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Φουντώνει η οργή: «Έκαναν νεκροταφείο το Μάτι και δεν 
παραιτήθηκε κανείς»

Ο
ργισμένες είναι πλέον οι αντιδράσεις των κατοίκων 
για τις δηλώσεις Καμμένου και καλούν τον υπουργό 
Εθνικής Άμυνας όπως και ολόκληρη την κυβέρνη-
ση να παραιτηθεί.

Χαρακτηριστική ήταν η παρέμβαση μιας κατοίκου πριν από 
λίγο στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ η οποία είπε ότι ο υπουργός 
Εθνικής Άμυνας θα πρέπει να εξαφανιστεί από προσώπου γής 
(!) καθώς όπως υποστήριξε οι κάτοικοι δεν είχαν καμία βοή-
θεια από κανέναν την κρίσιμη ώρα που η φωτιά πέρασε στο 
Μάτι.
Όπως είναι γνωστό ο υπουργός Εθνικής Άμυνας το πρωί κατά 
τη διάρκεια της επίσκεψης του στο Μάτι είπε ότι ίδιος έστειλε 
έγκαιρα τα «βατράχια» (σ.σ. τις δυνάμεις των ΟΥΚ) για να βοη-
θήσουν τους κατοίκους και λίγο αργότερα στο BBC επέρριψε 
την ευθύνη για τα θύματα στους κατοίκους επειδή αγνόησαν 
τους κανόνες και τους νόμους.
«Κανένας μα κανένας δεν ήταν δίπλα μας... Ούτε αστυνομία 
ούτε πυροσβεστική ούτε κανένας άλλος. Αυτό που έγινε ήταν 
φονικό. Είμασταν αβοήθητοι. Μας έστειλαν να καούμε και να 
πνιγούμε. Έκαναν νεκροταφείο το Μάτι και δεν παραιτήθηκε 
κανένας» σημείωσε χαρακτηριστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ 
η κατοικος της περιοχής.
Η οργή ξεχειλίζει όμως και για τον Δήμαρχο Μαραθώνα 
καθώς όπως σημείωσε η ίδια κάτοικος ήταν κυριολεκτικά 
άφαντος και ότι τελικά το σπίτι του δεν κάηκε όπως ίδιος 
δήλωσε. «Το σπίτι του είναι μια χαρά, κάηκαν δύο τρεις φοίνι-
κες έξω από το σπίτι του» σημείωσε χαρακτηριστικά και πρό-
σθεσε με νόημα:
«Ένα άνθρωπος δεν βρέθηκε να ζητήσει μια συγνώμη».

Προκλητικός Καμμένος στο BBC: Για την τραγω-
δία στο Μάτι φταίνε οι κάτοικοι
Δεν σεβάστηκε ούτε λεπτό τους κατοίκους στο Μάτι που  θρη-
νούν δικούς τους ανθρώπους, που αναζητούν με αγωνία αγνο-
ούμενους συγγενείς και φίλους, που προσπαθούν να πάρουν 
ανάσες πάνω από τους καρβουνιασμένους κόπους μιας ολό-
κληρης ζωής .
Εξαιρετικά προκλητικός, σαν να μην είχε επαφή με το περιβάλ-
λον και με όλα αυτά που είδε προηγουμένως κατά την περιο-
δεία του,  δεν δίστασε να κατονομάσει ως κύριους υπεύθυ-
νους της τραγωδίας, τα ίδια τα θύματα, τους κατοίκους της 
περιοχής που έχει σβηστεί από το χάρτη.
Κατά τον κ. Καμμένο υπεύθυνη είναι η αυθαίρετη δόμηση που 
έκλεισε τους δρόμους διαφυγής, τονίζοντας ότι αυτή ήταν που 
συνέβαλε σε μία από τις χειρότερες πυρκαγιές. Μάλιστα είπε 
πως τώρα, μετά την τραγωδία είναι καιρός να καταλάβουν τις 

επιπτώσεις των πράξεών τους. 
Ο κ. Καμμένος, τόνισε στο BBC ότι «η άναρχη δόμηση απο-
τελεί έγκλημα από το παρελθόν γιατί στο Μάτι και σε όλη την 
ακτογραμμή οικοδομήθηκαν οι περισσότερες κατοικίες χωρίς 
την απαραίτητη άδεια. Έχουν κάνει κατάληψη της ακτής χωρίς 
να εφαρμόζουν τους νόμους. Μετά από μία τέτοια τραγωδία 
είναι καιρός να καταλάβουν ότι είναι επικίνδυνο για αυτούς 
και τις οικογένειές τους να μην τηρουν τους νόμους και τους 
κανόνες».
Ο υπουργός Άμυνας , απαντώντας σε σχετική ερώτηση για 
το αν υπήρχε σχέδιο, υπεραμύνθηκε του ρόλου των ενόπλων 
δυνάμεων, της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, τονίζοντας 
ότι έδρασαν με σχέδιο την κατάλληλη στιγμή.
Σε ερώτηση του δημοσιογράφου, Γκάβιν Λι, για το αν υπήρξε 
άμεση ανταπόκριση του μηχανισμού, ο Πάνος Καμμένος απά-
ντησε: «Δεν είμαι εγώ υπεύθυνος», υπογραμμίζοντας ότι η πυρο-
σβεστική υπηρεσία είναι υπό την ευθύνη άλλου υπουργείου.

«Στις 23 Ιουλίου η φωτιά ξεκίνησε από τα δυτικά της Αθήνας 
και όλες οι δυνάμεις ήταν εκεί. Στις 24 Ιουλίου γύρω στις 4 το 
απόγευμα μας ενημέρωσαν για τη φωτιά στην Πεντέλη. Μετα-
κινήσαμε το 50%ω των δυνάμεων εκεί. Οι ένοπλες δυνάμεις 
ήταν σε ετοιμότητα από την πρώτη ημέρα. Είμαστε υποχρεω-
μένοι να ακολουθούμε το σχέδιο του ΝΑΤΟ. Δεν λειτουργούμε 
ανεξάρτητα από τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας», πρό-
σθεσε.

Θεοδωράκης: Επιτέλους κάποιος πρέπει να πα-
ραιτηθεί για την τραγωδία
«Eίμαστε η χώρα που ποτέ κανείς πολιτικός δεν παίρνει την 
ευθύνη για τίποτα. Πρέπει να έχουμε έστω και μια συμβο-
λική παραίτηση άμεσα και να ξεκινήσει τώρα η έρευνα για 
το τι πήγε λάθος και ποιοι αδιαφόρησαν», τόνισε ο Σταύρος 
Θεοδωράκης σε συνέντευξή του στον Alpha, στη Ράνια Τζίμα 
και τον Σπύρο Λάμπρου, μιλώντας για τα τραγικά λάθη και τις 
παραλείψεις στις φονικές πυρκαγιές της Ανατολικής Αττικής.
«82 νεκροί μέχρι στιγμής, 11 στις εντατικές, δεκάδες αγνοού-
μενοι. Η ευθύνη είναι μεγάλη και κάπου υπάρχει. Και δεν μιλώ 
για τους στρατιώτες, μιλώ γι’ αυτούς που ήταν στα κέντρα των 
αποφάσεων. Φοβάμαι ότι δεν έχουμε όσο πρέπει αντάξιους 
«στρατηγούς». Πρέπει να υπάρξει λοιπόν ανάληψη ευθύνης 
σε πολιτικό επίπεδο» επανέλαβε και πρόσθεσε ότι πρέπει 
«να αποδωθούν τα του Καίσαρος τω Καίσαρι. Γιατί κάποιοι 
δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους». Αναφέρθηκε μάλιστα 
στο παράδειγμα της Πορτογαλίας, όπου μετά από τις περσινές 
φονικές πυρκαγιές παραιτήθηκε για λόγους ευθιξίας η υπουρ-
γός Εσωτερικών.
«Εμείς εδώ μιλάμε στη Βουλή για το περιβάλλον και οι μισοί 
χασμουριούνται και οι άλλοι μισοί αδιαφορούν», ανέφερε ο 
επικεφαλής του Ποταμιού.
«Σε άλλες χώρες καίγονται περιοχές για μέρες και δεν έχουμε 
θύματα. Γιατί; Υπάρχουν άνθρωποι και τεχνολογίες που προ-
βλέπουν το μέγεθος και τον κίνδυνο της φωτιάς. Εδώ, τις κρί-
σιμες ώρες, δεν άνοιξε ούτε ένας κρουνός στη Μαραθώνος. 
Δεν δημιουργήθηκε αντιπυρική ζώνη», είπε χαρακτηριστικά.
Επεσήμανε δε πως «η ημέρα πένθους δεν έχει μόνο κλάμα. 
Έχει και αποφάσεις. Ότι όλα θα τα αλλάξουμε για να μη συμβεί 
ξανά τέτοια μεγάλη καταστροφή».
Αναφερόμενος στις ελλείψεις που υπάρχουν σε τεχνικά μέσα- 
οχήματα και ελικόπτερα- ο επικεφαλής του Ποταμιού ανα-
ρωτήθηκε: «Γιατί το ανεχόμαστε;» και συμπλήρωσε: «Να 
πάρουμε ένα μαχητικό αεροπλάνο λιγότερο! Προετοιμαζό-
μαστε για έναν πόλεμο που ίσως δεν θα γίνει ποτέ και είμαστε 
κάθε χρόνο απροετοίμαστοι για έναν πόλεμο που συμβαίνει»

Στο  μάτ ι  του κυκλώνα η 
κυβέρνηση, ο Πάνος Καμμένος 
και ο δήμαρχος Μαραθώνα - 
«Αυτό που έγινε ήταν φονικό, 
είμασταν τελείως αβοήθητοι - 
Μας έστειλαν να καούμε και να 
πνιγούμε» επιμένουν οι κάτοικοι
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Η HELLAS NEWS ΚΑΝΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΚΛΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

ΣΤΙΣ ΑΞΙΟΤΙΜΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΦΙ-
ΛΟΠΤΩΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΕ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΑΥ-
ΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

Σε όλο το πλανήτη Γη Έλληνες και μη, αθλητές, καλ-
λιτέχνες, εκκλησίες, αρχιεπισκοπή της Νέας Υόρκης, 
η ομοσπονδία της Ν. Υόρκης και… και… συμπαρα-
στέκονται εμπράκτως στο δράμα των «καμένων» 
της πατρίδας μας. Μήπως θα πρέπει οι φιλάνθρωπες 
χριστιανές της Φιλοπτώχου και της Πρόνοιας εδώ 
στο Τορόντο να ΕΝΩΘΟΥΝ χωρίς εγωϊσμούς και να 

μαζέψουν είδη πρώτης ανάγκης και χρήματα σε ένα 
κοινό χώρο και να φύγουν άμεσα για την πατρίδα 
μας; Μήπως η Μητρόπολη μας να δώσει εντολή να 
γεμίσουν κάποια πανέρια με χρήματα από τις εκκλη-
σίες μας στις λειτουργείες και να βοηθηθούν αυτοί 
που έχασαν τα πάντα;

Όπως βλέπουμε όλα τα κράτη έστειλαν χρήματα και 
διαφορετικές βοήθειες. Μήπως πρέπει σε αυτές τις 
στιγμές να Ε-ΝΩ-ΘΟΥ-ΜΕ; Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΙΛΟΤΙ-
ΜΟ; ΑΠΛΑ ΛΕΩ ΜΗΠΩΣ; Ίδωμεν….

1ον

Στην γειτονιά μας την Ντάνφορθ 
πριν λίγες ημέρες περάσαμε ένα 
δράμα. Ένα δράμα που έφερε τον 
θάνατο, την αμφιβολία, τον φό-
βο και ότι άλλο συναίσθημα για 
το καθένα. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι 
όλες αυτές οι ελληνικές και ξένες 

επιχειρήσεις έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ από αυ-
τό το συμβάν. Δεν είδα κανένα οργανισμό να στείλει 
κάποιο γράμμα συμπαράστασης και να κάνει κάτι… 
ΓΙΑΤΙ;;; Δηλαδή, αυτοί οι συνάνθρωποι μας να κατα-
στραφούν επειδή ένας τρελός ναρκομανής αποφά-
σισε να ξεκάνει κόσμο…

ΕΛΛΗΝΕΣ – ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ, οι περισσότεροι από εμάς 
ξεκινήσαμε από την Ντάνφορθ με τους ελληνικούς 
κινηματογράφους, τα μαγαζιά μας και ότι άλλο ελ-
ληνικό. ΕΛΛΗΝΕΣ – ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ, ελάτε πιο πολύ τώ-
ρα στην Ντάνφορθ και αποδείξτε ότι αγαπάτε την 
γειτονιά μας και την προστατεύουμε. Εσύ, Έλληνα 
κι Ελληνίδα μπορεί να βοηθήσεις είτε μένεις στο 
Scarborough, στην Mississauga, στο Μάρκαμ ή ο-
πουδήποτε αλλού. Τρελοί υπάρχουν σε όλον τον 
πλανήτη Γη. 

ΚΑΤΕΒΕΙΤΕ στα μαγαζιά των Ελλήνων κι όχι μόνο. 
Συμπαρασταθείτε σε όλη τη περιοχή της Ντάνφορθ. 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΥΤΕ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ 
ΟΥΤΕ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΝΤΑΝΦΟΡΘ
ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚΕΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ

2ον
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Πόνος και θλίψη - Οι συγκλονιστικές ιστορίες 
ανθρώπων που είδαν τους δικούς να χάνονται

Μ
ε σ η μ έ ρ ι  Δ ε υ τ έ ρ α ς 
(23/07/2018). Η πύρινη λαί-
λαπα στο Μάτι δεν αφήνει τί-
ποτε όρθιο. Δεκάδες άνθρω-

ποι βρίσκουν τραγικό θάνατο στις φλόγες. 
Η τραγική είδηση συγκλονίζει το πανελ-
λήνιο.
Σήμερα, μία ημέρα μετά, ο θάνατος και 
η καμένη γη θυμίζουν τοπίο πολέμου. 
Νεκροί, χαλάσματα, καμένα σπίτια και 
αυτοκίνητα συνθέτουν το σκηνικό στον 
κεντρικό δρόμο.  
Κατά μήκος της οδού Ποσειδώνος τα 
πυροσβεστικά οχήματα διέρχονται συνε-
χώς στους στενούς δρόμους προσπαθώ-
ντας να συμβάλλουν στην κατάσβεση των 
μικροεστιών οι οποίες συχνά πυκνά ανα-
ζωπυρώνονται λόγω των ανέμων.
Οι κάτοικοι μετρούν τις απώλειές τους και 
βιώνουν τον πόνο αυτής της τραγωδίας. 
Κάνουν λόγο για σκηνικό πολέμου και για 
τις προσπάθειές τους να σβήσουν τη φωτιά 
στα σπίτια, να βοηθήσουν τους γείτονες, να 
σώσουν τους δικούς τους, τους αγαπημέ-
νους τους, να σώσουν τα κατοικίδιά τους.

«Πάλευα επί 4 ώρες με τα αγριε-
μένα κύματα»
Ανάμεσά τους η κ. Εύα, η οποία συγκλονί-
ζει με τη μαρτυρία της καθώς, όπως επιση-
μαίνει στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρα-
κτορείο Ειδήσεων, «κολυμπούσε επί 4 
ώρες κόντρα σε αγριεμένα κύματα, χωρίς 
να κοιτάζει πίσω της, κρατώντας σφιχτά το 
κινητό της τηλέφωνο, σε αδιάβροχη θήκη 
το οποίο και της ‘’έσωσε τη ζωή’’». 
Καλύπτοντας το κεφάλι της με το φόρεμά 
της ώστε να αποφύγει τις κάφτρες και τα 
αποκαΐδια που συνεχώς πετάγονταν κι 

αψηφώντας τις κράμπες που είχαν αρχίσει 
να την πιάνουν κολυμπούσε με ό,τι της έχει 
μείνει, «την ανθρώπινη δύναμη» όπως μας 
είπε, τη θέληση για ζωή.
Έπειτα από 4 ώρες κι αφού προσπαθούσε 
να δίνει το στίγμα της στο Λιμενικό ένα αλι-
ευτικό την εντόπισε και τη διέσωσε.

 «Βρήκα νεκρό ένα ζευγάρι αγκα-
λιασμένο»
Δίπλα της ο κ. Σωκράτης, μέλος του Πυρο-
σβεστικού Σώματος Κοζάνης, που κατέ-
φτασε αργά το βράδυ της Δευτέρας 
(23/07/2018), βοηθά στον εντοπισμό των 
απανθρακωμένων σορών.
«Νωρίς το πρωί εντοπίσαμε κοντά στην 
κατασκήνωση που βρίσκεται στο Μάτι, 
τρεις σορούς ηλικιωμένων ανθρώπων. 
Η εικόνα συγκλονιστική καθώς ανάμεσά 
τους βρέθηκε ένα ζευγάρι αγκαλιασμένο. 
Λίγο αργότερα εντοπίσαμε τις 26 σορούς 
στον οικοπεδικό χώρο Ζούγκλα στο Μάτι», 

σημειώνει στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων.

Συμμετείχε στο έργο της κατά-
σβεσης, αλλά έχασε το βρέφος 
του
Ακόμη, οι διασώστες, συγκλονισμένοι από 
το μέγεθος της τραγωδίας που αντίκρισαν, 
περιγράφουν την ιστορία ενός ηλικιωμέ-

νου 70χρονου ο οποίος «έχασε» το μόλις 6 
μηνών εγγόνι του κι η κόρη του βρίσκεται 
στην Εντατική. Τραγική ειρωνεία το γεγο-
νός ότι ο γαμπρός του συμμετέχει στο έργο 
της κατάσβεσης.

«Κυρίευσε ο πανικός»
Ο κ. Κώστας μέλος του Πυροσβεστικού 
Σώματος της Κοζάνης αφηγείται σοκα-
ρισμένος πως δεν έχει ξαναδεί στα χρό-
νια που βρίσκεται στο Σώμα τέτοια κατα-
στροφή. «Ο αέρας ήταν τόσο μανιασμένος 
που δεν άφηνε περιθώρια αντιμετώπισης 
από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, κι ο πανι-
κός που κυρίευσε τον κόσμο επιβάρυνε την 
κατάσταση».
Στη Λ. Ποσειδώνος στο ύψος της ταβέρ-
νας «Αργυρή Ακτή» η εικόνα αποκαλύπτει 
περίτρανα το μέγεθος της καταστροφής 
καθώς στο πλάτωμα της συμβολής τριών 
δρόμων πάνω από την ακτή, (από Ραφήνα, 
Μάτι και Λεωφόρο Μαραθώνα) δεσπό-
ζουν τα καμένα αυτοκίνητα. Οι επιβάτες 
τους τα εγκατέλειψαν προσπαθώντας να 
διασωθούν μέσω θαλάσσης.
Ανάμεσα σε όσους έχουν επιστρέψει η 
κ. Ειρήνη η οποία αναζητά την 59χρονη 

Στέλλα, φίλη της, τα ίχνη της οποίας έχει 
χάσει από χθες. Μάλιστα όπως αφηγείται 
τα παιδιά της βρίσκονται στο εξωτερικό κι 
επιστρέφουν εσπευσμένα.

Οι εύθυνες
Στο μεταξύ μηχανήματα βαρέως τύπου 
συνοδευόμενα από εκπροσώπους του 
Δήμου έφτασαν στην περιοχή για να απε-
λευθερώσουν τους δρόμους απομακρύνο-
ντας τα καμένα αυτοκίνητα.
Ωστόσο δεν είναι λίγοι εκείνοι που απο-
δίδουν ευθύνες στη Δημοτική Αρχή και 
συγκεκριμένα στην υπηρεσία καθαριό-
τητας, καθώς όπως επισημαίνουν «αδια-
φορούσαν στις επανειλημμένες εκκλήσεις 
τους να απομακρύνουν τα συσσωρευμένα 
κατά τόπους ογκώδη κλαδέματα κι άλλα 
εύφλεκτα ρυπογόνα υλικά».
Από το πρωί εθελοντικές ομάδες προσφέ-
ρουν νερό και φαγητό στους διασώστες , 
στους πυροσβέστες αλλά και στους κατοί-
κους οι οποίοι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα 
και νερό. 
Αρκετοί παραθεριστές εγκατέλειψαν την 
περιοχή για να σωθούν από την πύρινη 

λαίλαπα. 
Κλιμάκια του Ερυθρού Σταυρού μεταφέ-
ρονται σε ξενοδοχεία γειτονικών περιοχών 
για να προσφέρουν υπηρεσίες σε όσους 
έχουν καταφύγει εκεί.

«Βρήκα τους γονείς μου αγκαλια-
σμένους, πάντα έτσι ήταν»
Αγκαλιασμένοι στη ζωή, αγκαλιασμένοι 
και στο θάνατο ήταν ο 88χρονος Άγγελος 
Μάσχας και η 85χρονη σύζυγός του Αγγε-
λική, που βρήκαν τραγικό θάνατο στην 
πυρκαγιά στο Μάτι.
«Βρήκα τους γονείς μου αγκαλιασμένους. 
Πάντα έτσι ήταν» είναι η συγκλονιστική 
φράση του γιου του ζευγαριού, Στέλιου, 
που πήγε στο νεκροτομείο για το δύσκολο 
έργο της αναγνώρισης των δικών του 
ανθρώπων.
 «Είχαν βγει και είχαν προχωρήσει 15-20 
μέτρα από το σπιτάκι στο οποίο διέμεναν. 
Αλλά δεν τα κατάφεραν και πιθανότατα 
τους πρόλαβε η φωτιά. Η μητέρα μου είχε 
κινητικά προβλήματα και δεν μπορούσε 
να πάει μακριά», εξήγησε. Λίγο αργότερα 
έχασαν τη ζωή τους, αλλά ο θάνατος τους 
βρήκε αγκαλιά.
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Oργισμένη ανάρτηση του Βούρου: 
«Κτήνη… Να σας κάψουμε σε 
δημόσια θέα στο Σύνταγμα»

Ο
ργή, θλίψη και ανείπωτο πόνο 
προκαλούν οι εικόνες της βιβλι-
κής καταστροφής που άφησε πί-
σω της η πύρινη λαίλαπα. Νεκροί, 

δεκάδες σπίτια καμένα και μυρωδιά καμέ-
νης γης…
Ο Γιάννης Βούρος μέσα από τον προσωπικό 
του λογαριασμό στο facebook ξεσπά.
«Δολοφόνοι, εμπρηστές κατορθώσατε και με 

εξομοιώσατε με εσάς. Ξυπνήσατε μέσα μου 
το κτήνος. Για σας μόνη ποινή αντίστοιχη του 
Μωσαϊκού νόμου, Να σας κάψουμε σε δημό-
σια θέα στο Σύνταγμα», γράφει με την οργή 
να ξεχειλίζει από μέσα του και συνεχίζει:
«Τις οικογένειες με τα παιδιάκισα, που σφι-
χταγκαλιασμένες, ανήμπορες να αντιδρά-
σουν, μετρούσαν τις τελευταίες ανάσες τους, 
δεν τις σκεφτήκατε ρε κτήνη;»

«Φοβάμαι μανούλα, αλλά εσύ μην 
έρθεις...»

Τ
ραγικό και άδικο τέλος βρήκαν στη φωτιά στο Μάτι η 13χρονη Εβίτα Φύτρου, που πήδηξε α-
πό ύψος 15 μέτρων για να σωθεί, ο 54χρονος πατέρας της, Γρηγόρης και ο 11χρονος αδερφός 
της, Αντρέας.
Μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι», στον ΣΚΑΙ, ο δημοσιογράφος Μπάμπης Παπαπανα-

γιώτου, προσωπικός φίλος της οικογένειας Φύτρου, διάβασε ένα κομμάτι από την επιστολή που του 
έστειλε η χαροκαμένη μητέρα των δύο ανήλικων παιδιών. 
Τα λόγια της μητέρας, που έχασε τα πάντα στη φωτιά, δεν μπορούν να αφήσουν κανέναν ασυγκίνητο:  
«Προσπαθώ να μοιάσω στην κορούλα μου, που ήταν πάντα μαχήτρια και κατάφερνε να το αποδεικνύει 
με κάθε τρόπο. Ξέρω ότι ο Γρηγόρης θα έκανε ό,τι καλύτερο για να σωθούν. Το ότι δεν τα κατάφερε ήταν 
απλά θέληση του Κυρίου. Ακούω στα αφτιά μου την γλυκά τρεμάμενη φωνούλα του Ανδρέα: "Φοβά-
μαι μανούλα, ανησυχώ πολύ, θα φανώ δυνατός, αλλά εσύ μην έρθεις μαμά. Θέλω να μην έρθεις, είναι 
όλα κλειστά, δεν θα τα καταφέρεις". Προσπάθησα να φτάσω κοντά τους, τέσσερις ώρες προσπαθούσα 
με κάθε τρόπο να πλησιάσω. Όταν εγκατέλειψα την προσπάθεια, σκεπτόμενη ότι θα ήταν καλύτερα να 
μην κινδυνεύσω κι εγώ, ώστε να μπορώ να βοηθήσω αν χρειαστεί. Δεν έχω λόγια. Όταν θα καταφέρω 
να αναγνωρίσω και τα αγόρια μου -γιατί ο κρατικός μηχανισμός και σε αυτό έχει χάσει τον μπούσουλα- 
θα σας πω με βεβαιότητα ότι έχασα τα πάντα. Να αγκαλιάζετε τα παιδιά σας κάθε μέρα».
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Η συμμετοχή της Ελλάδας στο 
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης 
(QE) δεν είναι εφικτή χωρίς το waiver, 
το οποίο λήγει με την ολοκλήρωση 
του προγράμματος, ξεκαθάρισε ο 
πρόεδρος της ΕΚΤ

Τ
αφόπλακα» στις όποιες ελπίδες για 
διατήρηση του waiver στα ελληνικά 
ομόλογα και την ένταξή τους στο πρό-
γραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE) 

λίγο πριν αυτό λήξει, έβαλε το απόγευμα της 
Πέμπτης ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντρά-
γκι.
Στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση 
του ΔΣ της ΕΚΤ, ο κ. Ντράγκι τόνισε ότι «για 
την ένταξη των ελληνικών στην ποσοτική 
χαλάρωση είναι απαραίτητο το waiver. Το 
waiver για τα ελληνικά ομόλογα λήγει μετά το 
τέλος του προγράμματος».
Όπως υπογραμμίζει το newmoney.gr, η 
λήξη του waiver μετά τις 20 
Αυγούστου, πέρα από την 
οριστική απώλεια του QE, 
σημαίνει και ότι κατά πάσα 
πιθανότητα το ελληνικό 
τραπεζικό σύστημα δεν θα 
μπορεί να δανείζεται (κατά 
παρέκκλιση των κύριων 
κανόνων της ΕΚΤ) με τα 
χαμηλά επιτόκια της Ευρω-
τράπεζας. Τραπεζικές πηγές έλεγαν πως τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν αντλή-
σει με αυτό τον τρόπο χρηματοδότηση που 
φθάνει συνολικά τα 3,1 δισ ευρώ, η οποία 
θα πρέπει να αντισταθμιστεί πλέον από την 
διατραπεζική αγορά με αυξημένα επιτόκια. 
Σημειώνουν ωστόσο ότι η επιβάρυνση δεν 
θα είναι μεγάλη.

Αλληλεγγύη για την τραγωδία
«Γινόμαστε μάρτυρες ενός τραγικού δράμα-
τος τεραστίων διαστάσεων» στην Ελλάδα 
τόνισε ο κ. Ντράγκι. «Θα ήθελα να μεταφέρω 
την αλληλεγγύη του Συμβουλίου της ΕΚΤ 
προς τους Έλληνες» συμπλήρωσε στο τέλος 
της συνένετυξης Τύπου.
Κάπως έτσι, εν μέσω εθνικού πένθους, στη 
Φρανκφούρτη κρίθηκαν σήμερα με αρνη-
τικό πρόσημο δύο σημαντικά θέματα για 
την ελληνική οικομομία. Η συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ ξεκαθά-
ρισε ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα της δια-
τήρησης του waiver για την παροχή φθηνής 

ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες μετά 
τις 20 Αυγούστου (τότε ολοκληρώνεται το 
τρίτο Μνημόνιο), καθώς και ότι η Ελλάδα δεν 
θα συμπεριληφθεί, έστω και στο τέλος, στο 
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE).
Το τελευταίο θα ολοκληρωθεί στο τέλος της 
χρονιάς, ενώ από το Σεπτέμβριο και μετά θα 
μειωθούν οι μηνιαίες αγορές ομολόγων από 
την ίδια στα 15 δισ. ευρώ.

Moody’s: Νέα αναβάθμιση της Ελ-
λάδας μόνο αν συνεχιστούν οι με-
ταρρυθμίσεις
Η πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας 
μπορεί να αναβαθμιστεί, αν η ελληνική 
κυβέρνηση συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις και 
μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος 
προσαρμογής, σημειώνει ο οίκος Moody’s 
στην ετήσια έκθεση που δόθηκε σήμερα 
στη δημοσιότητα. Η συνέχιση και η ολοκλή-
ρωση των μεταρρυθμίσεων αυτών θα έχει 
ως αποτέλεσμα την επίτευξη ισχυρότεροων 

και πιο διατηρήσιμων ρυθ-
μών ανάπτυξης της ελληνι-
κής οικονομίας και τη μεί-
ωση του δημόσιου χρέους 
με πιο γρήγορους ρυθμούς, 
εκτιμά ο οίκος.
Όπως σημειώνει, το πιστω-
τικό προφίλ της Ελλάδας 
(Β3 με θετικές προοπτικές) 
υποστηρίζεται και από την 

ουσιώδη ελάφρυνση του χρέους που επι-
κυρώθηκε από τους Ευρωπαίους πιστωτές 
της χώρας κατά το Eurogroup του Ιουνίου. 
Κι αυτό γιατί το πακέτο μέτρων για την ελά-
φρυνση του χρέους διασφαλίζει ότι οι υπο-
χρεώσεις της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την εξυ-
πηρέτηση του χρέους θα είναι διαχειρίσιμες 
για την επόμενη 10ετία, υποστηρίζοντας την 
επιστροφή της χώρας στη χρηματοδότηση 
από τις αγορές μετά από μια δεκαετία δανει-
σμού από τον επίσημο τομέα.
Σύμφωνα με τον senior αντιπρόεδρο της 
Moody’s και συγγραφέα της έκθεσης, 
Kathrin Muehlbronner, «το πακέτο ελά-
φρυνσης χρέους είναι ένα σημαντικό ορό-
σημο στην ανάκαμψη της Ελλάδας από την 
βαθιά οικονομική, δημοσιονομική και χρη-
ματοοικονομική της κρίση. Αντανακλά τόσο 
τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
από τις ελληνικές αρχές για τη διόρθωση των 
αιτιών της κρίσεως, όσο και την ισχυρή και 
συνεχιζόμενη στήριξη από τους πιστωτές της 
ευρωζώνης»

«Ταφόπλακα» στις ελληνικές ελπίδες 
για ποσοτική χαλάρωση και waiver 
έβαλε ο Ντράγκι 

Μετά την κόντρα Καμμένου - Πορτοσάλτε - «Κανένας από τους Ανεξάρτητους 
Έλληνες δεν θα βρεθεί ξανά στα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά πλατό του 
συγκεκριμένου σταθμού» αναφέρει ο εκπρόσωπος του κόμματος

Εμπάργκο των ΑΝΕΛ στον 
ΣΚΑΪ 

Ε
πίσημο είναι πλέον το εμπάρ-
γκο των Ανεξάρτητων Ελλή-
νων στον τηλεοπτικό σταθμό 
ΣΚΑΪ, μετά την κόντρα Καμ-

μένου - Πορτοσάλτε.
Υπενθυμίζεται ότι εχθές ο υπουργός 
Άμυνας εξαπέλυσε ευθεία επίθεση 
κατά του δημοσιογράφου και του 
ΣΚΑΪ μέσω του προσωπικού λογα-
ριασμού του στο Twitter, στέλνοντας 
μήνυμα σε όλα τα στελέχη των ΑΝΕΛ 
να μην αποδεχθούν ξανά πρόσκληση 
από το κανάλι, και χαρακτηρίζοντας 
το «σταύλο».
Ο εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων 
Ελλήνων, Θεόδωρος Τοσουνίδης, 
δήλωσε σήμερα τα εξής: «Την ώρα 
της ανείπωτης δυστυχίας, την ώρα 
που μετράμε ανθρώπινες απώλειες, 
τώρα που όλοι μαζί προσπαθούμε 
να επουλώσουμε τις πληγές, να μεί-
νουμε όρθιοι και να συνεχίσουμε, 
κάποιοι επιλέγουν να υπονομεύουν 
και να καπηλεύονται τον πόνο και 
την τραγωδία μας.
Ο τηλεοπτικός σταθμός Σκάι και όλα 
τα μέσα ενημέρωσης που διαθέτει, 
δεν σέβονται, δεν πονάνε και προ-
σπαθούν να καπηλευτούν την ανεί-
πωτη δυστυχία μας και να μας απα-

γορεύσουν το δικαίωμα όλοι μαζί 
και ενωμένοι να την αν τ ιμετωπί-
σουμε».
«Όταν μάλιστα φτάνουν στο σημείο 
διακεκριμένα και προβεβλημένα 
στελέχη τους, όπως ο κ. Πορτοσάλτε, 
να υπονομεύουν τον τιτάνιο αγώνα 
των Ενόπλων Δυνάμεων για την αντι-
μετώπιση της καταστροφής και των 
συνεπειών της, δεν μπορούμε να 
μένουμε σιωπηλοί» προσθέτει ο κ. 
Τοσουνίδης, αναφέροντας ότι «οι 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ως πρώτο 
μέτρο αντιμετώπισης της ανήθικης 
στάσης του τηλεοπτικού σταθμού 
Σκάι, τον εξαιρούμε από τις επιλογές 
μας ως μέσο ενημέρωσης».
«Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να 
καπηλεύεται τον πόνο μιας κοινω-
νίας και να εμπορεύεται την τραγω-
δία. Κανένας από τους ΑΝΕΞΑΡΤΗ-
ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ δεν θα βρεθεί ξανά 
σ τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά 
πλατό του συγκεκριμένου σταθμού. 
Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ συνεχί-
ζουμε δίπλα σε κάθε Έλληνα και κάθε 
Ελληνίδα να αγωνιζόμαστε για τις 
ζωές μας και το καλύτερο κοινό μας 
μέλλον» καταλήγει ο Εκπρόσωπος 
των ΑΝΕΛ. 
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Μετά την κατακραυγή πήραν πίσω 
άρον-άρον την τροπολογία για τις 
αυξήσεις στους διοικητές των ΔΕΚΟ

Προέβλεπε αύξηση 60% 
στις αποδοχές τους - Θα την 
επαναφέρουμε με καλύτερη 
διατύπωση λέει η Παπανάτσιου

Α
ρον – άρον έσπευσε η κυβέρνηση να 
αποσύρει από την Βουλή την προ-
κλητική τροπολογία που προβλέπει 
αυξήσεις εως και 60% στις αποδο-

χές της διοίκησης συγκεκριμένων ΔΕΚΟ.
Μετά την γενικευμένη κατακραυγή και 
αφού πιάστηκε με την γίδα στην πλάτη η 
κυρία Αικατερίνη Παπανάτσιου ανακοί-
νωσε πως αποσύρεται η επίμαχη διάταξη. 
Ωστόσο, αγανάκτηση προκαλεί και η δικαι-
ολογία απόσυρσης που επικαλέστηκε η 
αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών. 
«Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την διατύ-
πωση. Θα την αλλάξουμε και θα την επανα-
φέρουμε σε άλλο νομοσχέδιο» είπε χαρα-
κτηριστικά.
Να σημειωθεί ότι η προκλητική τροπολογία 
κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή (σ.σ. ημε-
ρομηνία πρωτοκόλλου 26/7/2018 και ώρα 
9:15) δείχνοντας ότι το υπουργείο Οικονο-
μικών θεώρησε πιο σημαντικό ζήτημα τους 
μισθούς των golden boys από τα μέτρα για 
τους πυρόπληκτους που ακόμα δεν έχουν 
δημοσιευτεί σε ΦΕΚ.
Η επίμαχη ρύθμιση προέβλεπε αυξήσεις 
έως και 2.852 ευρώ ή ποσοστό 60% για 
τις αποδοχές των διοικητικών στελεχών 
ΔΕΚΟ που εποπτεύονται από το Υπερτα-
μείο και απασχολούν περισσότερους από 
3.000 εργαζόμενους ή έχουν ετήσιο τζίρο 
που ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ προβλέ-
πει υπουργική τροπολογία που κατατέθηκε 
στην Βουλή.
Με την προωθούμενη ρύθμιση οι μισθοί 
και αποζημιώσεις των προέδρων και των 
διευθυνόντων και εντεταλμένων συμβού-
λων των συγκεκριμένων δημόσιων επιχει-
ρήσεων δεν θα δεσμεύονταν από το ανώ-
τατο όριο των 4.631 ευρώ αλλά θα καθορί-
ζονταν με υπουργική απόφαση και σε κάθε 
περίπτωση δεν θα μπορούν να ξεπερνούν 
το 90% των μηνιαίων αποδοχών και επιδο-
μάτων του προέδρου του Αρείου Πάγου.
Να σημειωθεί ότι οι αποδοχές του προέ-
δρου του ανώτατου δικαστηρίου ανέρχο-
νται σε 8.314,56 ευρώ που σημαίνει ότι το 
90% ισοδυναμεί με μισθό 7.483,10 ευρώ. 
Με απλά λόγια, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 

προωθεί ρύθμιση που θα επιτρέπει στους 
προέδρους και τους διευθύνοντες συμβού-
λους των ΔΕΚΟ να αμείβονται με τον εξω-
φρενικό -για τα σημερινά δεδομένα- μισθό 
των 6.732 ευρώ καθαρά. Σε ορισμένους 
διοικητές ΔΕΚΟ η αύξηση θα φθάσει το 
60%!

