση της υπό-
θεσης της προσφυγής της ΠΑΕ ΑΕΚ κατά 
της αντίστοιχης του Ολυμπιακού και του 
ποδοσφαιριστή Λάζαρου Χριστοδουλό-

πουλου που είναι προγραμματισμένη για την ερχό-
μενη Δευτέρα (έπειτα από σχετικό αίτημα των «ερυ-
θρόλευκων») θα έχουμε αρκετά... επεισόδια σε επι-
κοινωνιακό επίπεδο μεταξύ των δυο ομάδων.
Οι πρωταθλητές δεν άργησαν να απαντήσουν σε όσα 
σχολίαζαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού στο ίδιο 
πάντα ύφος. Πιο συγκεκριμένα από την πλευρά της 
«κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ σημείωναν χαρακτηριστικά: 
«Τι φοβάται ο Ολυμπιακός και εμφανίστηκε με τέσ-
σερις δικηγόρους σε μία υπόθεση στην οποία μας 
είχε ενημερώσει εδώ και τέσσερις μέρες ότι 
θα ζητήσει αναβολή;».
Κι η αλήθεια είναι πως προκαλεί απο-
ρίες το να σχολιάζουν στον Ολυμπι-
ακό τη στιγμή που εκείνοι ήθελαν την 
αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης. 
Αφού θέλουν να καταθέσει η ΠΑΕ ΑΕΚ 
το συμβόλαιο του Έλληνα ποδοσφαι-
ριστή θα μπορούσαν απλά να προχω-
ρήσουν στην εκδίκαση της υπόθεσης και 
να το αξιώσουν από την έδρα. Ένα αίτημα που 
προφανώς θα γινόταν δεκτό!
Είναι επίσης απορίας άξιο το γεγονός ότι τον Μάιο 
που ξεκίνησαν τα εξώδικα μεταξύ των πρωταθλη-
τών και του Ολυμπιακού (όπου η ΑΕΚ ενημέρωσε με 
εξώδικο τους «ερυθρόλευκους» να μην υπογράψουν 
τον Χριστοδουλόπουλο διότι έχει συμβόλαιο με την 
Ένωση) ο Ολυμπιακός ενώ θα μπορούσε να ζητήσει 
τότε το συμβόλαιο δεν το έκανε. Θυμίζουμε ότι τότε 
επέλεξε να κινηθεί σα να μην υπάρχει το συμβόλαιο 
της ΑΕΚ με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους πρωταθλητές ήταν 
ξεκάθαρο πως θα παρουσιαστεί κανονικά το συμβό-
λαιο με τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο όταν θα γίνει 
η εκδίκαση της υπόθεσης...

Προσφυγή Ολυμπιακού για απαγόρευση 
μεταγραφών στην ΑΕΚ
Μέσω προσφυγής στην ΕΕΟΔ, ο Ολυμπιακός ζητάει 
να απαγορευτούν οι μεταγραφές στην ΑΕΚ για δύο 
μεταγραφικές σεζόν.
Όπως τονίζει η «Live Sport», αναφέρεται χαρακτηρι-

στικά από τους «ερυθρόλευκους»:
«Δολίως υποκίνησε και υποκινεί με περισσότερες 
από μία πράξεις, όλως ενδεικτικά, με μηνύματα ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου, δημοσιεύματα σε ελεγ-
χόμενα από εκείνη έντυπα (διέγερση μίσους στον 
φίλαθλο κόσμο του ποδοσφαίρου κατά του ποδο-
σφαιριστή μας), επιστολές, επιβολή δυσθεώρητων 
προστίμων εναντίον του, απέβλεπε στην υποκίνηση 
της παραβίασης του μεταξύ μας καταρτισθέντος από 
15/5/2018 συμβολαίου. Επέλεξε, δε, να κλιμακώσει 
την προσπάθειά της αυτή μέσω της απειλής επιβολής 
πειθαρχικών κυρώσεων και δυσθεώρητων αποζημι-
ώσεων εις βάρος του ποδοσφαιριστή, ασκώντας την 
από 3/7/2018 προσφυγή της».

Όσο για τους λόγους που ασκούν προσφυγή, 
τονίζουν στο Λιμάνι: 

«Κάθε ομάδα ή πρόσωπο υποκείμενο 
στο καταστατικό και τους κανονισμούς 
της ΕΠΟ, UEFA, FIFA, που ενεργεί με 
τρόπο που αποβλέπει στην υποκί-
νηση παραβίασης του συμβολαίου 
μεταξύ επαγγελματία και ομάδας, με 

σκοπό να διευκολύνει την μεταγραφή 
του ποδοσφαιριστή, θα τιμωρείται με τις 

αντίστοιχες ποινές που προβλέπονται από 
τον παρόντα Κανονισμό ή από του ςοικείους κανο-
νισμούς...
Η αντίδικος ομάδα, και κατά προφανή παράβαση 
του κανονιστικού πλαισίου της ΕΠΟ και εν γένει 
των ποδοσφαιρικών κανονισμών, επιδίδεται σε μία 
συνεχή προσπάθεια υποκίνησης παραβίασης του 
συμβολαίου μας με τον ποδοσφαιριστή Λάζαρο Χρι-
στοδουλόπουλο».

Ανακοίνωσε Μπογέ η ΑΕΚ!
Κιτρινόμαυρος και επισήμως είναι πλέον ο «El 
Tanque» αφού ανακοινώθηκε η απόκτηση του με 
δανεισμό και οψιόν αγοράς. «Ηρθα στους πρωτα-
θλητές, με εξιτάρει το Champions League», οι πρώ-
τες δηλώσεις.
Η συμφωνία της Ενωσης με την Τορίνο και τον 
22χρονο Αργεντίνο εξτρέμ ήταν δεδομένη και απέ-
μεναν τα τυπικά για να ολοκληρωθεί το deal. Αυτό, 
τελικά, έγινε εντός της Τετάρτης, ημέρα που προσγει-
ώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» ο Μπογέ για να κλείσει 
και επισήμως τη μεταγραφή του.

SPORTSNEWS

Δεν άργησε -όπως αναμενόταν- να έρθει η απάντηση των πρωταθλητών σε όσα σχολίαζαν οι 
άνθρωποι του Ολυμπιακού για την υπόθεση του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου 

Α.Ε.Κ.: «Τι φοβάται ο 
Ολυμπιακός...»;

Ο Νίκος Καραγεωργίου μίλησε για την προετοιμασία του ΠΑΟΚ, για 
τους αγώνες με την Βασιλεία, για το νέο πρωτάθλημα, αλλά και για το 
Παγκόσμιο Κύπελλο. 
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο FAIR PLAY FM 96,1:

Για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί με τον περσινό κορμό κόντρα στη 
Βασιλεία: «Είναι ένα από τα πλεονεκτήματα που έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη χρο-
νική στιγμή. Ξεκίνησε μία προετοιμασία για ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, που 
μπορεί να αλλάξει την τύχη του. Ο ΠΑΟΚ έχει την ώριμη σκέψη να παρατα-
χθεί σχεδόν με την ίδια ομάδα, η οποία τα πήγε πολύ καλά στο τέλος του 
περσινού πρωταθλήματος. Η ομάδα έχει τη δυνατότητα να πετύχει μία 
μεγάλη πρόκριση επί ενός πολύ μεγάλου αντιπάλου. Είναι πολύ σημαντικό 
το γεγονός ότι οι παίκτες γνωρίζονται μεταξύ τους. Ο προπονητής δε θα είχε 
τη δυνατότητα να εντάξει τους νέους παίκτες. Τώρα γίνεται μία στοχευμένη 
μίνι προετοιμασία ειδικά για τα παιχνίδια με τη Βασιλεία».
Για την κατάσταση του ΠΑΟΚ: «Θεωρώ ότι οι παίκτες διατήρησαν ένα καλό 
πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των διακοπών τους και ήρθαν έτοιμοι στην 
προετοιμασία. Από ό,τι έχω δει και ακούσει, οι περισσότεροι είναι συνειδη-
τοποιημένοι. Μαζί με το κομμάτι της γνωριμίας με τον προπονητή, η ομάδα 
είναι πολύ πιο έτοιμη από την αντίπαλό της, η οποία αντιμετωπίζει προβλή-
ματα με τη φυγή βασικών παικτών. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο σωστό δρόμο. 
Ο προπονητής ξέρει σε τι επίπεδο βρίσκεται ο κάθε παίκτης, μέσα από τα 
αποτελέσματα των εργομετρικών εξετάσεων. Πάντως, πιστεύω ότι δου-
λεύει σωστά».
Για τις θέσεις στις οποίες ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ενίσχυση: «Ο ΠΑΟΚ πήρε ένα 
σέντερ μπακ, που πιστεύω ότι είναι έμπειρος παίκτης (σ.σ. Χατσερίδης). Αυτή 
την κίνηση τη χρειαζόταν και την έχει κάνει. Έκανε προσπάθειες για ένα χαφ, 
που θεωρώ ότι το χρειάζεται, χωρίς όμως να ευοδωθούν με επιτυχία. Παράλ-
ληλα, νομίζω ότι χρειάζεται και έναν άλλον σέντερ φορ με διαφορετικά χαρα-
κτηριστικά από τον Πρίγιοβιτς. Να μπορεί να καλύπτει τα κενά, να είναι πιο 
γρήγορος και πιο κινητικός. Και μιλάω είτε για αντικατάσταση του Πρίγιοβιτς 
στο αρχικό σχήμα είτε για το ενδεχόμενο να παίζουν και οι δύο μαζί».
Για το επίπεδο των υπόλοιπων ομάδων: «Αντιμετωπίζουν δυσκολίες οι ομά-
δες που δεν έχουν τηλεοπτικό συμβόλαιο. Το οικονομικό σκέλος παίζει πολύ 
μεγάλο ρόλο στην έλευση καλών παικτών και προπονητών. Δυστυχώς βλέ-
πουμε ότι κάθε χρόνο τα πράγματα γίνονται χειρότερα από πλευράς ποιό-
τητας. Κι αυτό οφείλεται ξεκάθαρα στο οικονομικό κομμάτι. Οι προπονητές 
που βρίσκονται στην Α’ και στη Β’ Εθνική είναι προσαρμοσμένοι ανάλογα με 
τα υπάρχοντα οικονομικά δεδομένα».
Για το αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και στο νέο πρω-
τάθλημα: «Αν ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, θα 
έχουν ευθύνη όλοι από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Έχει μία καλή ομάδα, 
η οποία ενισχύθηκε. Δε βλέπω κανένα λόγο για να μην πάει καλά στο πρω-
τάθλημα. Τον θεωρώ ως πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα, αρκεί να μη 
συμβούν όσα συνέβησαν πέρσι».
Για το αν η Γαλλία κέρδισε δίκαια τον τίτλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου: «Με 
την εικόνα που παρουσίασε σε ολόκληρο το τουρνουά, πήρε δίκαια τον 
τίτλο. Σε όλα τα ματς ήταν καλή, χωρίς να λέω πολύ καλή. Η Κροατία, από 
την πλευρά της, ήταν στην… τσίτα στον τελικό, καθώς προερχόταν από τρεις 
παρατάσεις. Δε λέω ότι δεν ήταν καλή ομάδα, όμως οι Γάλλοι ήταν ανώτε-
ροι».