Τσακαλώτος: Το Υπερταμείο ζήτη-
σε τις αυξήσεις
Με επίθεση στη Νέα Δημοκρατία απαντά 
το υπουργείο Οικονομικών στο σάλο που 
προκλήθηκε από την τροπολογία που έδινε 
αυξήσεις 60% στις διοικήσεις ΔΕΚΟ. Η τρο-
πολογία κατατέθηκε αλλά μετά την κατα-
κραυγή η κυβέρνηση την απέσυρε.
Στην ανακοίνωση-απάντηση σε ανακοίνωση 
της ΝΔ για την τροπολογία, το ΥΠΟΙΚ ανα-
φέρει ότι «η ΝΔ εκμεταλλεύεται τον πόνο 
του ελληνικού λαού σε σχέση με ένα άσχετο 
θέμα». Παράλληλα υπερασπίζεται τη λει-
τουργία του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ) στην 
οποία έχουν περάσει πολλές ΔΕΚΟ και 
σημειώνει ότι «το αίτημα για ευελιξία στο 
μισθό σε συγκεκριμένες μεγάλες επιχειρή-
σεις (άνω των 3.000 εργαζομένων ή με τζίρο 
πάνω από 100 εκ. ευρώ) έρχεται από την 
ΕΕΣΥΠ».
Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή του το ΥΠΟΙΚ 
αναφέρει:
«Κανένα ψέμα, ούτε ως προς το timing ούτε 
ως προς το μέγεθος, δεν απαγορεύεται για 
τη ΝΔ, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους 
μικροπολιτικούς της στόχους.
Ως προς τη χρονική στιγμή, η ΝΔ εκμεταλ-
λεύεται τον πόνο του ελληνικού λαού σε 
σχέση με ένα άσχετο θέμα.
Ως προς το μέγεθος, η ΝΔ γνωρίζει, αλλά 
αποκρύπτει ότι:
α) Πολλές ΔΕΚΟ έχουν περάσει στην Ελλη-
νική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας 
(ΕΕΣΥΠ).
β) Η ΕΕΣΥΠ αξιολογεί και επιλέγει τις διοική-
σεις των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, όχι 
η κυβέρνηση.
γ) Το αίτημα για ευελιξία στο μισθό σε 
συγκεκριμένες μεγάλες επιχειρήσεις (άνω 
των 3.000 εργαζομένων ή με τζίρο πάνω 
από 100 εκ. ευρώ) έρχεται από την ΕΕΣΥΠ 
ακριβώς για να βρεθούν άνθρωποι που 
θα αναλάβουν τη μεγάλη ευθύνη αναδιάρ-
θρωσης επιχειρήσεων τις οποίες για χρόνια 
ΠΑΣΟΚ - ΝΔ εκμεταλλεύονταν με το χειρό-
τερο πελατειακό τρόπο».
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Δ
εν υπάρχουν Κύπριοι πολίτες ανάμεσα στους 
νεκρούς και τους τραυματίες από τις κατα-
στροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Ατ-
τική.

Όπως δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, 
ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, 
Κυριάκος Κενεβέζος, οι υπηρεσίες της Κυπριακής Πρε-
σβείας στην Ελλάδα συνέδραμαν δέκα Κύπριους που 
αποτάθηκαν για βοήθεια. Στην πλειοψηφία τους ήταν 
ηλικιωμένοι άνθρωποι που είχαν εγκλωβιστεί στην 
περιοχή Μάτι. Η Κυπριακή Πρεσβεία μεσολάβησε 
προκειμένου να απεγκλωβιστούν, ενημερώνοντας τις 
αρμόδιες Αρχές για τον εντοπισμό τους.
Παράλληλα, σημειώνεται ότι σε δύο ομάδες έχουν 
χωριστεί οι δυνάμεις των ΕΜΑΚ και της Πολιτικής Άμυ-
νας της Κυπριακής Δημοκρατίας, που έχουν φτάσει 
στην Αθήνα προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της 
πυρόσβεσης. Η πρώτη ομάδα επιχειρεί στο μέτωπο 
της Κινέτας και η δεύτερη στο μέτωπο στο Μάτι.

Στην Ελλάδα άρχισε να φτάνει η κυπριακή 
αποστολή βοήθειας για τις πυρκαγιές
Στην Ελλάδα για να δώσουν βοήθεια στην κατάσβεση 
των πυρκαγιών άρχισαν να φτάνουν μετά το μεσημέρι 

τα μέλη της κυπριακής αποστολής, ενώ η άφιξη ολό-
κληρης της αποστολή αναμένεται να ολοκληρωθεί το 
απόγευμα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, 45 
μέλη της Υπηρεσίας και τα δύο πυροσβεστικά οχή-
ματα αφίχθησαν στο Αεροδρόμιο Ελευσίνας λίγο πριν 
τις 13.00. Τα 10 μέλη της Πολιτικής Άμυνας αναχώρη-
σαν στις 10.30 με ιδιωτική αεροπορική εταιρεία και 
στις 16.30 αναχωρούν 9 μέλη από την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία για να ενσωματωθούν με την υπόλοιπη απο-
στολή.
Τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Πολιτι-
κής Άμυνας σύμφωνα με τις οδηγίες που τους δόθη-
καν από το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος θα επιχει-
ρήσουν στην περιοχή Μάτι και το Τμήμα Δασών στην 
περιοχή Κινέτα.
Την αποστολή αποτελούν 20 μέλη της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Κύπρου , 20 μέλη του Τμήματος Δασών 
, 20 μέλη της Πολιτικής Άμυνας και 4 μέλη της Υπη-
ρεσίας Ασθενοφόρων. Επίσης, ομάδα 40 μελών από 
Πυροσβεστική Υπηρεσία , Τμήμα Δασών , Πολιτικής 
Άμυνας και Εθελοντικής Ομάδας πυροσβεστών ΕΤΕΑ 
βρίσκονται σε ετοιμότητα αν χρειαστεί να ανταποκρι-
θούν.

Δεν υπάρχουν Κύπριοι πολίτες ανάμεσα 
στους νεκρούς και τους τραυματίες των 
πυρκαγιών στην Αττική 

Το Ανώτατο απέρριψε τις εφέσεις για 
Αστρασόλ 

Τ
ο Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε σήμερα τις 
εφέσεις που καταχώρησαν ο Γενικός Εισαγγε-
λέας και οι Φοίβος Λιασής και Αστρασόλ κα-
τά της της καταδικαστικής απόφασης του Ε-

παρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ημερομηνίας 
29/12/2017 στην γνωστή υπόθεση του συγκεκριμέ-
νου εργοστασίου.
Το Επαρχιακό δικαστήριο με την απόφαση του έκρινε 
ότι έχει αποδειχθεί, στον απαιτούμενο βαθμό, ότι η 
λειτουργία του εργοστασίου της Astrasol δημιούρ-
γησε σοβαρά προβλήματα στην υγεία και ευημερία 
των εναγόντων που κατοικούσαν γύρω από αυτό, 
αποδίδοντας ευθύνη «για πρόκληση καρκίνου λόγω 
ενεργειών ή παραλείψεων» εναντίον του Φοίβου 
Λιασή, Αστρασόλ Λτδ και του Γενικού Εισαγγελέα.
Για τους άλλους εναγομένους, Σωτήρης Λιασή,Μα-
ρούλα Λιασή,, Επίσημο Παραλήπτη ως εκκαθαρι-
στή της περιουσίας της εταιρείας «Liasιs Shoelasts 
Company Ltd» & Δήμου Λατσιών, δεν είχε αποδειχθεί 
στον απαιτούμενο βαθμό οιαδήποτε ευθύνη έναντι 
των εναγόντων.

Η Νομική Υπηρεσία καταχώρησε συνολικά δεκαέξι 
λόγους έφεσης, ενώ έφεση καταχώρησαν επίσης και 
οι καταδικασθέντες Φοίβος Λιασής και Αστρασόλ Λτδ.
Οι ενάγοντες στην υπόθεση καταχώρησαν αίτησεις 
στο Ανώτατο Δικαστήριο με την οποία ζητούσαν την 
απόρριψη των εφέσεων χαρακτηρίζοντας τες πρόω-
ρες και άκυρες διότι η απόφαση του Δικαστηρίου δεν 
είναι εφέσιμη από τη στιγμή, που δεν έχουν ακόμη 
εκδικαστεί οι αποζημιώσεις που δικαιούνται.
Το Ανώτατο Δικαστήριο, με τη σημερινή ομόφωνη 
απόφαση του,  την οποία εξασφάλισε το ΚΥΠΕ, απο-
δέχτηκε τις αιτήσεις των εναγόντων, απορρίπτοντας 
ταυτόχρονα τις εφέσεις κατά της καταδικαστικής από-
φασης.
Σύμφωνα με την απόφαση του Ανωτάτου, «το σκε-
πτικό που οδήγησε τους εφεσίβλητους στα αιτήματα 
τους υπήρξε η θέση πως η δικανική κρίση ουσιαστικά 
παραμένει ημιτελής αφού δεν προχώρησε πέραν του 
να αποφανθεί για το θέμα της ευθύνης και άφησε το 
θέμα των ενδεχόμενων αποζημιώσεων να αποφασι-
στεί από άλλα Δικαστήρια».

Η 
Ολομέλεια της Βουλής συνέρχεται εκτάκτως την Παρασκευή, 27 
Ιουλίου 2018 στις 10.00 για να αποφασίσει εάν αποδέχεται η όχι 
την αναπομπή του νόμου για τη σύνταξη χηρείας στους άνδρες 
και τον νόμο για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 

της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθε-
ρης κυκλοφορίας των δεδομένων που ψηφίστηκαν κατά την τελευταία συ-
νεδρία της Ολομέλειας.
Της Ολομέλειας της Βουλής θα προηγηθεί συνεδρία της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εργασίας στις 8.30 που θα εξετάσει τους λόγους αναπομπής που 
επικαλείται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Την ίδια ώρα θα συνέλθει εκτάκτως και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομι-
κών για να εξετάσει τους λόγους αναπομπής του νόμου για την προστασία 
των φυσικών προσώπων κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα.
Οι δύο νόμοι αναπέμφθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την 
Τετάρτη.
Ο νόμος για τη σύνταξη χηρείας προς τους άνδρες αναπέμφθηκε ως αντι-
συνταγματικός επειδή με την τροποποίηση του νομοσχεδίου που επέφερε 
η Βουλή ώστε ανεξάρτητα από την ημερομηνία θανάτου της συζύγου ο 
χήρος να καθίσταται δικαιούχος από την ημερομηνία έγκριση της αίτησης 
για σύνταξη χηρείας συνεπάγεται αναπόφευκτη αύξηση των δαπανών του 
προϋπολογισμού.
Όπως αναφέρεται στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας, με βάση 
τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, οι τροποποιήσεις που επέφερε η 
Βουλή αυξάνουν το κόστος στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων και κατ’ 
επέκταση στα δημόσια οικονομικά, από €3,4 εκ. σε €42,3 εκ. για το 2018.
Για το 2019 το κόστος αυξάνεται από €6,5 εκ. που είχε προϋπολογίσει η 
Κυβέρνηση, στα €43,7 εκ..
Περαιτέρω το κόστος για το 2020 θα φθάσει στα €44,9 εκ. από €9,7 εκ. και 
για το 2021 στα €46,6 εκ. από €13 εκ. με ανάλογες αυξήσεις να ακολου-
θούν τα επόμενα έτη.
Επίσης ο νόμος αναπέμφθηκε ως αντισυνταγματικός επειδή συνιστά 
παρέμβαση της Βουλής στην εκτελεστική εξουσία, κατά παράβαση του 
συνταγματικού άρθρου για τον διαχωρισμό των εξουσιών.
Όπως διευκρίνισε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτρο-
πής Εργασίας Ανδρέας Φακοντής ο νόμος αναπέμφθηκε για να διαμορφω-
θεί ως ήταν το αρχικό νομοσχέδιο με έναρξη ισχύος του δικαιώματος σε 
σύνταξη χηρείας προς όσους κατέστησαν ή καθίστανται χήροι μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2018.
Οπως αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην επιστολή του, ανέ-
πεμψε τον νόμο για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρα-
κτήρα για ασυμβατότητα, ανακολουθία άρθρων και επειδή προκαλεί 
νομική σύγχυση και αβεβαιότητα.
Περαιτέρω αναφέρει ότι ο νόμος όπως διαμορφώθηκε από τη Βουλή δεν 
προσδιορίζει από ποιους μπορεί να επιτρέπεται και να είναι νόμιμη η επε-
ξεργασία προσωπικών δεδομένων και χαρακτηρίζει τροπολογίες που 
έχουν ενσωματωθεί στο νόμο ως προβληματικές.
Κατά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο ψηφισθείς νόμος βρίσκεται σε αντί-
θεση με το γράμμα και το πνεύμα του ευρωπαϊκού κανονισμού στον οποίο 
βασίζεται η νομοθεσία.
Ο νόμος αναπέμπεται και επειδή εντοπίζονται πρόνοιες με τις οποίες παρα-
βιάζεται το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως και άρθρα που έρχο-
νται σε σύγκρουση μεταξύ τους.

Αναπέμφθηκε ο νόμος για 
τη σύνταξη χηρείας στους 
άνδρες



11ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ27 Ιουλίου 2018

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ12 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

27 Ιουλίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ.
= EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ

 

 
Ρούλα Μαργαρώνη
1414 King Street East, Unit 26
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Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας
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Α
ν η ε /κ  π λ ευρά 
ξ ε κ ι ν ή σ ε ι  γ ε ώ -
τρηση το φθινό -
πωρο θα ξεκινή-

σουμε κ ι εμε ίς”, δήλωσε 
σ την εφημερίδα Ακσάμ ο 
Τούρκος  ΥΠΕΞ Με βλού τ 
Τσ α β ο ύ σ ο γλ ο υ.  Γι α  τ ο 
Κυπριακό είπε ότι δεν μπο-
ρεί να αντέξει μια άλλη απο-
τυχία και πως αυτό το θέμα 
θα είναι μια από τις προτε-
ραιότητές τους.

“Έχουμε κι εμείς πλατφόρμα 
και θα ξεκινήσουμε γεωτρή-
σεις. Εάν τον Φθινόπωρο 
ξεκινήσουν εκείνοι θα ξεκι-
νήσουμε κι εμείς. Εμποδί-
σαμε την ΕΝΙ. Τα τελευταία 
τρία χρόν ια λέγαμε σ τους 
Ιταλούς και την ΕΝΙ ‘μην 
μπείτε εδώ, δεν θα το επι-
τρέψουμε εάν δεν τεθούν 
υπό εγγύηση τα δικαιώματα 
της  τουρκ ικής πλευράς’. 
Ασφαλώς δεν είναι σωστό 
να το εμποδίζεις συνεχώς. 
Εάν η ε /κ  πλευρά κάνε ι 
μονομερή βήματα κι εμείς 
αυτή τη φορά θα ξεκινή-
σουμε γεώτρηση εκεί”, είπε 
ο Τούρκος ΥΠΕΞ στη συνέ-
ν τευξή του σ την τουρκική 
εφημερίδα.

Για τ ις διαπραγματεύσε ις 
σ το Κυπριακό ο Μεβλούτ 
Τσα βούσ ογλου  ε ίπ ε  ό τ ι 
πραγματοποιήθηκαν πολύ 
ε ν τατ ικέ ς διαπραγματεύ-
σεις γ ια το ομοσπονδιακό 
σ ύσ τ ημα.”Συμφωνήσαμε 
με Ελλάδα και Βρετανία ως 
τρεις εγγυήτριες δυνάμεις. 
Είπαμε ‘πρώτα να ορίσουμε 
τ ί θα συζητήσουμε και το 
πλαίσιο’. Εάν βιαστούμε να 
καθίσουμε σε διαπραγμα-
τεύσεις και να αποτύχουμε 
πάλι μπορεί να μην γίνουν 
διαπραγμα τ εύσε ις  ξανά. 
Πλέον δε ν μπορούμε να 
αντέξουμε άλλη αποτυχία. 
Τώρα μια από τις προτεραι-
ότητές μας θα είναι και αυτό 
το θέμα.

Τσαβούσογλου: 
Έχουμε κι εμείς 
γεωτρύπανο 

Βελτιωμένο σχέδιο 
εθελούσιας εξόδου των 
900 περίπου εργαζομένων 
στην Συνεργατική Κυπριακή 
Τράπεζα (ΣΚΤ) το οποίο έχει 
το χαρακτήρα take it or leave 
it, κατέθεσε η διοίκηση της 
τράπεζας στις συντεχνίες στη 
σημερινή τους συνάντηση

Σ
ΕΚ ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ μίλη-
σαν για βελτιωμένο σχέδιο 
χωρίς ωστόσο να δώσουν 
περαιτέρω λεπτομέρειες ε-

νόψει της αυριανής κοινής συνδιά-
σκεψης (11:00 γραφεία ΠΕΟ). Η Ε-
ΤΥΚ μίλησε για διαφοροποιήσεις 
και όχι για βελτιώσεις.
Το σχέδιο έχει τον χαρακτήρα take 
or leave it, αφού θα τεθεί σε Γενική 
Συνέλευση της ΣΚΤ την ερχόμενη 
Τρίτη και μετά την έγκρισή του θα 
κοινοποιηθεί στο προσωπικό το 
οποίο θα έχει διορία μέχρι τις 17 
Αυγούστου για να πάρει τις αποφά-
σεις του.
Ο ΓΓ της ΕΤΥΚ Χρίστος Παναγίδης 
στις δηλώσεις του μίλησε για δια-
φοροποιήσεις στο σχέδιο, χωρίς 
ωστόσο να δώσει περαιτέρω 
λεπτομέρειες ή να μιλήσει για βελτί-
ωση του σχεδίου, ενόψει της λεπτο-
μερούς ανάλυση του σχεδίου.
«Θα μελετήσουμε την πρόταση της 
τράπεζας στα ανάλογα σώματα της 
οργάνωσης ούτως ώστε να μπο-
ρέσουμε να έχουμε μια ξεκάθαρη 
εικόνα και να μπορέσουμε να ενη-
μερώσουμε τους συναδέλφους», 
είπε.
«Υπάρχουν διαφοροποιήσεις, τις 
οποίες όμως για να είμαστε σωστοί, 
θα πρέπει να τις μελετήσουμε και 
να επανέλθουμε για να ενημερώ-
σουμε», κατέληξε.
Μιλώντας εκ μέρους των υπόλοι-
πων συντεχνιών (ΠΑΣΥΔΥ, ΟΥΙΚ 
ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ), ο Ανώτερος 
Μόνιμος Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, 

Ανδρέας Λουκά είπε ότι σήμερα 
δόθηκε το τελικό σχέδιο το οποίο 
περιέχει βελτιώσεις.
Όπως είπε, από μια πρώτη ανά-
γνωση υπάρχουν βελτ ιώσεις, 
έχουν ληφθεί αρκετές από τις ειση-
γήσεις μας υπόψη, και τα ποσά είναι 
αναθεωρημένα προς τα πάνω και 
κάποια από τα παρεμφερή θέματα 
είναι βελτιωμένα.
Ο κ. Λουκά είπε πως οι τρεις συντε-
χνίες θα συγκαλέσουν αύριο κοινή 
παγκύπρια συνδιάσκεψη (γραφεία 
ΠΕΟ 11:00) για ανάλυση του σχε-
δίου και τη λήψη οριστικής απόφα-
σης.
Σημείωσε ακόμη ότι το αναθεω-
ρημένο σχέδιο έχει εγκριθεί κατά 
τη σημερινή συνεδρία του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου και θα τεθεί 
για έγκριση σε γενική συνέλευση 
των μετόχων της ΣΚΤ για έγκριση 
την ερχόμενη Τρίτη και μετά την 
έγκρισή του θα εξαγγελθεί στο 
προσωπικό.
Σε ερώτηση αν υπέβαλαν νέες προ-
τάσεις στην σημερινή συνάντηση, ο 
κ. Λουκά απάντησε αρνητικά, εξη-
γώντας πως «το σχέδιο είναι εθε-
λοντικό, είτε θετική 
είτε αρνητική (απά-
ν τηση από πλευ-
ράς συντεχνιών), το 
σχέδιο θα βγει προς 
τους ενδιαφερόμε-
νους και εναπόκειται 
στον κάθε ένα από 
τη στιγμή που σχέ-
διο είναι εθελούσιο 
να το επιλέξει είτε όχι».
«Αυτή η διαδικασία θα έχει ημε-
ρομηνία λήξης στις 17 Αυγούστου 
και ο κάθε ενδιαφερόμενος, όπως 
επίσης έχουμε συνεννοηθεί με την 
τράπεζα θα έχει πρόσβαση σε πύλη 
δεδομένων σε περίπτωση που απο-
φασίσει ότι επιλέγει το σχέδιο τι 
παίρνει, ποια είναι τα δικαιώματα», 
είπε, προσθέτοντας πως το σχέδιο 
έχει τον χαρακτήρα take or leave it.

Tέλος ο ΓΓ της ΣΕΚ ΟΥΙΚ, Ελισ-
σαίος Μιχαήλ, είπε πως δόθηκε 
στις συντεχνίες περιθώριο μέχρι 
το μεσημέρι της Παρασκευής να 
απαντήσουν και πρόσθεσε ότι είχε 
ζητηθεί από την ΣΚΤ να δοθεί χρό-
νος μέχρι το μεσημέρι της ερχόμε-
νης Τρίτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέ-
διο αν και διατηρεί την αρχική 
φόρμουλα (τα χρόνια υπηρεσίας 
διά 4 επί του ετήσιου μισθού), 
δεν προνοεί το κατώτατο όριο των 
€20.000, ενώ το ανώτατο έχει 
υπερβεί την οροφή των €170.000. 
Το συνολικό ύψος του σχεδίου 
υπερβαίνει τα €120 εκατομμύρια.

Συνέχεια στη δίκη Δημοτι-
κού Γραμματέα Λάρνακας
Συνεχίστηκε σήμερα ενώπιον του 
Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρ-
νακας – Αμμοχώστου η ακροαμα-
τική διαδικασία στην οποία ο Λευ-
τέρης Εμπεδοκλής, Δημοτικός Γραμ-
ματέας Λάρνακας, κατηγορείται για 
υποθέσεις κλοπής από δημόσιο 
λειτουργό, απόσπασης χρημάτων 
με ψευδείς παραστάσεις και νομι-

μοποίησης εσόδων 
από παράνομε ς 
δραστηριότητες.
Κατά τη σημερινή 
διαδικασία κατέ-
θεσε ως μάρτυ-
ρας κατηγορίας ο 
Πέτρος Χριστοδού-
λου, τέως Αντιδή-
μαρχος και εκτελών 

χρέη Δημάρχου κατά τον ουσιώδη 
χρόνο.
Διαβάζοντας ενώπιον του Δικαστη-
ρίου την κατάθεσή του στην Αστυ-
νομία για την υπόθεση, ο κ. Χριστο-
δούλου είπε μεταξύ άλλων ότι στις 
20/5/2016 μετέβησαν στο γραφείο 
του ο επιχειρηματίας Θεοδόσης 
Χρυσοστόμου με ακόμα ένα άτομο, 
αναζητώντας τον Δημοτικό Γραμμα-
τέα, ο οποίος μπήκε στο γραφείο 

του ύστερα από λίγα λεπτά.
Πρόσθεσε ότι ο επιχειρηματίας 
ζήτησε να μάθει κατά πόσον ο 
Δήμος είχε κινηθεί δικαστικά ενα-
ντίον του με αποτέλεσμα να επικοι-
νωνήσει δύο φορές τηλεφωνικώς 
με τον Δημοτικό Μηχανικό Ανδρέα 
Καρακατσάνη, ο οποίος την πρώτη 
φορά απάντησε αρνητικά. Ωστόσο 
τη δεύτερη φορά και μετά που ο 
επιχειρηματίας είχε υποδείξει την 
κλήση που πήρε από το Δικαστήριο 
και αφορούσε την παράνομη σιδη-
ροκατασκευή του εστιατορίου του, 
ο κ. Καρακατσάνης επιβεβαίωσε 
ότι είχε ασκηθεί εναντίον του ποι-
νική δίωξη.
Στην κατάθεσή του ο τέως Αντι-
δήμαρχος ανέφερε πως σε 
κάποια στιγμή βγήκε στο μπαλ-
κόνι του γραφείου του με το άλλο 
άτομο για να καπνίσει, αφήνο-
ντας μόνους τον επιχειρηματία 
με τον Δημοτικό Γραμματέα και 
όταν «μπήκαμε πίσω στο γρα-
φείο ο κατηγορούμενος είπε στον 
Θεοδόση Χρυσοστόμου «να πας 
στο Δικαστήριο και όταν τελειώ-
σεις να έρθεις εδώ να δούμε τι θα 
κάνουμε».
Απαντώντας σε ερωτήσεις της 
εκπροσώπου της Κατηγορούσας 
Αρχής, ο κ. Χριστοδούλου είπε 
πως δεν κάλεσε ο ίδιος τον Δημο-
τικό Γραμματέα στη συνάντηση 
που είχε με τον επιχειρηματία στις 
20/5/2016 και ότι «ήρθε στο γρα-
φείο μου σχεδόν ταυτόχρονα με 
τον κ. Χρυσοστόμου».
Ερωτηθείς για το θέμα των παρα-
νομιών του εστιατορίου, ο Πέτρος 
Χριστοδούλου είπε ότι αυτές ήταν 
αρκετές, ότι σε κάποια στιγμή ανέ-
φερε στον επιχειρηματία πως «αν 
δεν σας πήραμε Δικαστήριο μέχρι 
τώρα, κακώς δεν σας πήραμε» και 
σημείωσε ότι το 2012 είχε ζητήσει 
τη λήψη ανασταλτικών μέτρων ενα-
ντίον των ενοικιαστών του υποστα-
τικού για τις παρανομίες.

Βελτιωμένο, αλλά take or leave it σχέδιο 
εθελούσιας εξόδου στις συντεχνίες της ΣΚΤ 
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ 
υπερασπίστηκε σήμερα την επιβολή 
τελωνειακών δασμών στους βασικούς 
εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, 
υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα πόσο η 
Ευρωπαϊκή Ένωση είχε, σύμφωνα με 
τον ίδιο, εκμεταλλευτεί προς όφελός 
της την όλη κατάσταση.

Α
υτό που μας έκανε η Ευρωπαϊκή Έ-
νωση είναι απίστευτο (…). Φαίνο-
νται ευγενικοί, όμως είναι σκληροί» 
σημείωσε από το Κάνσας Σίτι στο 

Μιζούρι, μία ημέρα πριν από τη συνάντησή 
του στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

«Όλοι έρχονται να με δουν στον Λευκό Οίκο» 
πρόσθεσε, επισημαίνοντας τη βούλησή του να 
επιδείξει αποφασιστικότητα.
Λίγο νωρίτερα, σε μια σειρά από tweets, υπε-
ραμύνθηκε των απόψεών του.
«Οι τελωνειακοί δασμοί είναι οι καλύτεροι! 
Είτε μια χώρα, που συμπεριφέρθηκε στις 
ΗΠΑ με άδικο τρόπο (…) διαπραγματευτεί 
μια δίκαιη συμφωνία είτε θα της επιβληθούν 
τελωνειακοί δασμοί. Είναι τόσο απλό» έγραψε 
στο Twitter.
«Όλα θα πάνε καλά!» συνέχισε, ενώ αφού 
ειρωνεύτηκε «τις χώρες που μας συμπεριφέρ-
θηκαν άδικα στο εμπόριο για χρόνια» και που 
«όλες τους έρχονται στην Ουάσιγκτον για να 
διαπραγματευτούν», κατόπιν έγραψε:
«Κάλλιο αργά παρά ποτέ!».

διεθνή νέα

Έ
σπασε τη σιωπή του και έδωσε εξη-
γήσεις ο Εμανουέλ Μακρόν για το «α-
γαπημένο παιδί» των Ηλυσίων, όπως 
έχει χαρακτηριστεί από τον γαλλικό 

Τύπο- Αλεξάντρ Μπεναλά, ο οποίος κατηγο-
ρείται για τον ξυλοδαρμό διαδηλωτή στις πο-
ρείες για την 1η Μαΐου.
Μιλώντας σε βουλευτές της πλειοψηφίας, ο 
Μακρόν επέρριψε τις ευθύνες στον εαυτό του 
για το σκάνδαλο λέγοντας «Εγώ φταίω για 
όλα».
Στον απόηχο της χειρότερης κρίσης που έχει 
αντιμετωπίσει από τη στιγμή της εκλογής του 
πριν από 14 μήνες, πρόσθεσε: «Ας έρθουν 
να πιάσουν εμένα. Θα απαντήσω στον γαλ-
λικό λαό», ενώ καταδίκασε τη συμπεριφορά 
του αστυνομικού του, χαρακτηρίζοντάς τη 
«προδοσία»
«Μία υποδειγματική δημοκρατία  δεν σημαί-
νει ότι δεν κάνει λάθη. Κανείς γύρω μου ή στο 
υπουργικό μου συμβούλιο δεν προστατεύε-
ται ή εξαιρείται από τους νόμους. Ποτέ. Εάν 
κάποιος ψάχνει για το ποιος είναι υπεύθυ-
νος, είμαι εγώ και μόνο. Είμαι ο μοναδικός 
που εμπιστεύτηκε τον Αλεξάντρ Μπεναλά», 
σημείωσε ο Μακρόν.
Την ώρα που υψηλόβαθμα στελέχη ανακρί-
νονται για συμμετοχή στο σκάνδαλο με σειρά 
ανακρίσεων, ο Μακρόν, επέλεξε να ανοίξει 
την με χιούμορ και ειρωνεία την ομιλία του 
αποδομώντας όσα έχει γράψει τις τελευταίες 
ημέρες ο γαλλικός Τύπος για τα προνόμια 
του 26χρονου σωματοφύλακα: «Ο Αλεξά-
ντρ Μπεναλά δεν είχε ποτέ κωδικούς για τα 
πυρηνικά, ούτε σπίτι 300 τετραγωνικών. Ο 
Μπεναλά δεν ήταν ήταν ποτέ εραστής μου»
Στην 30λεπτη ομιλία του ο Μακρόν τόνισε 
ότι ο 26χρονος «ήταν ένας ένας οπαδός που 
είχε εμπλακεί πάρα πολύ στην προεκλο-
γική εκστρατεία», ενώ παραδέχθηκε ότι έχει 
απογοητευτεί από τη συμπεριφορά του, την 
οποία περιέγραψε ως «σοκαριστική και απα-
ράδεκτη»
Ο Μπεναλά κατηγορείται για βίαιη επίθεση 
και πλαστοπροσωπία εμφανιζόμενος ως 
αστυνομικός, αφού επιτέθηκε σε διαδηλωτές 
στην πορεία, στην οποία λέγεται ότι βρισκό-
ταν απλώς ως παρατηρητής.  Το Μέγαρο των 
Ηλισίων, που γνώριζε για την επίθεση την 
επόμενη μέρα, τήρησε σιγή ασυρμάτου για 
περισσότερους από δύο μήνες. Ο τελευταίος 
αποπέμφθηκε από τη θέση του συμβούλου 
ασφαλείας του γάλλου προέδρου μόνο όταν 

η Monde αποκάλυψε ότι έδερνε αγρίως δια-
δηλωτές.

«Καταποντίστηκε» η δημοτικότη-
τά του
Πάντως, υπόθεση Μπεναλά κατάφερε 
σοβαρό πλήγμα στη δημοτικότητα του Γάλ-
λου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος 
εξακολουθεί να κρατάει το στόμα του κλει-
στό για το σκάνδαλο που έχει προκαλέσει 
πονοκέφαλο στο Ελιζέ και τρίζει την… καρέ-
κλα του.
Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου 
«Ipsos» που διεξήχθη για λογαριασμό του 
περιοδικού «Le Point», η λαοφιλία του Γάλ-
λου προέδρου απώλεσε τέσσερις μονάδες 
τον Ιούλιο ολισθαίνοντας στο 32%.
Το 60% των Γάλλων εκφράζουν την δυσπι-
στία τους για τον Μακρόν. Αυτό είναι το 
χαμηλότερο ποσοστό λαοφιλίας του από τότε 
που ανέλαβε την εξουσία, όπως γράφει η 
γαλλική εφημερίδα Le Figaro.

Επιδρομή της αστυνομίας στο Ελι-
ζέ
Οι αρχές έκαναν έρευνα στο γραφείο του 
πρώην στενού συνεργάτη του Μακρόν - Ενή-
μερο το προεδρικό ζεύγος  της  Γαλλίας
«Eπιδρομή» στο Ελιζέ έκανε η γαλλική αστυ-
νομία κάνοντας «φύλλο και φτερό» το γρα-
φείου του πρώην στενού συνεργάτη του προ-
έδρου Μακρόν, Αλεξάντρ Μπεναλά.
Η αιφνιδιαστική έρευνα της γαλλικής αστυ-
νομίας έγινε χθες στο βράδυ ενώ ο Εμανουέλ 
Μακρόν και η σύζυγός του,Μπριζίτ δεν βρί-
σκονταν στο προεδρικό μέγαρο.
Το προεδρικό ζεύγος είχε ενημερωθεί για την 
κίνηση της αστυνομίας, όπως μεταδίδουν τα 
γαλλικά ΜΜΕ.
Ο Μπεναλά, μέχρι πρότινος στενός συνεργά-
της του Εμανουέλ Μακρόν, καταγράφηκε να 
χτυπά και να κακομεταχειρίζεται διαδηλωτές 
στο Παρίσι την Πρωτομαγιά και η Εισαγγελία 
έχει ασκήσει σε βάρος του δίωξη για «ομα-
δική βία».
Ο πρόεδρος της Γαλλίας ευελπιστούσε ότι θα 
εκμεταλλευόταν το κύμα της εθνικής ανάτα-
σης μετά τον θρίαμβο της Εθνικής Ομάδας 
στο Μουντιάλ, ωστόσο, δέχτηκε σοβαρό 
πλήγμα μετά την δημοσιοποίηση από την 
εφημερίδα «Le Monde» ενός βίντεο που είχε 
τραβηχτεί την ημέρα της Εργατικής Πρωτο-
μαγιάς.