Καραγεωργίου: «Ο ΠΑΟΚ 
είναι το φαβορί για το 
πρωτάθλημα»

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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O 
Xρήστος Δώνης μίλησε για τον 
Παναθηναϊκό, την προετοιμα-
σία της ομάδας και προχώρη-
σε σε σύγκριση με το 2013.

Aποσπάσματα από τα όσα είπε ο Χρή-
στος Δώνης στην LiveSport
Για τους στόχους της ομάδας: «Αρχίζουμε 
το πρωτάθλημα με -6 βαθμούς, κάτι που 
αποτελεί ένα μεγάλο ντεζαβαντάζ για 
εμάς. Επιβάλλεται, όμως, να βγάλουμε το 
συντομότερο δυνατό αυτό το βάρος από 
πάνω μας. Από την άλλη, δεν θα ήθελα 
να θέση στόχους από τόσο νωρίς, αλλά 
θα παίξουμε σε δύο διοργανώσεις, στο 
πρωτάθλημα και στο Κύπελλο. Θα προ-
σπαθήσουμε να πάμε όσο καλύτερα γίνε-
ται και θα δούμε τι θα καταφέρουμε».
Για το αν η φετινή προετοιμασία θυμίζει 
εκείνη του 2013:«Προσωπικά πιστεύω 
ότι το καλοκαίρι του 2013 ήταν πιο 
δύσκολα τα πράγματα. Όμως δεν θέλω 
να μπω στη διαδικασία να συγκρίνω 
καταστάσεις. Ξέρουμε τι συμβαίνει στην 
ομάδα, αποδείξαμε πέρυσι ότι είμαστε 
δυνατοί και πιστεύω ότι θα τα βγάλουμε 
πέρα».
Για το πως είναι που θα έχει προπονητή 
τον πατέρα του: «Στην αρχή αισθάνθηκα 
κάπως περίεργα, αλλά μέρα με τη μέρα 
το συνηθίζω. Από εκεί και πέρα, στο 
γήπεδο δεν τον βλέπω ως πατέρα, αλλά 
ως προπονητή».

Διαρροή για ολοκλήρωση του 
deal στο τέλος του μήνα!
Ο Γιάννης Αλαφούζος και ο Παϊρότζ Πιεν-
γκπονσάντ τα είπαν για ακόμη μία φορά 
και από τις δύο πλευρές «βγαίνει» σιγου-
ριά για ολοκλήρωση του deal. Πλέον, 
όμως, αυτό που μετράει είναι οι πράξεις 
και όχι τα λόγια.
Σιγουριά για αλλαγή σελίδας στην ΠΑΕ 
Παναθηναϊκός μέχρι το τέλος του Αυγού-
στου διαρρέουν τόσο η πλευρά του 
Γιάννη Αλαφούζου όσο πολύ περισσό-
τερο και από εκείνη του Παϊρότζ Πιεν-
γκπονσάντ μετά το ραντεβού των δύο 
ανδρών το μεσημέρι της Τετάρτης. Σύμ-
φωνα με όσα έχουν προκύψει, στόχος 
είναι να μπουν υπογραφές μέσα στις 
επόμενες 40 ημέρες και το «τριφύλλι» να 
περάσει στα χέρια της Panasia, ενός fund 
που κανείς δεν γνωρίζει ποιος βρίσκεται 
από πίσω και το χρηματοδοτεί. 

Παράλληλα έγινε κουβέντα και για το 
μπάτζετ της ομάδας, όπως και για το 
ζήτημα της μεταγραφής επιθετικού.
Φυσικά και επειδή το θέμα έχει τραβήξει 
αρκετό καιρό, το μόνο που μετρά πλέον 
είναι οι πράξεις και όχι οι «διαρροές». 
Αυτό που μετρά είναι να μπουν άμεσα 
χρήματα στην ΠΑΕ και να μπορέσει ο 
σύλλογος να επιστρέψει στην κανονικό-
τητα.

Κλείνει Πούγγουρα ο Παναθη-
ναϊκός
Κοντά στην απόκτηση του Αχιλλέα Πούγ-
γουρα είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος 
βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ΠΑΟΚ για 
τον 22χρονο κεντρικό αμυντικό.
Ο ταλαντούχος στόπερ ήταν από την 
αρχή στην λίστα του Νίκου Νταμπίζα και 
του Γιώργου Δώνη, αλλά η υπόθεση είχε 
«κολλήσει» στις συζητήσεις με τον «δικέ-
φαλο» για την αποδέσμευσή του.
Τις τελευταίες μέρες όμως, οι επαφές των 
δύο πλευρών αναθερμάνθηκαν και όλα 
δείχνουν οτι θα υπάρξει συμφωνία.
Ο Πούγγουρας την περασμένη σεζόν, την 
ξεκίνησε στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, 
έχοντας 3 συμμετοχές (2 στο Κύπελλο, 1 
στο πρωτάθλημα), αλλά τον Μάριο παρα-
χωρήθηκε στην Άρκα Γκντίνια, με την 
οποία είχε τρεις συμμετοχές.

Αποφάσισε να μείνει ο Κουλι-
μπαλί
Ο Ουσμάν Κουλιμπαλί είχε περιθώριο 
να βρει ομάδα ως ελεύθερος μέχρι τις 
20 Ιουλίου. Όλο αυτό το διάστημα δεν 
βρήκε κάτι αξιόλογο και έτσι πήρε την 
απόφαση να παραμείνει και τη νέα σεζόν 
στον Παναθηναϊκό. 
Το πρόβλημα του Κουλιμπαλί ήταν το αν 
θα υπάρξει συνέπεια εκ μέρους του «τρι-
φυλλιού» στις πληρωμές κάτι που μέχρι 
στιγμής οι «πράσινοι» δείχνουν να είναι. 
«Στο ποδόσφαιρο δεν ξέρεις τι γίνεται. 
Σήμερα είσαι σε ένα μέρος και αύριο 
κάπου αλλού. Βλέπω ότι έχουν αλλάξει 
κάπως τα πράγματα, οπότε δεν έχω λόγο 
να φύγω», έλεγε ο Κουλιμπαλί σύμφωνα 
με την «LiveSport», ενώ είναι χαρακτηρι-
στική η ατάκα του κατά την αναχώρηση 
της ομάδας για την Ολλανδία: «αφού 
είμαι εδώ σημαίνει ότι ξέρω τι θέλω. Δια-
φορετικά, θα ήμουν κάπου αλλού».

Δώνης: «Το καλοκαίρι του 2013 ήταν 
πιο δύσκολα τα πράγματα»

Ο Πορτογάλος τεχνικός ανέλυσε το 
φιλικό παιχνίδι και παρουσίαστηκε 
σίγουρος ότι η ομάδα του θα είναι 
έτοιμη για τα ματς του Europa League.

Ο 
προπονητής του Ολυμπιακού μετά 
το 1-1 στο φιλικό με την Σιντ Τρού-
ιντεν σημείωσε στην κάμερα της 
Nova: 

«Πιστεύω ότι μπήκαμε καλά στο παιχνίδι. Η 
ομάδα έπεσε για 15 λεπτά και εκεί δέχτηκε 
το γκολ. Είχαν ακόμη μια ευκαιρία να σημει-
ώσουν κι άλλο ένα τέρμα. Προς το τέλος του 
αγώνα είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Πρέ-
πει να πούμε ότι οι βέλγικες ομάδες είναι έτοι-
μες αφού ξεκινάει το πρωτάθλημα τους. Σιγά 
σιγά μπαίνουμε στη φάση όπου οι ποδο-
σφαιριστές θα παίζουν 90 λεπτά. 
Πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι 
για τη νέα χρονιά».
Σε ερώτηση για το αν θέλει 
να γίνει κομμάτι της ιστορίας 
του Ολυμπιακού σημείωσε με 
αφορμή τα γενέθλιά του: 
«Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα 
με μεγάλη ιστορία. Πρέπει να 
δουλέψουμε για να γίνουμε κομμάτι 
της ιστορίας της ομάδας».
Για το επόμενο φιλικό με την Γκενκ τόνισε:
«Σκεφτόμαστε κάθε παιχνίδι σαν ένα φιλικό 
προετοιμασία. Πρέπει να ανεβάσουμε τον 
βαθμό δυσκολίας. Μην ξεχνάτε ότι κάποιοι 
παίκτες ήταν κουρασμένοι. Θα είμαστε έτοι-
μοι για τις 9 Αυγούστου και τα παιχνίδια του 
Europa League».
Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του ο Πέδρο 
Μαρτίνς εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για 
την απώλεια του Σωκράτη Σ. Κόκκαλη.

«Από τον Ολυμπιακό η μοναδική 
σοβαρή πρόταση για Μεριά»
Οι Τυνήσιοι τονίζουν πως η Σφαξιέν έχει επι-
στρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων 
με τον Ολυμπιακό αναγνωρίζοντας πως οι 
«ερυθρόλευκοι» έχουν καταθέσει την καλύ-
τερη πρόταση.  
Ο Γιασίν Μεριά ακολούθησε την αποστολή της 
Σφαξιέν για τον Ομάν όπου θα λάβει χώρα η 
προετοιμασία του συλλόγου από την Τυνη-
σία, ωστόσο συνεχίζει να ζητάει επιτακτικά 
να γίνει αποδεκτή η πρόταση που κατέθεσε ο 
Ολυμπιακός!
Η μεταγραφή του Τυνήσιου διεθνή χάλασε 
λόγω της άρνησης των ανθρώπων της Εσπε-

ράνς να καταβληθεί το ποσό του 1.8 εκατ. 
ευρώ σε τρεις δόσεις, αλλά και για το γεγονός 
πως το ποσοστό μεταπώλησης του παίκτη ορί-
στηκε από τον Ολυμπιακό στο 10%.
Η διοίκηση της «Γιουβέντους των Αράβων» 
φαίνεται πως έχει αντιληφθεί τον λάθος 
δρόμο που ακολούθησε στις διαπραγματεύ-
σεις και έπειτα από πιέσεις του Μιερά έχει 
επανέλθει προκειμένου το θέμα να κλείσει 
οριστικά
Στη Σφαξιέν έχουν άμεση ανάγκη από ρευστό, 
καθώς παρατηρούνται οφειλές στους ποδο-
σφαιριστές της ομάδας, ενώ παραδέχονται 
πως η πρόταση του Ολυμπιακού είναι η πλέον 
συμφέρουσα!

Oριστικά τέλος ο Εμενίκε από τον 
Ολυμπιακό!

Ηταν ένα θέμα που απασχολούσε 
τον Ολυμπιακό. Και ήταν κάτι 

που είχε δρομολογηθεί να γίνει 
όπως είχατε διαβάσει στο 
Gazzetta. Το πως δηλαδή θα 
μπορούσε να βρει άκρη με 
τον Εμενίκε. Και γιατί το συμ-

βόλαιο του Νιγηριανού ήταν 
μεγάλο αλλά και γιατί ο ίδιος ο 

Εμενίκε δεν βοηθούσε με την συμπε-
ριφορά του. Συνολικά από πέρσι όταν κι 

αποκτήθηκε από τους «ερυθρόλευκους» ως 
μία από τις μεταγραφές του καλοκαιριού.
Τελικά ο Ολυμπιακός βρήκε τον τρόπο να 
λύσει το συμβόλαιο με τον Εμενίκε πράγμα 
που τον αποδεσμεύει από ένα σημαντικό 
ποσό ώστε να προχωρήσει και τον σχεδιασμό 
του για τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις. 
Ο Εμάνουελ Εμενίκε είχε στον Ολυμπιακό 10 
συμμετοχές και 4 γκολ από τα οποία τα τρία 
ήταν στο Κύπελλο Ελλάδος!

Stand by για Ολυμπιακό ο Κουεγιάρ
Ο έμπειρος κίπερ Ιβάν Κουεγιάρ παραμένει 
στην αναμονή για να κλείσει στον Ολυμπιακό 
με τους Ισπανούς να τονίζουν ότι στο Λιμάνι 
έχουν τώρα άλλες προτεραιότητες...
Ο 34χρονος Κουεγιάρ της Λεγανές είναι μία 
περίπτωση που έχει προκύψει καιρό τώρα για 
τους Πειραιώτες και έχετε διαβάσει και στο 
Gazzetta.gr. Ο Ισπανός πορτιέρε είναι ένας 
παίκτης που παραμένει πιθανό να κλείσει 
στον Ολυμπιακό όπως επιμένουν στην Ισπα-
νία. Στην Ιβηρική τονίζουν πως προς το παρόν 
είναι στο... περίμενε προκειμένου να τελειώ-
σει με άλλες μεταγραφικές προτεραιότητές 
του ο Ολυμπιακός...

Μαρτίνς: «Θα είμαστε 
έτοιμοι στις 9 Αυγούστου»
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Ο πρόεδρος της Football League 
μίλησε για την κατάσταση που 
επικρατεί στην κατηγορία

Γ
ια την κατάσταση που επικρατεί στην 
Football League μίλησε ο Λεωνίδας 
Λεουτσάκος  Fair Play Fm. 
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΕ 

«Εμείς στη συνάντηση που κάναμε με τον 
Υπουργό είχαμε συμφωνήσει σε αυτές τις 
προτάσεις από την στιγμή που οι ομάδες 
της κατηγορίας θα είναι βιώσιμες επειδή 
η κατηγορία αντιμετωπίζει σοβαρό πρό-
βλημα βιωσιμότητας. Τώρα, όμως δεν το 
βλέπω να προχωρά η συμφωνία. Εγώ 
θέλω να κάνω μια ένσταση σε όλα αυτά. 
Δεν έχουμε καθίσει ποτέ όλοι μαζί σε ένα 
τραπέζι για να συζητήσουμε. Να καταθέ-
σουμε τις απόψεις μας. Θα πρέπει, επίσης, 
να δούμε τι θα γίνει και με τη Γ’ Εθνική. Δεν 
είναι μόνο η Super League και η Football 
League. Δεν γίνεται να συζητάμε ο καθένας 
ξεχωριστά».
 Για τη Football League:
«Εμείς προχωράμε κανονικά με 16 ομάδες. 
Και είμαστε υποχρεωμένοι σαν διοίκηση να 
βρούμε χορηγίες. Ψάχνουμε ήδη κάποιες 
χορηγίες. Εάν δεν γίνει η αναδιάρθρωση, 
θα πρέπει να τρέξουμε. Έχουμε κάνει ήδη 
μια επαφή για μια χορηγία με την Tipbet 
και ελπίζουμε να προχωρήσει γρήγορα. 
Θα είναι καλό να υπάρχει μια στήριξη στις 
επαρχιακές ομάδες. Και έγινε μια συζήτηση 
σε πολύ καλό επίπεδο. Φυσικά θα μιλή-
σουμε και με την ΕΡΤ, με την οποία θέλουμε 
να ανανεώσουμε τη συνεργασία μας. Ο 
υπουργός έχει πει ότι θα μας βοηθήσει με 
το θέμα της ΕΡΤ. Εγώ θέλω να πιστεύω πως 
θα γίνει η αναδιάρθρωση για να γίνουν 
βιώσιμες οι ομάδες της κατηγορίας».
 Για την αναδιάρθρωση:
«Το αρχικό σχέδιο για την αναδιάρθρωση 
ήταν να ανεβαίνουν δυο από τη Football 
League και να υποβιβάζονται 6 από την 
πρώτη κατηγορία. Και ακριβώς εκεί είναι η 
διαφωνία με τη Super League. Δεν θέλουν 
να γίνει μια τόσο μεγάλη αλλαγή. Και μετά 
από τη Football League θα υποβιβαστούν 
4 ομάδες. Θα γίνει ένα πρωτάθλημα με 
12 ομάδες, αλλά με αυξημένα έσοδα. Επι-
πλέον θα πρέπει να πω ότι εμάς η Super 
League μας χρωστάει περίπου 16 εκατομ-
μύρια ευρώ. Η Ελλάδα είναι το μόνο πρω-
τάθλημα που η πρώτη κατηγορία δεν βοηθά 
τις υπόλοιπες. Τις επόμενες μέρες θα γίνει 

μια συνάντηση και με τον Υπουργό».

Συνεχίζει στην Κέρκυρα ο Τουράμ
Ο Ροζέριο Τουράμ θα παραμείνει κάτοικος 
Κέρκυρας και τη νέα σεζόν με τον Βραζι-
λιάνο φορ να λέει το ναι στην πρόταση ανα-
προσαρμογής των Φαιάκων.
Ο Τουράμ είπε το ναι στην πρόταση για ανα-
προσαρμογή του συμβολαίου του που είχε 
καταθέσει η Κέρκυρα κάτι που σημαίνει 
πως και τη νέα σεζόν  ο Βραζιλιάνος φορ θα 
συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του 
σητν ομάδα.
Το συμβόλαιο του Τουράμ ήταν βαρύ για 
τα δεδομένα της Football League αλλά ήταν 
επιθυμία και των δύο πλευρών να συνεχί-
σουν και τη νέα σεζόν κι έτσι επήλθε συμ-
φωνία.

Mε 300 οπαδούς η «πρώτη» της 
Παναχαϊκής
Με τους τέσσερις νεοαποκτηθέντες ποδο-
σφαιριστές (Τσελεπίδης, Σταμόπουλος, 
Καπούταγλης, Κολοβούρης) να δίνουν το 
«παρών» κανονικά και τους φίλους της στο 
πλευρό της, η ομάδα της Πάτρας συγκε-
ντρώθηκε για πρώτη φορά για τη σεζόν 
2018/19  στο γήπεδο της Αγυιάς. Εκεί βρέ-
θηκαν και ο εκτελεστικός διευθυντής της 
ΠΑΕ, Πάρις Γεωργακόπουλος, ενώ απου-
σίαζε ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας 
Κώστας Κατσουράνης.
Εξάλλου, στην προπόνηση πήραν μέρος 
δύο ποδοσφαιριστές που ανέβηκαν από 
την ομάδα νέων, οι Νίκος Νικολόπουλος και 
Ιάσων Σταυρόπουλος, ο Παναγιώτης Παπα-
νικολάου από την Κ20 του Ολυμπιακού και 
ο γκολκίπερ Βαγγέλης Παντελίδης από τον 
Ατρόμητο Αντιρρίου.
Τη Δευτέρα (23/7) η αποστολή της Παναχαϊ-
κής θ’ αναχωρήσει για το Καρπενήσι, όπου 
θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της 
προετοιμασίας της.
Ο πρόεδρος της ΠΑΕ, ο Κώστας Μπακαλά-
ρος, στο περιθώριο της πρώτης προπόνη-
σης, δήλωσε:
«Είναι ένα νέο ξεκίνημα για την ομάδα, μια 
νέα αρχή, τις προσεχείς ημέρες θα έρθουν 
και άλλοι παίκτες για να μας ενισχύσουν. 
Η αναδιάρθρωση μας καθυστέρησε λίγο, 
αλλά προχωράμε τη δουλειά μας. Αναμέ-
νουμε την πολιτεία για να καθοριστούν και 
οι στόχοι της ομάδας και τότε θα μιλήσουμε 
εκτενέστερα σε συνέντευξη τύπου. Ευχαρι-
στούμε τον κόσμο που ήρθε στην Αγυιά και 
εμείς γι΄αυτούς θα κάνουμε τα πάντα».

Ριζογιάννης και Κουσκουνάς έμει-
ναν στη Δόξα
Η Δόξα Δράμας ανακοίνωσε την ανανέωση 
της συνεργασίας με τους Παντελή Ριζογιάννη 
και Νίκο Κουσκουνά.
Η ανακοίνωση της Δόξας Δράμας:
«Η ΠΑΕ Δόξα Δράμας βρίσκεται στην ευχάρι-
στη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της 
συνεργασίας, για ένα ακόμη χρόνο, με δύο 
σημαντικά στελέχη της, τους Παντελή Ριζο-
γιάννη και Νίκο Κουσκουνά.
Αμφότεροι πραγματοποίησαν εξαιρετικές 
εμφανίσεις την προηγούμενη χρονιά με τη 
φανέλα των «μαυραετών», γεγονός που οδή-
γησε τους ιθύνοντες του συλλόγου να κάνουν 
όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να 
παραμείνουν στην ομάδα.
Στις δηλώσεις τους αμέσως μετά τις υπογρα-
φές δεν έκρυψαν την χαρά τους που θα συνε-
χίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
στην Δόξα, ενώ εξέφρασαν την αισιοδοξία 
τους ότι η ομάδα τη φετινή χρονιά θα βρεθεί 
στη θέση που της αξίζει.
Ο Ριζογιάννης θα συνεχίσει να φορά τη 
φανέλα με το νούμερο 4 και ο Κουσκουνάς 
το 9».