Ο Μακρόν λύνει τη σιωπή του για τον 
Μπεναλά: Δεν ήταν ποτέ εραστής μου!
Μιλώντας σε βουλευτές του ο πρόεδρος της Γαλλίας ανέλαβε προσωπικά 
την ευθύνη του σκανδάλου - Δήλωσε απογοητευμένος από τον Μπεναλά, 
κάνοντας λόγο για «προδοσία»

Τραμπ για Ε.Ε: Φαίνονται ευγενικοί, 
όμως είναι σκληροί
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Η Τουρκία «γίνεται μια ζοφερή 
δικτατορία» του απαντάει ο 
Νετανιάχου

Ο 
Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν χαρακτήρισε σήμερα 
το Ισραήλ το «πιο φασιστικό και 
ρατσιστικό» κράτος στον κόσμο 

μετά την ψήφιση την περασμένη εβδομά-
δα από το ισραηλινό κοινοβούλιο ενός νό-
μου που προσδιορίζει τη χώρα ως «κρά-
τος-έθνος του εβραϊκού λαού».
«Το μέτρο αυτό έδειξε χωρίς να αφήνει 
περιθώριο στην παραμικρή αμφιβολία 
ότι το Ισραήλ είναι το πιο σιωνιστικό κρά-
τος, το πιο φασιστικό και το πιο ρατσι-
στικό στον κόσμο», δήλωσε ο Ερντογάν σε 
ομιλία του ενώπιον της κοινοβουλευτικής 
του ομάδας στην Άγκυρα, την ώρα που 
κάποιοι βουλευτές φώναζαν «καταραμένο 
το Ισραήλ».
Το κείμενο αυτό που υιοθετήθηκε την 
περασμένη Πέμπτη από το ισραηλινό κοι-
νοβούλιο ορίζει «το κράτος του Ισραήλ ως 
το εθνικό κράτος του εβραϊκού λαού, στο 
οποίο αυτός εφαρμόζει το φυσικό, πολιτι-
στικό, θρησκευτικό, ιστορικό του δίκαιο», 
και διευκρινίζει ότι «το δικαίωμα στην 
αυτοδιάθεση στους κόλπους του κράτους 
του Ισραήλ επιφυλάσσεται μόνον στον 
εβραϊκό λαό».
Η τουρκική κυβέρνηση 
επέκρινε ήδη από την 
περασμένη εβδομάδα τον 
νόμο αυτόν, κατηγορώ-
ντας τις ισραηλινές αρχές 
ότι επιδιώκουν να δημι-
ουργήσουν ένα «κράτος 
απαρτχάιντ».
«Το πνεύμα του Χίτ λερ 
που οδήγησε τον κόσμο 
σε μια μεγάλη καταστροφή έχει ανθίσει εκ 
νέου μεταξύ ορισμένων Ισραηλινών ηγε-
τών», πρόσθεσε ο Ερντογάν.
«Καλώ τον μουσουλμανικό κόσμο, τη χρι-
στιανική κοινότητα, όλες τις χώρες, οργα-
νισμούς, μκο, δημοσιογράφους υπέρ 
της δημοκρατίας και υπερασπιστές των 
ελευθεριών στον κόσμο να περάσουν στη 
δράση κατά του Ισραήλ», σημείωσε επί-
σης ο Τούρκος ηγέτης.
Οι δηλώσεις αυτές γίνονται στο πλαίσιο 

των εντάσεων που υπάρχουν μεταξύ του 
Ισραήλ και της Τουρκίας, η οποία επικρί-
νει τακτικά την ισραηλινή πολιτική όσον 
αφορά τους Παλαιστίνιους ή τους μου-
σουλμανικούς ιερούς τόπους στην Ιερου-
σαλήμ.
Η Τουρκία υπό τον Ερντογάν γίνεται μια 
«ζοφερή δικτατορία», απάντησε ο πρω-
θυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετα-
νιάχου.
«Ο Ερντογάν σφαγιάζει Σύρους και Κούρ-
δους και φυλακίζει δεκάδες χιλιάδες 
Τούρκους (...) Υπό τη διακυβέρνησή του, η 
Τουρκία γίνεται μια ζοφερή δικτατορία», 
σημειώνει ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση 
που εξέδωσε μετά τις δηλώσεις αυτές του 
Τούρκου προέδρου.
«Το Ισραήλ υπερασπίζεται με επιμονή 
τα ισότιμα δικαιώματα όλων των πολι-
τών πριν και μετά την ψήφιση αυτού του 
νόμου», καταλήγει ο Νετανιάχου, ο οποίος 
επισημαίνει επίσης ότι «η κριτική αυτή του 
σπουδαίου δημοκράτη» στον νέο νόμο 
που υιοθέτησε το Ισραήλ «είναι η μεγαλύ-
τερη φιλοφρόνηση που θα μπορούσαν να 
του κάνουν». 

Εγκρίθηκε το δρακόντειο «αντι-
τρομοκρατικό» νομοσχέδιο
Το κοινοβούλιο της Τουρκίας ενέκρινε 
αργά το βράδυ της Τρίτης όλα τα άρθρα 

του σχεδίου νόμου, το 
οποίο επιβάλλει μέ τρα 
ασφαλείας για την κατα-
πολέμηση της «τρομο-
κρατίας», μετά την άρση, 
την περασμένη εβδομάδα, 
της κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης που είχε επιβλη-
θεί μετά το αποτυχημένο 
στρατιωτικό πραξικόπημα 
με σκοπό την ανατροπή 

του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον 
Ιούλιο του 2016.
Το σχέδιο νόμου, μεταξύ άλλων, παραχω-
ρεί ευρύτερες εξουσίες στους κυβερνήτες 
επαρχιών, παρατείνει τις χρονικές περιό-
δους προφυλάκισης υπόπτων, ενώ προ-
βλέπει επίσης την καθαίρεση δημοσίων 
λειτουργών στις περιπτώσεις που έχουν 
δεσμούς ή επαφές με «τρομοκρατικές» 
οργανώσεις ή άλλες «απειλές» για την 
εθνική ασφάλεια της Τουρκίας.

διεθνή νέα

Ερντογάν για Ισραήλ: Πρόκειται για 
«το πιο φασιστικό και ρατσιστικό» 
κράτος στον κόσμο

«Κανείς δεν μπορεί να δίνει διαταγές 
στην Τουρκία», δήλωσε ο Τούρκος 
υπουργός Εξωτερικών μετά την «εντολή» 
του Αμερικανού προέδρου να αφεθεία 
αμέσως ελεύθερος ο πάστορας Άντριου 
Μπράνσον

Η 
Τουρκία διαμήνυσε σήμερα ότι δεν 
θα «ανεχθεί» καμία «απειλή», αφού 
ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ 
δήλωσε ότι θα επιβάλει κυρώσεις σε 

βάρος της Άγκυρας, εάν ο Αμερικανός πάστο-
ρας, Άντριου Μπράνσον, που δικάζεται στη χώ-
ρα, δεν αφεθεί ελεύθερος από τις τουρκικές αρ-
χές.
«Κανείς δεν μπορεί να δίνει διαταγές στην Τουρ-

κία. Δεν θα ανεχθούμε ποτέ τις απειλές απ’ όπου 
κι αν προέρχονται» σημείωσε ο επικεφαλής 
της τουρκικής διπλωματίας Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου σε μήνυμά του στο Twitter. «Το Κρά-
τος Δικαίου ισχύει για όλους. Χωρίς καμία εξαί-
ρεση» πρόσθεσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.
Από την πλευρά του, στον απόηχο των δηλώ-
σεων Τραμπ, ο εκπρόσωπος τύπου του τουρκι-
κού ΥΠΕΞ επισήμανε σήμερα ότι η αμερικανική 
διοίκηση πρέπει να εγκαταλείψει την «άδικη 
ρητορική» και να επιστρέψει στον «εποικοδο-
μητικό διάλογο».
«Είναι αδύνατο να αποδεχθούμε τα απειλητικά 
μηνύματα της αμερικανικής διοίκησης, που 
αγνοεί πλήρως τη συμμαχία και τις φιλικές σχέ-
σεις μεταξύ των χωρών μας» τόνισε ο εκπρόσω-
πος τύπου Χάμι Ακσόι, σε μια γραπτή δήλωση. 

Τσαβούσογλου σε Τραμπ: Η Τουρκία 
δεν θα ανεχθεί καμία απειλή
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Φωτογράφος του Ρόιτερς είδε 
άνδρες με στολές να υψώνουν τη 
συριακή σημαία και τη σημαία 
του κόμματος Μπάαθ στην 
Κουνέιτρα, στη συριακή πλευρά 
των υψιπέδων

Δ
υνάμεις που πρόσκε ιν ται 
σ τον πρόεδρο της Συρίας 
Μπασάρ αλ Άσαντ ύψωσαν 
σήμερα τη συριακή σημαία 

στην Κουνέιτρα, καθώς η κυβέρνηση 
συνεχίζει την προσπάθειά της για τον 
πλήρη έλεγχο των συριακών Υψιπέ-
δων Γκολάν, μιας στρατηγικής περιο-
χής που συνορεύει με το Ισραήλ και 
την Ιορδανία.
Φωτογράφος του Ρόι-
τ ε ρς  ε ίδε  άνδρε ς  με 
σ τολές να υψώνουν τη 
συριακή σημαία και τη 
σημαία του κόμματος 
Μπάαθ στην εγκαταλε-
λειμμένη πόλη. Δεν ήταν 
ορα τά όπλα προς  το 
παρόν.
Ο φωτογράφος του Ρόιτερς μετέδιδε 
από σημείο με πλεονεκτική θέα στα 
κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα 
Γκολάν που δεσπόζει της Κουνέιτρα.
Το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε, επι-
καλούμενο τη μη κυβερνητική οργά-
νωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων, ότι δυνάμεις του 
καθεστώτος εισήλθαν στην ουδέτερη 
ζώνη που χωρίζει το συριακό έδαφος 
από το κατεχόμενο από το Ισραήλ Γκο-
λάν όπου ύψωσαν τη συριακή σημαία 
στο πέρασμα της Κουνέιτρα. Φιλοκα-
θεσ τωτική εφημερίδα επιβεβαίωσε 
την ανακατάληψη από τ ις συριακές 
δυνάμεις του περάσματος που βρίσκε-
ται «μερικές δεκάδες μέτρα από τους 
στρατιώτες του ισραηλινού εχθρού».
Δυνάμεις που υποστηρίζουν τον Σύρο 
πρόεδρο Άσαντ, υποστηριζόμενες από 
τη ρωσική Πολεμική Αεροπορία προ-
ωθούν ται σ την επαρχία Κουνέιτρα 
έπειτα από επίθεση που εξαπέλυσαν 
τον περασμένο μήνα κατά την οποία 
εκδίωξαν αντάρτες από τη γειτονική 

επαρχία Ντεράα οι οποίοι υποστηρί-
ζονταν από την Ουάσινγκτον, την Ιορ-
δανία και τις χώρες του Κόλπου.
Η Δαμασκός ε ίναι έ τοιμη να ανα-
κτήσει τον έλεγχο του Γκολάν σε μια 
μεγάλη νίκη εναντίον των ανταρτών, 
που έχουν συμφωνήσει με τους όρους 
παράδοσής τους. Ο στρατός εξακολου-
θεί να μάχεται ένα τοπικό παρακλάδι 
του Ισλαμικού Κράτους γύρω από 
τη λεκάνη Γιάρμουκ σε κοντινή από-
σταση.
Το Ισραήλ λέει πως ο Άσαντ μπορεί να 
αψηφήσει την κατάπαυση του πυρός 
που επιτεύχθηκε με τη συνδρομή του 
ΟΗΕ το 1974 και βάσει της οποίας 
αποστρατιωτικοποιήθηκε το μεγαλύ-

τερο μέρος του Γκολάν 
ή ότι θα αφήσει ενισχύ-
σεις από το Ιράν και τη 
λιβανική Χεζμπολάχ να 
αναπτυχθούν εκε ί. Το 
Ισραήλ κατέλαβε το Γκο-
λάν από τη Συρία στον 
πόλεμο του 1967.

Τουλάχιστον 220 
οι νεκροί από τις επιθέσεις 
του Ισλαμικού Κράτους
Περισσότεροι από 220 άνθρωποι 
σκοτώθηκαν σήμερα σε σειρά επιθέ-
σεων στην νότια Συρία την ευθύνη των 
οποίων ανέλαβε η οργάνωση Ισλαμικό 
Κράτος στη νότια Συρία, σε μια από 
τις πιο αιματηρές επιθέσεις μετά την 
έναρξη του πολέμου το 2011.
«Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 
τουλάχιστον 221, ανάμεσά τους 127 
άμαχοι, οι οποίοι σκοτώθηκαν κυρίως 
στο βόρειο τμήμα (της επαρχίας Σου-
ν τέ ιν τα), όπου βρέθηκαν πτώματα 
αμάχων, που εκτελέστηκαν στα σπί-
τια τους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρα-
κτορείο ο διευθυντής του Συριακού 
Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, εκφρά-
ζοντας φόβους ότι ο απολογισμός των 
θυμάτων θα αυξηθεί.
Ο διευθυν τής υγε ίας της επαρχίας 
έκανε λόγο για 215 νεκρούς με δηλώ-
σεις του στο φιλοκυβερνητικό ραδιο-
φωνικό σταθμό Sham FM.

Δυνάμεις του Άσαντ ύψωσαν την 
συριακή σημαία στα υψίπεδα του 
Γκολάν 

Η Ιβάνκα Τραμπ, η μεγαλύτερη κόρη 
του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ 
Τραμπ και σύμβουλός του στον Λευκό 
Οίκο, ανακοίνωσε ότι κλείνει την 
εταιρεία της ρούχων, παπουτσιών και 
αξεσουάρ, ενώ είχε ήδη περιορίσει 
τις δραστηριότητές της, προκειμένου 
να αποφύγει το ενδεχόμενο 
σύγκρουσης συμφερόντων.

Κ
αταγράφοντας μεγάλη αύξηση στις 
πωλήσεις το 2016, χάρη στην προ-
εκλογική εκστρατεία του μεγιστά-
να για τον προεδρικό θώκο, η φίρ-

μα ήλθε αντιμέτωπη με τον αρνητικό αντί-
κτυπο της εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ, κα-
θώς πολλά καταστήματα αποφάσισαν να 

σταματήσουν τη συνεργασία μαζί της.
Σχετικά με το κλείσιμο της εταιρείας ρούχων 
της, η Ιβάνκα Τραμπ επισήμανε ότι θέλει να 
διοχετεύσει την ενέργειά της στα καθήκο-
ντά της ως σύμβουλος του πατέρα της στον 
Λευκό Οίκο λέγοντας χαρακτηριστικά «στο 
άμεσο μέλλον, θα επικεντρωθώ στη δου-
λειά που κάνω εδώ στην Ουάσιγκτον».
Ο εκπρόσωπος της εταιρείας ρούχων της 
36χρονης σημείωσε από την πλευρά του:
«Έπειτα από 17 μήνες στην Ουάσιγκτον, 
χωρίς να υπάρχει κάποιο χρονικό περιθώ-
ριο για την επιστροφή της, η Ιβάνκα πήρε 
τη δύσκολη απόφαση ότι για να είναι δίκαιη 
προς τους επιχειρηματικούς της εταίρους 
και τους εργαζόμενούς της, η εταιρεία θα 
σταματήσει σταδιακά τις δραστηριότητές 
της».

Η Ιβάνκα Τραμπ βάζει λουκέτο στην 
εταιρεία που διατηρεί με ρούχα για 
να επικεντρωθεί στα καθήκοντά της 
στον Λευκό Οίκο

Πακιστάν: Ο πρώην πρωταθλητής 
του κρίκετ δηλώνει νικητής των 
εκλογών

Ο 
πρώην πρωταθλητής του κρί-
κετ και πολιτικός Ίμραν Χαν 
δήλωσε σήμερα ότι το κόμμα 
του είναι ο νικητής των βου-

λευτικών εκλογών που διεξήχθησαν 
χθες στο Πακιστάν, εν μέσω τεταμένου 
κλίματος και κατηγοριών για νοθεία.
«Τα κα ταφέραμε.  Μας δόθηκε η 
εν τολή», διακήρυξε ο Ίμραν Χαν σε 
απευθείας τηλεοπτική παρέμβασή του 
μιλώντας από το επιτελείο του στην 
Μπάνι Γκάλα, μερικά χιλιόμετρα από 
την Ισλαμαμπάντ.
«Δεν υπάρχει πολιτική θυματοποίηση» 
εκτίμησε, αναφερόμενος στη διεξα-
γωγή της ψηφοφορίας αυτής, ο Χαν, 65 
ετών στην πρώτη επίσημη δήλωσή του 
μετά το τέλος της ψηφοφορίας.
Η πακιστανική Εκλογική Επιτροπή δεν 
έχει ανακοινώσει ακόμη τα επίσημα 
αποτελέσματα σχεδόν 24 ώρες μετά το 
κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων την 
Τετάρτη (χθες).
Παρ΄όλ΄αυτά εκατοντάδες οπαδοί του 
γιόρτασαν από χθες το βράδυ την ανα-

μενόμενη νίκη του χορεύοντας και τρα-
γουδώντας στους δρόμους.
Η καταμέ τρηση των ψηφοδελτ ίων 
καθυστέρησε λόγω «τεχνικών προβλη-
μάτων» που συνδέονται με τη χρησι-
μοποίηση ενός νέου εκλογικού λογι-
σμικού, σύμφωνα με την πακιστανική 
Εκλογική Επιτροπή, η οποία διαβεβαί-
ωσε πως η καταμέτρηση συνεχίζεται 
τώρα χειρωνακτικά.
«Δεν υπάρχει καμία συνωμοσία, ούτε 
οποιαδήποτε πίεση ή καθυστέρηση των 
αποτελεσμάτων. Η καθυστέρηση οφεί-
λεται στην κατάρρευση του συστήμα-
τος μετάδοσης των αποτελεσμάτων», 
δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρό-
εδρος της Επιτροπής Μπαμπάρ Για-
κούμπ
Με κα ταμε τ ρημέ νο το  48% των 
ψήφων, το κόμμα του Χαν PTI (Pakistan 
Tehreek-Insaf), Πακιστανικό Κίνημα για 
τη Δικαιοσύνη, προηγείται σε 113 από 
272 εκλογικές περιφέρειες, σύμφωνα 
με τα προσωρινά αποτελέσματα της 
Εκλογικής Επιτροπής.
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οικογένεια

Τ
α πιο πολλά παντρεμένα ζευγάρια θα 
συμφωνήσουν ότι χρειάζονται βοή-
θεια για να βελτιώσουν τις δεξιότητες 
της επικοινωνίας τους. Ιδιαίτερα όταν 

έχουν να συζητήσουν κάποιο δύσκολο θέμα 
που ανάβει τα αίματα.
Υπάρχει ένας τρόπος επικοινωνίας που λέγεται 
η τεχνική του ομιλητή - ακροατή και πιστεύω 
ότι μπορεί να βελτιώσει την επικοινωνία σας με 
τον άντρα σας/τη γυναίκα σας. Δεν ξέρω από 
πού ξεκίνησε. Πολλοί οικογενειακοί σύμβουλοι 
χρησιμοποιούν αυτήν τη μέθοδο εδώ και χρό-
νια. Ο ειδικός για τις συζυγικές σχέσεις Δρ. Gary 
Smalley την ονομάζει “επικοινωνία εξπρές” 
γιατί επικοινωνείς γρήγορα και λακωνικά. 
Η Μαρία κι εγώ είμαστε παντρεμένοι 37 χρό-
νια και εξακολουθούμε να επωφελούμαστε 
από αυτήν τη μέθοδο του ομιλητή-ακρο-
ατή, ιδιαίτερα όταν έχουμε να μιλήσουμε για 
κάποιο σοβαρό, ευαίσθητο, συναισθηματικά 
φορτισμένο ή δύσκολο θέμα. Τόσο η Μαρία 
όσο κι εγώ έχουμε την τάση να διακόπτουμε 
αρκετά συχνά ο ένας τον άλλον. Δεν ακούμε 
πάντα ο ένας τον άλλον. Αντί να προσέχουμε 
τι λέει ο άλλος, έχουμε το νου μας σ’ αυτά που 
θέλουμε να πούμε μετά. Έτσι, αυτή η μέθοδος 
μας βοηθάει να  ρίξουμε το ρυθμό της συζήτη-
σης, μας αναγκάζει να ακούμε και να καταλα-
βαίνουμε τι σκέφτεται ο άλλος και πώς νιώθει.

  Πώς λειτουργεί
Η τεχνική του ομιλητή-ακροατή λειτουργεί ως 
εξής:
Ο ομιλητής έχει το λόγο. Αυτό εξασφαλίζει 
το γεγονός ότι  μόνο ένας μιλάει κάθε φορά. 
Ο ομιλητής μιλάει με συντομία. Ο ομιλητής  
κάνει μια δήλωση ή αναφέρει το πρόβλημά 
του.  Έχει σημασία να είναι σύντομος ώστε ο 
ακροατής να ακούσει με προσοχή αυτά που 
θα του πει. Τρεις με τέσσερις προτάσεις κάθε 
φορά είναι ό,τι πρέπει. Ο πειρασμός, ιδιαί-
τερα για όσους δοκιμάζουν αυτήν τη μέθοδο 
για πρώτη φορά, είναι να κάνουν ολόκληρη 
διάλεξη  γιατί φοβούνται ότι αυτή θα είναι η 
μοναδική τους ευκαιρία να μιλήσουν. Αν όμως 
ακολουθήσετε αυτούς τους κανόνες, θα έχετε 
πολλές ευκαιρίες να μιλήσετε. Επίσης, όταν 
μιλάτε, είναι καλό να χρησιμοποιείτε το πρώτο 
πρόσωπο και να μιλάτε πώς εσείς νιώθετε αντί 
να κατηγορείτε ή να επικεντρώνεστε σ’ αυτά 
που έκανε ο άλλος.  
Ο ακροατής παραφράζει. Αφού ο ομιλη-
τής κάνει την πρώτη του δήλωση, ο ακροα-
τής την επαναλαμβάνει ή παραφράζει αυτά 
που άκουσε ώστε να είναι σίγουρος ο ομιλη-

τής ότι ο ακροατής κατάλαβε καλά. Σ’ αυτό το 
σημείο, ο ακροατής δεν πρέπει να διαψεύσει 
αυτά που είπε ο ομιλητής ή να πει τη γνώμη 
του. Αν ο ομιλητής πει κάτι ερεθιστικό ή δυσά-
ρεστο, πρέπει να περιμένεις ώσπου να έρθει η 
σειρά σου να πάρεις το λόγο για να δώσεις την 
απάντησή σου.  Επίσης δεν επιτρέπονται ανα-
στεναγμοί, βογγητά ή περιφρονητικοί μορ-
φασμοί. Αν διαφωνείς, μπορείς να υποστηρί-
ξεις τη θέση σου όταν θα έχεις το λόγο. Ακόμη 
είναι πολύ σημαντικό να μην είσαι παθητικός 
ακροατής. Με άλλα λόγια να ακούς με πολλή 
προσοχή τον ομιλητή και να τον κοιτάζεις στα 
μάτια, κι όχι να διαβάζεις τα μηνύματά σου στο 
κινητό σου ή να βλέπεις τηλεόραση. 
Ο ομιλητής επιβεβαιώνει ή διορθώνει την 
παράφραση. Στη συνέχεια, αφού ο ακροατής 
παραφράσει αυτά που άκουσε , ο ομιλητής τα 
επιβεβαιώνει ή ευγενικά τα διορθώνει.
Ο ομιλητής και ο ακροατής επαναλαμβά-
νουν τα πιο πάνω βήματα. Ο ομιλητής μπο-
ρεί να εξακολουθεί να έχει το λόγο και να επα-
ναλάβει αυτά τα βήματα αρκετές φορές μέχρι 
να πειστεί ότι έγινε κατανοητός 
Ο ομιλητής και ο ακροατής αλλάζουν 
ρόλους. Όταν ο ομιλητής πειστεί ότι ο ακρο-
ατής τον άκουσε και κατάλαβε τα σημεία που 
ήθελε να τονίσει, ο ομιλητής κι ο ακροατής 
αλλάζουν ρόλους. Ο ομιλητής δεν πρέπει να 
φοβάται που δίνει το λόγο στον άλλον. Κατά τη 
διάρκεια της συζήτησης, ο λόγος θα πρέπει να 
δίνεται μια στον έναν μια στον άλλον αρκετές 
φορές για να έχουν κι ο άντρας και η γυναίκα 
την ευκαιρία να πουν όσα θέλουν.
Θα σας δώσω ένα πολύ σύντομο παράδειγμα. 
Η σύζυγος που έχει το λόγο λέει, “Αγάπη μου, 
όταν έρχεσαι στο σπίτι από τη δουλειά και 
κάθεσαι αμέσως μπροστά στην τηλεόραση, 
με κάνει να νιώθω ότι η τηλεόραση έχει για 
σένα πιο πολλή αξία απ’ ό,τι εγώ.” Τότε ο άλλος 
επαναλαμβάνει και λέει, “Εντάξει. Σε ενοχλεί 
δηλαδή που πηγαίνω κατευθείαν στην τηλε-
όραση όταν έρχομαι από τη δουλειά και σε 
κάνει να νιώθεις ότι δεν έχεις αξία για μένα 
.» Και η σύζυγος που είναι ο ομιλητής λέει, 
“Ακριβώς.»
Μην ξεχνάτε ότι το επίκεντρο αρχικά δεν πρέ-
πει να είναι στο πρόβλημα ή στη λύση του 
προβλήματος, αλλά στην καλή επικοινωνία να 
ακούσει και να καταλάβει ο ένας τον άλλον. 
Αφού ο καθένας έχει πειστεί ότι τον άκουσε ο 
άλλος και τον κατάλαβε, τότε το ζευγάρι μπο-
ρεί να συζητήσει για να βρεθεί λύση χρησι-
μοποιώντας την ίδια μέθοδο του ομιλητή-α-
κροατή.

Ακλόνητη Οικογένεια
ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

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

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

Πώς να μιλήσετε για 
δύσκολα θέματα

To παιδί μου και εγώ
Το παιδί σας υπερβάλει        

ή απλά φέρεται                       
σαν την ηλικία του;

Β
λέπετε το παιδί να πετάει πράγ-
ματα και να παθαίνει υστερία 
όταν πρέπει να φύγετε από ένα 
πάρτι ή όταν δεν το αφήνετε να 

δει το αγαπημένο του πρόγραμμα στην 
τηλεόραση. Εσείς εκνευρίζεστε και νο-
μίζετε ότι το κάνει επίτηδες, αλλά η αλή-
θεια είναι ότι απλά φέρεται ανάλογα με 
την ηλικία του και με το μόνο τρόπο που 
ξέρει να αντιδρά. Πρέπει να έχετε ρεαλι-
στικές προσδοκίες και να ελίσσεστε, α-
νάλογα με την περίσταση.

Όταν δεν ακούει
Ζητάτε από το παιδί να σταματήσει να 
παίζει παιχνίδι στον υπολογιστή και να 
μπει αμέσως στην μπανιέρα, αλλά εκείνο 
δεν αντιδρά. Σαν γονείς, θεωρείτε ότι 
κάνει ότι δεν σας ακούει επίτηδες, αλλά 
πολλές φορές μπορεί να περνάει τόσο 
καλά που αγνοεί τι λέτε. Ξεκινήστε δεί-
χνοντας κατανόηση της δικής του οπτι-
κής. Αν είναι απασχολημένο, επισημά-
νετέ το αλλά ζητήστε του να επιλέξει τι 
θα κάνει ώστε να πάρει την ευθύνη ή να 
βρείτε μία λύση που να ικανοποιεί και 
τις δύο πλευρές. Αν επιμείνει, δείχνει ότι 
θέλει να έχει τον έλεγχο και θα έπρεπε 
να του δίνετε συχνότερα την ευκαιρία να 
το κάνει.

Αγριεύει
Τα παιδιά έχουν πάρα πολλή ενέργεια 
και το δείχνουν όταν είναι κουρασμένα 
ή έχουν υπερδιέγερση. Δεν είναι ακόμα 
σε θέση να ελέγξει τις ενέργειές του. Το 
βασικό είναι να δίνετε χρόνο στο παιδί 
να εκτονώνεται σωματικά και να ασκεί-
ται. Αν έχει πολλή ενέργεια στο σού-
περ μάρκετ, αναθέστε του να σας φέρει 
πράγματα για να του αποσπάσετε την 
προσοχή.

Έχει μόνιμη ενέργεια
Τα παιδιά με μπόλικη ενέργεια πρέ-
πει να είναι συνέχεια δραστήρια και 

να έχουν πράγματα να κάνουν ώστε να 
μην βαριούνται και να εκτονώνονται. Αν 
τρώτε σε εστιατόριο, απασχολήστε το με 
ζωγραφική μέχρι να έρθει το φαγητό και 
μετά πληρώστε αμέσως για να φύγετε.

Αντιμιλά
Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, κάνουν 
παρέα με συνομήλικα παιδιά και συχνά 
αντιγράφουν νέες λέξεις και συμπερι-
φορές. Μην το παίρνετε προσωπικά. 
Δεν σας επιτίθεται, αλλά θέλει να ανή-
κει κάπου. Εσείς οφείλετε να του υπεν-
θυμίζετε ότι δεν χρησιμοποιούμε άσχη-
μες λέξεις που πληγώνουν τα συναισθή-
ματα των άλλων αλλά πρέπει να αποκω-
δικοποιείτε τι εννοεί. Έτσι το βοηθάτε να 
εντοπίσει πώς νιώθει και πώς μπορεί να 
το εκφράσει διαφορετικά.

Παθαίνει υστερίες
Δεν του συμβαίνει επειδή είναι δραμα-
τικό αλλά επειδή δεν αντέχει τα πολύ 
μεγάλα συναισθήματα. Δεν έχουν το 
λεξιλόγιο να τα εκφράσουν και τώρα 
μαθαίνουν τι είναι αυτό που νιώθουν. 
Αν ανταποκριθείτε αρνητικά στην υστε-
ρία, επιδεινώνετε απλώς μία κατά-
σταση. Επιτρέψτε του να πάθει υστερία 
και μην υποχωρείτε σε χάρες. Παραμεί-
νετε ψύχραιμη και πείτε του ότι είστε εκεί 
όταν θα χρειαστεί μια αγκαλιά.

Είναι επιθετικό
Όταν φέρεται ανάλογα σε ένα άλλο παι-
δάκι, είναι η ένδειξη ενός βαθύτερου 
συναισθηματικού προβλήματος. Μπο-
ρείτε να του δείχνετε πώς να φέρε-
ται με το να το κάνετε εσείς στο κατοι-
κίδιο ή τα παιχνίδια του. Αν γίνει βίαιο 
σε σωματικό επίπεδο, απομακρύνετέ το 
από το χώρο και το ενημερώνουμε ότι 
δεν φερόμαστε έτσι στους άλλους. Μην 
το ντροπιάσετε μπροστά σε άλλους και 
δείξτε του ότι καταλαβαίνετε γιατί είναι 
θυμωμένο.
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Ο
ι ημικρανίες θα πρέπει 
να θεωρηθούν σημα-
ντική ένδειξη καρδιαγ-
γειακού κινδύνου στις 

γυναίκες, σύμφωνα με μια νέα α-
μερικανο-γερμανική έρευνα.
Η μεγάλη προοπτική μελέτη, σε 
βάθος 20ετίας, διαπίστωσε ότι 
όσες γυναίκες υποφέρουν από 
ημικρανίες, έχουν αυξημένο κίν-
δυνο καρδιαγγειακής νόσου, 
εμφράγματος, εγκεφαλικού επει-
σοδίου και πρόωρου θανάτου 
καρδιαγγειακής αιτιολογίας, σε 
σχέση με όσες δεν πάσχουν από 
τέτοιους πονοκεφάλους.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον 
Τομπίας Κουρθ, διευθυντή του 
Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας 
του Ιατρικού Πανεπιστη-
μίου Charite του Βερολί-
νου, που έκαναν τη σχε-
τική δημοσίευση στο βρε-
τανικό ιατρικό περιο-
δικό British Medical 
Journal (BMJ), ανέ-
λυσαν στοιχεία για 
περίπου 115.500 
γυναίκες ηλικίας 25 
έως 42 ετών. Από αυτές, το 
15% διαγνώστηκαν με ημι-
κρανίες.
Η 20ε τής με λέ τη 
έδειξε ότι η συσχέτιση 
ημικρανιών-αυξημέ-
νου καρδιαγγειακού 
κινδύνου ισχύει ανεξάρ-
τητα από την απομόνωση 
άλλων παραγόντων καρ-
διαγγειακού κινδύνου 
(παχυσαρκίας, υπέρτα-
σης, υψηλής χοληστερό-
λης κ.α.). Σε σχέση με όσες 
δεν είχαν καθόλου ημικρα-
νίες, οι γυναίκες με ημικρα-
νίες εμφάνιζαν κατά μέσο 
όρο 39% μεγαλύτερο κίνδυνο 
για έμφραγμα, 62% για εγκεφα-
λικό και 37% για πρόωρο θάνατο 
από έμφραγμα ή εγκεφαλικό.
Στο παρελθόν οι ημικρανίες είχαν 
συσχετισθεί μόνο με αυξημένο 
κίνδυνο εγκεφαλικού, αλλά στη 
νέα μελέτη οι ερευνητές κατέλη-

ξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει 
γενικότερος αυξημένος κίνδυνος 
τόσο καρδιαγγειακής νόσου, 
όσο και καρδιαγγειακής θνησι-
μότητας. Όπως είπαν, οι μελλο-
ντικές έρευνες θα διερευνήσουν 
κατά πόσο η θεραπεία της ημι-
κρανίας βοηθά και στην μείωση 
του καρδιαγγειακού κινδύνου.
Σε σχετικό άρθρο σχολιασμού 
στο ίδιο ιατρικό περιοδικό, η 
Ρεμπέκα Μπερτς της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Χάρ-
βαρντ και η Μελίσα Ρέϊχιλ του 
Πολιτειακού Πανεπιστημίου της 
Νέας Υόρκης-Μπάφαλο επιση-
μαίνουν ότι ναι μεν ο αυξημένος 
καρδιαγγειακός κίνδυνος από τις 
ημικρανίες παραμένει μικρός για 

κάθε μεμονωμένο ασθενή, 
όμως σε επίπεδο πληθυ-
σμού το πρόβλημα είναι 
σοβαρότερο, με δεδομένο 

ότι οι ημικρανίες είναι 
πολύ συχνές.
Συμφωνούν πάντως ότι 

«οι ημικρανίες πρέπει πλέον 
να θεωρούνται σημα-

ντικός δείκτης κινδύ-
νου για καρδιαγγει-
ακή νόσο, τουλάχιστον 

στις γυναίκες», ενώ, 
όπως λένε, δεν βρίσκουν 

λόγο να μην ισχύει το ίδιο 
και στους άνδρες. «Ήλθε η 

ώρα», τονίζουν, «να προ-
σθέσουμε την ημικρα-
νία στον κατάλογο των 

πρώιμων ιατρικών κατα-
στάσεων, που αποτελούν 

δείκτες για τον καρδιαγγει-
ακό κίνδυνο αργότερα στη 
ζωή».
Και ο Κουρθ δεν απέκλεισε 

ότι τα ευρήματα της έρευνας 
ισχύουν και για τις ημικρανίες 

των γυναικών. «Δεν βλέπουμε το 
λόγο αυτό να ισχύει μόνο για τις 
γυναίκες», δήλωσε.
Οι ημικρανίες είναι πονοκέφα-
λοι που συχνά συνοδεύονται 
από ναυτία, εμετούς και υπε-
ρευαισθησία στο φως και στους 
ήχους.