Στα Χανιά για τον Πλατανιά ο Κάμπος
Στην Ελλάδα βρίσκεται από τα ξημερώματα 
της Τετάρτης (18/7) ο Πάουλο Λουίς Κάμπος, ο 
οποίος θα αναλάβει τα ηνία του Πλατανιά για 
τη σεζόν 2018/19.
Στις πρώτες του δηλώσεις στους εκπροσώ-

πους του Τύπου, ο Βραζιλιάνος τεχνικός ευχα-
ρίστησε στα ελληνικά τους εκπροσώπους του 
Τύπου για την υπομονή τους, δήλωσε χαρού-
μενος που επιστρέφει στην Ελλάδα, ενώ ευχα-
ρίστησε τον πρόεδρο της ΠΑΕ Πλατανιάς, 
Μανώλη Μαθιουλάκη, για την ευκαιρία που 
του έδωσε.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην 
Κρήτη και πολύ περισσότερο χαρούμενος 
που επέστρεψα ξανά στην Ελλάδα. Θέλω να 
ευχαριστήσω τον κ.Μαθιουλάκη και τον καλό 
μου φίλο Βασίλη Αμανατίδη που μου έδωσαν 
αυτή την ευκαιρία. Γνωρίζω για τον Πλατανιά, 
καθώς δεν σταμάτησα να παρακολουθώ τα 
όσα συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. 
Ο Πλατανιάς είναι ένα πολύ καλό κλαμπ και 
είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε μια σπουδαία 
δουλειά τη σεζόν που έρχεται».
«Από τότε που ήμουν στον Αστέρα Τρίπολης 
έλεγα όταν με ρωτούσαν για τους στόχους, ότι 
αυτό που θέλω να είναι να δημιουργήσουμε 
μια σπουδαία ομάδα. Το ίδιο ισχύει και τώρα 
στον Πλατανιά. Ο κ.Μαθιουλάκης γνωρίζει το 
πως θα κάνουμε πιο δυνατή την ομάδα και σε 
συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή τον κ.Α-
μανατίδη είναι σίγουρος ότι θα έχουμε μια 
σπουδαία σεζόν. Ξέρω τον εαυτό μου και το 
ελληνικό ποδόσφαιρο και το τι μπορούμε να 
πετύχουμε. Εχοντας στο πλευρό μου την στή-
ριξη του βοηθού μου, του Γιάννη Κερλίδη, 
είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να πετύ-
χουμε πολλά».

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Επανεκλογή Λεουτσάκου στην προεδρία
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H 
έξοχη πορεία του Στέφανου 
Τσιτσιπά στο Γουίμπλεντον τον 
ανέβασε περισσότερο στην Πα-
γκόσμια Κατάταξη και έφτασε 

στο Νο32 του κόσμου που είναι ρεκόρ 
για τον ίδιο.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει να ανε-
βαίνει τα σκαλοπάτια προς την κορυφή 
του κόσμου. Ο 19χρονος πρωταθλητής 
δημιούργησε νέο προσωπικό ρεκόρ, 
καθώς έκανε νέο άλμα τριών θέσεων και 
ανέβηκε για πρώτη φορά, στην καριέρα 
του, στο Νο 32 της παγκόσμιας κατάτα-
ξης, σύμφωνα με την ATP και την καινού-
ρια λίστα της γι’ αυτό το επταήμερο. Ο 
Ελληνας πρωταθλητής έχει 1.399 βαθ-
μούς.
Στο μεταξύ, δεν άλλαξε η πρώτη θέση, 
καθώς ο Ραφαέλ Ναδάλ παρέμεινε στην 

κορυφή, αφήνοντας στη δεύτερη θέση 
τον Ρότζερ Φέντερερ. Ο Νικ Κύργιος βρί-
σκεται αυτή την εβδομάδα στο Νο 18, 
ενώ ο Μάρκος Παγδατής είναι 96ος στον 
κόσμο. 
Αντίθετα, «βουτιά» εννιά θέσεων έκανε 
η Μαρία Σάκκαρη, η οποία βρίσκεται, 
πλέον, στο Νο 46 της παγκόσμιας κατά-
ταξης. Σήμερα η WTA ανακοίνωσε την 
καινούρια λίστα της και αυτό το επταή-
μερο η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έπεσε 
στην 46η θέση με 1.180 βαθμούς. Από 
την πλευρά της, και η Βαλεντίνη Γραμ-
ματικοπούλου έπεσε τέσσερις θέση, στο 
Νο 179 του κόσμου με 320 βαθμούς. Στο 
μεταξύ, αμετάβλητη παρέμεινε η κατά-
σταση στην πρώτη δεκάδα, με τη Σιμόνα 
Χάλεπ να βρίσκεται και αυτή την εβδο-
μάδα στην κορυφή. 

Πιο ψηλά από ποτέ ο Τσιτσιπάς

Μ
ετά τον περίπατο της πρεμιέ-
ρας κόντρα στην Τουρκία, η 
εθνική πόλο ανδρών έκανε 
το 2/2 στο ευρωπαϊκό πρω-

τάθλημα της Βαρκελώνης, αφού επικρά-
τησε και της Ολλανδίας με 12-7.
Η ομάδα του Θόδωρου Βλάχου μόλις 
στο 2΄του αγώνα βρέθηκε πίσω στο σκορ 
από τους Ολλανδούς με 0-1. Αυτή ήταν 
και η «τελευταία» φορά, που η Ελλάδα 
δεν είχε κεφάλι στο σκορ, καθώς από εκεί 
και πέρα φάνηκε η αγωνιστική ανωτερό-
τητά της με το πρώτο οκτάλεπτο να κλεί-
νει στο 6-3 υπέρ της εθνικής. Η ελληνική 
ομάδα καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα 
είχε τον έλεγχο και την σταθερή διαφορά 
μεταξύ των 3-4 γκολ ώστε να μην ανησυ-

χήσει ότι ο αντίπαλος μπορούσε να διεκ-
δικήσει την νίκη, αφού και στο ημίχρονο 
το σκορ ήταν 9-5. Όμως και στην επανά-
ληψη αν και η εθνική ομάδα έριξε την... 
συχνότητα στα γκολ, αφού πέτυχε μόλις 
τρία δεν δυσκολεύτηκε, δεν... ίδρωσε κι 
έφτασε εύκολα στο 12-7 κάνοντας δύο τις 
νίκες στον όμιλο.
Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Άγγε-
λος Βλαχόπουλος, που πέτυχε έξι τέρματα.
ΕΛΛΑΔΑ – ΟΛΛΑΝΔΙΑ 12-7 
Οκτάλεπτα: 6-3, 3-2, 2-2, 1-0
Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Φλέγκας, Γεν-
νηδουνιάς 1, Σκουμπάκης, Νικολαΐδης, 
Φουντούλης 2, Καπότσης 1, Δερβίσης, 
Αργυρόπουλος, Μουρίκης, Κολόμβος, 
Γούνας 2, Βλαχόπουλος 6, Ζερδεβάς

Εύκολα η Ελλάδα με 12-7 την 
Ολλανδία και... 2-0 στον όμιλο
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Ο Αστέρας Ιτέας ετοιμάζει τον 
επαναπατρισμό του Χρήστου 
Μελίσση! Ο έμπειρος αμυντικός μετά 
από ένα εξάμηνο παραμονής στο 
Σουδάν για λογαριασμό της Αλ Χιλάλ 
Ομντουρμάν, είναι έτοιμος να φορέσει 
τη φανέλα του συλλόγου της Φωκίδας 
και να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα 
της Γ’ Εθνικής, καθώς έχει έρθει σε 
συμφωνία με τους διοικούντες της 
ομάδας!

Τ
ο πλούσιο βιογραφικό του ποδο-
σφαιριστή σε συνδυασμό με την ε-
μπειρία του, είναι σίγουρο ότι θα 
προσδώσουν μία διαφορετική αίγλη 

στο ρόστερ του Αστέρα Ιτέας!
Να θυμίσουμε ότι ο Μελίσσης κατά το 
παρελθόν έχει αγωνιστεί σε: Νάουσα (πρώτη 
ομάδα και Κ20), Πανσερραϊκό, ΠΑΟΚ, Πανα-
θηναϊκό, Λάρισα, Μαρίτιμο (Πορτογαλία), 
Πανθρακικό, Ολυμπιακό Βόλου, Βέροια και 
Αλ Χιλάλ (Σουδάν).
Τις επόμενες ώρες αναμένεται εκτός συγκλο-
νιστικού απροόπτου η ανακοίνωση της από-
κτησης του έμπειρου αμυντικού από τον 
Αστέρα Ιτέας!

Ανανέωσε και ο Παυλίδης στον Δι-
αγόρα
Στον Διαγόρα θα παίξει και τη νέα αγωνι-
στική περίοδο ο Τάσος Παυλίδης, με τον 
οποίο ανανεώθηκε η συνεργασία για μία 
ακόμη χρονιά.
Αναλυτικά η ανακοίνωση των «κυανέρυ-
θρων»: «Η διοίκηση του Γ.Σ. Διαγόρας ανα-
κοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της 
με τον ποδοσφαιριστή Τάσο Παυλίδη για 
ακόμη ένα χρόνο. Του εύχεται υγεία και καλή 
επιτυχία”.

Κράτησε Ανδρούτσο ο Ιάλυσος!
Την εστία του Ιάλυσου θα φυλάει και τη νέα 
χρονιά ο Απόστολος Ανδρούτσος, με τον 
οποίο ανανεώθηκε η συνεργασία.
Η ανακοίνωση της ομάδας: «Η διοίκηση του 
Γ.Α.Σ. Ιάλυσος ανακοινώνει την ανανέωση 
της συνεργασίας της με τον τερματοφύλακα 
Απόστολο Ανδρούτσο. Ο Αποστόλης είναι 
γεννημένος  στις  26 Ιουλίου 1989 και έχει 
ύψος 1,82. Τη χρονιά που μας πέρασε ήταν 
από τα βασικότερα στελέχη της ομάδας μας 

και συνέβαλε τα μέγιστα στη πορεία της. Του 
ευχόμαστε  υγεία και καλή ποδοσφαιρική 
χρονιά».

“Μπαμ” με Ζούρκο τα Γιαννιτσά!
Με την ομάδα των Γιαννιτσών θα αγωνίζεται 
ο έμπειρος χαφ Νίκος Ζούρκος.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Έκανε το ΜΕΓΆΛΟ μπαμ με Ζούρκο ο Α.Σ. 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ.
Ασταμάτητος μεταγραφικά, ο ΑΣ ΓΙΑΝΝΙ-
ΤΣΑ, προχώρησε σε ακόμα μια μεγάλη μετα-
γραφή, με μοναδικό σκοπό την περαιτέρω 
ενίσχυση του ρόστερ του.
Η νέα μεταγραφή ακούει στο όνομα του 
Νίκου Ζούρκου, ενός παίκτη με 200 περίπου 
συμμετοχές στην Β΄εθνική κατηγορία.
Την ανακοίνωση της συνεργασίας της με 
τον 29χρονο χαφ γνωστοποιεί σήμερα ο ΑΣ 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ που απέσπασε την υπογραφή 
ενός αξιόλογου παίκτη, του Νίκου Ζούρκου, 
που αποτελούσε στόχο πολλών ομάδων.
Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδα 
γεννήθηκε στις 27 Οκτωβρίου του 1989, 
έχει ύψος 1.80 και αγωνίζεται ως μεσοεπι-
θετικός. Πρόκειται αναμφισβήτητα για μια 
μεγάλη μεταγραφή για τη νεοφώτιστη ομάδα 
των Γιαννιτσών στην Γ΄εθνική.
Ο Νίκος Ζούρκος αγωνιζόταν από το 2012 
στον Αιγινιακό, ενώ προηγούμενες ομά-
δες του ήταν τα Λευκάδια, Νάουσα και στην 
Γερνανία και έχει μια ομολογουμένως πολύ 
καλή παρουσία όλα αυτά τα χρόνια με γεμά-
τες σεζόν, μετέχοντας σε όλα τα παιχνίδια του 
πρωταθλήματος.
Ο Ζούρκος είχε συμπληρώσει έξι σεζόν στην 
ομάδα της βόρειας Πιερίας και είχε καταγρά-
ψει 173 συμμετοχές με τον Αιγινιακό.
Ο 29χρονος χαφ αναμφισβήτητα είναι ένας 
πολύ καλός ποδοσφαιριστής, εν ενεργεία 
Β΄εθνικης και η μεταγραφή του στην ομάδα 
των Γιαννιτσών, αποτελεί μια πάρα πολύ 
καλή λύση στα χέρια του Δ. Τομπάζη, την 
οποία θα ζήλευαν και ομάδες μεγαλύτερων 
κατηγοριών.
Ο ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ τον καλωσορίζει στην 
μεγάλη οικογένεια του και του εύχεται υγεία 
και επιτυχίες.

Ανακοίνωσε Ιωαννίδη η Μελίτη
Παίκτης του Μελιτέα Μελίτης είναι ο Νίκος 
Ιωαννίδης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ανακοίνωση απόκτησης του 28χρονου Αμυ-
ντικού Νίκου Ιωαννίδη από τον Μακεδονικό 
Βεύης.Εκ μέρους της διοίκησης ευχόμαστε 
καλή δύναμη, υγεία κ πολλές επιτυχίες στο 
νέο μέλος της ομάδας μας!!

Στην Επισκοπή ο Ματαραγκάσι
Με τα χρώματα της Επισκοπής θα αγωνίζεται 
ο 23χρονος Έρι Ματαραγκάσι.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Έναν ταχύτατο όσο και πολύ καλό χειριστή 
της μπάλας έφερε στις τάξεις της η ομάδα μας.
Πρόκειται για τον Έρι Ματαραγκάσι (μικρός 
αδερφός του Ντέιβιντ που υπάρχει ήδη στο 
ρόστερ) ο οποίος αποτελεί τη 12η μετα-
γραφή του συλλόγου μας. Ο 23χρονος ποδο-
σφαιριστής παρουσιάστηκε επισήμως το 
μεσημέρι (19/7) με την ανακοίνωση να ανα-
φέρει:
«Ο ΑΟ Επισκοπής ανακοινώνει την από-
κτηση του ποδοσφαιριστή, Συκύρι (Έρι) 
Ματαραγκάσι. Πρόκειται για έναν ταχύτατο 
ακραίο επιθετικό που μπορεί να αγωνιστεί 
στην αριστερή πτέρυγα.
Είναι γεννημένος στο Πέρετ της Αλβανίας 
στις 25/9/1995 και μεγαλωμένος στο Ρέθυ-
μνο της Κρήτης. Έχει ύψος 1.80μ. και πρώ-
τος του ποδοσφαιρικός σταθμός ήταν ο 
Απόλλων Ρεθύμνου. Έκτοτε πέρασε από τον 
ΟΦΗ Κ17 για να έρθει ξανά στο Ρέθυμνο και 
τον Άρη όπου αγωνίστηκε για δύο χρόνια. 

Τα τελευταία τρία χρόνια αγωνίστηκε στον 
Ρεθυμνιακό.
Ο σύλλογός μας τον καλωσορίζει και του 
εύχεται πολλές ομαδικές αλλά και προσωπι-
κές επιτυχίες».

Στο Σούλι Παραμυθιάς ο Σιαράβας!
Ο 37χρονος τερματοφύλακας που τη φετινή 
σεζόν πραγματοποίησε ουσιαστικά μόλις 1 
συμμετοχή στη Football League (τελευταίο 
παιχνίδι εκτός έδρας με Απόλλων Λάρισας), 
μετά από τρία χρόνια στο δυναμικό της ΑΕ 
Καραϊσκάκης θα συνεχίσει την καριέρα του 
στο Σούλι Παραμυθιάς και στο πρωτάθλημα 
της Γ’ Εθνικής.
Σύμφωνα με το “TheBall”, οι διοικούντες του 
συλλόγου βρέθηκαν την Τετάρτη στα Γιάν-
νενα όπου συμφώνησαν με τον έμπειρο γκο-
λκίπερ ο οποίος θα καθίσει κάτω από την 
εστία την Παραμυθιάς για ένα χρόνο. Ο Γιαν-
νιώτης πορτιέρο έχει μεγάλη εμπειρία από 
Β΄και Γ΄ Εθνική καθώς έχει αγωνιστεί σε πολ-
λές ομάδες της κατηγορίας. Ξεκίνησε από 
πολύ μικρή ηλικία την ενασχόληση του με 
το ποδόσφαιρο στις ακαδημίες της Θύελ-
λας Κατσίκας. Την τελευταία τριετία έπαιζε 
στην ΑΕ Καραϊσκάκης ενώ στο παρελθόν έχει 
φορέσει την φανέλα των ομάδων: Εθνικού 
Φιλιππιάδας, Αναγέννησης Καρδίτσας, Δόξα 
Κρανούλας, Βέροιας, Κέρκυρας, Καστοριάς, 
ΑΕ Γιάννενα και ΑΠΟ Χίος.

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Μεταγραφική “βόμβα” στην Ιτέα με Χρήστο Μελίσση!
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H Σέλτικ νίκησε με 3-0 την Αλασκέρτ 
και προκρίθηκε άνετα στον 2ο 
προκριματικό γύρο του Champions 
League

N
έα τριάρα για την Σέλτικ και πρό-
κριση στον 2ο προκριματικά γύ-
ρο του Champions League.
Oι Σκωτσέζοι νίκησαν με 3-0 την 

Αλασκέρτ και πλέον είναι μια από τις πιθα-
νές αντιπάλους της ΑΕΚ στον τρίτο προκρι-
ματικό γύρο, αν περάσουν το εμπόδιο της 
Ρόζενμποργκ.
 Ο Ντεμπελέ «εκτέλεσε» δύο φορές (8 ,́ 
19΄πεν.), ενώ το σκορ έκλεισε ο Φόρεστ 
(35΄). Η Σέλτικ έπαιζε με 10 παίκτες από 
το 11’ εξαιτίας της αποβολής του Σιμού-
νοβιτς.

Πρόκριση με Ανέστη η Χάποελ! 
O Aνέστης έκανε πρεμιέρα με τη φανέλα 
της Χάποελ και βοήθησε την ομάδα του 
να βρεθεί εύκολα στον 2ο προκριματικό 
γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ. 
Ιδανικό ντεμπούτο για τον Γιάννη Ανέστη, 
μιας και η Χάποελ επικράτησε 3-1 (4-1 το 
πρώτο ματς) της Φλόρα Ταλίν, σφραγίζο-
ντας έτσι την πρόκριση στον 2ο προκριμα-
τικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ. O πρώην 
γκολκίπερ της ΑΕΚ πήρε φανέλα βασι-
κού, είχε καλές τοποθετήσεις και άφησε 
καλές εντυπώσεις μέχρι το... 3-0. Στο γκολ 
που δέχθηκε τέσσερα λεπτά πριν το τέλος 
τόσο η άμυνα όσο και ο ίδιος μοιράζο-
νται την ευθύνη. Πλέον, η Χάποελ Μπεερ 
Σεβά θα βρει στον δρόμο της τη Ντιναμό 
Ζάγκρεμπ.

Ο Μπεν χάρισε την πρόκριση 
στον Ερυθρό Αστέρα!
Ο Μοχάμεντ Μπεν σκόραρε το πρώτο 
γκολ στην αναμέτρηση του Ερυθρού 
Αστέρα κόντρα στην Σπάρτακς, με τους 
Σέρβους να επικρατούν με 2-0 και να 
παίρνουν την πρόκριση για τον 2ο προ-
κριματικό του Champions League.
Πρωταγωνιστής ήταν ο Μοχάμεντ Μπεν 
στο 2ο ματς του Ερυθρού Αστέρα με την 
Σπάρτακς για τον 2ο προκριματικό γύρο 
του Champions League.
Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού 
άνοιξε τον δρόμο στο 78’ προς την πρό-
κριση των Σέρβων, αφού σκόραρε το 

πρώτο γκολ στο ματς. Το... κερασάκι στην 
τούρτα έβαλε ο Κρίστισιτς στο 82’.
Το πρώτο μτς μεταξύ των ομάδων είχε 
λήξει 0-0.

Η Φέγενορντ διέσυρε τη Βασι-
λεία!
Τραγική η εικόνα της Βασιλείας στο πιο 
σημαντικό φιλικό τεστ, αφού ηττήθηκε με 
5-0 από τη Φέγενορντ για το Uhrencup 
2018. H αντίπαλος του ΠΑΟΚ παρουσι-
άστηκε με τους βασικούς κόντρα στην 
Κυπελλούχο Ολλανδίας, αλλά οι αδυνα-
μίες στην άμυνα ήταν πολλές. Ο Ραφαέλ 
Βικί παρέταξε τους: Όμλιν, Αγέτι, Φράι, 
Καλούλου, Πετρέτα, Ριβέρος, Ντιέ, Στό-
κερ (46’ Οκαφόρ), Σούκι, Βαν Βονσφίκελ, 
Ζούφι (78’ Βόγκριγκ), αλλά η εικόνα που 
παρουσίασαν χτύπησε... καμπανάκια. Στο 
2ο λεπτό της αναμέτρησης ο Φαν Πέρσι 
άνοιξε το σκορ, ενώ στο 45’ ο Μπεργκίς 
εκμεταλλεύτηκε ακόμη ένα λάθος της άμυ-
νας των Ελβετών πετυχαίνοντας το 2-0. Στο 
62’, ο Φαν Πέρσι πέτυχε το 3-0, ενώ στο 
71’ ο Μποτεγκίν σημείωσε το 4-0. Στο 80’ 
ο Βιλένα ολοκλήρωσε το πάρτι διαμορ-
φώνοντας το 5-0. Θυμίζουμε, πως την 
επόμενη εβδομάδα αρχίζει το πρωτά-
θλημα στην Ελβετία και η Βασιλεία υπο-
δέχεται τη Σεν Γκάλεν.