Τ
ο συκώτι είναι από τα όργανα που οι άνθρωποι έχουν σε λιγότε-
ρη εκτίμηση όσο είναι μικροί. Απόδειξη αυτού ότι από μια ηλι-
κία και μετά οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν θέματα σημαντικής 
φθοράς σε αυτό το τόσο ζωτικό όργανο.

Οι καταχρήσεις και όσα οδηγούν στην αποδυνάμωση του γίνονται σε 
αφθονία όταν είσαι νέος. Και δεν προλαβαίνεις να πάρεις χαμπάρι πότε 
ξεκίνησε η ζημιά.
Η επιστήμη βοηθάει να βρεις τον τρόπο να το προλάβεις. Και η επιστήμη 
στο διαδίκτυο βοηθάει, ώστε ακόμα κι αν βαριέσαι να πας στο γιατρό, 
να μπορείς να διαβάσεις τα σημάδια.
Για να αναγνωρίσεις πρόβλημα στο συκώτι του υπάρχουν 6 πολύ συχνά 
συμπτώματα όπως η ναυτία, η μειωμένη όρεξη, ο πόνος στην περιοχή. 
Υπάρχουν όμως και μερικά που δεν εμφανίζονται σε όλους και όχι μαζε-
μένα.
Τα περισσότερα από τα παρακάτω κάνουν την εμφάνιση τους όταν πια το 
πρόβλημα στο συκώτι έχει κάμποσο διάστημα ζωής.
• Κακοσμία στην αναπνοή και στο σώμα
• Εμφάνιση καινούργιων αλλεργιών
• Έντονη φαγούρα
• Γυναικομαστία
• Αραχνοειδή αγγειώματα
• Συρρικνωμένοι όρχεις ή στυτική δυσλειτουργία
• Εύκολο μελάνιασμα
• Αιμόπτυση
• Μαύρο κύκλοι κάτω από τα μάτια ή σημάδια στο δέρμα
• Απώλεια βραχύχρονης μνήμης

Σ
ύγχρονες μελέτες δείχνουν 
ότι, σε πολλές τροφές, το λί-
πος, συμπεριλαμβανομένων 
των κορεσμένων λιπαρών, 

δεν είναι τόσο κακό όσο, ίσως, “σας 
έχουν κάνει” να πιστέψετε. Πολλά 
είδη υγιεινών τροφών τυχαίνει να 
περιέχουν λιπαρές ουσίες, αλλά δεν 
τις έχει εμποδίσει να επανέλθουν 
δυναμικά στο προσκήνιο της υγιει-
νής διατροφής.
Αβοκάντο: Τα αβοκάντο είναι περί-
που 77% λίπος, με πολλές θερμί-
δες, καθιστώντας τα ακόμη υψη-
λότερα σε λίπος από ό,τι οι περισ-
σότερες ζωικές τροφές. Αποτελούν 
όμως εξαιρετική πηγή καλίου (40% 
περισσότερο από τις μπανάνες) και 
φυτικών ινών και έχει αποδειχθεί 
ότι μπορούν να μειώσουν την LDL 
(“κακή”) χοληστερόλη και τα τρι-
γλυκερίδια, ενώ αυξάνουν την HDL 
(“καλή”) χοληστερόλη.
Τυρί: Το τυρί είναι απίστευτα θρε-
πτικό. Μία τυπική φέτα τυριού 
περιέχει μια παρόμοια ποσότητα 
θρεπτικών συστατικών, όπως ένα 
ποτήρι γάλα. Είναι μια σπουδαία 
πηγή βιταμινών, μεταλλικών στοι-
χείων, ποιοτικών πρωτεϊνών και 
υγιεινών λιπαρών.
Μαύρη σοκολάτα: Η μαύρη σοκο-
λάτα είναι πλούσια σε λιπαρά, αλλά 
περιέχει πάρα πολλά θρεπτικά 
συστατικά και αντιοξειδωτικά. Είναι 
πολύ αποτελεσματική στην βελτί-
ωση της καρδιαγγειακής υγείας.
Αυγά: Τα αυγά είναι από τις πιο θρε-
πτικές τροφές στον πλανήτη. Παρά 
το γεγονός ότι έχουν υψηλή περι-
εκτικότητα σε λιπαρά και χοληστε-
ρόλη, είναι απίστευτα θρεπτικά και 
υγιεινά. Περιέχουν λίγο από σχεδόν 
κάθε θρεπτικό συστατικό που χρει-
αζόμαστε. Περιέχουν ακόμη και 
ισχυρά αντιοξειδωτικά που προ-
στατεύουν τα μάτια, και μεγάλη 
ποσότητα χολίνης, μιας θρεπτικής 
ουσίας του εγκεφάλου που το 90% 
των ανθρώπων δεν παίρνει επαρ-
κώς από την διατροφή του.
Λιπαρά ψάρια: Τα λιπαρά ψάρια, 
όπως ο σολομός, περιέχουν πάρα 
πολλές και πολύ σημαντικές θρεπτι-
κές ουσίες, ιδίως ωμέγα-3 λιπαρά 
οξέα. Η κατανάλωση λιπαρών 
ψαριών συνδέεται με βελτιωμένη 
υγεία και μείωση του κινδύνου 
κάθε είδους ασθενειών.

Ποιες τροφές με 
πολλά λιπαρά 
κάνουν καλο στην 
υγεία μας Σημάδια ότι το συκώτι σου 

βρίσκεται σε κίνδυνο

Μπορεί οι ημικρανίες 
να συνδέονται με 
καρδιαγγειακό κίνδυνο;

υγεία

Ε
ίναι γνωστό ότι η επαρ-
κής ε νυδάτωση του 
οργανισμού είναι απα-
ραίτητη για την υγεία 

αλλά και γ ια την απώλεια 
βάρους.

Επιπλέον υπάρχει ακόμα ένα 
όφελος της κατανάλωσης του 
νερού σε χαμηλή θερμοκρασία 
όσον αφορά τα κιλά.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, αν 
πίνετε κρύο νερό ο οργανισμός 
θα «δουλέψει» πιο εντατικά –
άρα θα κάψετε περισσότερες 
θερμίδες– για να ισορροπή-
σει τη θερμοκρασία του νερού 
με την εσωτερική θερμοκρα-
σία του σώματος. Μελέτες ανα-
φέρουν ότι για να επεξεργαστεί 
ένα ποτήρι παγωμένο νερό (240 
ml), το σώμα καταναλώνει 7 θερ-
μίδες. Δέκα ποτήρια νερό την 
ημέρα σε διάστημα μίας εβδο-

μάδας οδηγούν λοιπόν σε έξτρα 
καύσεις της τάξης των 490 θερ-
μίδων –χωρίς κόπο και δίαιτα! 
Σε διάστημα ενός έτους, οι έξτρα 
καύσεις ισοδυναμούν με απώ-
λεια βάρους περίπου 4 κιλών.

Ένα ακόμη χρήσιμο tip: Καλό 
είναι να πίνετε νερό (500 ml, 
δηλαδή δύο ποτήρια) μισή 
ώρα πριν από κάθε γεύμα. Σύμ-
φωνα με μελέτη που δημοσιεύ-
εται στην επιθεώρηση Obesity, 
η στρατηγική αυτή οδηγεί σε 
απώλεια 2 επιπλέον κιλών στο 
πλαίσιο ολιγοθερμιδικής δίαιτας 
(1.200-1.500 θερμίδων) σε διά-
στημα 12 εβδομάδων.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 
το νερό προωθεί το αίσθημα 
του κορεσμού, με αποτέλεσμα 
να καταναλώνετε λιγότερες θερ-
μίδες από τα γεύματά σας μέσα 
στην ημέρα.

Πώς βοηθάει το παγωμένο νερό 
τη δίαιτα 
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Π
ου κρύβεται το μυστήριο; 
Ψάχνω γ ια τον διακριτ ικό 
φίλο μου, όμως κάνει καλά 
τη δουλειά του μένοντας έ-

ξω από τη θέα. Οπου γυρίσω να κοι-
τάξω το διαβολικά αν τ ίθετό του, η 
Προσοχή, χορεύει επιδεικτικά, ενώ 
το Μυστήριο φαίνεται ότι χρειάζεται 
να το παροτρύνουμε, να το καλοπιά-
σουμε για να βγει από τον λήθαργο. 
Αν και ορισμένες πληροφορίες ε ί-
ναι καλύτερα να μένουν σε λήθαργο 
και μόνο για τον εαυτό σου, καταπνί-
γοντας την ανάγκη να δείξεις και να 
πεις...
  Θεωρείται ότι μιλάς περισσότερο 
απ’ όσο πρέπει γ ια τον εαυτό σου 
όταν έ χε ις αυτή την αδέξ ια ροπή 
να λε ς την ισ τορία της ζωής σου 
σε κάποιον ουσιασ τ ικά ξένο. Ισως 
θέλεις να ¨διατάζε ις¨ τους ανθρώ-
πους να σε συμπαθήσουν εν τυπω-
σ ιάζον τάς με την εν τ ιμότητά σου, 
ίσως είναι νευρικότητα ή δεν ξέρεις 
τ ι άλλο να πεις ή έχε ις ν’ αναπτύ-
ξε ις  μόνο έ να θέμα, έ να μεγάλο 
θέμα ...τον εαυτό σου, ή είναι λίγο 
απ’ όλα αυτά μαζί. Η ιδέα ότι πολ-
λοί  άνθρωποι  δε ίχ νουν έ λ λε ιψη 
σεβασμού προς τ ις υπολήψεις τους 
καταπλήσσε ι,  όχ ι όμως εκε ίνους, 
επε ιδή πισ τ εύουν πως όταν τρα-
βούν την προσοχή ε ίναι καλύτερα 
από το εναλλακτικό να διανύουν τη 
ζωή τους με όσο το δυνατόν λιγό-
τερα σκάνδαλα.
  Βέβαια πολ λοί  έ χουν υποσ τ ε ί 
παρείσδυση σ την προσωπική τους 

ζωή χωρίς να ερωτηθούν αν και 
οι  ιδιοι  δε ν έ ν ιωσαν την επιθυ-
μία να πουν σ τον κόσμο τ ις ωδί-
νες τους. Προκαλεί δέος ακόμη και 
σήμερα πως η Hillary Clinton χει-
ρίστηκε την πιο σπαραξικάρδια και 
συγκλονιστική ισ τορία σκανδάλου, 
όχι μόνο της ζωής της αλλά και της 
κόρης της και της χώρας της. Ξεπέ-
ρασε την κρίση με επιτυχία και αργό-
τερα έγινε Γερουσιαστής, Υποψήφια 
Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών 
και τώρα Υπουργός Εξωτερικών. Η 
Hillary είναι η επιτομή της μυστικό-
τητας. Επωμίσθηκε το φορτίο αυτής 
της φρικτής περιόδου με αξιοπρέ-
πεια και χάρη.
  Ο κόσμος έ χε ι κατακλυσ τε ί από 
αυτούς που μοιράζον ται περισσό-
τερες πληροφορίε ς απ’ όσο χρε ι-
ά ζ ε τ α ι.  Συ χ νά  π ρ ο σ π α θ ο ύ ν  να 
δημουργήσουν μια πλασ τή σχέση 
με κάποιον, οποιονδήποτε, ή νομί-
ζουν ότ ι θα βρουν κατανόηση και 
θα κερδίσουν εκ τ ίμηση, ή απλώς 
θεωρούν πως ό,τι τους αφορά είναι 
πολύ ενδιαφέρον και υποθέτουν ότι 
ισχύει το ίδιο και για τον υπόλοιπο 
κόσμο. Είναι σα να φωνάζουν, όμως 
σε αργή κίνηση, σα να κλαίνε πάνω 
στον ωμο σου, μονο που σ’ αυτή την 
περίπτωση τα δάκρυα είναι λέξεις. 
Αυτός ο τύπος ανθρώπου πρέπει να 
αποφεύγεται με κάθε τρόπο, εκτός 
αν η ατε λε ίωτη κωλυσ ιεργ ία που 
οφείλεται σ την απορρόφηση προς 
τον εαυτό του έχει ενδιαφέρον. Τότε 
δε λέει παραπάνω απ’ όσα χρειάζε-

ται. Είναι ο άνθρωπος με τη συναρ-
παστική νοημοσύνη που μπορεί να 
μιλάει πολύ όμως προκαλεί πάντοτε 
ε νδιαφέρον.  Ο Bill  Clinton ε ίναι 
κλασσικό παράδειγμα: πολύ μορφω-
μένος, γοητευτικός, με αυτοπεποί-
θηση, ακόμη κι όταν δεν έχει προε-
τοιμάσει την επόμενη πρότασή του, 
ό,τι και να πει είναι βέβαιο πως θα 
ε ίναι ενδιαφέρον, και ε ίναι. Αυτό 
φιλοδοξεί να πετύχει και αυτός που 
μιλάει πολύ όμως συνήθως δεν τo 
καταφέρνει.
  Τα φώτα της δημοσιότητας ε ίναι 
στραμμένα στην Προσοχή και είναι 
λίγο δύσκολο να με ταμορφωθε ίς 
από τη μια σ τ ιγμή σ την άλλη από 
¨Μεγάλο Στόμα¨ σε ¨Σφιγμένα Χείλη¨. 
Οταν όμως αυτή η θρασύτατη γάτα 
είναι έτοιμη να βγει από το κλουβί 
είναι καλύτερα να χαμογελάσεις σαν 
τη Mona Lisa και ν ’ αφήσεις τους 
ανθρώπους να εικάζουν τ ι σκέπτε-
σαι. Σ’ έναν κόσμο που έχει χαθεί η 
ιδιωτική ζωή, η σιωπή είναι ό καλύ-
τερος τρόπος για να κάνεις τον εαυτό 
σου ν’ ακουστεί. Επειδή το μυστή-
ριο πάντοτε κερδίζει στο τέλος, απλά 
δεν άκουσες ποτέ γι’αυτό.

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

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑ LISA ΤΗΣ ΡΑΝΙΑΣ ΜΕΣΙΣΚΛΗ
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απόψεις

Η λίστα που ακoλουθει πιθανόν να μην είναι 
πλήρης και να έχω ξεχάσει κάποιους.  Ίσως είναι 
να υπάρχουν και άλλοι διάσημοι και καταξιωμένοι 
διεθνώς Έλληνες οπότε η αποστολή σας 
αναγνώστες μου είναι να μου τους θυμίσετε!  Θα 
αρχίσω απ αυτούς που ήδη έχουν φύγει απ τη ζωή.

ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ (John Nicholas Cassavetes, (1929 
-1989), Ήταν  σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός 
και ηθοποιός με καταγωγή από την Ζαγορά του Πηλίου. Ο 
Κασσαβέτης ήταν ένας από τους πρώτους σκηνοθέτες που 
ασχολήθηκαν με τον ανεξάρτητο κινηματογράφο.. Συνό-
δευσε την υποκριτική του με την κινηματογραφική έρευνα 
και  το δείγμα της δουλειάς χαρακτηρίζεται από τον πειρα-
ματισμό, το ρεαλισμό, τον αυτοσχεδιασμό. .
Το καλλιτεχνικό σκηνοθετικό του στυλ φημίζεται για τον 
αυτοσχεδιασμό των ηθοποιών  και για την ικανότητά του 
να αφηγείται ρεαλιστικές ιστορίες Η σύζυγός του Τζίνα 
Ρόουλαντς ήταν πρωταγωνίστρια των περισσότερών του 
ταινιών  με την οποία απέκτησε τρία παιδιά.
 Πρώτη σκηνοθετική απόπειρα του σκηνοθέτη ήταν η 
ταινία Σκιές (Shadows, 1959). Πέρα από τις ανεξάρτητες 
παραγωγές ο Κασσαβέτης πρωταγωνίστησε σε μια σειρά 
αξιομνημόνευτων χολιγουντιανών παραγωγών όπως το 
πολεμικό δράμα Και οι 12 Ήταν Καθάρματα (The Dirty 
Dozen, 1967) και το θρίλερ του Ρόμαν Πολάνσκι Το Μωρό 
της Ρόζμαρι (Rosemary's Baby, 1968). 
ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΟΥΚΑΚΗΣ/OLYMPIA DOUKAKIS: (1931-) . 
Η Ολυμπία Δουκάκη  είναι Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός, 
κόρη Ελλήνων μεταναστών. Ξεκίνησε την θεατρική της 
καριέρα στην Βοστόνη το 1958 και το 1963 έκανε το κινη-
ματογραφικό της ντεμπούτο . Κέρδισε το Όσκαρ δεύτε-
ρου γυναικείου ρόλου το 1987 για τη συμμετοχή της στην 
ταινία Κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού (Moonstruck). 
Δίδαξε επίσης από το 1965 στο τμήμα New School of Arts 
του πανεπιστημίου Καλών Τεχνών Tisch της Νέας Υόρ-
κης. Προς τιμήν της δίνεται κάθε χρόνο υποτροφία με το 
όνομά της σε φοιτητή ή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου που 
σημείωσε ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Είναι ξαδέρφη του 
Μάικλ Δουκάκης, πολιτικού, υποψήφιου των Δημοκρατι-
κών για την Προεδρία της Αμερικής το 1988. 
Ο ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΒΡΑΣ (1933- ) είναι Έλληνας σκηνοθέτης του 
γαλλικού κινηματογράφου.  Γεννήθηκε στα Λουτρά Ηραίας 
Αρκαδίας  σπούδασε Συγκριτική Φιλολογία στη Σορβόνη
Ο Γαβράς ήταν υποψήφιος για Όσκαρ Καλύτερης Ξένης 
Ταινίας 1969 (Ζ), ,  Οι καλλίτερες του ταινίες είναι Missing 
(1982) και κέρδισε το Όσκαρ Σεναρίου το 1982  που ,  
Betrayed (1988), Music Box (1989), Mad City (1997) and 
Amen. (2002). 
ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ/ MIKIS THEODORAKIS (1925-): 
Ο Μίκης Θεοδωράκης  είναι  ένας από τους σημαντικότε-
ρους σύγχρονους Έλληνες μουσικοσυνθέτες. Παράλληλα 
υπήρξε πολιτικός, πρώην υπουργός και  βουλευτής. Είναι 
ο μουσικοσυνθέτης Ίσως του πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό 
ρυθμό διεθνώς, το συρτάκι "Ζορμπάς" (1964). Έχει γράψει 
μουσική για γνωστές ταινίες όπως: Φαίδρα (1962), Αλέ-
ξης Ζορμπάς (1964), Ζ (1969) και Σέρπικο (1973)  Ζ, State of 
Siege, Serpico  κ α.
ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΠΑΣ: (1926-) Γεννήθηκε Ειρήνη Λελέκου 

στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Παντρευτηκε  τον Άλκη Παππά 
το 1943 και ο γάμος τους διήρκησε μέχρι το 1947, αλλά 
διατήρησε ον επίθετό του . Η Ειρήνη Παππά συμμετείχε 
σε πολλές χολιγουντιανές παραγωγές, ενώ πρωταγωνί-
στησε και στο θέατρο Μπρόντγουεϊ Τρεις από τις ταινίες 
στις οποίες η Ειρήνη Παππά πρωταγωνίστησε προτάθη-
καν για Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας, με την γαλλόφωνη Ζ 
του Κώστα Γαβρά να το κατακτά, ενώ υποψήφιες υπήρξαν 
επίσης και δύο ελληνικές ταινίες, μεταφορές στην μεγάλη 
οθόνη αρχαίων τραγωδιών, η Ηλέκτρα και η Ιφιγένεια. Οι 

πιο γνωστές ταινίες της είναι Τα κανόνια του ναβαρονε, 
Ζορμπάς ο Έλληνας και Το βιολί του λοχαγού Μορελι.
Μεταπολιτευτικά είχε ασχοληθεί και με την πολιτική. Ήταν 
μέλος του ΚΚΕ .  Ήταν η πρωταγωνίστρια των κινηματο-
γραφικών παραγωγών της αρχαίας τραγωδίας, απεικονίζο-
ντας  την Ελένη στις Τρωάδες (1971) απέναντι στην Κάθριν 
Χέπμπερν, την Κλυταιμνήστρα στην Ιφιγένεια (1977), την 
Αντιγόνη (1961) και της Ηλέκτρας (1962). Η Παπάς ήταν 
μια μεγάλη ηθοποιός ασυνήθιστης μεσογειακής ομορφιάς 
και έντονης παρουσίας  ταλαντούχα και με περιπετειώδες 
πνεύμα.
ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΤΖΑΚΗΣ (1883 – 1957): Ο Νίκος Καζαντζά-
κης ήταν Έλληνας συγγραφέας, δημοσιογράφος, πολιτι-
κός, μουσικός, ποιητής και φιλόσοφος , με πλούσιο λογο-
τεχνικό, ποιητικό και μεταφραστικό έργο. Αναγνωρίζεται 
ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες 
λογοτέχνες και ως ο περισσότερο μεταφρασμένος παγκο-
σμίως. Έγινε ακόμα γνωστότερος μέσω της κινηματογρα-
φικής απόδοσης των έργων του Ο Χριστός ξαναστρώνεται, 
Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά και Ο Τελευταίος Πει-
ρασμός.  Από το 1945 ως το 1948 ήταν πρόεδρος της Εται-
ρίας Ελλήνων Λογοτεχνών
Ο Νίκος Καζαντζάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης 
το 1883, εποχή κατά την οποία το νησί αποτελούσε ακόμα 
τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.  Ήταν γιος του 
Μιχάλη Καζαντζάκη και της Μαρίας Χριστοδουλάκη . Στο 
Ηράκλειο έλαβε τη στοιχειώδη μόρφωση και ολοκλήρωσε 
τις γυμνασιακές σπουδές . Το 1897 γράφτηκε στη Γαλλική 
Εμπορική Σχολή του Τίμιου Σταυρού στη Νάξο, όπου διδά-
χθηκε τη γαλλική και την ιταλική γλώσσα και ήρθε σε μία 
πρώτη επαφή με τον δυτικό πολιτισμό. Το 1902 μετακό-
μισε στην Αθήνα και φοίτησε στη Νομική Σχολή του Πανε-

πιστημίου Αθηνών και το 1906 πήρε το δίπλωμα του διδά-
κτορα της Νομικής. Το 1911 παντρεύτηκε τη Γαλάτεια Αλε-
ξίου. Στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο, το 1912, κατατάχθηκε 
εθελοντής, αλλά τελικά διορίστηκε στο γραφείο του πρω-
θυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο Καζαντζάκης προτά-
θηκε 9 χρονιές (1947, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 
1956 και 1957) για το Βραβείο Νόμπελ.
Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος ασχολήθηκε 
με το έργο του συγγραφέα συγκεκριμένα με το «Καπετάν 
Μιχάλης» , «Τελευταίο Πειρασμό» και «ο Χριστός ξανα-
στρώνεται> . Κατηγορήθηκε ότι διασύρει τη θρησκεία, 
με ασέβεια  προς το Θεό και τον κλήρο τόσο ώστε  απει-
λήθηκε με αφορισμό .  Ο  Καζαντζάκης, απαντώντας στις 
απειλές της εκκλησίας για τον αφορισμό του, έγραψε σε 
επιστολή του: «Μου δώσατε μια κατάρα, Άγιοι Πατέρες, 
σας δίνω μια ευχή: Σας εύχομαι να 'ναι η συνείδησή σας 
τόσο καθαρή όσο η δική μου και να 'στε τόσο ηθικοί και 
θρήσκοι όσο είμαι εγώ.»  Τελικά η Εκκλησία της Ελλάδος 
δεν τόλμησε να προχωρήσει στον αφορισμό του Νίκου 
Καζαντζάκη, καθώς ήταν αντίθετος σε κάτι τέτοιο ο οικου-
μενικός πατριάρχης Αθηναγόρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ (1863 - 1933): Ο Κωνσταντί-
νος Καβάφης ήταν ένας από τους σημαντικότερους Έλλη-
νες ποιητές της σύγχρονης εποχής. Γεννήθηκε και έζησε 
στην Αλεξάνδρεια, γι' αυτό και αναφέρεται συχνά ως «ο 
Αλεξανδρινός».
Οι γονείς του, εγκαταστάθηκαν εγκαταλείποντας την Κων-
σταντινούπολη το 1850. Ήταν το ένατο παιδί του Πέτρου - 
Ιωάννη Καβάφη  μεγαλέμπορου βαμβακιού, και της Xαρί-
κλειας Φωτιάδη, επίσης  οικογένεια μεγαλεμπόρων της  
Κωνσταντινούπολης.
Το βιοτικό επίπεδο της οικογένειας είναι υψηλό: ο Kαβά-
φης διδάχτηκε Αγγλικά, Γαλλικά και Ελληνικά με οικοδι-
δάσκαλο και συμπλήρωσε τη μόρφωσή του για ένα-δύο 
χρόνια στο Ελληνικό Εκπαιδευτήριο της Αλεξάνδρειας. 
Μετά το θάνατο του πατέρα του και τη σταδιακή διάλυση 
της οικογενειακής επιχείρησης, η οικογένεια εγκαταστά-
θηκε στην Αγγλία  όπου έμεινε μέχρι το 1876. Το 1879 
γυρίζει από την Αγγλία . Το 1897 ταξίδεψε στο Παρίσι και 
το 1903 στην Αθήνα, χωρίς από τότε να μετακινηθεί από 
την Αλεξάνδρεια για τριάντα ολόκληρα χρόνια, αλλάζο-
ντας διάφορα επαγγέλματα . Το 1932, ο Καβάφης, άρρω-
στος από καρκίνο του λάρυγγα, πήγε για θεραπεία στην 
Αθήνα, όπου παρέμεινε αρκετό διάστημα, εισπράττοντας 
μια θερμότατη συμπάθεια από το πλήθος των θαυμαστών 
του. Επιστρέφοντας όμως στην Αλεξάνδρεια, πέθανε στις 
29 Απριλίου του 1933, τη μέρα που συμπλήρωνε 70 χρό-
νια ζωής.
Το σώμα των Καβαφικών ποιημάτων περιλαμβάνει: Τα 154 
ποιήματα που αναγνώρισε ο ίδιος (τα λεγόμενα Αναγνω-
ρισμένα), τα 37 Αποκηρυγμένα ποιήματά του, τα περισ-
σότερα νεανικά, σε ρομαντική καθαρεύουσα, τα οποία 
αργότερα αποκήρυξε, τα Κρυμμένα, δηλαδή 75 ποιήματα 
που βρέθηκαν τελειωμένα στα χαρτιά του, καθώς και τα 30 
Ατελή, που βρέθηκαν στα χαρτιά του χωρίς να έχουν πάρει 
την οριστική τους μορφή. Στη συλλογή των ποιημάτων του 
ξεχωρίζουν πολλά όπως η Ιθάκη,  Θερμοπύλες, Περιμένο-
ντας τους βαρβάρους,  Επιθυμίες,  Κεριά, Ένας γέρος, και 
άλλα.

ΔΙΕΘΝΩΣ ΓΝΩΣΤΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 
«ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταμένους
Εντιμ. Προέδρους και Αξιότιμα Μέλη των Διοικ. Συμβουλίων
των Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων
της Ιεράς Μητρόπολης Τορόντο (Καναδά)

Αγαπητοί εν Κυρίω,

Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατέρα και η 
κοινωνία του Αγ. Πνεύματος να είναι πάντα μαζί σας.

Γνωρίζετε πολύ καλά, ότι η πατρίδα μας Ελλάδα τα τελευταία χρόνια υπο-
φέρει οικονομικά. Σαν να μην έφτανε αυτό, έχομε και τα τραγικά γεγονότα 
των πυρκαγιών στην Αττική. Οι άνθρωποί μας εκεί υποφέρουν αφάντα-
στα.

Με την παρούσα μου παρακαλώ:

α) Την Κυριακή 29 Ιουλίου, μετά την Θεία Λειτουργία να τελεσθεί επι-
μνημόσυνη δέηση για τους φονευθέντες από τις πυρκαγιές, αλλά και για 
τους φονευθέντες στο Τορόντο.

β) Την Κυριακή 29 Ιουλίου, αλλά και την Κυριακή 5 Αυγούστου να περια-
χθεί δίσκος στην εκκλησία αφού διαβάσετε την παρούσα μου επιστολή 
και μιλήσετε σχετικά. Το προϊόν του δίσκου εξ ολοκλήρου να αποσταλεί 
στην Ιερά Μητρόπολη Τορόντο (Greek Orthodox Metropolis of Toronto 
(Canada)) και εν συνεχεία το ποσό εξ ολοκλήρου θα σταλεί από την Ιερά 
μας Μητρόπολη στην Εκκλησία της Ελλάδας με αποκλειστικό σκοπό να 
βοηθηθούν οι πληγέντες από τις πυρκαγιές.

Είμαι βέβαιος για την απόλυτη συνεργασία όλων σας και παρακαλώ 
εκτός απο τους δίσκους που θα περιαχθούν να ζητήσετε και βοήθεια από 
ευπόρους χριστιανούς.

Ευχαριστώ για την καλή συνεργασία. Παρακαλώ τον Τρισάγιο Θεό να 
αναπαύει μεταξύ των αγίων τις ψυχές όλων των θυμάτων. Να βοηθήσει, 
ώστε οι πληγωμένοι να έχουν ταχεία και πλήρη ανάρρωση. Να εχισχύει 
και να παρηγορεί τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά και των πληγωμέ-
νων.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
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ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ MISSISSAUGA ΕΤΗΣΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Ε
ίχαμε την ευλογία για άλλη μία χρο-
νιά να καλύψουμε δημοσιογραφι-
κά το πανηγύρι της κοσμοαγαπητής 
εκκλησίας του Προφήτη Ηλία στη 

Mississauga. Γίναμε και πάλι μάρτυρες μιας 
απίστευτα οργανωτικά επιτυχίας που χιλιά-
δες συμπατριώτες μας και ξένοι απόλαυ-
σαν, διασκέδασαν, έφαγαν καταπληκτικά 
ελληνικά εδέσματα, χόρεψαν και έφυγαν 
κατενθουσιασμένοι.
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ! Δεν έχουμε να πούμε 
περισσότερα λόγια από πέρυσι, γιατί και 
φέτος ήταν όλα τέλεια στημένα και μελε-

τημένα. Όλοι στον Προφήτη Ηλία, από τον 
πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο, το γρα-
φείο κι ειδικά τους εθελοντές έδωσαν τον 
καλύτερο τους εαυτό και πήραν άριστα.
Συγκινητική η παρουσία των ελληνικών 
οικογενειών κι όχι μόνο, που στις δύσκο-
λες στιγμές που περνάει η Ελλάδα μας 
έδωσαν μια εικόνα ενότητας στην κανα-
δική κοινωνία που ζούμε. Σ’ όλους, λοι-
πόν, τους υπεύθυνους που με οποιοδή-
ποτε τρόπο βοήθησαν σ’ αυτήν την επι-
τυχία ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ και ραντεβού του 
χρόνου.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Μέλη της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά έδωσαν το 
παρών στο φεστιβάλ

Ο νέος βουλευτής της περιοχής του 
Scarborough και γνωστός φιλέλληνας,           

κ. Aris BabikianΟ νέος βουλευτής της περιοχή, κ. Sheref Sabawy

Το χορευτικό συγκρότημα του Προφήτη Ηλία

Απευθύνοντας λόγο ο νέος Ύπατος Αρμοστής της 
Κύπρου στον Καναδά, κ. Βασίλης Φιλίππου

H παρέα της κα Νότας Ηλιοπούλου

Ο νέος Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στον 
Καναδά, κ. Βασίλης Φιλίππου, με έναν παλιό 
του γνώριμο και καλό φίλο, τον κ. Θανάση 

ΚουρτέσηΚαθώς περνούσε η ώρα το φεστιβάλ γέμιζε ακόμη περισσότερο κόσμο

Ο π. Θεολόγος Δράκος βραβεύεται από τον βουλευτή Sheref Sabawy. Δίπλα του ο 
νέος Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στον Καναδά κ. Βασίλης Φιλίππου, η κα 

Αμυγδαλίδη, ο κ. Μπαμπικιάν και ο Πρόεδρος του Προφήτη Ηλία Τέρρυ Θαρρένος
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ΠΟΛΛΥΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΤΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η κα Νότα και ο κ. Γιάννης Ηλιόπουλος με την παρέα τους Μία από τις πιο κεφάτες παρέες αυτή του κ. Κουμαρέλα

Ο Dj VictorZ Ο κ. Γιώργος και η κα Ειρήνη Καλομοίρη

Πολλές όμορφες οικογένειες διασκέδασαν στο φεστιβάλ
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ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥΣ

Ο νέος βουλευτής της Mississauga, κ. Sheref Sabawy, έδωσε το παρών στο 
φεστιβάλ και διακρίνεται ανάμεσα από τον π. Θεολόγο Δράκο και τον 

πρόεδρο κ. Τέρυ Θαρρένο

Οι αεικίνητοι κα Frene Di Maso, Terry 
Tharrenos και Γιώργος Κολλίτσος
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Ο “Δεύτερος Γύρος”
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΘΩΜΑΣ Σ. ΣΑΡΑΣ

Ό
σο μεγάλη είναι η πρόκληση, άλλο τόσο 
μεγαλύτερος είναι ο πειρασμός. Το εύλο-
γο ερώτημα που δημιουργούν τα γεγο-
νότα είναι το εάν και κατά πόσο η “δημο-

κρατική διοίκηση” των Αθηνών, πραγματικά σέβε-
ται εκείνο που ισχυρίζεται ότι πρεσβεύει και εκτιμά 
την μεγαλοψυχία των Ελλήνων ψηφοφόρων να της 
εμπιστευτούν την διαχείριση των κοινών.
Ανεξάρτητα από πολιτικές ιδεολογίες και σκοπιμό-
τητες η ουσία παραμένει μια και μόνη, ο Ελληνι-
κός λαός και τα συμφέροντα του. Είναι ένα στοιχείο 
το οποίο ορκίστηκαν στη συνείδησή τους να δια-
φυλάξουν και να υπερασπισθούν. Οι διεθνιστικές 
θεωρίες και οι αριστερόκλητες πολιτικές φιλοσο-
φίες, επί του προκειμένου δεν  πιστεύω ότι είχαν 
ή και έχουν να κάνουν με τις πραγματικές ανάγκες 
και τις άμεσες προτεραιότητες του Ελληνικού λαού. 
Δυστυχώς, όμως, για άλλη μια φορά τα γεγονότα 
ήλθαν να μας διαβεβαιώσουν ότι οι άνθρωποι δεν 
έχουν καμία σχέση με τις αρχές της δημοκρατικής 
διακυβέρνησης. Πρώτα καταδίκασαν τον Έλληνα 
σε μια διαρκεί μιζέρια μιας ολόκληρης οκταετίας. 
Ύστερα και προκειμένου να τον τιμωρήσουν για το 
ότι επί δεκαετίες ολόκληρες τους περιθωριοποί-
ησε, προσπάθησαν να σκοτώσουν το αγωνιστικό 
του πνεύμα και τον αυτοσεβασμό του, πουλώντας 
για μερικά εκατομμύρια το όνομα της Μακεδονίας. 
Μια δικαιοπραξία η οποία σήκωσε τους ανέμους 
της αγανάκτησης ενός περήφανου μα και ταλαιπω-
ρημένου λαού. Ενός λαού δοκιμαζόμενου εξ αιτίας 
των αδυναμιών των διοικούντων, χωρίς, ωστόσο, 
κανένα δικαίωμα να επιβληθεί και να τους υποχρε-
ώσει, να τον σεβαστούν. Έτσι φτάσαμε, δυστυχώς, 
στις πυρκαγιές του Ιουλίου του 2018. Τώρα μιλάν 
για φαντάσματα και εξωγήινους. Είμαι δε βέβαιος 
ότι γνωρίζουν απόλυτα την αλήθεια καθώς και το 
μυστικό που κρύβεται πίσω από αυτές τις φωτιές 
οι οποίες στοίχισαν περισσότερες από εκατό ζωές 

πολιτών. Το χειρότερο είναι ότι δυστυχώς δεν ακού-
στηκε ούτε ένα παραιτούμαι. Ούτε μια ανάληψη 
ευθύνης. Έτσι για τη τιμή των δημοκρατικών παρα-
δόσεων, που ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν. Σε 
οποιαδήποτε άλλη χώρα δημοκρατικής κοινωνικής 
διακυβέρνησης, παρόμοια γεγονότα θα είχαν προ-
καλέσει μια πολιτική χιονοστιβάδα παραιτήσεων 
για τα υπεύθυνα μέλη κυβέρνησης που έχουν την 
ευθύνη της προστασίας του λαού.
Στην Αθήνα ωστόσο, της “αριστερής” έκφρασης 
της δημοκρατίας, τα πάντα δείχνουν ότι η πολι-
τική φιλοσοφία και πρακτική των διοικούντων, 
είναι εκείνη της ρεβάνς, απέναντι στις λαϊκές μάζες, 
για την άρνησή τους να εμπιστευθούν την εξου-
σία στους αποτυχημένους τυχάρπαγες της πολιτι-
κής. Ίσως είναι η διαίσθηση ότι επιτέλους τώρα στο 
“κίνημα” προσφέρεται μια μοναδική ευκαιρία να 
κερδίσει τον “δεύτερο γύρο”, άπαξ και ο πρώτος 
χάθηκε τόσο άδοξα.
Όσο για τις πυρκαγιές, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό 
από τα Σκόπια, ότι η λαίλαπα του Ελληνικού λαού 
δεν θα κρατήσει για πάντα. 
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«ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ»  ||  ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
44 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΘΗΡΙΩΔΙΑΣ ΤΙΜΗ Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΣ
…ΑΝΑΣΗΚΩΣΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΙΣΕ ΤΟΥΣ, ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΕ ΜΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Ι
ερατική Θεία Λειτουργία έγινε στην Μεταμόρφωση του 
Σωτήρος για την επέτειο της τουρκικής θηριωδίας 44 χρό-
νια πριν. Παρουσία του νέου εξαίρετου Ύπατου Αρμοστή 
της Κύπρου στον Καναδά, κ. Βασίλη Φιλίππου, και της συ-

ζύγου του καθώς και διαφόρων άλλων επωνύμων της καναδι-
κής και παροικιακής κοινωνίας. Αμέσως μετά στο Πολιτιστικό 
κέντρο «Γεώργιος Μακρυγιάννης» επακολούθησε συγκέντρω-
ση με ομιλίες κι εδέσματα όπως και βίντεο από τις τουρκικές 

θηριωδίες. Ομιλίες απηύθυναν ο νέος MPP στο Scarborough 
και γνωστός φιλέλληνας, κ.Aris Babikian, ο κ. Νίκος Χριστοφο-
ρίδης, ενώ τους εθνικούς ύμνους έψαλε ο κ. Γιώργος Κονναρής.
Σαν εκδότης και δημοσιογράφος θέλω να σταθώ στην παρου-
σία του Ύπατου Αρμοστή της Κύπρου, κ. Βασίλη Φιλίππου, 
γιατί είχα την τύχη να καλύπτω το μεγάλο διπλωματικό του 
έργο στην πρωτεύουσα της διασποράς, την Νέα Υόρκη. Πραγ-
ματικά, κοσμοαγαπητός δίνοντας το «παρών» σε όλες τις εκδη-

λώσεις κι έχοντας την υποστήριξη όχι μόνο της κυπριακής 
κοινότητας της Νέας Υόρκης, αλλά κι όλων των πολιτικών και 
παροικιακών οργανώσεων. Του ευχόμαστε να συνεχίσει το 
εποικοδομητικό του έργο και - το τονίζω- είναι τυχερή η κυπρι-
ακή κοινότητα που έχει μια ξεχωριστή κυπριακή προσωπικό-
τητα να την αντιπροσωπεύει.
ΚΑΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗ κ. ΥΠΑΤΕ ΑΡΜΟΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΤΙΜΗ 
ΣΥΖΥΓΟ ΣΑΣ!

Ο βουλευτής της περιοχής του 
Scarborough κ. Άρης Μπαμπικιάν

Ο κ. Αδαμίδης, Πρόεδρος του 
Συλλόγου «Φίλοι της Κερύνειας»

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Κοινότητας κ. Νίκος ΛαγούδηςΟκ. Νίκος Χριστοφορίδης Ο π. Αθηναγόρας

Από τον Ι.Ν. της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος
Ο νέος Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στον 

Καναδά κ. Βασίλης Φιλίππου

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με 
τον κ. Φιλίππου
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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

Ξενοδοχείο «Ταχεία» στον Σ.Σταθμό κατά την κατοχήΤα γνωστά καρεκλάδικα

Πωλητές υποδημάτων, οδός Πανδρόσου. Στο βάθος το τζαμί Δισδαράκη

Η νεκρική πομπή με τη σωρό του βασιλέα Γεωργίου Ά  κατηφορίζει 
την οδό Αγίου Κωνσταντίνου, με την εκκλησία να δεσπόζει πάνω δεξιά

Το 1934 υπήρχε καφενεδάκι στο Ηρώδειο
Ο Ιλισός, με μορφολογία που παραπέμπει σε χείμαρρο παρά σε ποτάμι, σε πρώτο πλάνο το 

Ολυμπιείο και στην απέναντι όχθη η οδός Αρδηττού και η συνοικία του Μετς λίγο μετά το 1900

Το Γκάζι το 1970

Καπνικαρέα 1905

Η "χαμένη" συνοικία Βρυσάκι

Στην Φλώρινα
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ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, ΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Π
ραγματικά, θέλει πολύ αγάπη και κουράγιο για 
τρεις ολόκληρες δεκαετίες να διοργανώνεις τέ-
τοιο πετυχημένο φεστιβάλ αδιάκοπα κάθε κα-
λοκαίρι Και φέτος ο ελληνισμός στο πρώτο τρι-

ήμερο(γιατί υπάρχει και το επόμενο Σ/Κ) έκλεισε ραντε-
βού στην μεγάλη και φιλόξενη έκταση της κοινότητας του 
Μάρκαμ. Όλες οι ηλικίες αλλά και ο εντυπωσιακός αριθ-
μός της νεολαίας είναι η εγγύηση αυτού του φεστιβάλ 

που κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερο.
Ο πρόεδρος, κ. Γιάννης Ψύχος, κι όλο το Διοικητικό Συμ-
βούλιο ασταμάτητο προσπάθησε να μην λείπει τίποτα 
και το κατόρθωσαν. Εθελοντές, Φιλόπτωχος, ορχήστρα, 
δεκάδες αρνιά, μεζέδες, ανεπανάληπτοι λουκουμάδες 
έκαναν πράγματι τον κόσμο να κατενθουσιαστεί. Καθι-
σμένος σε μια γωνία του φεστιβάλ μονολογούσα κι ευχό-
μουνα οι επερχόμενες γενεές να κρατήσουν ζωντανά 

τα ήθη και τα έθιμα μας, να τα διαιωνίσουν στην μνήμη 
πατεράδων και παππούδων, γιατί πραγματικά ήταν υπέ-
ροχο να χορεύουν και να φωνάζουν ΟΠΑ ΟΠΑ και ήταν 
πολλοί.
Πάρτε κι εσείς αυτό το Σαββατοκύριακο τους Έλληνες και 
ξένους φίλους σας κι ελάτε να περάσετε λίγες ξέγνοια-
στες ώρες στο φεστιβάλ του Αγ. Παντελεήμονα, Άννης και 
Παρασκευής. Θα είμαστε όλοι εκεί!

Ο κ. Κωτσόπουλος
Ο πρόεδρος, κ. Γιάννης Ψύχος, με τον π. Οδυσσέα Δρόσσο, τον κ. Βελούδο, τον κ. Γιάννη 

(επίτιμος πρόεδρος) και την κα Δώρα Λιαγκάκη, καθώς και τον Thomas Δρόσσο
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ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΟΣΜΟΥ
ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΑ

Ο κ. Κλινάκης και η κα Φραϊδάκη

Ο κ. Νίκος Κοτσαμποϊκίδης με τον κ. Γιάννη και την κα Δώρα 
Λιαγκάκη

Ο γνωστός κι αγαπητός κ. Γιώργος 
Σαϊρόγλου αγκαλιάζοντας τον κ. 

Θανάση Κουρτέση

Ο Δήμαρχος Μάρκαμ, κ. Φρανκ Σκαρπίτι, με 
τον κ. Σάββα Λεβέντη

Ο πρόεδρος, κ. Γιάννης Ψύχος, διασκεδάζει με τον 
Δήμαρχο του Μάρκαμ, κ. Φρανκ Σκαρπίτι, τον π. Οδυσσέα 

Δρόσο και τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Τζιμ Καρύγιαννη
Η κα Δώρα Λιαγκάκη με τον σύζυγο της κ. Γιάννη 

και την αδελφή της
Η κα Δώρα Λιαγκάκη με τον κ. Καρύγιαννη και τη 

σύζυγο του
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ΚΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΛΑΟΘΑΛΑΣΣΑ

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Τζιμ Καρύγιαννης, ο κ. 
Νίκος Δημητρακόπουλος, ο π. Οδυσσέας Δρόσσος και 

ο κ. Γιώργος Δημητρακόπουλος

Οι κα Ε. Κουτσογέρας και Μ. Κωνσταντάκος 
επί το έργον

Η παρέα του κ. Χατζηγιάννη και κ. Ζάικου

Η κα Τζούλι Θειακός στα 70ά γενέθλια της προτίμησε 
να βοηθήσει την αγαπημένη της εκκλησία για ένα 

επιτυχημένο φεστιβάλ. ΜΠΡΑΒΟ ΤΗΣ και της 
ευχόμαστε να ζήσει άλλα εκατό χρόνια!
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ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΤΟΥ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

Η ορχήστρα η ΠΑΡΕΑ

Η πρόεδρος της Φιλοπτώχου του Αγίου Παντελεήμονα, Άννης και 
Παρασκευής διακρίνεται ανάμεσα βοηθώντας κι αυτή στην προετοιμασία

Ο πρόεδρος, κ. Γιάννης Ψύχος, με τον π. 
Οδυσσέα Δρόσσο

Οι καλύτεροι λουκουμάδες της παροικίας
O Θανάσης Κουρτέσης με τον π. Οδυσσέα Δρόσσο και τον γιό 

του, καθώς και τον κ. Νίκο Καραγεωργίου
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΑΣ
Για γνωστό Ελληνικό εστιατόριο & πιτσαρία

Οι ενδιαφερόμενοι καλέστε την κα Μπέτυ
647.376.7029

Ζητείται κύρια
Για να μένει εσωτερική

Πολύ καλός μισθός, Άμεση πρόσληψη

Για πληροφορίες
Τηλεφωνήστε στην κα Αναστασία

416-247-3969

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΙΟ
CAFE SERANO 

ΣΤΗΝ PAPE 

AMEΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ - ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤO:  

(416) 425-0909

Το καινούριο
Cosmos Agora

(ΣΤΟ LAWRENCE & WARDEN)

ZHTEI ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο

(416) 285-4443

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



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ46 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

27 Ιουλίου 2018
www.hellasnews-radio.com

Τ
α τραγικά γεγονότα της Κυριακής στην 
Ντάνφορθ άφησαν τον απολογισμό δύο 
νεκρών και 13 τραυματίων. Η 18χρονη 
Reese Fallon που μόλις είχε αποφοιτή-

σει και ετοιμαζόταν για τη Νοσηλευτική και η 
10χρονη Ελληνίδα Julianna Kozis, που ακόμη 
δεν είχε αρχίσει ουσιαστικά τη ζωή της, είναι τα 
δύο θύματα που έχασαν την ζωή τους ενώ απο-
λάμβαναν ένα όμορφο κυριακάτικο βράδυ με 
φίλους και γονείς αντίστοιχα. 
Ο δράστης, για τον οποίο δεν θα θέλαμε να ανα-
φερθούμε περισσότερο, βρέθηκε νεκρός λίγα 
μετρά πιο κάτω από το σημείο όπου σκόρπισε 
τον πανικό και τον θάνατο.  Το συμβάν σημει-
ώθηκε το ίδιο σαββατοκύριακο όπου η αστυ-
νομία είχε αναθέσει μεγαλύτερο αριθμό αστυ-
νομικών από τις 7μμ ως τις 3πμ για να αντιμε-
τωπίσει το μεγάλο κύμα εγκληματικότητας που 
πραγματοποιείται στο Τορόντο με την συμβολή 
πυροβόλων όπλων. Από την πρώτη στιγμή που 
έγινε γνωστό το περιστατικό, η ελληνικής κατα-
γωγής Δημοτική Σύμβουλος, κα Μαρία Φραγ-
γεδάκη, βρέθηκε με τους συναδέλφους της στον 
τόπο του εγκλήματος προσφέροντας τις υπηρε-

σίες της.
Η 18χρονη Reese είχε διαλέξει την περιοχή της 
Ντάνφορθ για να περάσει το απόγευμα της 
γιορτάζοντας τα γενέθλια φίλης της. Η Reese 
απεβίωσε στο σημείο όπου πυροβολήθηκε 
βάναυσα, ενώ η φίλη της, η Emma, που ήταν 
ακριβώς δίπλα της, βρίσκεται ακόμη στο νοσο-
κομείο από τη σφαίρα που τη βρήκε στον γοφό. 
Ο κόσμος που έτρεξε να βοηθήσει τους τραυ-
ματίες, παρά το γεγονός πως ο δράστης δεν είχε 
ακόμη τελειώσει να πυροβολεί αδίκως προς 

τους αμέριμνους κι αθώους θαμώνες των μαγα-
ζιών της Ντάνφορθ, δεν κατάφεραν να σώσουν 
την άτυχη 18χρονη και ήταν η πρώτη γνωστή 
απώλεια στον τραγικό απολογισμό της Κυρια-
κής.

Για την Reese, που είχε όνειρα και ετοιμαζόταν 
για τις σπουδές της στην νοσηλευτική, η ζωή 
κόπηκε άδικα ένα όμορφο βραδινό σε μία από 
τις καλύτερες περιοχές του Τορόντο που τυγχά-
νει να ονομάζεται Greek Town. Κι ενώ η Reese 
έχανε την ζωή της, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα 
ο δράστης θα σημάδευε και το δεύτερο θύμα 
του, την μικρότερη σε ηλικία. Ένα παιδί που δεν 
πρόλαβε να μεγαλώσει. Ένα παιδί που πέρναγε 
με την οικογένεια της λίγες στιγμές ξεγνοιασιάς, 
ενώ απολάμβανε το παγωτό της.

Ο δράστης σημάδεψε προς την τζαμαρία του 
γνωστού Café Demetre με την σφαίρα να δια-
περνά το τζάμι και να καταλήγει στο λαιμό της 
Juliannas. Ο πατέρας της που δεν μπόρεσε να 
την βοηθήσει καθώς ήταν και ο ίδιος τραυματι-
σμένος στο πόδι έβλεπε το παιδί του σιγά σιγά 
να χάνετε και την σύζυγο του σε απόγνωση, 
ανήμπορη, να προσπαθεί να σώσει το αγγε-
λούδι της. Η Julianna πάλεψε, μεταφέρθηκε στο 
νοσοκομείο ζωντανή, ωστόσο, δεν τα κατά-
φερε καθώς το τραύμα της αποδείχτηκε θανα-

τηφόρο. Η 10χρόνη, που άφησε πίσω της τους 
γονείς της και τον μικρότερο της αδελφό, είναι 
ελληνικής καταγωγής. Λάτρευε την συγχρονι-
σμένη κολύμβηση και τον χορό και είχε μεγάλη 
αδυναμία στον αδελφό της. Διέμενε στο Μάρ-
καμ με ολόκληρη την κοινωνία να είναι συγκλο-
νισμένη από τον τραγικό της θάνατο. 
Προς τιμήν της, το Δημαρχείο κρατά μεσί-
στιες τις σημαίες όπως και στο σχολείο όπου 
φοιτούσε, ενώ η οικογένεια της –όπως είναι 
λογικό- δεν είναι έτοιμη να παραχωρήσει ανα-

κοινώσεις και να πει λεπτομέρειες για το περι-
στατικό, ζητώντας ιδιωτικότητα. Πώς να το 
κάνουν άλλωστε όταν χάθηκε μία τόση πολύ-
τιμή ζωή, αυτή παιδιού τους, την μονάκρι-
βης κόρης τους; Αυτό που συνέβη δεν έπληξε 
μονάχα τους Έλληνες αλλά ολόκληρο τον πλα-
νήτη. Δύο αθώες και πολύ νέες ζωές, που ουσι-
αστικά καμία από τις δύο δεν είχε ακόμη καλά-
καλά βγει για να νοιώσει τι σημαίνει η ζωή, 
χάθηκαν τόσο απρόσμενα και τόσο άδικα. Απο-
λαμβάνοντας στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα, 

γελώντας, τρώγοντας στην καρδιά της ελληνικής 
μας παροικίας.
Την Τετάρτη σημειώθηκε τελετή προς τιμήν των 
θυμάτων στην πλατεία του Μεγάλου Αλεξάν-
δρου όπου κάποιες χιλιάδες κόσμου μαζεύτηκε 
για να δείξει πως οι κάτοικοι του Τορόντο δεν 
φοβούνται και δεν τρομοκρατούνται. Στιγμές 
σαν και αυτές θα πρέπει να δείξουμε την ενό-
τητα μας και να βοηθήσουμε όπως μπορούμε 
τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις που βρέθη-
καν μάρτυρες σε μία τέτοια τραγική περίσταση. 

#wearedanforth

ΠΗΓΗ: TORONTO SUN
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 Antonella Fiordelisi:
Αθλητικό καλοκαίρι

Η εντυπωσιακή 
κουκλάρα διαθέτει 
τρομερές καμπύλες 
και κορμί που 
δύσκολα θα 
συναντήσεις κάποιο 
ψεγάδι, κάτι που 
είναι φυσιολογικό αν 
σκεφτεί κάποιος πως 
ασχολείται χρόνια 
με τον αθλητισμό 
και έχει πολλές 
διακρίσεις στην 
χώρα της.

Βλέπετε, η Αντονέλα 
Φιορνελίσι, για 
την οποία και σας 
γράφουμε είναι 
ξιφομάχος και μέλος 
της εθνικής ομάδας 
της Ιταλίας, έχοντας 
στο ενεργητικό της 
πολλές παρουσίες σε 
μεγάλα events.

Όμως, αυτό 
που προκαλεί 
αναστάτωση είναι 
οι καυτές πόζες που 
βάζει στο Instagram 
της, καθώς πολλές 
φορές δοκιμάζει τα 
όρια και τις αντοχές 
του ανδρικού 
πληθυσμού. 
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Ο 
Μάνος Πίντζης πήγε στο Μάτι για να δει τις καταστροφές και να 
βοηθήσει όπου μπορούσε τους πληγέντες και εντόπισε τον σκύλο 
της Χρύσας Σπηλιώτη που αγνοείται με τον σύζυγό της, Δημήτρη 
Τουρναβίτη.

«Ξεκίνησα και έμπαινα από σπίτι σε σπίτι για να βρω οτιδήποτε, κατέβηκα 
και στις παραλίες και ανακάλυψα ένα σκυλάκι που ήταν ψιλό καμένο στην 
πλάτη. Ήταν πάρα πολύ αγριεμένο, δεν μπορούσα να το τραβήξω και άρχισα 
να ζητάω βοήθεια από 
κάποιον ειδικό που να 
ξέρει να μου πει πώς θα 
τραβήξω ένα σκυλί που 
είναι αγριεμένο», ανέ-
φερε ο Μάνος Πίντζης.
Και πρόσθεσε: «Με 
πήρε τηλέφωνο χθες η 
κόρη της Χρύσας Σπη-
λιώτη και μου είπε ότι το 
σκυλάκι είναι της Χρύ-
σας Σπηλιώτη. Μαζί με 
το σκυλάκι βρήκα κι ένα 
t-shirt λευκό, το οποίο 
μου είπε ότι ήταν του 
μπαμπά της. Μακάρι να 
βρεθεί η Χρύσα και όλος 
ο κόσμος. Ήταν πραγμα-
τικά κόλαση αυτό που 
συνέβη εκεί πάνω».

Έλενα Παπαρίζου: 

Αισθάνομαι βαθιά 

θλίψη 

Τη συμπαράστασή της στους 
συνανθρώπους μας που δοκιμά-
ζονται εξέφρασε η Έλενα Παπαρί-
ζου μέσα από τον προσωπικό της 
λογαριασμό της στο Instagram.«Αι-
σθάνομαι βαθιά θλίψη για τις δοκι-
μασίες που περνάει η χώρα μας 
τα τελευταία 24ωρα. Η σκέψη μου 
είναι στους ανθρώπους που έφυ-
γαν άδικα και στις οικογένειες τους, 
σε αυτούς που βρίσκονται στα 
νοσοκομεία, σε αυτούς που έχα-
σαν όλη τη περιουσία τους μέσα σε 
λίγες ώρες. Δύναμη… κουράγιο και 
ο Θεός να είναι μαζί μας».

Αντόνιο Μπαντέρας: Η 

καρδιά μου είναι στους 

Έλληνες

Ο διάσημος σταρ του Χόλι-
γουντ εξέφρασε τη συμπα-
ράστασή του στην Ελλάδα 
και στον ελληνικό λαό μέσω 
ανάρτησής του στο Twitter. 
Όπως έγραψε, η καρδιά του 
είναι με τους Έλληνες, οι 
οποίοι υποφέρουν από τις 
τρομακτικές συνέπειες της 
πυρκαγιάς. Το μήνυμα είναι 
στα αγγλικά και στα ισπανικά, 
ενώ ο Αντόνιο Μπαντέρας 
έχει προσθέσει στην ανάρ-
τησή του μία φωτογραφία 
από το φλεγόμενο τοπίο.

Ολοσχερώς κάηκε το σπίτι 
της Ζωζώς Σαπουντζάκη στην 
Κινέτα από την καταστρο-
φική πυρκαγιά. «Δεν έμεινε 
τίποτα. Ούτε τα μάρμαρα. Επι-
σκέφθηκα το σπίτι σήμερα στις 
6:30 το πρωί και δεν το πίστευα. 
Κάηκε μέχρι και το ψυγείο, 
τόσο δυνατή ήταν η πυρκαγιά. 
Μια καριέρα ετών έγινε στά-
χτη. Σήμερα δεν έχω ρούχα να 
φορέσω. Κάηκαν οι ντουλάπες 
μου, οι αναμνήσεις μου, όλα! 
Εκεί μέσα είχα όλη μου τη ζωή.»

Μάνος Πίντζης για Χρύσα 
Σπηλιώτη: Βρήκα μισοκαμένο 
το σκυλάκι της

Χάρης Ρώμας: Πυροσβέστες 
γλίτωσαν το σπίτι του την 
τελευταία στιγμή

Σαπουντζάκη: «Έγινε 

στάχτη όλη μου η 

ζωή» 

Ε
υθείες βολές προς τον δήμαρχο Μα-
ραθώνα Ηλία Ψινάκη ρίχνει η κόρη 
της Νίκης Βίσση και ανιψιά της Άννας 
Βίσση, Βέρα Μπούφη. Το σπίτι της 

κυρίας Νίκης Βίσση είναι ένα από τα χιλιάδες 
σπίτια που καταστράφηκαν ολοσχερώς στις 
φονικές πυρκαγιές της περασμένης Δευτέ-
ρας. Η Βέρα Μπούφη έχει ανεβάσει δύο φω-

τογραφίες στα Instastories όπου όπως φαί-
νεται από το σπίτι της δεν έχει μείνει τίπο-
τα όρθιο. Έχει καταστραφεί ολοσχερώς και 
φαίνεται σαν να έχει βομβαρδιστεί. «Ο Ηλίας 
Ψινάκης μας κορόιδευε μέσα στη μούρη μας 
και φυσικά ήταν ψέμματα ότι κάηκε το σπίτι 
του γιατί μια χαρά ήταν», αναφέρει στο οργι-
σμένο μήνυμά της η Βέρα Μπούφη

Οργή κατά Ψινάκη από την κόρη της 
Νίκης Βίσση

O 
Χάρης Ρώμας 
παραλίγο και 
αυτός να χά-
σει το σπίτι 

του στην Κινέτα. Ο γνω-
στός ηθοποιός μέσα από 
τον προσωπικό του λο-
γαριασμό στο Facebook 
ευχαρίστησε τους πυρο-
σβέστες που την τελευ-
ταία στιγμή έσωσαν το 
σπίτι του.
«Θέλω από το βάθος της 
καρδιάς μου να ευχα-
ριστήσω τους ΗΡΩΕΣ 
πυροσβέστες που επι-
χείρησαν στη Κινέτα 
και έσωσαν τελευταία 
στιγμή το σπίτι μου. 
ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΠΟΛΥ 
ΜΙΚΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΑΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΚΛΙΝΟΜΑΙ 
ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΑ ΣΑΣ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!», αναφέρει 
στο μήνυμά του ο ηθο-
ποιός.

Λόγω εθνικού πένθους, οι σελίδες αυτές θα φιλοξενήσουν δηλώσεις καλλιτεχνών για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική
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Τ
ο κύμα συμπαράστα-
σης προς τη χώρα μας 
είναι μεγάλο και έρ-
χεται από όλα τα μή-

κη και πλάτη του πλανήτη. Πο-
δοσφαιρικές ομάδες, αθλητές, 
τραγουδιστές, ηθοποιοί και 
πολλοί επώνυμοι έχουν εκφρά-
σει δημοσίως την συμπαρά-
στασή τους στον ελληνικό λαό. 
Η Ελληνοαμερικανίδα ηθοποι-
ός Μέλια Κρέιλινγκ, η οποία έχει 
γίνει διάσημη από την ταινία «Οι 
φύλακες του Γαλαξία» ξεκίνησε 
καμπάνια για να συγκεντρώσει 
χρήματα για τους πληγέντες. Πα-
ρόλο που η ηθοποιός Κρέιλινγκ 
δραστηριοποιείται στην Αμερική, 
η ίδια είναι λάτρης της Ελλάδας 
και κάνει κάθε χρόνο διακοπές 
στα ελληνικά νησιά. Βλέποντας τις 
τεράστιες καταστροφές στην Ατ-
τική καθώς και τις αντίξοες συνθήκες που 
έχουν να αντιμετωπίσουν οι πληγέντες α-
ποφάσισε να ξεκινήσει μία καμπάνια συ-

γκέντρωσης 
χρημάτων για τους πυρόπληκτους. Η 

ηθοποιός έχει καταφέρει ήδη να συγκε-
ντρώσει πάνω από 10 χιλιάδες δολάρια 
για τον σκοπό αυτό.

O 
Β ρ α ζ ι λ ι ά ν ο ς 
πρώην άσος 
του ποδοσφαί-
ρου Ροναλντί-

νιο προστίθεται στη λίστα 
των διάσημων ανά τον κό-
σμο που έχουν εκφράσει 
τη λύπη τους για την τρα-
γωδία που βιώνει η Ελλά-
δα τα τελευταία 24ωρα α-
πό την πύρινη λαίλαπα 
στην Ανατολική Αττική.
Ο «μάγος» της «στρογ-
γυλής Θεάς» ανέβασε το 
απόγευμα της Πέμπτης 
στο λογαριασμό του στο 
Instagram μία φωτογρα-
φία, στην οποία απαθα-
νατίζεται να προσεύχεται 
μπροστά στην ελληνική 
σημαία και τον Παρθε-
νώνα, συνοδεύοντάς την 
με το εξής μήνυμα γραμ-
μένο στα ελληνικά:
«Πονάω για την Ελλάδα 
μας και την Αθήνα μας. 
Κουράγιο Έλληνες αδελ-
φοί μου, η σκέψη και οι 
προσευχές μου μαζί», 
ε νώ  έ βα λ ε  ha sht ag 
#PrayForGreece και την 
ελληνική σημαία.

Το μήνυμα του Ροναλντίνιο: Πονάω 
για την Ελλάδα μας

Τ
ην αμέριστη 
σ υ μ π α ρ ά -
στασή της, 
αλλά και την 

υπόσχεσή της ότι θα 
συνδράμει στην προ-
σπάθεια ανακούφι-
σης των πληγέντων α-
πό τις πυρκαγιές εξέ-
φρασε η δούκισσα του 
Γιορκ, Σάρα Φέργκιου-
σον, σε συνάντηση που 
είχε με την υπουργό 
Τουρισμού Ελενα Κου-
ντουρά, στην Αθήνα.
«Είμαι φιλάνθρωπος 
και είναι εντυπωσιακό 
το πως όλοι δουλεύουν 
σκληρά για να βοηθή-
σουν τον συνάνθρωπό 
τους. Και είμαστε εδώ 
για να βοηθήσουμε. Η 
Ελλάδα είναι μια πολύ 
όμορφη χώρα. Και είναι 
σημαντικό να το πούμε 
αυτό σε όλα τα μέσα ενη-
μέρωσης και ο κόσμος 
πρέπει να έλθει και να δει 
πόσο όμορφη είναι» ανέ-
φερε χαρακτηριστικά.

Ηθοποιός του Χόλιγουντ 
ξεκίνησε καμπάνια για τους 
πυρόπληκτους της Αττικής

H συμπαράσταση της Μαρίας 
Μενούνος: Σας έχω στην καρδιά μου

Τ
α μάτια όλου του πλανήτη είναι 
στραμμένα στην χώρα μας μετά 
την τραγωδία με τα 81 θύματα, που 
προκάλεσαν οι φονικές πυρκαγιές 

στην Αττική. Τα μηνύματα που φτάνουν εί-
ναι υποστηρικτικά και έρχονται από πολ-
λούς διάσημους σταρ. Και η Μαρία Μενού-
νος εξέφρασε την συμπαράστασή της στον 
ελληνικό λαό. Η γνωστή παρουσιάστρια, 
μέσα από το Ιnstagram της, εξέφρασε την 
λύπη της. Δημοσίευσε μια φωτογραφία 
στην οποία απεικονίζεται να φοράει ένα 
μπλουζάκι με το μήνυμα Love Greece, ενώ 
στην λεζάντα γράφει:
«Οι φωτιές έχουν καταστρέψει την Αθήνα. 

Οι άνθρωποι κολυμπούν για να σωθούν. 
“Η Ελλάδα θρηνεί και στη μνήμη των 
ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, 
κηρύσσουμε τριήμερο πένθος, είπε ο πρω-
θυπουργός της Ελλάδας Τσίπρας. Όμως 
δεν πρέπει να αφήνουμε το πένθος να μας 
καταβάλλει. Αυτές οι ώρες, είναι ώρες 
αγώνα, ενότητας, κουράγιου και προπα-
ντός αλληλεγγύης”. Οι σκέψεις μου και οι 
προσευχές μου είναι με εκείνους που έχα-
σαν τις ζωές τους, όσους έχουν πληγεί και 
τους γενναίους που μάχονται στη φωτιά. 
Προσεύχομαι για μια βροχή». Η Μενούνος 
ολοκλήρωσε με την φράση «Σας έχω στην 
καρδιά μου», γραμμένη στα Ελληνικά.

Κοντά στους Έλληνες πυρόπληκτους η 
δούκισσα του Γιορκ, Σάρα Φέργκιουσον 
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Εχει απ’ όλα και για όλους – οινόφιλους, 
φιλότεχνους και φυσιολάτρες. Η 
μακεδονική πόλη με το ανθρώπινο 
πρόσωπο, τα νεοκλασικά σπίτια και την 
εντυπωσιακή ιστορία προσφέρεται 
για φθινοπωρινές-χειμωνιάτικες 
αποδράσεις

Η 
διαχρονική γοητεία της πηγάζει από 
το ανάγλυφο των οροσειρών της Ρο-
δόπης, τον ζωοδότη ποταμό Νέστο, 
το νοτιότερο δάσος ερυθρελάτης της 

Ευρώπης στην Ελατιά, την ύπαρξη του μοναδι-
κού στην Ελλάδα δάσους σημύδας και βέβαια 
το Παρθένο Δάσος του Φρακτού, ένα από τα πο-
λυτιμότερα οικοσυστήματα του πλανήτη, προ-
σφέροντας στον επισκέπτη μοναδικές εμπειρίες 
και ιδανικές αφορμές για επιστροφή στη φύση. 
Ομως και η ίδια η πόλη της Δράμας –ιδιαίτερα 
το κέντρο της– με τους άφθονους χώρους πρα-
σίνου διατηρεί έναν ανθρώπινο χαρακτήρα που 
δεν συναντάται συχνά στο αστικό περιβάλλον 
της χώρας μας.
Το περίφημο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας απο-
τελεί μια όαση 60 στρεμμάτων με άφθονα τρε-
χούμενα νερά και πολλά δέντρα. Σε αυτό το πάρ-
κο-ορόσημο αποτυπώνεται και η νεότερη ιστο-
ρία της πόλης, καθώς τριγύρω του δεσπόζουν οι 
εντυπωσιακές καπναποθήκες και τα νεοκλασικά 
σπίτια, απομεινάρια της οικονομικής άνθησης 
που ήλθε μετά το 1870, όταν η παραγωγή και το 
εμπόριο του καπνού προκάλεσαν την αύξηση 
του πληθυσμού και την ενίσχυση της εμπορι-
κής κίνησης. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1924, 
χτίστηκε η καπναποθήκη του Ελβετού καπνε-
μπόρου Χέρμαν Σπίρερ, το πιο επιβλητικό κτί-
ριο όλων, που σήμερα συνεχίζει την πορεία του 
στη σύγχρονη ιστορία της πόλης ως ξενοδοχείο 
πέντε αστέρων. Το Hydrama Grand Hotel εγκαι-
νιάστηκε τον περασμένο Απρίλιο, αποσπώντας 
εγκωμιαστικά σχόλια, κυρίως για τον σεβασμό 
που επιδείχθηκε σε αυτό το διατηρητέο μνη-
μείο βιομηχανικής αρχιτεκτονικής των αρχών 
του Μεσοπολέμου, αναβαθμίζοντας την εικόνα 
της πιο όμορφης περιοχής της πόλης, αλλά και 
του ξενοδοχειακού προϊόντος ολόκληρου του 
νομού.
Σαν χθες θυμάμαι τις συζητήσεις που είχα 
με φίλους κάθε φορά που επισκεπτόμουν τη 
Δράμα για τη φημολογούμενη μετατροπή του 
σε ξενοδοχείο. Ε, και αφού τελικά αυτή συνέβη, 
δεν μπορούσα να λείψω. Να με λοιπόν τώρα. 
Αντί να χαζεύω την καπναποθήκη από το πάρκο, 
απολαμβάνω το κρασί μου στο Warehouse 
Wine Cellar του ξενοδοχείου, υπό τις διακριτι-
κές προτάσεις του sommelier Γιώργου Σαμούτη. 
Το Hydrama Grand Hotel διαθέτει το μοναδικό 
στην Ελλάδα αυτόματο Wine Dispenser με 16 
διαφορετικούς κωδικούς από τον ελληνικό και 
τον διεθνή αμπελώνα. Αφού προμηθευτείτε 
μια κάρτα με το ποσό που επιθυμείτε να χρεω-
θείτε, επιλέγετε ανάμεσα σε δοκιμές που ποι-
κίλλουν από 25 ml (γουλιά γευσιγνωσίας: 1 έως 
2,5 ευρώ), 75 ml (μισό ποτήρι: 2 έως 5,5 ευρώ) 
και 150 ml (ολόκληρο ποτήρι: 4 έως 11 ευρώ). 
Συνοδεύοντας το κρασί σας με πιάτα αλλαντι-
κών και τυριών σε ένα καλαίσθητο περιβάλλον, 
θα ευφράνετε καρδίαν πραγματοποιώντας ένα 
όμορφο ταξίδι στον οινικό πολιτισμό της ευρύ-
τερης περιοχής.