«Πρώτο φαβορί για... απόλυση ο 
κόουτς της Βασιλείας»
Η Βασιλεία δεν πείθει με την εικόνα της 
στα φιλικά και το γκάλοπ κορυφαίας ιστο-
σελίδας της Ελβετίας έβγαλε τον Ράφαελ 
Βίκι... Νο 1 φαβορί γι’ απόλυση!
«Εγινε ο πρώτος τεχνικός της Βασιλείας 
από το 2009 που δεν πήρε τίτλο. Ωστόσο, 
η εξαιρετική παρουσία στο Τσάμπιονς 
Λιγκ τον κράτησε στον πάγκο. Τώρα, η 
Βασιλεία έχασε σημαντικές προσωπικότη-
τες όπως τους Βάτσλικ, Λανγκ, Ελιονούσι 
και τα δείγματα δεν είναι καλά. Επειτα από 
το 5-0 από τη Φέγενορντ ο Βίκι έχασε τον 
έλεγχο. Ηδη, υπάρχουν εσωτερικές τριβές 
και η θέση του δεν είναι η πιο σίγουρη. 
Πρόκριση κόντρα στον ΠΑΟΚ και είσο-
δος στους ευρωπαϊκούς ομίλους για να 
ισχυροποιηθεί» τονίζει η εφημερίδα Blick 
για τον κόουτς της Βασιλείας. Στο γκάλοπ 
που ακολούθησε, ο Βίκι είναι το μεγάλο 
φαβορί για να απολυθεί πρώτος στο πρω-
τάθλημα της Ελβετίας. 

Τριάρα και πρόκριση για τη 
Σέλτικ!

Ο Πρόεδρος της ΦΙΦΑ Τζιάνι Ιφαντίνο, 
στην τελευταία συνέντευξη Τύπου 
πριν από τον τελικό της Κυριακής, 
με μεγάλη έμφαση αποκάλεσε το 
Μουντιάλ της Ρωσίας, ως το καλύτερο 
που έχει γίνει, τονίζοντας το θέαμα 
στα γήπεδα, την αποφυγή επεισοδίων 
και την εξαιρετική οργάνωση.

Β
έβαια είναι σύνηθες φαινόμενο, ο 
εκάστοτε Πρόεδρος της Παγκόσμι-
ας Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου να 
πλέκει το εγκώμιο της διοργάνωσης, 

όταν ο ίδιος έχει τα ηνία του παγκόσμιου πο-
δοσφαίρου, αλλά τα λόγια του Ελβετού πα-
ράγοντα δεν απέχουν πού από την πραγμα-
τικότητα.
Για να πεις ότι ήταν το καλύτερο, 
θέλει μεγάλη κουβέντα καθώς οι 
συγκρίσεις μεταξύ διαφορε-
τικών εποχών και ανόμοιου 
ποδοσφαίρου, κάνει οποια-
δήποτε σύγκριση, χωρίς 
κοινή και επομένως αρκετά 
παράτολμη.
Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να 
αρνηθεί ότι ήταν εντυπωσιακό, 
καθηλώνοντας τους θεατές και τους 
φίλους του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο.
Είναι ελάχιστες οι πρεμιέρες σε Παγκόσμια 
Κύπελλα που βλέπεις να μπαίνουν πέντε 
γκολ στο πρώτο ματς και μάλιστα να συντρί-
βεται μία ομάδα, όπως έγινε στο 5-0 της 
Ρωσίας επί της Σαουδικής Αραβίας. Παράλ-
ληλα ήταν η μοναδική διοργάνωση από το 
1954 και μετά που είχε μόνο μία «λευκή» 
ισοπαλία, με τον αγώνα Δανία – Γαλλία να 
τελειώνει 0-0 στη φάση των ομίλων. Μιας 
και μιλάμε για γκολ, στα γήπεδα της Ρωσίας 
επιτεύχθηκαν 169, δύο μόλις λιγότερα από 
το ρεκόρ στην ιστορία των Μουντιάλ, από το 
1998 και το 2014.
Επίσης είδαμε σε τρία ματς να μπαίνουν 7 
γκολ, φαινόμενο αρκετά ασυνήθιστο σε 
αυτό το επίπεδο του ποδοσφαίρου, με το 
6-1 της Αγγλίας επί του Παναμά, το 5-2 του 
Βελγίου επί της Τυνησίας και τη νίκη της Γαλ-
λίας με 4-3 επί της Αργεντινής.
Πολλοί μπορεί να θεωρούν ότι δεν έχει 
σημασία ο αριθμός των γκολ, αλλά το σημείο 
του αγώνα στον οποίο μπαίνουν. Και σε αυτή 
την κατηγορία, η Ρωσία έχει ισχυρό προβά-
δισμα σε σχέση με τις προηγούμενες διορ-

γανώσεις.
Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, εννέα 
γκολ που έδωσαν τη νίκη, επιτεύχθηκαν στο 
τελευταίο λεπτό ή στις καθυστερήσεις, κάτι 
που δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά, ενώ είναι 
χαρακτηριστικό, ότι είχε γίνει 8 φορές, σε 
όλα τα τουρνουά μαζί από το 1998 ως το 
2014! Το προηγούμενο καλύτερο ρεκόρ σε 
διοργάνωση, ήταν πριν από τέσσερα χρόνια 
στην Βραζιλία με τέσσερα γκολ!
Πέρα από τους αριθμούς, το Παγκόσμιο 
Κύπελλο της Ρωσίας, θα το ξεχάσουν γρή-
γορα οι υπερδυνάμεις του αθλήματος. Το 
γεγονός ότι η Γερμανία αποκλείστηκε από 
τη φάση των ομίλων, η Πορτογαλία, η Αργε-
ντινή, η Ισπανία και η Βραζιλία, έφυγαν επί-
σης αρκετά νωρίς, δείχνει αν μη τι άλλο, 
ότι ήταν μία διοργάνωση με εκπλήξεις και 

απροσδόκητα αποτελέσματα, έστω 
κι αν δεν άρεσε σε πολλούς φιλά-

θλους που θαυμάζουν τις παρα-
δοσιακές δυνάμεις του χώρου.
Απόρροια του αποκλε ι-
σμού των «μεγάλων» είναι 
και το στοιχείο ότι οι ομάδες 
που προκρίθηκαν στα ημιτε-

λικά, είχαν μόνο δύο κατακτή-
σεις Παγκοσμίων Κυπέλλων στο 

παρελθόν (Γαλλία, Αγγλία) αντιθέτως 
με τα προηγούμενα τουρνουά, όπου το 2014 
ο αριθμός αυτός ήταν 10, το 2010 οι ομά-
δες είχαν πέντε κατακτήσεις και το 2002 και 
2006 από εφτά!
Αυτό βέβαια που χαρακτήρισε πιο έντονα τη 
διοργάνωση, είναι η χρήση για πρώτη φορά 
του VAR το οποίο βοήθησε να είναι πιο αντι-
κειμενικές οι αποφάσεις των διαιτητών και 
να αποφεύγονται τα λάθη. Το αποτέλεσμα 
ήταν να στηθεί η μπάλα 22 φορές στο σημείο 
του πέναλτι, κάτι που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ 
στα Παγκόσμια Κύπελλα.
Αριθμοί, στοιχεία, αλλά και γεγονότα συνη-
γορούν λοιπόν, υπέρ της άποψης ότι το Μου-
ντιάλ της Ρωσίας ήταν ίσως και το πιο συναρ-
παστικό της ιστορίας, αν και τελικά οι φίλα-
θλοι είναι αυτοί που δίνουν την τελική ετυμη-
γορία, ανάλογα με το πόσο άγγιξε η διοργά-
νωση το μυαλό και την καρδιά τους.
Όπως και να έχει, οι αναμνήσεις από τη διορ-
γάνωση είναι πολλές και καλό θα είναι να τις 
κρατήσουμε, καθώς κανείς δεν ξέρει τι θα 
μας περιμένει στο επόμενο εντελώς ανορθό-
δοξο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα γίνει χει-
μωνιάτικα στο Κατάρ!

Μουντιάλ 2018: Ισως το πιο 
συναρπαστικό της ιστορίας!
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Ο Απόλλωνας επικράτησε με 2-0 της Στούμπρας στο ΓΣΠ και πήρε 
την προκριση στον Β’ προκριματικό γύρο στο Europa League. 
Σκόρερ και των δύο τερμάτων ο Γιούστε στο 7’ και στο 63’. Επό-
μενος αντίπαλος των γαλάζιων η Ζελέζνιτσαρ.

Η εικόνα του αγώνα
Πολύ δυνατά μπήκε στο γήπεδο ο Απόλλωνας ο οποίος από το πρώτο 
λεπτό πίεσε την Στούμπρας με στόχο να βάλει γρήγορο γκολ.
Και αυτό το κατάφερε νωρίς αφού μόλις στο πρώτη καλή ευκαιρία στο 
7’ το πέτυχε. Μετά από κόρνερ του Πέδρο ο Γιούστε έκανε το ωραίο 
πλασέ και έδωσε το προβάδισμα στους κυανόλευκους.
Στην συνέχεια η ομάδα του Αυγουστή συνέχισε να έχει τον έλεγχο του 
αγώνα και στο 23’ ο σκόρερ προσπάθησε να στείλει για δεύτερη φορά 
την μπάλα στα δίκτυα, αυτή τη φορά με το κεφάλι αλλά ο Γιοσβιάκι του 
είπε “όχι”.
Στο 34’ οι γαλάζιοι απείλησαν και πάλι με τον Παπουλή ο οποίος έκανε 
ωραίο σουτ αλλά η μπάλα έφυγε λίγο έξω. Λίγο πριν το τέλος του πρώ-
του ημιχρόνου ο Σακέτι έκανε το δυνατό σουτ αλλά και πάλι ο τερματο-
φύλακας της Στούμπρας απόκρουσε.
Με την έναρξη του δεύτερου μέρους η Στούμπρας απείλησε με τον 
Αγκοστίν, ο οποίος έκανε το σουτ αλλά ο Βάλε απόκρουσε και διατή-
ρησε το μηδέν.
Στην συνέχεια οι γαλάζιοι ανέβασαν στροφές και στο 55’ έχασαν ευκαι-
ρία με τον Σκέμπρι ο οποίος δοκίμασε το σουτ αλλά ο τερματοφύλακας 
των φιλοξενούμενων έδιωξε σε κόρνερ.
Τελικά το δεύτερο γκολ για τον Απόλλωνα ήρθε στο 63’ με δράστη και 
πάλι τον Γιούστε που σκόραρε αυτή την φορά με το κεφάλι μετά από 
ωραία σέντρα του Παπουλή.
H ομάδα του Αυγουστή συνέχισε να έχει τον έλεγχο του αγώνα και 
προσπάθησε να πετύχει και τρίτο τέρμα ωστόσο δεν τα κατάφερε. 
Μάλιστα στο 90+1 ο Μάρκοβιτς προσπάθησε με το κεφάλι να στείλει 
την μπάλα στα δίκτυα αλλά η μπάλα κτύπησε στο δοκάρι. Αυτή ήταν 
και η τελευταία φάση του αγώνα με τον Απόλλωνα να παίρνει στο τέλος 
αυτό που ήθελε δηλαδή την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Γιου-
ρόπα Λιγκ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Βάλε, Σακέτι, Πέδρο, Γιούστε, Ρομπέρζ, Βασιλείου, 
Χάμπος, Παπουλής (90’Πίττας), Σκέμπρι (83’Ζελάγια), Σαρδινέρο 
(69’Μάρκοβιτς), Μάγκλιτσα.
ΣΤΟΥΜΠΡΑΣ: Γιοσβιάκι, Μπίσι, Αλμέιδα, Ναζάρε, Βιλέλα, Ματσαρα-
σβίλι (83’Αλσένι), Τσερκάουσκας, Σαντάουσκας, Αγκοστίνο, Μάρκος 
(56’ Νταλκεβίτσιους), Μπουχαρέμπ (46’Λίου).