Οίνος και Τέχνη
Η απόφαση των οινοπαραγωγών της Δρά-
μας να προωθήσουν σε μια κοινή προσπά-
θεια το brand «Wines of Drama», συμμετέχο-
ντας με κοινό περίπτερο σε διεθνείς εκθέσεις, 
roadshows, αλλά και δίνοντας έμφαση στην 
προώθηση του τόπου τους μέσω του κρασιού, 
έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αρκεί να 
βρεθείτε τον Μάιο στη «Δραμοινογνωσία» και 
θα ερωτευτείτε τόσο την πόλη όσο και τα εκλε-
κτά κρασιά της. Επί μία εβδομάδα πραγματο-
ποιούνται συναυλίες, καλλιτεχνικά δρώμενα 
και εκδηλώσεις με βάση το κρασί. Πηγαίνο-
ντας σε κάποια από τα επτά υπέροχα επισκέψιμα 
οινοποιεία της περιοχής, φροντίστε να προμη-
θευτείτε οπωσδήποτε το εξαιρετικό δραμινό 
λευκό, που έχει καθιερωθεί περισσότερο στη 
διεθνή αγορά, έναν συνδυασμό Ασύρτικου και 
Sauvignon blanc, με στόχο να χαρακτηριστεί 
ΠΟΠ.
Το γεγονός που ενέταξε την πόλη στον πολιτι-
στικό χάρτη της Ελλάδας και αργότερα του εξω-
τερικού υπήρξε το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 
Μήκους Δράμας (www.dramafilmfestival.gr). 
Ολα ξεκίνησαν όταν η παρέα που συνιστούσε 
την Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας στα 
τέλη της δεκαετίας του 1970 θέλησε να μετα-
λαμπαδεύσει την αγάπη της προς το σινεμά 
και σε άλλους ανθρώπους. Πλέον οι λάτρεις 
της 7ης τέχνης, δημιουργοί και θεατές, δίνουν 
κάθε Σεπτέμβρη ραντεβού στην πόλη. Το 2017 
συμπληρώνονται σαράντα χρόνια από τότε που 
η εξωστρέφεια και το όνειρο εκείνης της παρέας 
κέρδισαν το στοίχημα.
Η περιπλάνηση συνεχίζεται στο ιδιαίτερα καλαί-
σθητο Αρχαιολογικό Μουσείο, που μας ταξι-
δεύει στην ιστορία της περιοχής: από την Παλαι-
ολιθική Εποχή στην Εποχή του Χαλκού και του 
Σιδήρου, μέχρι την εποχή του βασιλείου του 
Φιλίππου Β΄ και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τα 
κορυφαία όμως ευρήματα του μουσείου είναι 
οι προτομές του θεού Διόνυσου που λατρευό-
ταν σε όλη τη Δράμα. Στη συνέχεια, περπατώ-
ντας επί του κεντρικού δρόμου Εθνικής Αμύ-

νης, θα συναντήσετε τον Δημοτικό Κήπο, μια 
ιδιότυπη υπαίθρια αίθουσα τέχνης. Το βλέμμα 
μαγνητίζουν αγάλματα διαφορετικών καλλιτε-
χνικών τεχνοτροπιών από δημιουργούς από 
όλο τον κόσμο που ξεπηδούν ανάμεσα στα 
δέντρα. Πρόκειται για τα απομεινάρια της ευφά-
νταστης δράσης «Καλλιτεχνικός Μάιος», κατά 
την οποία στις αρχές της δεκαετίας του 2000 η 
Δράμα φιλοξενούσε γλύπτες που δημιουργού-
σαν εδώ και χάριζαν τα έργα τους στην πόλη.
Περπατώντας στα σοκάκια της παλιάς πόλης, 
ανάμεσα στα μπακιρτζίδικα και τα μικρομά-
γαζα, αναδίδονται οι μυρωδιές από τις κουζί-
νες Ποντίων, Μικρασιατών, Μακεδόνων, Αρμε-
νίων, με κοινή συνισταμένη την αγάπη στα καυ-
τερά και τα μπαχάρια. Απόγονοι των προσφύ-
γων που συνέρρευσαν εδώ μετά τη Συνθήκη 
της Λωζάνης το 1923, γνωρίζουν καλύτερα από 
τον καθένα τα μυστικά του γαστρονομικού τους 
πολιτισμού. Για να σας ανοίξει η όρεξη, επισκε-
φτείτε κάποια από τις δύο αλλαντοποιίες που θα 
βρείτε στον δρόμο σας και δοκιμάστε παστουρ-
μάδες, σουτζούκια και καβουρμάδες. Αλλωστε 
τα τελευταία τρία χρόνια η «πιάτσα» της Δράμας 
έχει μεταφερθεί στους πεζόδρομους πέριξ της 
οδού Ελευθερίου Βενιζέλου: μικρά ταβερνάκια, 
τσιπουράδικα και καφέ-μπαρ θέτουν την παλιά 
πόλη στο προσκήνιο, δίνοντας ξανά ζωή στα 
νεοκλασικά κτίρια.

Οργιαστική φύση, Διονυσιακά δρώ-
μενα
Η ομορφιά του φθινοπώρου στην περιοχή είναι 
τα πορτοκαλοκόκκινα και κίτρινα φυλλώματα 
από τις οξιές που εναλλάσσονται με τις ποικί-
λες αποχρώσεις του πράσινου στο πιο όμορφο 
ίσως δάσος της Ελλάδας, το Παρθένο Δάσος του 
Φρακτού. Είναι η έκρηξη των χρωμάτων πριν 
από τη σιωπή του χειμώνα, οπότε και όλα θα 
ντυθούν με χιόνι. Νοτιοδυτικά, στο όρος Φαλα-
κρό, το βορειότερο χιονοδρομικό κέντρο της 
χώρας αποτελεί τους χειμερινούς μήνες έναν 
από τους σημαντικότερους πόλους έλξης εκδρο-
μέων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Διαθέτει καταφύγιο όπου μπορούν να διανυ-
κτερεύσουν έως 80 άτομα. Απέχει 46 χλμ. από 
τη Δράμα και 190 από τη Θεσσαλονίκη, ενώ στο 
πλησιέστερο χωριό, τον Βώλακα, μόλις στα 12 
χιλιόμετρα, θα βρείτε καλαίσθητους ξενώνες και 
τοπικές λιχουδιές στα ταβερνάκια, απολαμβά-
νοντας άρτια φιλοξενία από τους κατοίκους. Αν 
βρεθείτε στο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού, 
επισκεφτείτε οπωσδήποτε το πανέμορφο καφέ 
πάνω από τις πίστες, σε υψόμετρο 2.100 μ. Από 
το υπαίθριο μπαλκόνι του η θέα είναι απεριόρι-
στη. Με καθαρή ατμόσφαιρα μπορείτε να δια-
κρίνετε από το όρος Αθως στη Χαλκιδική έως τη 
Θάσο και τη Σαμοθράκη.
Σε αυτή την οργιαστική φύση οι θεοί φάνη-
καν γενναιόδωροι από αρχαιοτάτων χρόνων, 
καθώς η γη ήταν κατάλληλη για την καλλιέργεια 
της αμπέλου. Ο Διόνυσος, ο θεός του κρασιού 
και του θεάτρου, λατρεύτηκε στην περιοχή και 
ένα από τα ελάχιστα ιερά αφιερωμένα σε αυτόν 
που έχει φέρει στην επιφάνεια η αρχαιολογική 
σκαπάνη πανελλαδικά, βρίσκεται στο χωριό της 
Καλής Βρύσης. Ο ναός χρονολογείται μεταξύ 
4ου και 3ου αιώνα π.Χ. και είναι επισκέψι-
μος. Τριγύρω του βρίσκονται οι αμπελώνες 
της Δράμας. Ενδεικτικές της «διονυσιακής» 
κληρονομιάς της περιοχής είναι οι λεγόμενες 
γιορτές του Δωδεκαημέρου, που κορυφώ-
νονται κάθε χρόνο στις 6, 7 και 8 Ιανουαρίου 
στα γύρω χωριά. Η πομπή των «μπαμπούγε-
ρων» και των «αράπηδων», με τον εκκωφα-
ντικό θόρυβο που προκαλούν με τα μεγάλα 
τους κουδούνια, σκοπό έχει να «ξυπνήσει» 
τη μάνα γη. Παραπέμποντας στην πομπή των 
«Αγροτικών Διονυσίων», προετοιμάζουν το 
έδαφος για τη σπορά και φροντίζουν ώστε να 
έχει ευκαρπία και γονιμότητα. Τρεις ημέρες και 
τρεις νύχτες διαρκεί το έθιμο με πολύ γλέντι 
και χορό, υπό τους ήχους των παραδοσιακών 
οργάνων, της γκάιντας και του νταϊρέ. Μονα-
στηράκι, Καλή Βρύση, Πετρούσα, Πύργοι και 
Βώλακας είναι τα χωριά όπου –με μικρότερες ή 
μεγαλύτερες διαφορές– εορτάζεται πανηγυρικά 
το ίδιο γεγονός.

Δράμα: πληθωρική Μακεδονική εμπειρία
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

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

ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 4 ΜΕΡΙΔΕΣ)
 ª 500 γρ. ζυμαρικά της αρεσκείας σας (1 πακέτο)

Για το πέστο
 ª 200 γρ. φέτα, κομματιασμένη
 ª 1/2 φλιτζ. τσαγιού μαύρες ελιές χωρίς τα κουκούτσια
 ª 1/3 φλιτζ. τσαγιού ελαιόλαδο
 ª τα φυλλαράκια από 1/2 μάτσο μαϊντανού, χοντροκομμένα
 ª 2 κουτ. σούπας φύλλα φρέσκιας ρίγανης ή 1 κουτ. γλυκού ξερή
 ª 1 κουτ. γλυκού σουσάμι
 ª 1 κουτ. γλυκού μαυροκούκι (μαυροσούσαμο)
 ª προαιρετικά πράσινο ή μαύρο πιπέρι, φρεσκοτριμμένο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ª Βράζουμε τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες του πακέτου σε μια κατσαρόλα με 

αλατισμένο νερό που κοχλάζει και τα σουρώνουμε, φροντίζοντας, όμως, να κρατή-
σουμε 1/2 - 2/3 φλιτζ. τσαγιού από το νερό. Τα ρίχνουμε ξανά στην κατσαρόλα (εκτός 
φωτιάς). 

 ª Εν τω μεταξύ, χτυπάμε στο μούλτι το μαϊντανό και τη ρίγανη με το ελαιόλαδο μέχρι 
να ομογενοποιηθούν. Προσθέτουμε τις ελιές και χτυπάμε μέχρι να διαλυθούν. Προσθέ-
τουμε και τη φέτα και συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να διαλυθεί κι αυτή και στο τέλος 
ρίχνουμε σιγά-σιγά όσο νερό από τα βρασμένα μακαρόνια χρειάζεται για να γίνει το 
μείγμα μια παχύρρευστη σάλτσα. 

 ª Την ανακατεύουμε με τα ζεστά μακαρόνια και σερβίρουμε αμέσως. Τρίβουμε 
άφθονο μαύρο ή πράσινο πιπέρι πάνω από κάθε μερίδα και πασπαλίζουμε με το σου-
σάμι (ή τα 2 λογιών σουσάμια).

Άρωμα Κουζίνας
Ζυμαρικά με πέστο φέτας, 
ελιές και ρίγανη
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- Τι είπε το 0 στο 8;
- Μπα, μπα, βάλαμε και ζωνούλα;

Εγώ με την γυναίκα μου έ χουμε 
κάποια μυσ τ ικά γ ια να κρατάε ι ο 
γάμος:
01. Δυο φορές την εβδομάδα πηγαί-
νουμε σε ένα καλό εστιατόριο, καλό 
κρασί, καλό φαγητό και καλή παρέα. 
Αυτή πηγαίνει Τρίτες και εγώ Παρα-
σκευές.
02. Κοιμόμαστε σε ξεχωριστά κρεβά-
τια. Το δικό της είναι στην Αθήνα και 
το δικό μου στη Θεσσαλονίκη.
03. Πηγαίνω την γυναίκα μου παντού, 
αλλά πάντα βρίσκει το δρόμο για να 
γυρίσει.
04. Ρώτησα την γυναίκα μου «Που 
θέλεις να πάμε για την επέτειο μας;» 
«Κάπου που δεν έχω πάει καιρό». 
Έτσι της πρότεινα την κουζίνα!
05. Πάντα κρατιόμαστε χέρι-χέρι. Αν 
την αφήσω ψωνίζει.
06. Έχει ένα ηλεκτρικό μίξερ, ηλε-
κτρική τοστιέρα και ηλεκτρικό σ τί-
φτ η.  Μου ε ίπε  «Υπάρχουν πολ-
λές συσκευές και δεν έχω μέρος να 
καθίσω». Της αγόρασα μια ηλεκτρική 
καρέκλα.
07. Μου είπε ότ ι το αυτοκίνητο δε 
πηγαίνει καλά γιατί έχει νερό στο καρ-
μπυρατέρ. Την ρώτησα που είναι το 

αυτοκίνητο και μου είπε «Στη λίμνη!»
08. Η γυναίκα μου κάνει καινούργια 
δίαιτα Καρύδες και μπανάνες, δεν 
έχασε κιλό αλλά που να την δείτε πως 
σκαρφαλώνει δέντρα τώρα.

Ένας μαθητής ρωτάει τον δάσκαλο του 
: Κύριε , αφού η γη περιστρέφεται , 
πως δεν πέφτουν οι άνθρωποι όταν 
γυρίζει ανάποδα ;
Τους κρατάει ο νόμος της βαρύτητας , 
εξηγεί ο δάσκαλος .
Καλά και πριν ψηφιστεί αυτός ο νόμος 
ποιος τους κρατούσε ;

-Μαμα εγώ έχω προίκα ;
-Φυσικά γιε μου
-Τι ;
-Την μανούλα

-Θα βγω έξω συν τοις άλλοις
-Συν τοις άλλοις; Ποιας άλλης;
-Δοτική είναι
-Α είναι και δοτική η καριόλα ε;

ΑΝ ΣΟΥ ΚΑΝΕ ΦΑΣΑΡΙΑ ΕΠΕΙΔΗ ΣΕ 
ΕΠΙΑΣΕ ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ,ΝΑ 
ΞΕΡΕΙΣ ΘΑ ΣΤΟ ΞΑΝΑΚΑΝΕΙ.ΔΕΝ 
ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

FUN

ΚΡΙΟΣ
Εξορμήσεις και ταξιδάκια ίσως βρεθούν 
το επίκεντρο των ενδιαφερόντων σας 
αυτή την εποχή. Προσοχή στις υπερβο-
λές και τις σπατάλες γιατί θα αντιμετωπί-
σετε οικονομικά προβλήματα. Προσέξτε να 
είστε νομικά κατοχυρωμένοι για οποιαδή-
ποτε ανοίγματα κάνετε. Μάθετε να ακούτε 
το περιβάλλον σας γιατί έχουν τη διάθεση 
να σας βοηθήσουν και χρησιμοποιήστε τη 
λογική σας οπωσδήποτε.

ΤΑΥΡΟΣ
Τα εργασιακά σας θέματα απαιτούν λύσεις 
και οι προσωπικές σας επιθυμίες έρχονται σε 
δεύτερη μοίρα. Δυστυχώς πρέπει να ασχο-
ληθείτε εσείς με οικονομικά ζητήματα που οι 
άλλοι δεν μπορούν. Ενεργήστε αργά και στα-
θερά σε ότι σας απασχολεί, χωρίς βιασύνη. 
Ζητήστε αποδείξεις για ότι σας υπόσχονται 
γύρω σας και μην πιστεύετε ότι ακούτε. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αυτήν την εβδομάδα πρέπει να προσέξετε 
τη συμπεριφορά σας ιδιαίτερα μέσα στο 
σπίτι σας αλλά και έξω από αυτό. Οι γύρω 
σας έχουν ενοχληθεί πολύ από τη μέχρι 
τώρα στάση σας. Η ισχυρογνωμοσύνη σας 
και το απόλυτο του χαρακτήρα συχνά δημι-
ουργούν προβλήματα. Καιρός λοιπόν να 
κάνετε κάτι για να αποκαταστήσετε τις σχέ-
σεις σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Μέρα με τη μέρα η διά-
θεσή σας βελτιώνε-
ται και οι υποθέσεις 
σας τώρα διευκολύ-
νονται και τείνουν να 
λυθούν. Οικονομικά 
υπάρχουν ευκαιρίες 
οι οποίες όμως έχουν 
κάποιο τίμημα, ψυχολο-
γικό κυρίως αλλά άλλες 
φορές και πρακτικό. Οι κοι-
νωνικές προτάσεις θα έχουν 
ενδιαφέρον και το ενδεχόμενο μιας μετα-
κίνησης ή ενός ταξιδιού, θα σας δώσει 
την ευκαιρία της ψυχικής ανανέωσης. 

ΛΕΩΝ
Όσο και αν νιώθατε δυνατοί και αισιόδο-
ξοι, δυστυχώς οι γύρω σας δεν μπορούν να 
νιώσουν τα ίδια με αποτέλεσμα να να γκρι-
νιάζουν συνεχώς. Εσείς δεν χρειάζεται να 
τρέξετε να τους λύσετε όλα τα προβλήματα. 
Αφήστε τους να προσπαθήσουν μόνοι 
τους. Ξέρουν ότι είστε καλός φίλος, αλλά 
χρειάζεται τώρα να σταθούν στα πόδια 
τους και όχι να τρέχουν συνέχεια σε εσάς.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Η εβδομάδα αυτή σας βρίσκει αρκετά προ-
βληματισμένους και κλειστούς, καθώς 
δέχεστε αυτή την εποχή τις επιδράσεις 
που έφεραν στη ζωή σας, οι υπερβολικές 
κινήσεις και ανοίγματα του παρελθόντος. 
Τα οικονομικά σας προβλήματα βρίσκο-
νται στο προσκήνιο και προσπαθείτε μέσα 
από μεσοβέζικες λύσεις, να κερδίσετε τον 
χρόνο που σας χρειάζεται, μέχρι να φέρετε 
τις καταστάσεις στα μέτρα που θέλετε. 

ΖΥΓΟΣ
Τώρα έχετε την ευκαιρία να αλλάξετε, να 
βελτιωθείτει, να εξελιχθείτε και να προ-
σεγγίσετε ξανά τους ανθρώπους και να 
αναζητήσετε τη συντροφιά και την πλήρη 
ένταξή σας στο κοινωνικό σύνολο. Μέσα 
από τη διαδικασία αυτή θα δείτε τους 
άλλους από διαφορετικό πρίσμα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Κανείς δεν έχασε ποτέ ακούγοντας δια-
φορετικές γνώμες. Αυτό δεν σημαίνει 
ότι πρέπει να περιμένετε μόνος σας στη 
γωνία. Το αντίθετο μάλιστα. Εσείς θα έχετε 
την πρωτοβουλία των κινήσεων. Οι κόποι 
σας ανταμείβονται και οι προσπάθειές 
σας αναγνωρίζονται. Θα κερδίσετε τη 
συμπάθεια όχι μόνο των εργοδοτών αλλά 
και των συναδέλφων σας, κάτι που αξίζει 
πολύ περισσότερο από όλες τις οικονομι-
κές απολαβές.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Το νόημα της παροιμίας «Των φρονί-
μων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύ-
ουν» καλείστε να καταλάβετε και κατά 
κάποιο τρόπο να εφαρμόσετε μέσα στις 
επόμενες ημέρες. Στην πραγματικότητα 
οι άνθρωποι θυμούνται πολύ περισσό-
τερα πράγματα από όσα νομίζουμε. Κάντε 
καλή εντύπωση σε ορισμένα άτομα, που 

κάποια στιγμή στο μέλλον η γνώμη 
τους θα είναι καθοριστική για 

την εξέλιξή σας. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Η ανάγκη σας γ ια 
επαγγελματική και 
κοινωνική καταξίωση 
είναι μεγάλη. Όμως 
αυτός ο αγώνας όταν 

γίνεται με υπερβολή 
είναι πολύ πιθανό να 

δημιουργεί συγκρούσεις 
και μάλιστα με κοντινά σας 

άτομα. Ευτυχώς κάτι σώζετε την 
τελευταία στιγμή. Προσέχετε την υγεία 
σας και μην αφήνετε τον εαυτό σας να 
εκτεθεί σε κινδύνους. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Δύσκολα ή εύκολα θα κάνετε αυτό που 
θέλετε. Αποδεχθείτε αυτά που δεν μπο-
ρείτε να αλλάξετε και χαλαρώστε με 
φίλους. Η περίοδος αυτή θα σας κάνει 
λίγο περισσότερο εσωστρεφείς. Στη δου-
λειά σας οι πολύ καλές μέρες αυτού του 
μήνα επιτρέπουν επιτυχημένες συμφωνίες 
και συναλλαγές.

ΙΧΘΕΙΣ
Είναι πιθανό… μα πολύ πιθανό η προ-
σωπική σας ζωή να αποκτήσει πολύ 
περισσότερο σασπένς και όσο και αν 
δεν σας αρέσουν «τα ξαφνικά» μάλ-
λον θα πρέπει να αρχίσετε να ζείτε με 
αυτή την ιδέα!!! Το καλό είναι ότι τώρα 
ξέρετε ακριβώς τι θέλετε γενικώς από 
τη ζωή σας και μάλιστα είστε διατε-
θειμένοι να το επιδιώξετε. Προσοχή 
όμως… οι φίλοι πρέπει να παραμεί-
νουν φίλοι!! Από εσάς εξαρτάται!!

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Κοσμούσαν εκκλησιές, 
δημόσια κτίρια και επαύλεις 
σε όλη την επικράτεια 
του ελλαδικού χώρου κι 
εκπλήσσουν για τον αριθμό, 
την άρτια τεχνική, τη θεματική 
ποικιλία των παραστάσεων. 

Θ
α ήταν αδύνατον να φα-
νταστούμε τον πλούτο 
και την έκταση της πολύ-
χρωμης επιδαπέδιας τέ-

χνης κατά την ύστερη αρχαιότητα 
στη χώρα μας χωρίς την εκδοτική 
σειρά «Σύνταγμα (corpus) των ψη-
φιδωτών δαπέδων της Ελλάδος» 
της Παναγιώτας Ασημακοπού-
λου-Ατζακά, που αποτελεί καρπό 
ενός από τα αρχαιότερα ερευνητικά 
προγράμματα του Κέντρου Βυζα-
ντινών Ερευνών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Μεμονωμένα ψηφιδωτά έργα θαυ-
μάζουμε στα μουσεία, στους υπαί-
θριους αρχαιολογικούς χώρους 
και στα ανασκαφικά ευρήματα 
που έρχονται συνεχώς στο φως 
έως σήμερα σε απίθανες γωνιές. 
Η μεγάλη εικόνα ωστόσο από το 
ανεξάντλητο θαυμαστό ψηφι-
δωτό σύμπαν του αρχαίου κόσμου 
απλωμένη στις τέσσερις εκδόσεις, 
που κυκλοφόρησαν έως σήμερα, 
είναι αποκαλυπτική.
Τα συμπεράσματα που προκύ-
πτουν από το εκτενές πληροφορι-
ακό και φωτογραφικό υλικό για τα 
ψηφιδωτά έργα από στα τέλη του 
5ου - αρχές 4ου π.Χ. αιώνα έως το 
τέλος της ύστερης αρχαιότητας (7ο 
μ.Χ. αιώνα) είναι πολλά. Μια πρώτη 

εκτίμηση είναι ότι αν η Ελλάδα διέ-
σωζε όλα τα ψηφιδωτά δάπεδα ή 
αν μπορούσε να αναδείξει εκείνα 
τα οποία, πολλές φορές κατά τύχη, 
γλίτωσαν από την καταστροφή, 
κάθε περιφέρεια, ακόμη και κάθε 
νομός, θα είχε και ένα μουσείο 
ψηφιδωτής διακόσμησης.
Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, όσα 
είχαν την τύχη να βρίσκονται σε 
θέσεις που παρέμειναν αδιατάρα-
κτες και αδόμητες από την εποχή 
της εγκατάλειψης με τα λείψανα της 
αρχαίας κατοίκησης καλά φυλαγ-
μένα στη γη διατηρήθηκαν στο 
σύνολό τους αλώβητα, με ευτυχέ-
στερες περιπτώσεις των Φιλίππων, 
της Αμφίπολης και του Δίου.
Αντίθετα, στις αρχαίες πόλεις και 
στους αρχαίους οικισμούς η ζωή 

των οποίων συνεχίστηκε αδιάσπα-
στα έως σήμερα, τα περισσότερα 
δεν είχαν την ίδια μοίρα.
Η οικοδομική έξαρση σε ορι-
σμένα αστικά κέντρα κυρίως μετά 
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο είχε ως 
αποτέλεσμα την επάλληλη οικι-
στική διαστρωμάτωση. Η πορεία 
των ευρημάτων ήταν προκαθο-
ρισμένη: διατήρηση σε υπόγεια, 
διατήρηση σε κάποιον ελεύθερο 
χώρο της οικοδομής ή αποκόλ-
ληση και, σε ορισμένες περιπτώ-
σεις –κυρίως στο παρελθόν–, κατά-
χωση των αρχαίων μαζί με τα ψηφι-
δωτά. Ενδεικτικά παραδείγματα, 
εκτός από τη Θεσσαλονίκη, είναι 
η Βέροια, στην οποία πολλά από 
τα ψηφιδωτά που αποκολλήθηκαν 
κατά τη διάρκεια δεκαετιών φυλάσ-

σονται συγκεντρωμένα σε υπόγεια 
οικοδομής κάτω από ιδιαίτερα 
δυσμενείς συνθήκες.
Αυτήν την ορατή και αόρατη, γνω-
στή και άγνωστη στη βιβλιογραφία 
μνημειακή τέχνη συγκεντρώνει το 
«Σύνταγμα». Οι τέσσερις τόμοι που 
κυκλοφόρησαν διαδοχικά απ το 
1974 έως σήμερα είναι ένας επιστη-
μονικός άθλος. Αποτελεί έργο ζωής 
της ομότιμης καθηγήτριας Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Π. 
Ασημακοπούλου-Ατζακά, η οποία 
κατάφερε να ολοκληρώσει, τουλά-
χιστον ερευνητικά, το σύνολο των 
ψηφιδωτών δαπέδων της χώρας 
για να κλείσει εκδοτικά το μεγαλό-
πνοο έργο με την πέμπτη περιοχή, 
της «Θεσσαλίας και της Ηπείρου».

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γ
ια να καταλάβεις την έκθεση της Σμαράγδας 
Σκούρτα στο Μπελλώνειο Ιδρυμα στη Σαντο-
ρίνη, για να αφεθείς στη σαγήνη του έργου της, 
πρέπει να πας πίσω στον χρόνο, στις πολλές 

και διαφορετικές διαδρομές που ακολούθησε στη 
μακρά εκπαιδευτική της πορεία: από τις σπουδές 
γλυπτικής σε μάρμαρο αρχικά στη Σχολή της Τήνου 
και στη συνέχεια ζωγραφικής, γλυπτικής και χαρα-
κτικής στην ΑΣΚΤ της Αθήνας. Στη συνέχεια, παρα-
κολούθησε μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ecole 
des beaux Arts στο Παρίσι και τεχνική της διαφάνειας 
της ρωσικής εικόνας πάλι στο Παρίσι και βυζαντινή 
εικόνα στο μοναστήρι «Ευαγγελισμός» στην Πάτμο.
Ετσι, το Βυζάντιο και η βυζαντινή τέχνη μπήκαν 
ορμητικά στη ζωή της Σμαράγδας Σκούρτα που αυτό 
το καλοκαίρι μας δίνει από τα Φηρά της Σαντορίνης 
μια πρόγευση της νέας της δουλειάς που μελλοντικά 
θα παρουσιαστεί στην ολότητά της στο Βυζαντινό 
και Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας. Η εικαστική 
εγκατάσταση με τίτλο «Βυζαντινές Μεταγραφές, ο 
Ζωδιακός κύκλος» διαρθρώνεται πάνω στην ιδέα 
της μετάβασης από τον αρχαίο κόσμο στον βυζα-
ντινό. Στην πραγματικότητα μεταγγίζει στο κοινό και 
με έναν άλλο τρόπο το φως και τη χαρά που αναδύ-
ονται από τα διακοσμητικά μοτίβα των βυζαντινών 
χειρογράφων αγγίζοντας το πνεύμα του Βυζαντίου.

Η Σκούρτα καταπιάνεται στην εικαστική της εγκα-
τάσταση με ένα εικονογραφημένο χειρόγραφο του 
12ου αιώνα, το «Τυπικό 1199» της Ιεράς Μεγίστης 
Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Ορους. Μικρό σε 
μέγεθος, το χειρόγραφο αποτελείται από 315 φύλλα 
στα οποία περιέχονται οι τυπικές διατάξεις των ακο-
λουθιών του έτους. Οι παραστάσεις των μηνών πλαι-
σιώνονται με μια κόκκινη γραμμή και εκτείνονται 
πάνω από τις στήλες του κειμένου, μπροστά από 
κάθε μήνα. Συνοδεύονται όλες με τα αντίστοιχα 
ζώδια, οι γκριζογραφίες των οποίων δημιουργούν 

έντονη αντίθεση με τις πολύχρωμες προσωποποι-
ήσεις των μηνών. Εδώ αναπαρίστανται σχηματικά 
δύο χώροι που συγκοινωνούν μεταξύ τους: στον 
έγχρωμο χώρο διαδραματίζονται τα φαινόμενα των 
εποχών, όπου μέσα από μνημονικά σχήματα και νοη-
τικές συνθέσεις έχουμε ένα γευστικό αίσθημα του 
κόσμου. Στον έτερο χώρο των γκριζογραφιών δια-
δραματίζονται οι ευρείες συνειδησιακές μεταβο-
λές προλεκτικών μορφωμάτων. Αυτό που μένει στο 
τέλος είναι μια σύγχρονη εκδοχή του φωτεινού πνεύ-
ματος της βυζαντινής τέχνης.

Αρχαία 
εκθέματα με 
σύγχρονα 
ταίρια

T
α τελευταία χρόνια, 
γίνεται συχνά λόγος για 
τον «διάλογο» της σύγ-
χρονης τέχνης με την 

αρχαία, όμως λίγες μόνο από τις 
περιοδικές εκθέσεις, που κατά 
καιρούς έχουν φιλοξενηθεί σε 
ελληνικά μουσεία και αρχαιολο-
γικούς χώρους, κάνουν τον επι-
σκέπτη να αισθανθεί πραγμα-
τικά ότι γίνεται μάρτυρας μιας 
σιωπηλής συνομιλίας.
Ολα δείχνουν πως η έκθεση που 
εγκαινιάζεται το επόμενο Σάβ-
βατο στο Αρχαιολογικό Μου-
σείο της Μήλου, υπό τον τίτλο 
«Αρχαία μνήμη σε σύγχρονα 
έργα», θα αποτελέσει φωτεινό 
παράδειγμα όχι μόνο αρμονι-
κής συνύπαρξης αλλά και δημι-
ουργικής αλληλεπίδρασης του 
παλιού με το καινούργιο.
Οταν κλήθηκαν να εμπνευστούν 
από επιλεγμένα εκθέματα του 
μουσείου, δέκα καλλιτέχνες 
του σήμερα άφησαν τη φαντα-
σία τους ελεύθερη και φιλοτέ-
χνησαν νέα έργα που πλαισιώ-
νουν, μιμούνται και αποδομούν 
τα αρχαία ή απλώς επιχειρούν 
να αφηγηθούν τις ιστορίες τους.
Η επιτυχία του εγχειρήματος 
οφείλεται εν πολλοίς στο γεγο-
νός πως ο εμπνευστής του έχει 
τη διττή ιδιότητα του αρχαιο-
λόγου και του επιμελητή σύγ-
χρονης τέχνης: συνεργάτης του 
ιδρύματος ΔΕΣΤΕ έως το 2014, 
εδώ και λίγα χρόνια ο Πέτρος 
Κοσμάς εργάζεται ως συμβασι-
ούχος αρχαιολόγος στην Εφο-
ρεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων 
και σε αυτό το πόστο είχε την 
ιδέα για τη διοργάνωση μιας 
έκθεσης στη Μήλο. Ο ίδιος πρό-
τεινε τους συμμετέχοντες καλ-
λιτέχνες και τους «ταίριαξε» με 
εκθέματα τα οποία επέλεξαν 
μαζί με την υπεύθυνη αρχαιο-
λόγο του μουσείου και συνε-
πιμελήτρια της έκθεσης Πανα-
γιώτα Πάντου. 