Ο ΑΠΟΕΛ νίκησε με 1-0 την Σούντουβα 
ωστόσο αποκλειστικέ από το πρώτο γύρο 
του Τσάμπιονς Λιγκ αφού οι γαλαζοκίτρινοι 
ήθελαν ακόμα ένα γκόλ, λόγω του γκολ του 
Καζού εκτός έδρας. 

Θ
υμίζουμε πως στο πρώτο παιχνίδι η ο-
μάδα της Λευκωσίας  ηττήθηκε με 3-1 
στην Λιθουανία. Η αλήθεια είναι ότι ο 
ΑΠΟΕΛ έχασε μεγάλες ευκαιρίες για να 

«καθαρίσει» το παιχνίδι αλλά οι παίκτες του Μπαλ-
ταζάρ ήταν άτυχοι. Συγκεκριμένα έκαναν 27 τελικές 
προσπάθειες, από τις οποίες οι 14 ήταν εντός εστί-
ας ωστόσο πέτυχαν μόλις ένα γκολ με τον Ποτέ. 
Πλέον ο ΑΠΟΕΛ θα συνεχίσει στο δεύτερο 
γύρο του Γιουρόπα Λιγκ.
O ΑΠΟΕΛ μπήκε πολύ δυνατά στον 
αγωνιστικό χώρο και έψαξε το γρή-
γορο γκολ. Στο 7΄οι γαλαζοκίτρινοι 
έχασαν την πρώτη μεγάλη ευκαι-
ρία όταν μετά από σέντρα του Αλ 
-Τάμαρι, οο Ντελατόρε έκανε το σουτ 
αλλά η μπάλα έφυγε λίγο έξω.
Η ομάδα του Μπαλταζάρ συνέχισε να πιέ-
ζει και στο 20’ κατάφερε να βρει το δρόμο προς 
τα δίκτυα με δράστη τον Ποτέ. Ο Εφραίμ έκανε την 
σέντρα από αριστερά, και επιθετικός από το Μπε-
νίν με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίκτυα κάνο-
ντας το 1-0.
Στη συνέχεια ο ΑΠΟΕΛ συνέχισε να πιέζει την 
ομάδα της Λιθουανίας, και στο 34’ έχασε νέα καλή 
ευκαιρία με τον Ντελατόρε να κάνει την κεφαλιά, 
μετά από σέντρα του Ιωάννου, αλλά η μπάλα δεν 
του έκανε το χατίρι και έφυγε έξω. 3 λεπτά μετά 
ο τερματοφύλακας της Σούντουβα απόκρουσε σε 
κόρνερ το δυνατό σουτ του Εφραίμ. Στις καθυστε-
ρήσεις του πρώτου μέρους ο Εφραίμ έκανε ωραία 
ατομική ενέργεια αλλά το σουτ που επιχείρησε 
ήταν αδύναμο και ο Καρντούμ μάζεψε εύκολα.
Πολύ δυνατά μπήκε και στο δεύτερο μέρος ο 
ΑΠΟΕΛ και στο 50’ έχασε την μεγάλη ευκαιρία 
με τον Ντελατόρε από κοντά να κάνει την κεφα-
λιά αλλά να στέλνει την μπάλα έξω. Ένα λεπτό μετά 
ο Σόουζα έκανε το σουτ αλλά ο Καρντούμ από-
κρουσε.
Στο 55’ χάθηκε μεγάλη διπλή ευκαιρία για τους 
γαλαζοκίτρους. Αρχικά ο Εφραίμ έκανε το δυνατό 
σουτ αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι, ενώ 
στην συνέχεια ο Ντελατόρε έκανε το σουτ αλλά ο 
τερματοφύλακας της Σούντουβα έδιωξε σε κόρνερ.
Στο 69’ ο Εφραίμ έκανε το σουτ αλλά η μπάλα 
βρήκε στον Ποτέ και έφυγε έξω ενώ 3 λεπτά μετά το 
σουτ του Σάλαι απόκρουσε ο Κάρντουμ.

Στο 74’ η Σούντουβα απείλησε με τον Κασπαρα-
βίτσιους ο οποίος έκανε το σουτ αλλά ο Βάτερμαν 
αλλά έδιωξε σε κόρνερ. Στα τελευταία λεπτά του 
αγώνα οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ επιχείρη-
σαν κάποια σουτ αλλά δεν είχαν καμία τύχη και έτσι 
μοιραία ο ΑΠΟΕΛ αποκλείστηκε.
ΑΠΟΕΛ: Bάτερμαν, Μιλάνοφ, Καρλάο, Ταβάρες, 
Ιωάννου (77’Νατέλ), Μοράις, Σόουζα, Εφραίμ (77’ 
Αλωνεύτης), Τάμαρι (65’Σάλαϊ), Ντελατόρε, Ποτέ.
ΣΟΥΝΤΟΥΒΑ: Κάρντουμ, Λεϊμόνας, Σβρλούγκα, 
Ζιβάνοβιτς, Ματουλεβίτσιους, Σλάβιτσκας, Αζε-
βέδο (75’Βεζεβίτσιους), Βέρμπισκας, Τόμπσαγκιτς 
(54’ Κασπαραβίτσιους), Γιανκάουσκας, Σισίλια.

Λάτσι-Ανόρθωση 1-0: «Μαύρη» επι-
στροφή…

Η Ανόρθωση… αυτοκτόνησε σ την 
Αλβανία δίνοντας την ευκαιρία στην 
Λάτσι να πανηγυρίσει την πρόκριση 
σ τον Β’ προκριματ ικό γύρο του 
Europa League.  Τρεις τελικές προ-
σπάθειες δημιούργησαν οι Αλβανοί 

με την τρίτη να είναι η… φαρκακερή 
με τον Έλερ να ιαμορφώνει το τελικό 

1-0 με κεφαλιά. Στον πρώτο αγώνα η 
Aνόρθωση νίκησε 2-1.

«Μαύρη» χαρακτηρίζεται η επιστροφή της Κυρίας 
στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που δέχθηκε ακόμα 
έναν οδυνηρό αποκλεισμό.
Χωρίς πολλές φάσεις με την Ανόρθωση να ακολου-
θεί παιχνίδι… υπομονής ολοκληρώθηκε το πρώτο 
ημίχρονο. Η κυπριακή ομάδα είχε τον έλεγχο 
των κινήσεων χωρίς όμως να δημιουργεί αρκε-
τές ευκαιρίες. Ιγκιεμόρ και Σισέ… δοκίμασαν τα 
αντανακλαστικά του τερματοφύλακα της Λάτσι που 
δεν ανησύχησε ιδιαίτερα καθ’ όλη την διάρκεια 
του Α’ μέρους παρά το γεγονός ότι η ομάδα του 
Ρόνι Λέβι ήταν η ομάδα με το μεγαλύτερο ποσοστό 
κατοχής της μπάλας και της δημιουργίας των προ-
ϋποθέσεων για το προβάδισμα που… δεν ήρθε 
στο πρώτο ημίχρονο. Αντίθετα η Λάτσι δεν κατέ-
γραψε ουσιαστικά καμία τελική προσπάθεια και 
δεν απείλησε την Ανόρθωση που πρέπει να μπει 
στο δεύτερο μέρος με περισσότερη δημιουργικό-
τητα στο παιχνίδι της για να «σκοτώσει» τα όνειρα 
των Αλβανών.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Ανόρθωση μπήκε δυνα-
μικά όμως η δυστοκία στην τελική προσπάθεια δεν 
έφερε το γκολ δίνοντας… δικαιώματα στην Λάτσι. 
Με την πάροδο του χρόνου και το ρευστό 0-0 η 
Λάτσι σταδιακά έψαξε τους διαδρόμους που οδη-
γούν στην εστία του Φελγκέιρας. Στο 88’ οι γηπε-
δούχοι κατάφεραν να σκοράρουν με κεφαλιά του 
Έλερ… ρίχνοντας στο καναβάτσο την Ανόρθωση.

αθλητικά
ΑΠΟΕΛ-Σούντουβα 1-0

Τελικά ΚΑΖΟ! 
Απόλλωνας-Στούμπρας 2-0
Ο Γιούστε κρατούσε το 
κλειδί

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΨΗΦΙΑΚΑ 

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ

ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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αθλητικά

Μπλατ: «Δεν είχαμε σουτέρ και 
φροντίσαμε να πάρουμε»

Ο Ντέιβιντ Μπλατ μιλώντας σε μέσο της Ρωσίας, στάθηκε στο νέο προφίλ του Ολυμπιακού, 
τις προτάσεις που είχε ο ίδιος από το ΝΒΑ, αλλά και τα στοιχεία που θέλει να βελτιώσει στην 
ομάδα. 

Σ
υγκεκριμένα, ο νέος τεχνικός των «ερυ-
θρολεύκων» μίλησε στην «Izvestia» και έ-
κανε επίσης ειδική αναφορά στους σουτέρ 
που δεν είχε πέρυσι ο Ολυμπιακός.

«Το πλάνο μας είναι να φτιάξουμε μια νεανική, 
γρήγορη ομάδα που θα παίζει μοντέρνο μπά-
σκετ. Πέρσι, κατά τη γνώμη μου, από την ομάδα 
έλειπαν οι σουτέρ που μπορούσαν να απειλή-
σουν από μακριά. Ο σκοπός μας ήταν να βρούμε 
τέτοιους παίκτες» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα 
του Μπλατ. 
Για την επιλογή του να συνεχίσει στον Ολυμπιακό: 
«Πρώτα απ’ όλα, ήταν πολύ σημαντικό για εμένα 
να κοουτσάρω ξανά μία ομάδα που θα παλεύει 
για τους μεγαλύτερους τίτλους της σεζόν. Σχεδόν 
έτσι κυλά όλη μου η καριέρα. Ήμουν πολύ τυχε-
ρός που βρήκα αυτή τη δουλειά στον Ολυ-
μπιακό. Δεν θα το κρύψω. Προσπάθησα 
να επιστρέψω στο ΝΒΑ, αλλά δεν τα 
κατάφερα» 
Για τις προτάσεις που είχε από το 
ΝΒΑ: «Είχα τέσσερις συνεντεύξεις 
και νομίζω πως σε δύο περιπτώ-
σεις ήμουν κοντά στο να πάρω τη 
δουλειά. Ωστόσο, τελικά επιλέ-
χθηκαν άλλοι προπονητές. Δεν θα 
ήθελα να αναφέρω τα ονόματα των 
ομάδων. Δεν στάθηκα τυχερός, αλλά κοι-
τάζω μπροστά». 
Για τους στόχους του με τον Ολυμπιακό: «Ομάδες 
όπως ο Ολυμπιακός, η ΤΣΣΚΑ, η Μακάμπι, η Ρεάλ 
και Φενέρμπαχτσε χτίζονται πάντα για να κατα-
κτήσουν όλους τους τίτλους. Δεν νομίζω πως έχει 
νόημα να μιλήσουμε για κάποιον συγκεκριμένο 
στόχο. Θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε 
μία καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Νομίζω 
πως θα έχω την ευκαιρία να φτιάξω μία πολύ καλή 
ομάδα». 
Για τα στοιχεία που χρειάζεται να βελτιώσει ο 
Ολυμπιακός: «Ο Ολυμπιακός έχει μία εξαιρετική 
βάση γηγενών παικτών. Από τους ξένους, κρατή-
σαμε τον Μιλουτίνοφ και τον Στρέλνιεκς. Έχουμε 
υπογράψει παίκτες όπως ο Βεζένκοφ και ο Του-
πάν. Το πλάνο μας είναι να φτιάξουμε μια νεανική, 
γρήγορη ομάδα που θα παίζει μοντέρνο μπά-
σκετ. Πέρσι, κατά τη γνώμη μου, από την ομάδα 
έλειπαν οι σουτέρ που μπορούσαν να απειλή-
σουν από μακριά. Ο σκοπός μας ήταν να βρούμε 
τέτοιους παίκτες». 