Το ψηφιδωτό σύμπαν του αρχαίου κόσμου

«Αγγίζοντας» το πνεύμα του Βυζαντίου
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αθλητικά

Ο 
Ραζβάν Λουτσέσκου έκρυβε μια έκπληξη 
αναφορικά με το αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ 
στο αποψινό ματς κόντρα στη Βασιλεία 
και αυτό έχει να κάνει με την παρουσία 

του Λέο Ζαμπά.  Ο Ρουμάνος προπονητής του «Δικε-
φάλου» αποφάσισε να ξεκινήσει τον Βραζιλιάνο με-
σοεπιθετικό στην 11αδα αφήνοντας εκτός τόσο τον 
Ομάρ Ελ Καντουρί, όσο και τον Αμρ Ουάρντα.
Οι υπόλοιποι δέκα ήταν λίγο πολύ γνωστοί, με τον 
Πασχαλάκη κάτω από τα δοκάρια, Μάτος, Βαρέλα, 
Κρέσπο, Βιεϊρίνια στην τετράδα της άμυνας, Κάνιας 
και Μαουρίσιο ως εσωτερικοί μέσοι, Ζαμπά και 
Λημνιό στα δύο άκρα της επίθεσης, τον Πέλκα πίσω 
από τον μοναδικό προωθημένο Πρίγιοβιτς.
H κατάμεστη Τούμπα και οι περίπου 
25.000 ΠΑΟΚτσήδες προσπάθησαν 
να δώσουν ώθηση στον ΠΑΟΚ, όμως 
η Βασιλεία ήταν αυτή που έχασε την 
πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Στο 12’ ο 
Αγέτι (καλυπτόμενος από το Μάτος) 
γύρισε την μπάλα στο ύψος του 
πέναλτι, ωστόσο το πλασέ του Στόκερ 
έστειλε την μπάλα να περάσει βασανιστικά 
δίπλα από το κάθετο δοκάρι της εστίας του 
εξουδετερωμένου Πασχαλάκη.
Οι «ασπρόμαυροι» θέλησαν να απαντήσουν κυρίως 
από στημένες μπάλες και σέντρες, αλλά αυτό δεν ήταν 
και ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος απέναντι στους 
υψηλόσωμους Ελβετούς αμυντικούς. Η πιο καλή 
στιγμή τους ήταν η κεφαλιά του Βαρέλα (22’) από την 
σέντρα του Πέλκα, που όμως δεν βρήκε δίχτυα.
Στο 25’ ο ΠΑΟΚ έβαλε κάτω την μπάλα, Βιεϊρίνια και 
Πέλκας συνδυάστηκαν πανέμορφα, ωστόσο η κατα-
πληκτική ενέργεια και το σουτ του Κάνιας εξουδετε-
ρώθηκε από τον τερματοφύλακα της Βασιλείας. Κάτι 
που δεν έγινε επτά λεπτά αργότερα…
Η βολίδα (με το αριστερό, παρακαλώ) του Χοσέ 
Κάνιας έστειλε με απίστευτη ταχύτητα την μπάλα 
να καρφωθεί στο παραθυράκι της εστίας του Ομλιν 
και τον ΠΑΟΚ να παίρνει το προβάδισμα με το απί-
στευτο, μοναδικό, εκπληκτικό γκολ του Ισπανού 
χαφ!!!
Η ευκαιρία του Μάτος (36’) έδειξε ότι ο «Δικέφαλος» 
δε θα συμβιβαζόταν εύκολα με το 1-0. Το έψαξε και 
με το σουτ του Λημνιού (45’), αλλά και με την ενέρ-

γεια του Βιεϊρίνια στις καθυστερήσεις του ημιχρό-
νου. Όλα αυτά λίγο προτού ο Στόκερ φύγει και πάλι 
στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ, αλλά το σουτ του 
Ελβετού διεθνή μεσοεπιθετικού έστειλε την μπάλα 
πάνω από το δοκάρι της εστίας του Πασχαλάκη…
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με την ελληνική ομάδα 
να χάνει σπουδαία ευκαιρία. Το πάθος και το πεί-
σμα του Ζαμπά την έφεραν μπροστά από την εστία 
της Βασιλείας, ωστόσο στο 55’ από την συστημένη 
σέντρα του νεαρού Βραζιλιάνου και το πλασέ στην 
κίνηση του Λημνιού, ο Ομλιν αντέδρασε εκπληκτικά 
στέλνοντας την μπάλα σε κόρνερ.
Με την κούραση να αρχίζει να επιβαρύνει τις κινή-

σεις των 22 ποδοσφαιριστών, ο ΠΑΟΚ έδειξε 
να θέλει περισσότερο να διαχειριστεί το 

υπέρ του 1-0 και παράλληλα να ανα-
ζητά τη μια φάση που θα του έφερνε 
το δεύτερο γκολ. Το άγγιξε στο 71’ με 
το πλασέ του Ζαμπά, την ίδια στιγμή 
που ο Βραζιλιάνος ζητούσε να γίνει 
αλλαγή, καθώς είχε μείνει από δυνά-

μεις. Η όμορφη ενέργεια και το σουτ του 
Πέλκα (76’) έφερε τους «ασπρόμαυρους» 

κοντά στο 2-0, με τη Βασιλεία να έχει περισσό-
τερη ώρα την μπάλα στην κατοχή της, αλλά τους παί-
κτες της να μην μπορούν να απειλήσουν τον Πασχα-
λάκη.  
Στη μοναδική φάση που ουσιαστικά ο Πρίγιοβιτς 
φάνηκε στο ματς ήρθε το δεύτερο γκολ για το «Δικέ-
φαλο». Ο Σέρβος κουβάλησε την μπάλα, άνοιξε 
σωστά στον Λημνιό από την σέντρα του οποίου ο 
«Πρίγιο-γκολ» την κάρφωσε στα δίχτυα της Βασι-
λείας!
Και εκεί που η Τούμπα είχε πάρει… φωτιά, ξαφ-
νικά «πάγωσε» με το φθηνό γκολ που δέχθηκε ο 
ΠΑΟΚ. Σέντρα του Στόκερ, αδράνεια της άμυνας και 
με κεφαλιά ο  Αγέτι σημείωσε το 2-1.
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Μάτος, 
Βαρέλα, Κρέσπο, Βιεϊρίνια, Κάνιας, Μαουρίσιο, 
Ζαμπά (72’ Ελ Καντουρί), Πέλκας, Λημνιός (90’ 
Σάχοφ), Πρίγιοβιτς.
Βασιλεία (Ραφαέλ Βικί): Όμλιν, Φράι, Ζούφι, Στό-
κερ, Ριβέρος, Σούτσι, Ομπερλίν (62’ Καλούλου), 
Ντιέ, Μπαλάντα, Πετρέτα (44’ Κάισερ), Αγιέτι (90’ 
Μπουά).
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Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 2-0 στο 80’ και θα μπορούσε από το πρώτο ματς να καθαρίσει 
την υπόθεση πρόκριση! Όμως σε μια περίεργη φάση η Βασιλεία μείωσε σε 2-1 και πλέον ο 
Δικέφαλος έχει πλεονέκτημα, αλλά η ρεβάνς της Ελβετίας θέλει προσοχή. 

Πήρε προβάδισμα, αλλά 
θέλει προσοχή! Το χειρότερο ξεκίνημα επί Νταμίρ Κάναντι έκανε ο Ατρόμητος στο 

παιχνίδι με την Ντινάμο στο Μπρεστ. Οι Περιστεριώτες, έκαναν 
πάρα πολλά αβίαστα λάθη και πριν καλά καλά το καταλάβουν βρέ-
θηκαν πίσω στο σκορ. Μόλις στο 5’, ο Ρισβάνης έκανε λάθος πάσα, 

ο Οσουτσούκου έκλεψε και ο Χατζηισαΐας τελευταία στιγμή τον πρόλαβε 
και με προβολή παραχώρησε κόρνερ. Από το κόρνερ αυτό, ο Φιλίποβιτς 
έπιασε την άμυνα του Ατρόμητου στον ύπνο και από το δεύτερο δοκάρι 
με πλασέ έκανε το 1-0.
Τα χειρότερα δεν είχαν έρθει ακόμα όμως για την ελληνική ομάδα... Στο 
13ο λεπτό, μετά από γύρισμα του Φερέιρα, η μπάλα βρήκε στο χέρι του 
Μάντσον και ο Ισπανός ρέφερι σωστά έδειξε την άσπρη βούλα. Την εκτέ-
λεση ανέλαβε ο Σαβίτσκι, ο οποίος κέρδισε τον Μίρκοβιτς κι έγραψε το 
2-0 σοκάροντας για τα καλά τον Ατρόμητο ο οποίος πλέον έπρεπε να βγει 
μπροστά και να τα παίξει όλα για όλα...
Το πρώτο μέρος έκλεισε, με τον Κουλούρη την τελευταία στιγμή να μην 
προλαβαίνει να σουτάρει μέσα από την περιοχή, με τον Βερετίλο να απο-
μακρύνει με προβολή.
Ο Κάναντι μπορεί να γύρισε το σύστημα σε 4-3-3, αλλά η εικόνα του 
Ατρόμητου δεν άλλαξε ποτέ. Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με παιδικό 
λάθος στο κέντρο από τον Μάντσον, αλλά δεν έφερε τελικώς πρόβλημα 
στην άμυνα της ομάδας του. Στη συνέχεια έγινε μια προσπάθεια για να 
γίνουν πιο επιθετικοί μπροστά οι Περιστεριώτες, χωρίς αποτέλεσμα και 
η συνέχεια είχε ακόμα δύο γκολ για την Ντινάμο...
Αφού πρώτα στο 53’ ο Κάργας με κεφαλιά έστειλε την μπάλα άουτ, στην 
επόμενη φάση όμως και πάλι η άμυνα του Ατρόμητου δεν έδιωξε ποτέ, 
με τον Σαβίτσκι από το ύψος του πέναλτι στο 61’ να κάνει το 3-0.
Τρία λεπτά αργότερα ο Γαρουφαλιάς με ένα σουτ έξω από την περιοχή 
απείλησε, με τον Παβλιτσένκο να απομακρύνει σε κόρνερ και τέσσερα 
λεπτά αργότερα να έρχεται και το τέταρτο τέρμα της Ντινάμο. Η άμυνα 
του Ατρόμητου και πάλι ήταν... αλλού, δεν απομάκρυνε την μπάλα, αυτή 
έφτασε στον Σαβίτσκι που με σουτ έκανε το 4-1 και σημείωσε χατ τρικ.
Κι εκεί που όλα έδειχναν πως ο Ατρόμητος θα έχει ένα... μαύρο βράδυ 
και θα μείνει ουσιαστικά εκτός συνέχειας από το πρώτο κι όλας ματς, τα 
πράγματα άλλαξαν για τα καλά! Στο 74’, ο γκολκίπερ των Λευκορώσων 
έκανε τραγικό λάθος έδωσε την μπάλα στον Μανούσο ο οποίος πλάσαρε 
και μείωσε σε 4-1.
Πλέον ο Ατρόμητος είχε βρει το εκτός έδρας γκολ μεν, αλλά το 4-1 ήταν 
και πάλι ένα πολύ δύσκολο σκορ για να ανατραπεί. Κατάφερε λοιπόν να 
βάλει τον εαυτό του ακόμα πιο... μέσα στην πρόκριση, βρίσκοντας άλλο 
ένα τέρμα! Ο Γιαννούλης από τα αριστερά έκανε την σέντρα για τον Μού-
γιακιτς, ο Βεριτίλο μπήκε στην πορεία της μπάλας και την έστειλε στα 
δίχτυα της ομάδας του μειώνοντας για τον Ατρόμητο στο 80’ σε 4-2.
Ο αποκλεισμένος Ατρόμητος στο 74’, πλέον όχι απλά έχει ελπίδες, αλλά 
θα μπορούσαμε να πούμε και την τύχη στα χέρια του στο Περιστέρι! Αυτό 
γιατί στο 88’, ο Κουλούρης με ένα τρομερό σουτ έξω από την περιοχή 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μειώνοντας σε 4-3 για τους Περιστεριώτες!
Μάλιστα λίγο έλειψε να έχουμε και την ισοφάριση! Στο 91’, μετά από 
σέντρα ο Κουλούρης δεν κατάφερε από κοντά να βρει όπως θα ‘θελε την 
μπάλα κι αυτή πέρασε άουτ.
Τελικά το παιχνίδι έληξε 4-3 υπέρ των Λευκορώσων, με τον Ατρόμητο 
όμως ουσιαστικά να... πέφτει από την Ακρόπολη και πραγματικά να πιά-
νει πορτοφόλι

Ντινάμο Μπρεστ - Ατρόμητος 4-3
Δεν χάνει την πρόκριση...

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Μ
ε τα γκολ του Κυριακόπου-
λου ο Αστέρας Τρίπολης ήταν 
μπροστά στο ημίχρονο με 2-
0 αλλά τελικά δεν μπόρεσε να 

κρατήσει ούτε την ισοπαλία. Η Χιμπέρνιαν 
με αντεπίθεση διαρκείας (κι αφού οι Αρκά-
δες έμειναν με 10) πήρε την νίκη (3-2) στις 
καθυστερήσεις και έχει το προβάδισμα για 
την ρεβάνς του «Θ. Κολοκοτρώνης».
Κάτι από Ντόκτορ Τζέκιλ και Μίστερ Χάιντ 
θύμισε σήμερα ο Αστέρας στο Εδιμβούργο. 
Παρότι η ανάπαυλα τον βρήκε μπροστά στο 
σκορ με 2-0, τελικά ηττήθηκε με 3-2 από την 
Χιμπέρνιαν και μάλιστα «έχασε» τον Πασα-
λίδη ενόψει της ρεβάνς την επόμενη εβδο-
μάδα. Οι παίκτες του Σάββα Παντελίδη στο 
πρώτο ημίχρονο άγγιξαν το άριστα εκτός 
της πίεσης που δέχθηκαν για λίγα μόνο 
λεπτά, στο δεύτερο μισό όμως «φώναζε» 
πως ακόμη δεν βρίσκονται στο 100%, σε 
αντίθεση με τους Σκωτσέζους που έχουν 
καλύτερο ρυθμό, το εκμεταλλεύτηκαν στο 
έπακρο και «γύρισαν» το παιχνίδι.
 Οι Αρκάδες ξεκίνησαν με το κλασικό τους 
4-2-3-1, αλλά χρέη οργανωτή είχε ο Μπε-
λόκ. Ο Αθανασιάδης ήταν κάτω από τα 
γκολπόστ, οι Κυριακόπουλος, Πασαλί-
δης, Τριανταφυλλόπουλος, Κώτσιρας στην 
άμυνα από τα αριστερά προς τα δεξιά, οι  
Μουνάφο,  Ιγκλέσιας στο «6» - «8», ο Μπέ-
λοκ οργανωτής, οι  Καλτσάς, Τσιλιανίδης 
στα άκρα και ο  Μανιάς στην κορυφή της 
επίθεσης. 

Το ματς άρχισε με τους γηπεδούχους να 
δείχνουν διάθεση ώστε να ελέγξουν τον 
ρυθμό και να κρατήσουν μπάλα. Αυτό ως 
ένα βαθμό συνέβη, χωρίς όμως να  «μετα-
φράζεται» σε ευκαιρίες. Οι Αρκάδες ήταν 
τακτικά σωστοί, έκλεισαν τους διαδρόμους 
και δεν απειλήθηκαν.  
Ετσι φτάσαμε στο 11’, όταν οι Τσιλιανί-
δης-Κυριακόπουλος συνεργάστηκαν πολύ 
καλά και ο τελευταίος άνοιξε το σκορ. Πλέον 
η αναμέτρηση είχε... άλλα δεδομένα και 
οι Σκωτσέζοι κλήθηκαν να βγουν μπρο-
στά. Πίεσαν και σε σύντομο χρονικό διά-
στημα άγγιξαν δις την ισοφάριση. Στο 19’ 

το μακρινό σουτ του Μακ Γκιν «έγλυψε» 
το δοκάρι και στο 21’ ο Γουίτεϊκερ εξ’ επα-
φής. μετά από εκτέλεση κόρνερ, δεν κατά-
φερε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. 
Ομως κάπου εκεί ο Αστέρας άρχισε να πάλι 
να παίρνει μέτρα στο γήπεδο και στο 34’ 
ο Κυριακόπουλος με  «οβίδα» διπλασίασε 
τα τέρματα τόσο της ομάδας του, όσο και 
τα προσωπικά του. Πλέον οι παίκτες του 
Σάββα Παντελίδη είχαν ψυχολογία και δια-
χειρίζονταν την αναμέτρηση όπως ήθελαν. 
Το 3-5-2 των Σκωτσέζων.. υπολειτουργούσε 
η αναμέτρηση ήταν κομμένη και ραμένη στα 
μέτρα τους.  

Στην ανάπαυλα ο Λένον  πέρασε τον Γκρέι 
που είναι πιο επιθετικό μπακ -άλλωστε από 
τα αριστερά η Χιμπς είχε πολλά θέματα - 
και τα έπαιξε... όλα για όλα. Στο 51’ ο Αθα-
νασιάδης έκανε πολύ καλή απόκρουση σε 
σουτ του Μπόιλ, όμως δεν κατάφερε να 
αντιδράσει στην κοντινή καρφωτή κεφαλιά 
του Αμπρόουζ μετά από κόρνερ. Ο Νιγηρια-
νός σκόραρε από στημένη μπάλα που είναι 
ένα από τα  «όπλα» της ομάδας του και ο 
αγώνας πήρε άλλη τροπή.  Οι γηπεδούχοι 
άρχισαν να πιέζουν έστω και ανορθόδοξα, 
καθώς φόρτωσαν την αριστερή τους πλευρά 
και σήκωναν συχνά την μπάλα.
 Με αυτόν τον τρόπο στο 77’ ο Γκρέι μόνος 
του μέσα από τα καρέ του Αθανασιάδη, δια-
μόρφωσε το τελικό σκορ.  
Λίγο αργότερα (84’) ήρθε η αποβολή του 
Πασαλίδη και πλέον η Χιμπς πίεζε ψηλά. Στο 
90’+1’ ο Μπόιλ απώλεσε πολύ καλή ευκαι-
ρία, αλλά ο Κάμπερι αμέσως μετά, πήρε το  
«ριμπάουντ» σε νέα επέμβαση του Αθανα-
σιάδη και σε κενή εστία, πλάσαρε εύστοχα, 
διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.
ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ: Μπόγκνταν, Γουίτεϊκερ (46’ 
Γκρέι), Χάνλον (90’+ Πόρσιους) , ΜακΓκιν, 
Σλίβκα, Μπόιλ, Μάλαν, Στέβενσον, Καμπερί, 
Μακ Γκρέγκο, Αμπρόουζ.
ΑΣΤΕΡΑΣ: Αθανασιάδης, Κυριακόπουλος, 
Πασαλίδης, Τριανταφυλλόπουλος, Κώτσι-
ρας,Μουνάφο, Ιγκλέσιας, Μπελόκ (56’ 
Ρόλε), Καλτσάς (77’ Ανχελ), Τσιλιανίδης (87’ 
Χριστόπουλος), Μανιάς

Χιμπέρνιαν - Αστέρας Τρίπολης 3-2

Χάθηκε η ευκαιρία, δεν χάθηκε η πρόκριση
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Ο Ελληνοπολωνός προπονητής 
είναι και με τη βούλα ο νέος τεχνικός 
ηγέτης της Σπάρτης.

Η 
συμφωνία ανάμεσα στις δυο πλευ-
ρές, είχε επιτευχθεί τις προηγού-
μενες ημέρες, ωστόσο την Τρίτη 
έπεσαν οι υπογραφές στα συμβό-

λαια.
Η ανακοίνωση:
Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι και 
επίσημα είναι προπονητής της ΑΕ ΣΠΑΡΤΗ 
ΠΑΕ ο Κριστόφ Βαζέχα, μια από τις μεγα-
λύτερες προσωπικότητες του ελληνικού και 
πολωνικού ποδοσφαίρου.
Ο διεθνής Πολωνός, ο οποίος την Παρα-
σκευή 20 Ιουλίου επισκέφθηκε τα γραφεία 
και τις αθλητικές εγκαταστάσεις της ομάδας 
μας και είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο κ. 
Δημήτρη Νικόλαρο, τον Μεγαλομέτοχο κ. 
Δημήτρη Βουδούρη και τον Γενικό Διευθυ-
ντή κ. Θανάση Σταματόπουλο, υπέγραψε 
χθες συμβόλαιο πρόσληψης σε συνάντηση 
που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με την 
παρουσία των κυρίων Νικόλαρου και Βου-
δούρη.
Ο κ. Βαζέχα είναι πλέον ο επικεφαλής του 
τεχνικού επιτελείου για τη νέα αγωνιστική 
περίοδο 2018-2019 του πρωταθλήματος της 
Football League. Ένας προπονητής που είναι 
γνώστης της ποδοσφαιρικής πραγματικότη-
τας και σίγουρα θα βοηθήσει τα μέγιστα την 
ομάδα μας.
Τον ευχαριστούμε και τον καλωσορίζουμε!

Πλατανιάς: Καμία υπόσταση η ο-
νοματολογία!
Ανακοίνωση για την ομάδα που ετοιμάζε-
ται για τη νέα χρονιά, εξέδωσε ο Πλατανιάς.
Αναλυτικά η ανακοίνωση από τον Πλατανιά 
είναι η εξής:
Η ΠΑΕ Πλατανιάς Χανίων με αφορμή δημο-
σιεύματα που αναφέρονται σε παραμονές ή 
επιστροφές ποδοσφαιριστών θα ήθελε να 
επισημάνει τα εξής:
1. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία μετακί-
νηση στο υπάρχον ρόστερ της ομάδας, ούτε 
συμφωνία για ανανεώσεις συνεργασίας. 
Επίσης ουδέποτε έχει τεθεί θέμα παραμονής 
ή φυγής παίκτη που έχει συμβόλαιο με την 
ΠΑΕ Πλατανιάς Χανίων.
2. Οσον αφορά την ονοματολογία σχετικά 
με την παρουσία στο νέο ρόστερ παικτών 
που στο παρελθόν έχουν φορέσει τη φανέλα 
της ομάδας μας, δεν έχει καμία υπόσταση. 

Στόχος μας είναι η δημιουργία νεανικού 
ρόστερ. Σε αυτό θα υπάρχει παίκτης άνω 
των 30 ετών, ο οποίος θα επιλεγεί από τον 
προπονητή σε συνεργασία με τον τεχνικό 
διευθυντή και θα πληροί συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις, όπως ηγετική παρουσία στα 
αποδυτήρια, εμπειρία σε υψηλό αγωνιστικό 
επίπεδο και παράλληλα επιθυμία να αγω-
νιστεί στην ομάδα μας χωρίς να απαιτεί με 
συμβόλαιο θέση βασικού.
3. Η ΠΑΕ Πλατανιάς Χανίων δημιουργεί μια 
νέα ομάδα με σκοπό να πρωταγωνιστήσει 
και δεν είναι διατεθειμένη να ανεχτεί παι-
χνίδια μάνατζερ που κάνουν κακό, όχι μόνο 
στην ίδια, αλλά και στους συγκεκριμένους 
ποδοσφαιριστές.

Στον Αήττητο Σπάτων ο Στάθης Λά-
μπρου
Στον Αήττητο Σπάτων θα αγωνίζεται πλέον 
ο Στάθης Λάμπρου, δεδομένου ότι έμεινε 
ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.
Ο 20χρονος (20/09/98) μέσος συμφώνησε 
να αγωνίζεται τη νέα σεζόν, με τη νεοφώτι-
στη ομάδα των Μεσογείων στο πρωτάθλημα 
της Football League.
Ο Λάμπρου υπήρξε αρχηγός της ομάδας 
Νέων του Ολυμπιακού, ενώ έπαιξε με την 
πρώτη ομάδα των ερυθρολεύκων στην 
εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Κισσαμικό 
για το Κύπελλο Ελλάδος, ενώ με την Κ20 
κατέγραψε 4 συμμετοχές στο UEFA Youth 
League, σημειώνοντας 1 γκολ απέναντι στη 
Σπόρτινγκ. Είναι οκτώ φορές διεθνής με την 
Εθνική U17 και 6 με την Εθνική U19.

Πάνος: Βλέπουμε ψηλά, θέλουμε 
πρωτάθλημα!
Ο Ξενοφών Πάνος για δεύτερη συνεχόμενη 
σεζόν βρίσκεται στο ρόστερ του ΑΟ Τρίκαλα.
Μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες δουλεύει 
στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας στα 
Τρία Πέντε Πηγάδια, ενώ από εκεί στέλνει το 
δικό του μήνυμα στους φιλάθλους.
Ξενοφών, σκληρή η περίοδος της προε-
τοιμασίας;
Σκληρή, αλλά αναγκαία! Αυτές τις μέρες 
που βρισκόμαστε εδώ ξέρουμε ότι η δου-
λειά θα είναι επίπονη, αλλά μόνο έτσι θα 
καταφέρουμε να φτάσουμε στους στόχους 
μας. Φέτος έχουμε πει ότι βλέπουμε ψηλά, 
στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτό 
για να υλοποιηθεί θα πρέπει να κάνουμε το 
καλύτερο δυνατό και στους αγώνες, αλλά 
και τώρα στην περίοδο της προετοιμασίας.
Πως είναι οι συνθήκες στο βουνό;

Όλα είνι εξαιρετικά. Το ξενοδοχείο πολύ 
καλό, ενώ και τα γήπεδα είναι τέτοια που 
μας επιτρέπουν να δουλέψουμε με απόλυτη 
ασφάλεια. Σύμμαχο έχουμε και τις καιρι-
κές συνθήκες που είναι πολύ καλές για εμάς 
τους ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχει κανένα 
πρόβλημα και η σκέψη μας είναι στο αγωνι-
στικό κομμάτι.
Οι φίλαθλοι περιμένουν πράγματα από 
εσάς…
Το γνωρίζουμε. Πέρυσι προς το τέλος τα 
άτυχα αποτελέσματα δεν βοήθησαν να 
ζεστάνουμε τους φιλάθλους μας. Αυτό που 
δίνουμε ως υπόσχεση είναι ότι θα προσπα-
θήσουμε για το καλύτερο και αν τους έχουμε 
δίπλα μας νομίζω ότι καταφέρουμε να φτά-
σουμε ψηλά.

Παναχαϊκή: Έχει πλευρίσει έμπει-
ρο Έλληνα αμυντικό
Σε συζητήσεις με έμπειρο Έλληνα αμυντικό 
βρίσκεται o Kώστας Κατσουράνης.
Ο ισχυρός άνδρας των «κοκκινόμαυρων» 
κατέθεσε την πρότασή του στον έμπειρο 
παίκτη και δεν αποκλείεται μέσα στην ημέρα 
να δώσει την οριστική του απάντηση στον 
τεχνικό διευθυντή της πατρινής ομάδας. 
Εφόσον αποκτηθεί πιθανότατα θα είναι και 
η τελευταία μεταγραφή.
Παράλληλα, στην αποστολή της Παναχαϊκής 
ενσωματώθηκε ο Ίσραελ Κολ. Ο Αργεντινός 
μέσος αφού ολοκλήρωσε μαζί με την ΠΑΕ 
τις τυπικές διαδικασίες της μεταγραφής του, 

βρίσκεται στην Ευρυτανία και θα ακολου-
θήσει το πρόγραμμα προετοιμασίας μαζί με 
τους συμπαίκτες του χωρίς να χάσει χρόνο.
Σειρά παίρνει ο Βούλγαρος Αντόν Καρατσα-
νάκοφ που και αυτός ολοκλήρωσε με κάθε 
επισημότητα την μεταγραφή του στην “κοκ-
κινόμαυρη” ομάδα.

Ηρακλής: Άφαντος για την ώρα ο 
γερμανικός όμιλος
Η απόλυτη στασιμότητα παρατηρήθηκε το 
τελευταίο διάστημα στο διοικητικό κομμάτι 
και όσον αφορά το ενδιαφέρον που επέ-
δειξε γερμανικός όμιλος που δραστηριοποι-
είται στο χώρο του τουρισμού.
Η επικοινωνία των δύο πλευρών όπως τόνι-
ζαν τη Δευτέρα (23/7) το απόγευμα στη 
Μίκρα γινόταν μέσω δικηγόρου της γερμα-
νικής πλευράς, δίχως ωστόσο να εμφανιστεί 
κάποιος ή κάποιοι εκ των στελεχών της εται-
ρίας. Όπως έλεγε μάλιστα χαρακτηριστικά 
μέλος της διοίκησης «έτσι δεν μπορούμε να 
προχωρήσουμε, μιας και δεν ξέρουμε ποιοι 
είναι από πίσω.
Συνομιλίες μόνο με έναν δικηγόρο (σ.σ τον 
Χρήστο Καζαντζή) και χωρίς στοιχεία που 
αποδεικνύουν την οικονομική ευρωστία της 
εταιρείας δεν μπορούν να «ξεκλειδώσουν» 
καμία διαδικασία».
Εντός των ημερών πάντως είναι πιθανή νέα 
συνάντηση με τον έναν εκ των δύο Ελλήνων 
επιχειρηματιών που έχουν προσεγγίσει οι 
άνθρωποι της ομάδας.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Υπέγραψε στη Σπάρτη κι ανακοινώθηκε ο Βαζέχα!
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Π
αρά την προσπάθεια, η Εθνική έ-
μεινε εκτός μεταλλίων γνωρίζο-
ντας την ήττα με 10-6 από την οι-
κοδέσποινα Ισπανία στα προημι-

τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
Δεν ακολούθησαν τον δρόμο των γυναι-
κών οι άνδρες. Οι πολίστες μπορεί να προ-
σπάθησαν αλλά έχοντας μεγάλο πρόβλημα 
στον παίκτη παραπάνω δεν κατάφεραν να 
προσπεράσουν το εμπόδιο της Ισπανίας. 
Οι οικοδεσπότες επικράτησαν με 10-6 και 
άφησαν εκτός ημιτελικών την Εθνική μας 
ομάδα.
Οι Ισπανοί με εξαίρεση την τελευταία περί-
οδο ήταν καλύτεροι, με την αναμέτρηση 
ωστόσο να κρίνεται στο τρίτο, εκεί που το... 
μπλακ άουτ της Εθνικής έφερε ένα 4-0 για 
τους γηπεδούχους. Ένα σκορ ποπυ δεν μπό-

ρεσαν να ανατρέψουν και έτσι έμειναν εκτός 
μεταλλίων στο Ευρωπαϊκό Πρωταθλημα 
που διεξάγεται στην Βαρκελώνη.
Από δύο γκολ για την Ισπανία σημείω-
σαν Γρανάδος, Ταχούλ, Μάγιαρακ. Για την 
Ελλάδα δύο γκολ πέτυχε ο Γενηδουνιάς.
ΙΣΠΑΝΊΑ - ΕΛΛΑΔΑ 10-6
Οκτάλεπτα: 2-1, 2-2, 4-0, 2-3
Ισπανία (Μαρτίν): Λόπεζ Πινέδο, Μουνα-
ρίθ 1, Γρανάδος Ορτέγκα 2, Ντελ Τόρο 1, 
Μινγκέλ Αλφερέθ, Λαρούμπε, Καμπάνας 
Πεγάδο, Φερνάντεθ Μιράντα 1, Ταχούλ 2, 
Περόνε, Μάγιαρακ 2, Μπούστος 1, Λόριο
Ελλάδα (Βλάχος): Φλέγκας, Γενηδουνιάς 2, 
Σκουμπάκης, Νικολαΐδης 1, Φουντούλης 
1, Καπότσης, Δερβίσης, Αργυρόπουλος 1, 
Μουρίκης, Κολόμβος 1, Γούνας, Βλαχόπου-
λος, Ζερδεβάς

Δεν τα κατάφερε η Εθνική πόλο

Ο 
Γιάννης Σγουρόπουλος είναι 
πρωταθλητής Ευρώπης του α-
πλού νέων για δεύτερη διαδο-
χική χρονιά! 

Σε συγκλονιστικό τελικό με τον Σουηδό 
Τρουλς Μέρεγκαρντ έφερε τα πάνω-κάτω 
από 1-3 πίσω στα σετ και με τρομερή από-
δοση και καρδιά πρωταθλητή επικράτησε 
με 4-3 και διατήρησε τα σκήπτρα. 
Ο Σγουρόπουλος δικαίωσε ξανά τους 
κόπους τους δικούς του και όλων όσων 
τον στηρίζουν στις προσπάθειές του κι 
έχει φτιάξει ήδη τον θρύλο του! Αφήνει 
την κατηγορία των νέων με ονειρεμένο 
απολογισμό και εμφανίζει όλες τις προϋ-
ποθέσεις για να έχει λαμπρό μέλλον! Επι-
πλέον, τίμησε τη χώρα σε μία στιγμή αφά-

νταστα δύσκολη, μέσα στο πένθος από 
την ανείπωτη καταστροφή στην Αττική κι 
αν έδωσε, έστω και σε λίγους φιλάθλους, 
την ευκαιρία να χαμογελάσουν, μέσα στην 
τραγικότητα των γεγονότων, είναι πολύ 
σημαντικό για εκείνον και το άθλημα! 
Τα σετ του τελικού 9-11, 8-11, 11-2, 9-11, 
11-8, 11-5 και 11-7.
Στο απλό κορασίδων η Μαλαματένια 
Παπαδημητρίου αποκλείστηκε στον γύρο 
των «32». Είχε εξαιρετικά δύσκολο έργο 
απέναντι στη Γερμανίδα Σοφία Κλε και 
ηττήθηκε με 4-1 σετ. Ήταν ανταγωνιστική 
μέχρι και το 3ο σετ, αλλά μετά έχασε τον 
ρυθμό της και δεν μπόρεσε ν’ ακολουθή-
σει την Κλε, που είναι 8ο φαβορί του αγω-
νίσματος (5-11, 9-11, 11-9, 2-11, 2-11).

Ο Σγουρόπουλος πρωταθλητής 
Ευρώπης 
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Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον 
Γιώργο Κώνστα για τη θέση του 
τεχνικού διευθυντή βρίσκεται ο 
Τηλυκράτης Λευκάδας, ο οποίος στο 
παρελθόν έχει καθίσει στον πάγκο 
της λευκαδίτικης ομάδας.

Π
ολύ κοντά σε συμφωνία με τον 
Γιώργο Κώνστα για τη θέση του 
τεχνικού διευθυντή βρίσκεται ο 
Τηλυκράτης Λευκάδας, ο οποίος 

στο παρελθόν έχει καθίσει στον πάγκο της 
λευκαδίτικης ομάδας.
Αυτό που αναγνωρίζει το ΔΣ του Τηλυ-
κράτη Λευκάδας είναι ότι είναι γνώστης 
της κατηγορίας και εμπνέει εμπιστοσύνη, 
ενώ φυσικά έχει πολλές παραστάσεις λόγω 
του πλούσιου ποδοσφαιρικού βιογραφι-
κού του.
Η κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης είναι η 
απόλυτη προτεραιότητα για το νέο ΔΣ του 
Τηλυκράτη Λευκάδας.

Μεταγραφές και ανανεώσεις στον 
ΑΟ Φλωριάδα
Συνεχίζεται το χτίσιμο του ρόστερ της Πρω-
ταθλήτριας ομάδας της Α’ ΕΠΣΑ, ΑΟ Φλω-
ριάδα, με τους διοικούντες να συμφωνούν 
με τέσσερις παίκτες να συνεχίσουν και 
του χρόνου την καριέρα τους στην ομάδα. 
Συγκεκριμένα, στην ομάδα θα συνεχίσει να 
αγωνίζεται ο 19χρονος τερματοφύλακας, 
Ανδρέας Μπίζας (στη φωτογραφία πάνω), 
που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι 
από τον Απόλλωνα Γλυκορίζου, καθώς και 
οι νεαροί Οικονόμου, Πανέτας και Καρα-
δήμας.
Πέραν των παραπάνω, στη Φλωριάδα θα 
συνεχίσει την καριέρα του ο 20χρονος 
Χάρης Γκανάρας (στη φωτογραφία με τη 
φανέλα της νέας του ομάδας), που θα ενι-
σχύσει τη μεσοαμυντική γραμμή της ομά-
δας. Ο νεαρός αριστερός οπισθοφύλακας 
αγωνιζόταν μέχρι τη σεζόν 2016-17 στο 
Πρωτάθλημα της Α’ ΕΠΣΑ με τη φανέλα 
του Ηρόδοτου Καλογερικού, και το περ-
σινό καλοκαίρι μεταγράφηκε στη Γ’ Εθνική 
και συγκεκριμένα στον Πανλευκάδιο, στον 
οποίο όμως δε βρήκε το χρόνο συμμετοχής 
που θα ήθελε, κάτι που θα ψάξει και φέτος 
με τα χρώματα του ΑΟ Φλωριάδα.
Δεύτερη προσθήκη αποτελεί ο 19χρονος 

δεξιός χαφ, Γιώργος Φελέκης, ο οποίος ξεκί-
νησε την περσινή χρονιά, όπως φαίνεται και 
στη φωτογραφία, με τη φανέλα της Φλω-
ριάδας, με την οποία όμως δεν πρόλαβε να 
αγωνιστεί σε πάνω από 1-2 ματς, καθώς 
μεταγράφηκε την ΑΕ Ραδοβυζίων, από την 
οποία και επιστρέφει.
Τέλος, όπως σας είχαμε ενημερώσει και 
πριν λίγες μέρες, επισημοποιήθηκε η συμ-
φωνία της ομάδας με τον 22χρονο δεξιό 
μπακ Δημήτρη Ζάχαρη, που διακρίνεται στη 
φωτογραφία με τη φανέλα της ομάδος.