Για το αν είχε συζητήσεις με την ΤΣΣΚΑ: «Για να 
είμαι ειλικρινής, όχι. Δεν είχα ποτέ καμία άμεση 
κουβέντα με την διοίκηση της ΤΣΣΚΑ. Κράτησαν 
τον Δημήτρη Ιτούδη κι έτσι δεν χρειάστηκε να 
μιλήσουν μαζί μου. Άκουσα κι εγώ τα σενάρια, 
αλλά μάλλον προκύπτουν από ανθρώπους που 
ήθελαν να δουν αυτή την εξέλιξη».

Στον Ολυμπιακό ο Γιάνις Τίμα!
από την Μπασκόνια και στη συνέχεια ανακοινώ-
θηκε και επίσημα από τον Ολυμπιακό για τα δύο 
επόμενα χρόνια. Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«H KAE Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση 
του Γιάνις Τίμα. Ο Λετονός φόργουορντ θα υπο-
γράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας.
Γεννήθηκε στις 2 Ιουλίου του 1992 στην Λετονία 

και έχει ύψος 2.01μ. Τα πρώτα του μπασκε-
τικά βήματα τα έκανε στην γενέτειρά 

του, την Kroslava, όμως, σε ηλικία 
15 ετών μετακόμισε στην Ρίγα για 
χάρη της ASK Rιga. Το ντεμπούτο 
του σε επαγγελματικό επίπεδο το 
έκανε την σεζόν 2011-12 με την 
BK Liepijas Lauvas. Το καλοκαίρι 
του 2012 υπέγραψε διετές συμβό-

λαιο με την Ventspils, ενώ την χρο-
νιά 2013-14 φόρεσε την φανέλα της 

VEF Riga. Επόμενος σταθμός του (για 
συνολικά δύο χρόνια) ήταν η Ρωσία και η 

Zenit Saint Petersburg, ενώ πέρυσι αγωνίστηκε 
στην ισπανική, Baskonia.
Στο ντραφτ του ΝΒΑ το 2013 επιλέχθηκε στο Νο 
60 από τους Μέμφις Γκρίζ λις, όμως, κατόπιν 
ανταλλαγής τα δικαιώματά του ανήκουν από το 
2015 στους Ορλάντο Μάτζικ.

Ανακοίνωσε Τουπάν ο Ολυμπιακός!
Παίκτης του Ολυμπιακού είναι κι επίσημα ο Αξέλ 
Τουπάν, ο οποίος ήταν το εναλλακτικό πλάνο των 
Πειραιωτών για τη θέση «3». Ο Γάλλος φόργου-
ορντ αποτελεί με κάθε επισημότητα παίκτη των 
Πειραιωτών, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο δύο 
ετών με την ομάδα.
Ο 25χρονος παίκτης ήθελε να δοκιμάσει και την 
τύχη του στο ΝΒΑ, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» τον 
έπεισαν και τον έκαναν δικό τους, μετά την απο-
χώρηση του Ιωάννη Παπαπέτρου.
Οι Πειραιώτες κατέβαλαν στην Ζαλγκίρις το buy 
out που προβλεπόταν (100.000).

Τέλος εποχής, αρχή 
μιας άλλης...

Ο
... τελευταίος, έκλεισε ο-
ριστικά και αμετάκλητα 
την πόρτα του ΟΑΚΑ.
Η Μπαρτσελόνα ανακοί-

νωσε την Τρίτη (17/7) την απόκτηση 
του Κρις Σίνγκλετον για την επόμενη 
σεζόν με αποτέλεσμα να ολοκληρω-
θεί ένα κεφάλαιο που είχε ανοίξει 
πριν από δύο χρόνια στον Πανα-
θηναϊκό. Με εξαίρεση τον Τζέιμς 
Γκιστ, τον... μόνιμο -πλέον- κάτοικο 
στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκα-
ταστάσεων, το American Style που 
υιοθέτησαν οι «πράσινοι» ανήκει 
στο παρελθόν. Τουλάχιστον ως προς 
τα πρόσωπα και τον τρόπο που σχε-
δίαζε ο Τσάβι Πασκουάλ το παιχνίδι 
της ομάδας του.
Άλλωστε δεν ήταν μόνο ο Κρις Σίν-
γκλετον που αποτέλεσε παρελθόν 
από τον Παναθηναϊκό, αλλά φυσικά 
ο Μάικ Τζέιμς, ο Κέι Σι Ρίβερς και 
νωρίτερα ο Κένι Γκέιμπριελ. Τέσ-
σερις παίκτες που βρέθηκαν στο 
ρόστερ της ομάδας τα δύο τελευ-
ταία χρόνια και οι οποίοι ήταν μέρος 
ενός συγκεκριμένου στυλ. Άλλοι με 
μεγαλύτερη συμμετοχή και άλλοι 
με μικρότερη. Με εξαίρεση τον Γκέ-
ιμπριελ που είχε το λιγότερο ατομικό 
ταλέντο σε σχέση με τους συμπατρι-
ώτες του, οι Τζέιμς, Σίνγκλετον και 
Ρίβερς (σ.σ. περισσότερο οι δύο 
πρώτοι) είχαν μετατρέψει το παι-
χνίδι του Παναθηναϊκού σε «ένας 
εναντίον ενός» και ουχί σε παιχνίδι 
συνεργασιών.
Όχι ότι δεν υπήρχαν καλές στιγ-
μές. Μην λέμε ότι θέλουμε. Υπήρ-
χαν και μάλιστα πολύ καλές! Απλά 
το το... street basketball στην επί-
θεση έκλεβε την μερίδα του λέοντος, 
πολλώ δε μάλλον τις στιγμές που 
ο Καλάθης δεν ήταν στη μέρα του 
ή η αντίπαλη άμυνα κατάφερνε να 
περιορίσει στο μέγιστο τη δημιουρ-
γία του. Τότε ο Παναθηναϊκός είχε 
πρόβλημα και τότε κατέφευγε στο 
ατομικό ταλέντο των Αμερικανών. 
Είπαμε. Αυτό δεν ήταν απαραίτητα 
κακό, αφού οι «πράσινοι» κέρδισαν 
κάποια ματς με αυτόν τον τρόπο, 
όπως αντιστοίχως έχασαν κιόλας.
Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Μάικ Τζέιμς 
ή ο Κρις Σίνγκλετον ή ο Κέι Σι Ρίβερς 
δεν θα μπορούσαν να αγωνιστούν 
και τη νέα σεζόν στον Παναθηνα-

ϊκό. Αλίμονο! Όμως οι «πράσινοι» 
αποφάσισαν να κάνουν στροφή 
180 μοιρών και να συνδυάσουν το 
τερπνόν (διαφορετικό στυλ μπά-
σκετ) μετά του ωφελίμου (ελληνι-
κός κορμός). Άλλωστε για να μπο-
ρούσε ο Παναθηναϊκός να δημιουρ-
γήσει ξανά έναν στιβαρό κορμό και 
να έβαζε γερά θεμέλια που θα κρα-
τούσαν για τουλάχιστον πέντε χρό-
νια, έπρεπε να γίνει και αλλαγή στην 
οικονομική πολιτική.
Προσέξτε: Όχι μείωση του μπάτζετ, 
αλλά αναπροσαρμογή σχεδίων. Σχέ-
δια τα οποία δεν θα μπορούσαν να 
πάρουν σάρκα και οστά εάν και εφό-
σον ο Παναθηναϊκός έδινε τα 2 εκα-
τομμύρια δολάρια στον Σίνγκλετον 
που βρήκε στην Μπαρτσελόνα, τα 
1,8 εκατομμύρια δολάρια στον Τζέ-
ιμς που θα πάρει από την Αρμάνι ή 
το 1 εκατομμύριο δολάριο που ήταν 
το «κασέ» του Ρίβερς. Στο σύνολο 
πέντε εκατομμύρια 4,8 εκατομμύρια 
δολάρια για μία σεζόν!
Όχι, αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν 
πια και κακώς υπάρχουν κάποιοι 
που νομίζουν ότι υπάρχουν ακόμα. 
Ο Παναθηναϊκός προτίμησε (και 
ΟΡΘΩΣ προτίμησε) να κάνει αύξηση 
στον Καλάθη, αύξηση στον Παππά, 
να δώσει 750.000 ευρώ (περί-
που) τον χρόνο στον Παπαπέτρου, 
να φέρει πίσω τον Παπαγιάννη 
(σ.σ. μιλάμε για σέντερ ολκής και 
με λαμπρό μέλλον μπροστά του σε 
Παναθηναϊκό και Εθνική ομάδα) και 
να μοιράσει τα υπόλοιπα χρήματα 
σε ξένους που γνωρίζουν την ευρω-
παϊκή πραγματικότητα, δίχως να 
χρειαστεί να πληρώσει υπεραξίες.
Ο Τσάβι Πασκουάλ, πλέον, έχει το 
καρπούζι έχει και το μαχαίρι όσον 
αφορά τον τρόπο παιχνιδιού της 
ομάδας της νέας σεζόν. Ενας τρόπος 
παιχνιδιού ο οποίος θα είναι τελείως 
διαφορετικός από αυτόν που είχε 
συνηθίσει να παίζει ο Παναθηναϊκός 
την τελευταία διετία. Λιγότερες ατο-
μικές προσπάθειες, περισσότερο 
ομαδικό πνεύμα και ακόμα περισ-
σότερες συνεργασίες. Το αν θα έχει 
επιτυχία ή όχι θα φανεί στο τέλος, 
όταν θα γίνει και το τελικό ταμείο... 
Προς το παρόν έχει μπροστά του 
όλον τον χρόνο να δουλέψει με βάση 
τα δικά του συστατικά...
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