Πειθαρχία, ομαδικότητα και ποιό-
τητα το τρίπτυχο στη Νίκη
Η προετοιμασία της Νίκης έχει ξεκινήσει 
από την προηγούμενη Κυριακή ως γνωστόν, 
αφού συν τοις άλλοις υπάρχει και το προ-
γραμματισμένο φιλικό την Κυριακή με τον 
Παναιτωλικό. Οι κυανόλευκοι ποδοσφαι-
ριστές έχουν ήδη μπει στα … βάσανα, αν 
και βεβαίως το πιο κοπιαστικό στάδιο θα 
είναι το βασικό που θα ξεκινήσει από τις 6 
Αυγούστου στα Χάνια του Πηλίου.
Μετά τα εργομετρικά που έγιναν τη Δευ-
τέρα και τις ιατρικές εξετάσεις που έγιναν 
την Τρίτη μαζί με τις προπονήσεις, η δου-
λειά συνεχίστηκε και την Τετάρτη (25/7) το 
πρωί στην έδρα της ομάδας, στο Πανθεσ-
σαλικό στάδιο. Ο Φάντζιο Μπούις και οι 
συνεργάτες του δούλεψαν στη φυσική κατά-
σταση και σε ασκήσεις με την μπάλα, ενώ 
όλοι οι ποδοσφαιριστές δείχνουν ιδιαίτερο 
ζήλο και προσήλωση, όπως διαπιστώνει η 
τεχνική ηγεσία. Απομένουν ακόμη δύο προ-
πονήσεις την Πέμπτη και την Παρασκευή το 
πρωί μέχρι την επίσημη «πρώτη» το από-
γευμα της Παρασκευής, οι οποίες υπενθυμί-
ζεται ότι είναι κλειστές τόσο για τους φιλά-
θλους, που θα ήθελαν ενδεχομένως να τις 
παρακολουθήσουν όσο κα για τους εκπρο-
σώπους των ΜΜΕ.
Αυτό που έχει διαφανεί, αν και βρισκόμα-
στε ακόμη σ’ ένα πρώιμο στάδιο, είναι ότι 
η Νίκη  δομείται πάνω σε τρεις άξονες: πει-
θαρχία, ομαδικότητα και ποιότητα.
Ο προπονητής έχει ξεκαθαρίσει πως θεωρεί 
την πειθαρχία τη βάση πάνω στην οποία θα 
χτιστεί όλη η ομάδα, ενώ σ’ ό,τι αφορά την 
ομαδικότητα, έχει τονιστεί στους ποδοσφαι-
ριστές πως το εμείς θα μπαίνει πάνω από το 
εγώ κι αυτό θα ισχύει και μέσα και έξω από 
τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου…

Σε ό,τι αφορά τον τρίτο άξονα, στη Νίκη 
έχουν απόλυτη πίστη στην αδιαμφισβήτητη, 
όπως τη χαρακτηρίζουν, ποιότητα ποδο-
σφαιριστών που ανεβάζουν το επίπεδο 
της ομάδας, ώστε να παίξει τον πρωταγω-
νιστικό ρόλο που θέλει φέτος, αφού δεν 
υπάρχουν άλλα περιθώρια για παραμονή 
των κυανόλευκων κι άλλη χρονιά στην ερα-
σιτεχνική Γ’ Εθνική.

Στον ΠΑΣ Κόρινθος και ο Ατματζί-
δης
Στον ΠΑΣ Κόρινθος θα αγωνιστεί τη νέα 
σεζόν ο Παναγιώτης Ατματζίδης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η διοίκηση του ΠΑΣ ΚΌΡΙΝΘΟΣ ανακοινώ-
νει την έναρξη της συνεργασίας της με τον 
ποδοσφαιριστή ΑΤΜΑΤΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.
Προηγούμενη ομάδα του ήταν Ο ΑΣΠΡΟ-
ΠΥΡΓΟΣ ενώ παλαιότερα αγωνίστηκε στις 
ομάδες: ΚΑΛΛΙΘΈΑ, ΒΥΖΑ ΜΕΓΆΡΩΝ, 
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ, ΔΟΞΑ ΒΎΡΩΝΑ, ΑΡΗ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΊΚΗΣ, ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΌΣ, ΠΡΟΟΔΕΥ-
ΤΙΚΉ, ΠΑΝΑΙΓΙΆΛΕΙΟ, ΡΟΔΟ και άλλες.
Η “ΜΠΑΡΤΣΑ” τον καλωσορίζει, του εύχε-
ται υγεία και πολλές επιτυχίες.

Καλαμάτα: Βραζιλιάνοι στην προ-
πόνηση
Ανοικτά μεταγραφικά μέτωπα προς όλες 
τις… κατευθύνσεις έχει η Μαύρη Θύελλα η 

οποία με σταθερά και σίγουρα βήματα χτί-
ζει την ομάδα που θα έχειπρωταγωνιστικό 
ρόλο στο νέο πρωτάθλημα της Γ΄Εθνικής.
Το σκάουτινγκ και οι επαφές εντός συνό-
ρων συνεχίζονται με αμείωτη ένταση αλλά 
οι μελανόλευκοι δεν μένουν εκεί. Στο μικρο-
σκόπιο του Γιάννη Χριστόπουλου θα μπούν 
και κάποιοι ποδοσφαιριστές από το εξωτε-
ρικό οι οποίοι έχουν προταθεί ως αξιόλογες 
περιπτώσεις.
Έτσι, από χθες στην Καλαμάτα βρίσκο-
νται δυο βραζιλιάνοι οι οποίοι μάλιστα το 
πρωί της Τετάρτης ξεκίνησαν δοκιμαστικά 
και έκαναν προπόνηση υπό τις οδηγίες του 
Γιάννη Χριστόπουλου.
Πρόκειται για τον 22χρονο ακραίο μεσοε-
πιθετικό Ρόνι Κάρλος (δεξιά στη φωτ.) και 
τον 18χρονο κεντρικό μέσο Έντζο Στράσε. 
Αμφότεροι προέρχονται από τηνΚασκα-
βέλ της Α’ κατηγορίας Παρανά (Καμπεονάτο 
Παραναένσε).
Οι δυο βραζιλιάνοι θα συνεχίσουν τις προ-
πονήσεις με τους μελανόλευκους και θα αξι-
ολογηθούν από το τεχνικό επιτελείο.
Στο πρόγραμμα της προετοιμασίας έχει 
ενσωματωθεί και ο Κώστας Κανελλόπου-
λος ενώ εκτός προπονήσεων θα μείνει για 
ένα διάστημα ο ΔιονύσηςΓεωργιόπουλος. 
Ο δυναμικός μπακ-χαφ θα ακολουθήσει 
ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης για την 
επέμβαση που είχε υποβληθεί στο γόνατο.

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Κοντά σε συμφωνία με τον Γιώργο Κώνστα ο Τηλυκράτης
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Δημοσιεύματα από Ισπανία 
αναφέρουν πως η Ρεάλ εξετάζει 
σοβαρά την περίπτωση απόκτηση 
του Έντισον Καβάνι.

Μ
ετά την πώληση του Κριστι-
άνο Ρονάλντο, η Ρεάλ ψάχνει 
τον παίκτη που θα βάζει την 
μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα. 

Ένας από αυτούς, παρότι ουσιαστικά παί-
ζουν σε άλλη θέση, είναι ο Έντισον Καβάνι. 
Ο Ουρουγουανός που τα πήγε εξαιρετικά 
στο Μουντιάλ της Ρωσίας, είναι σύμφω-
να με δημοσιεύματα από την Ισπανία, από 
τους βασικούς στόχους της «βασίλισσας». 
Μια μεταγραφή βέβαια που μόνο εύκολη 
δεν είναι, καθώς ο Καβάνι δεσμεύεται με 
συμβόλαιο με την Παρί Σεν Ζερμέν έως και 
το 2020.

Στη Θέλτα ο Μπουφάλ
Τον 24χρονο Γάλλο μεσοεπιθετικό της 
Σαουθάμπτον, Σοφιάν Μπουφάλ πήρε 
δανεικό για μία σεζόν η Θέλτα.
Για τη σεζόν που έρχεται ο Σοφιάν Μπου-
φάλ θα αγωνιστεί ωστο «Μπαλαΐδος». Η 
Θέλτα θα έχει στις τάξεις της τον 24χρονο 
Γάλλο μεσοεπιθετικό που αποκτήθηκε ως 
δανεικός από τη Σαουθάμπτον.

Πήρε Βελάσκες η Βαγιεκάνο
Ο 24χρονος Ουρουγουανός σέντερ μπακ, 
Εμιλιάνο Βελάσκες υπέγραψε με τη νεοφώ-
τιστη για τρία χρόνια, προερχόμενος από 
την Ατλέτικο Μαδρίτης.
Στην Ατλέτικο δεν μπόρεσε να παίξει, έχο-
ντας σπουδαία ονόματα μπροστά του 
και έτσι ο Εμιλιάνο Βελάσκες αποφάσισε 
να δεχτεί την πρόταση της Βαγιεκάνο. Ο 
24χρονος Ουρουγουανός σέντερ μπακ 
υπέγραψε με τη νεοφώτιστη για τρία χρό-
νια.

Νέα «πόρτα» της Τσέλσι σε 
Μπαρτσελόνα για Γουίλιαν!
Η Τσέλσι φέρεται να απέρριψε την τρίτη 
διαδοχική πρόταση της Μπαρτσελόνα για 
τον Γουίλιαν στα 50 εκατ. λίρες.  
Σύμφωνα με το «Sky Sports News», η 
Τσέλσι απέρριψε και την τρίτη προσφορά 
της Μπαρτσελόνα για τον Γουίλιαν, όπου 
ξεπερνούσε τα 55 εκατ. λίρες. Οι Μπλε 
θέλουν να διατηρήσουν τον κορμό τους, 
με τον Σάρι να επιθυμεί διακαώς την παρα-
μονή του Βραζιλιάνου.

Απέκτησε Πιτσίνι η Βαλένθια
Ο Κριστιάνο Πιτσίνι επέστρεψε στην 
Primera και θα φορά τη φανέλα της Βαλέν-
θια. Ο 25χρονος μπακ αγωνίστηκε στην 
Μπέτις την τριετία 2014-17, ενώ τη σεζόν 
2017-18 ανήκε στη Σπόρτινγκ Λισσαβώνας. 
Οι «νυχτερίδες» ανακοίνωσαν την από-
κτησή του, με τα «λιοντάρια» να βάζουν 
στα ταμεία τους 10 εκατ. ευρώ. Ο 25χρονος 
Ιταλός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι 
το 2022. 

Στην Ουέσκα ο Ετσέιτα
Ο 30χρονος Βάσκος σέντερ μπακ, Τσάμπι 
Ετσέιτα, παραχωρήθηκε δανεικός από την 
Αθλέτικ Μπιλμπάο στη νεοφώτιστη της La 
Liga.
Αν και πέρασε πέντε χρόνια στην Αθλέτικ 
Μπιλμπάο, ο Τσάμπι Ετσέιτα παραχωρή-
θηκε δανεικός στην Ουέσκα. Ο 30χρονος 
Βάσκος σέντερ μπακ που μέχρι πρόπερσι 
ήταν βασικός, θα προσφέρει την εμπειρία 
του στη νεοφώτιστη.

Ανακοίνωσε Μάλκομ η... Μπαρ-
τσελόνα!
Η Μπαρτσελόνα «έκλεψε» τον Μάλκομ 
μέσα από τα χέρια της Ρόμα και ανακοί-
νωσε την απόκτησή του από την Μπορντό 
για 41+1 εκατ. ευρώ.
Η Ρόμα ανακοίνωσε χθες (23/07) τη συμ-
φωνία της με την Μπορντό για τη μετα-
γραφή του Μάλκομ, όμως μέσα σε λίγες 
ώρες τα πάντα άλλαξαν. Η Μπαρτσελόνα 
αποφάσισε να κάνει... σφήνα, προσφέρο-
ντας περισσότερα χρήματα στην Μπορντό 
και έκανε δικό της τον Βραζιλιάνο μέσο!
Ο Μάλκομ αντί για την Ρώμη ταξίδεψε 
τελικά στην Βαρκελώνη και είναι πλέον 
παίκτης των Καταλανών (θα υπογράψει τις 
επόμενες ημέρες συμβόλαιο μέχρι το καλο-
καίρι του 2023), που πλήρωσαν 41+1 εκατ. 
ευρώ στους Γιρονδίνους.

H Λεγανές θέλει τον Σάμαρη
Για ενδιαφέρον της Λεγανές για τον Ανδρέα 
Σάμαρη γράφουν τα ισπανικά ΜΜΕ.
Ο Ελληνας διεθνής μέσος δεν υπολογίζεται 
τη φετινή σεζόν από την Μπενφίκα και βρί-
σκεται σε αναζήτηση ομάδας για να συνε-
χίσει την καριέρα του.
Οι «αετοί» της Λισαβόνας δεν θα έλεγαν 
όχι σε μια συμφέρουσα πρόταση με τους 
Ισπανούς να γράφουν ότι η Λεγανές προ-
τίθεται να προσφέρει το ποσό των 7 εκατ. 
ευρώ.

Στόχος της Ρεάλ ο Καβάνι

Η Σέλτικ έκανε το πρώτο βήμα για 
την πρόκριση και το... ραντεβού με 
την ΑΕΚ, κερδίζοντας με ανατροπή τη 
Ρόζενμποργκ με 3-1. Οι Κέλτες είχαν 
και 3 δοκάρια.

Η 
Σέλτικ δυσκολεύτηκε μόνο στο 
πρώτο ημίχρονο απέναντι στην 
Ρόζενμποργκ, έκανε πολύ καλή 
εμφάνιση στη συνέχεια και μαζί 

το πρώτο βήμα για την πρόκριση, που θα τη 
φέρει στο δρόμο της ΑΕΚ. Οι γηπεδούχοι έ-
δειξαν αστάθεια στην άμυνα στο ξεκίνημα 
και κυρίως από τα αριστερά, με τους φιλο-
ξενούμενους να το εκμεταλλεύονται και να 
παίρνουν το προβάδισμα με υποδειγματική 
αντεπίθεση και πλασέ του Μέλινγκ στο 15’. 
Ο Ρότζερς αναγκάστηκε να παίξει χω-
ρίς τους Μπογιάτα, Λούστιγκ, Κό-
μπερ και Σιμούνοβιτς στα μετό-
πισθεν και η ομάδα του χρει-
άστηκε χρόνο να βρει τα πα-
τήματά της.
Όσο περνούσε η ώρα, όμως, 
τόσο καλύτερη έδειχνε η Σέλ-
τικ επιθετικά, φτάνοντας στην 
ισοφάριση πριν το ημίχρονο, 
όταν στο 43’ ο Εντουάρ με πλασέ 
έκανε το 1-1. Η ανατροπή ολοκληρώθηκε με 
το ξεκίνημα της επανάληψης, όταν ο Ντσαμ 
με εκπληκτικό πλασέ εκτός περιοχής έκανε 
το 2-1 και από εκείνο το σημείο και μετά 
το ματς ήταν μονόλογος των γηπεδούχων. 
Το πρώτο δοκάρι για την Σέλτικ ήρθε με 
τον ΜακΓκρέγκορ, πριν ο Εντουάρ κάνει το 
3-1 με υπέροχο τελείωμα στο 75’, ενώ ακο-
λούθησαν άλλα δύο δοκάρια, που θα μπο-
ρούσαν να είχαν τελειώσει τα πάντα από το 
πρώτο ματς.

Σκόνδρας: «Δεν έχει να φοβηθεί 
κάτι η ΑΕΚ από την Σέλτικ»
Ο Γιάννης Σκόνδρας έχοντας την εμπει-
ρία από την παρουσία του στην Χάμιλτον 
μίλησε για την Σέλτικ τονίζοντας πως η 
ΑΕΚ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα απολύτως 
κόντρα στους πρωταθλητές Σκωτίας. 
«Πρώτα από όλα είμαι αρκετά επιφυλακτι-
κός αναφορικά με την πρόκριση της Σέλτικ 
από τη σειρά των διπλών αναμετρήσεων με 
τη Ρόζενμποργκ. Και το λέω αυτό, διότι τα 
τελευταία χρόνια δεν έχει καμία σχέση με 
την άλλοτε μεγάλη ομάδα του παρελθόντος, 

τότε που έπαιζε και ο Γιώργος Σαμαράς», 
ανέφερε αρχικά ο Έλληνας άσος στην «Ώρα 
των Σπορ» και πρόσθεσε: 
«Έχω παίξει αρκετές φορές αντίπαλος της 
Σέλτικ. Δεν χωρά καμία αμφιβολία πως πρό-
κειται για την καλύτερη ομάδα στη Σκωτία. 
Είναι σκάλες πιο πάνω από όλους τους υπό-
λοιπους συλλόγους κι έχει μικρό ανταγωνι-
σμό. Διαθέτει το καλύτερο ρόστερ παικτών 
από όλες τις υπόλοιπες σκοτσέζικες ομάδες. 
Το αγωνιστικό προφίλ της εμπεριέχει όλα 
εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το 
ποδόσφαιρο της χώρας. Τρέξιμο, μεγάλη 
δύναμη και πολλά γεμίσματα». 
Για το ποια ομάδα είναι το φαβορί ο Σκόν-
δρας ανέφερε: «Η ΑΕΚ θα είναι το φαβορί 
κι όχι η Σέλτικ. Δεν έχει να φοβάται κάτι 
η ΑΕΚ και έτσι και παρουσιαστεί σοβαρή 

και συγκεντρωμένη, τότε έχει καλύ-
τερη ομάδα και κατά τη γνώμη 

μου είναι αυτή που θα περά-
σει στην επόμενη φάση του 
Champions League».

Αγιαξ και... μηδέν!
Στο κατάμεστο «Γιόχαν Κρόιφ 

Αρένα» ο Αγιαξ υποδέχθηκε 
τη δευτεραθλήτρια Αυστρίας 

Στουρμ Γκρατς. Τέσσερα χρόνια 
απουσίας από τ’ αστέρια μετρά ο Αίαντας, 
ο οποίος με το 2-0 βρέθηκε ένα βήμα πιο 
κοντά σε αυτά. Οι Ολλανδοί ήταν καλύτεροι 
από τη Στουρμ, πίεσαν είχαν ουσία στο παι-
χνίδι τους και πήραν μια εύκολη νίκη, χωρίς 
μάλιστα να ξεκινούν στο βασικό σχήμα οι 
Τάντιτς, Μπλιντ (μπήκαν αλλαγή στο 66’ και 
στο 84’ αντίστοιχα). Στο 15ο λεπτό ο Ζίγιεχ 
άνοιξε το σκορ, ενώ στο 57’ ο Σένε αστό-
χησε από την άσπρη βούλα, αλλά στην επα-
ναφορά την έστειλε στα δίχτυα, διαμορφώ-
ντας το 2-0. Βασικός αγωνίστηκε ο Αυλω-
νίτης.
Τρία αποψινά ματς των προκριματικών έλη-
ξαν χωρίς τέρματα. Η ΜΠΑΤΕ υποδέχθηκε 
την Ελσίνσκι κι έμεινε στο μηδέν, με τους 
Λευκορώσους να έχουν την κατοχή, αλλά 
όχι την ουσία. Ιδιο σκηνικό και στη Βουλγα-
ρία, η πρωταθλήτρια Λουντογκόρετς έχασε 
αρκετές ευκαιρίες, η Βιντότον όμως στά-
θηκε τυχερή και απέσπασε ισοπαλία. Στην 
Αλβανία Κουκέσι και Καραμπάκ σε ένα 
μοιρασμένο ματς δεν βρήκαν δίχτυα και 
οι Αζέροι πήραν το πάνω χέρι για την πρό-
κριση.

Με ανατροπή η Σέλτικ 
πλησιάζει την ΑΕΚ
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Με προβάδισμα πρόκρισης επιστρέφει στην Κύπρο ο Απόλ-
λωνας, καθώς κέρδισε εκτός έδρας την Ζελέζνιτσαρ και έθεσε 
τις βάσεις για να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του 
Γιουρόπα Λιγκ (90’ Κπριτς / 23’ αυτ. Μπογκίτσεβιτς, 78’ 

Σατσέτι). Σαφώς ανώτερη η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή που θα 
μπορούσε να είχε ακόμη πιο ξεκάθαρο προβάδισμα, αν δεν δεχό-
ταν γκολ στο φινάλε.
Μετά από ένα πρώτο τέταρτο χωρίς μεγάλες ευκαιρίες για τις δύο 
ομάδες, ο Απόλλωνας άρχισε να ανεβαίνει και προειδοποίησε την 
Ζελέζνιτσαρ με σουτ του Ζοάο Πέδρο που όμως ήταν άστοχο (15’).
Στο 23’ οι «γαλάζιοι» πήραν προβάδισμα και πέτυχαν ένα από τα 
βασικά τους ζητούμενα: το εκτός έδρας γκολ. Ο Έκτορ Γιούστε πήρε 
και πάλι το όπλο του και λειτούργησε ως επιθετικός, κάνοντας με 
κεφαλιά μετά από φάουλ του Ζοάο Πέδρο το 0-1, αν και η UEFA το 
χρέωσε ως αυτογκόλ του Μπογκίτσεβιτς.
Ο Απόλλωνας βρέθηκε μία ανάσα από το 0-2, αλλά ο Παπουλής 
ήταν άτυχος στο 26’, όταν το κοντινό πλασέ του σταμάτησε στο 
δοκάρι. Οι γηπεδούχοι, παρά την πίεση που δημιουργούσε ο 
κόσμος τους σε ένα γεμάτο γήπεδο, δεν μπόρεσαν να απειλήσουν 
την ομάδα της Λεμεσού που πήγε στα αποδυτήρια με το «χρυσό» 
0-1.
Η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή δεν κινδύνευσε ούτε στο δεύ-
τερο ημίχρονο. Αντίθετα αυτός που είχε τις ευκαιρίες και πάλι ήταν 
ο Απόλλωνας, ο οποίος φλέρταρε με το γκολ στο 56’ με τον Μάγκλι-
τσα, ενώ ο Σαρδινέρο δεν είχε καλό τελείωμα στο 59’.
Ο Παπουλής έχασε ένα ακόμη μάλλον εύκολο για την κλάση του 
γκολ στο 76’, αλλά το δεύτερο γκολ για τον Απόλλωνα δεν άργησε. 
Ήρθε στο 78’ με κεραυνό του Σατσέτι, σε φάση που φέρει ευθύνη 
και ο αντίπαλος γκολκίπερ.
Οι γηπεδούχοι δεν το έβαλαν κάτω και μείωσαν στο 90’ με τον 
Κπριτς, αλλά ακόμη και με το 1-2 ο Απόλλωνας έχε σαφές προβάδι-
σμα, με τη ρεβάνς στην Κύπρο.
Ζελέζν ιτσαρ: Κβοσέφσκι, Πάβιτ ς, Τζούρτζουριτ ς, Μπάκρατς, 
Κπριτς, Αρετζίνα, Μπογκίτσεβιτς, Ζάχμοβιτς (46’ Ζεκ), Σαμπανάτζο-
βιτς, Βράνιες (70’ Μπλακόγιεβιτς), Ρόντιν.
Απόλλωνας: Βάλε, Πέδρο, Γιούστε, Ρομπέρζ, Σουμάχ (46’ Βασι-
λείου) , Σατσέτι, Κυριάκου, Μάρκοβιτς (67’ Περέιρα), Σαρδινέρο, 
Παπουλής (84’ Σκέμπρι), Μαγκλίτσα.

Ο ΑΠΟΕΛ ήταν καταιγιστικό κόντρα στη 
Φλόρα αφού τη κέρδισε με 5-0 και είναι 
ουσιαστικά στην επόμενη φάση του Γιουρόπα 
Λιγκ. Ο Ταβάρες άνοιξε το σκορ στο 24’ ενώ ο 
Σόουζα με κεφαλιά στο 44’ έκανε το 2-0. Στο 
46’ ο Μοράις με πέναλτι έκανε το 3-0 και στο 
73’ ο Σάλαι με δυνατό σουτ έκανε το 4-0. Το 
τελικό 5-0 διαμόρφωσε ο Ντελατόρε με σουτ 
μέσα από την περιοχή.

Ο 
ΑΠΟΕΛ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και μό-
λις στο 4’ έχασε τη πρώτη του ευκαιρία με 
τον Ποτέ, ο οποίος από καλή θέση έκανε 
τη κεφαλιά αλλά η μπάλα έφυγε έξω. 

Τρία λεπτά αργότερα ο Σόουζα δοκίμασε το 
σουτ του από μακριά αλλά δεν ανησύχη-
σε το Τουμ.
Στο 13’ η Φλόρα απείλησε με τον 
Καμς, ο οποίος εκτέλεσε απευθείας 
το φάουλ, όμως ο Βάτερμαν έδιωξε 
σε κόρνερ. Οι γαλαζοκίτρινοι είχαν 
τον έλεγχο του αγώνα και στο 16’ απεί-
λησαν και πάλι με τον Ποτέ αλλά ο Τουμ 
μάζεψε εύκολα τη μπάλα.
Η πίεση του ΑΠΟΕΛ απέφερε καρπούς στο 25’. Ο 
Εφραίμ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Ταβάρες με δυνατή 
κεφαλιά νίκησε το  Τουμ κάνοντας το 1-0.
Η ομάδα του Μπαλταζάρ συνέχισε να πατά καλύτερα 
στο αγωνιστικό χώρο και έψαχνε με αξιώσεις το δεύ-
τερο γκολ το οποίο ήρθε λίγο πριν το τέλος του πρώ-
του μέρους. Συγκεκριμένα στο 44’ μετά από ωραία 
σέντρα του Ιωάννου ο Σόουζα με καρφωτή κεφα-
λιά νίκησε τον Τουμ και έκανε το 2-0, αποτέλεσμα το 
οποίο ήταν και στο σκορ του πρώτου ημιχρόνου.
Με το καλημέρα του δεύτερου ημιχρόνου ο ΑΠΟΕΛ 
κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Σάλαι από τον Καμς. 
Ο Μοράις εκτέλεσε εύστοχα και έκανε το 3-0.
Οι γαλαζοκίτρινοι συνέχισαν να είναι καταιγιστικοί 
και να χάνουν ευκαιρίες και στο 73’ ο Σάλαι αύξησε το 
δείκτη του σκορ σε 4-0 όταν με δυνατό σουτ έστειλε 
την μπάλα στη γωνία του Τουμ.
Πέντε λεπτά αργκότερα ήρθε και το πέμπτο γκολ για 
την ομάδα του Μπαλταζάρ με δράστη αυτή τη φορά 
το Ντελατόρε, ο οποίος μέσα από την περιοχή έκανε 
το σουτ και έστειλε τη μπάλα στα δίκτυα.
Αυτό ήταν και το τελικό σκορ, με το οποίο ο ΑΠΟΕΛ 
στην ουσία είναι στον τρίτο προκριματικό γύρο του 
Γιουρόπα Λιγκ.
ΑΠΟΕΛ: Βάτερμαν, Ιωάννου (Αλεξάνδρου 81΄), Μιλά-
νοφ, Καρλάο, Ταβάρες, Μοράις, Σόουζα, Εφραίμ 
(Τάμαρι 76΄), Σαλάι, Ζαχίντ, Ποτέ (Ντελατόρε 65΄)
ΦΛΟΡΑ: Toom, Lorenz, Aloe, Slein, Ainsalu, Aliku, 
Sappinen, Kams, Gussev, Vihmann, Dmitrijev

Νταντόλκ-ΑΕΚ 0-0
Στη Λάρνακα θα κριθεί η πρόκριση στον τρίτο προ-
κριματικό γύρο, με την ΑΕΚ να παίρνει ελαφρύ προ-
βάδισμα με το εκτός έδρας 0-0 επί της Νταντόλκ. 
Η πρώτη μεγάλη προϋπόθεση για τους Λαρνακείς 
ήρθε στο 7’ όταν ο Τριτσκόφσκι πήρε την κάθετη μπα-
λιά από τον Λαρένα στον αριστερό διάδρομο, κατέ-
βασε όμορφα από τα αριστερά, αλλά το σουτ του 
κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων της 
αντίπαλη εστίας.
Με την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου, οι 
Ιρλανδοί απάντησαν με πλασέ του Ντάφι από τα αρι-
στερά, ωστόσο η μπάλα πέρασε άουτ. Κάπου σε αυτό 
το σημείο το παιχνίδι ισορροπήθηκε με τις δύο ομά-

δες να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το λάθος 
του αντιπάλου για να φύγουν στην αντεπί-

θεση.
Ακολούθως και μέχρι το ημίχρονο οι 
δύο ομάδες ανοίχτηκαν περισσότερο, 
με αποτέλεσμα να γίνουν αμφότερες 
πιο απειλητικές. Ξεχώρισαν οι επελά-
σεις του Ντάφι εκ μέρους των γηπε-

δούχων που φλέρταρε τρεις φορές με 
το γκολ.

Ωστόσο, η μπάλα δεν έκανε το χατίρι ούτε 
στους Ιρλανδούς, ούτε στην δική μας ομάδα να 

καταλήξει στα δίτυα με αποτέλεσμα Νταντόλκ και ΑΕΚ 
να οδηγηθούν στα αποδυτήρια με το 0-0 για σκορ 
του πρώτου μέρους.
Bελτιωμένη παρουσιάστηkε η ΑΕΚ με την έναρξη του 
β’ μέρους, απειλώντας με αξιώσεις με το «καλημέρα» 
με τον Γιάννου. Ο Ελληνοαυστραλός φορ στο 47’ μετά 
από φάση διαρκείας στην περιοχή του Ρότζερς, δεν 
κατάφερε να ανοίξει το σκορ για τους κυπελλούχους 
Κύπρου, χάνοντας μια σπουδαία ευκαιρία.
Ένα επικίνδυνο σουτ του Χόμπαν στο 50’, σταμά-
τησε εύκολα ο Τόνιο. Ο Λαρένα εκτέλεσε απευθείας 
φάουλ στο 58’, εύκολα απέκρουσε ο τερματοφύλακας 
της Νταντόλκ. Στο 60’ ο Ντάφι εκτέλεσε με τη σειρά 
του απευθείας φάουλ έξω από την περιοχή, που είχε 
την ίδια μοίρα με το προηγούμενο στημένο. Στο 61’ 
μεγάλη ευκαιρία έχασε ο Ακοράν, όταν ο Χέφελ τον 
έβγαλε μόνο πλάγια της μικρής περιοχής, το σουτ 
όμως που έπιασε στην κίνηση πέρασε λίγο δίπλα από 
το αριστερό κάθετο δοκάρι.
Ο Χέφελ δοκίμασε εκ νέου να απειλήσει στο 75’, το 
σουτ όμως ήταν άστοχο. Ο Ντάφι βρέθηκε σε καλή 
θέση στο 76’ εντός περιοχής, το σουτ όμως ήταν αδύ-
νατο και δεν «απείλησε» την εστία του Τόνιο. Στο 79’ 
νέα απειλή για τη Νταντόλκ, με το Ντάφι να κάνει καλό 
σουτ από το ύψος της περιοχής, όμως ο Τόνιο έπεσε 
σωστά και μάζεψε προ τη γραμμής. Στο 85’ νέο σουτ 
από τον Κάσες στο ύψος της περιοχής, απέκρουσε ο 
Ρότζερς.

αθλητικά
ΑΠΟΕΛ-Φλόρα Ταλίν 5-0

Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε
Ζελέζνιτσαρ-Απόλλωνας 1-2
 Έβαλε δυνατή σφραγίδα 
πρόκρισης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΨΗΦΙΑΚΑ 

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ

ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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αθλητικά

Οι πιο ηχηρές μεταγραφές στην 
Euroleague 

Λίγες μέρες έμειναν για να ολοκληρωθεί ο Ιούλιος και οι περισσότερες ομάδες της Euroleague 
έχουν διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό τα ρόστερ τους. Παίκτες ανακοινώνονται καθημερινά και 
πλέον ελάχιστες θέσεις έχουν μείνει ανοικτές

Η 
Euroleague Greece συγκέντρωσε τις πιο η-
χηρές μετακινήσεις μέχρι τώρα. Θα πρέπει 
να ξεκαθαρίσουμε για την καλύτερη ανά-
γνωση του κειμένου πως είναι διαφορετικό 

το «ηχηρές» από τις «καλύτερες».
Η σειρά είναι τυχαία...
ΝΕΜΑΝΙΑ ΝΕΝΤΟΒΙΤΣ – ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ
Οι φήμες είχαν διαρρεύσει κατά τη διάρκεια της 
σεζόν, ωστόσο ο Σέρβος ήθελε να είναι τυπικός και 
αρνιόταν οποιαδήποτε συμφωνία με την ιταλική 
ομάδα. Ο Νεμάνια Νέντοβιτς υπέγραψε τελικά στην 
Αρμάνι προσπαθώντας να δώσει μεγαλύτερη ποιό-
τητα στη θέση του point guard.
Ο Νέντοβιτς πέρυσι είχε 16.8 πόντους, 4.8 ασίστ και 
2.2 λάθη. Το συμβόλαιό του έχει απολαβές μεγαλύτε-
ρες του εκατομμυρίου σε ευρώ.
ΤΖΟΦΡΕΪ ΛΟΒΕΡΝ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
Μπορεί η τουρκική ομάδα να αντιμετωπίζει 
πολλά χρέη, ωστόσο το χέρι στη τσέπη 
μπήκε βαθιά. Ο Γάλλος σέντερ μετά 
από μία τριετία στο ΝΒΑ όπου δεν 
έκανε κάτι το σπουδαίο αποφάσισε 
να επιστρέψει στην Ευρώπη.
Πέρυσι με τη φανέλα των Σπερς 
έπαιξε 56 παιχνίδια (9.7 λεπτά) έχο-
ντας 4.1 πόντους και 3.8 ριμπάουντ. 
Το συμβόλαιό του είναι μεγαλύτερο των 
2.000.000 δολαρίων.
ΚΙΘ ΛΑΝΓΚΦΟΡΝΤ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Παίκτης που τη σεζόν 2016-17 αναδείχτηκε πρώτος 
σκόρερ στην Euroleague δε γίνεται να μην αποτελεί 
ηχηρή μεταγραφή. Μπορεί να είναι 35 ετών, μπο-
ρεί πέρυσι να αντιμετώπισε πρόβλημα στο γόνατο 
του και για αυτό το λόγο να άφησε την Κίνα, αλλά δεν 
παύει να είναι ένας χαρισματικός σκόρερ. Πέρυσι 
στην Κίνα είχε 16.6 πόντους και 1.8 ασίστ ενώ στο 
Ισραήλ τελείωσε σε 12 ματς με 19.1 πόντους και 2.6 
ασίστ.
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΚΡΙΣ ΣΙΝΓΚΛΕΤΟΝ 
Ο Αμερικανός είναι ένα από τα καλύτερα «τεσσά-
ρια» της διοργάνωσης και χωρίς δεύτερη σκέψη ένα 
από τα ακριβότερα επίσης. Η Μπαρτσελόνα του πρό-
σφερε συμβόλαιο 1.900.000 δολαρίων τον χρόνο και 
φυσικά ο Κρις Σίνγκλετον δεν το αρνήθηκε. Πέρυσι 
με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στην Euroleague είχε 
10.3 πόντους, 5.7 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ.
ΣΚΟΤΙ ΟΥΙΛΜΠΕΚΙΝ – ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 
Πολλές ομάδες έριζαν για την υπογραφή του, αλλά 
τελικά ήταν η Μακάμπι Τελ Αβίβ η οποία την απέ-

σπασε πληρώνοντας περίπου 1.000.000 δολάρια 
στην πρώην ομάδα του μόνο για να τον αφήσει ελεύ-
θερο. Ο ίδιος ο παίκτης την επόμενη τριετία θα λάβει 
συνολικά 4.500.000 δολάρια.
Πέρυσι στο Eurocup αναδείχτηκε MVP έχοντας 19.7 
πόντους, 4.8 ασίστ και 2.4 ριμπάουντ.
ΜΑΪΚ ΤΖΕΪΜΣ – ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ
Στην περίπτωση του Μάικ Τζέιμς υπήρχαν φήμες για 
συμφωνία με την Αρμάνι κατά τη διάρκεια των τελι-
κών της Basket League, ωστόσο ο ίδιος αρνιόταν κάτι 
τέτοιο. 
Τελικά η μετακίνηση έγινε γεγονός με τον Τζέιμς να 
έχει απολαβές περίπου 1.800.000 το χρόνο. 
ΚΕΒΙΝ ΠΑΝΓΚΟΣ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
Ο Καναδός γκαρντ ήταν ο βασικός πρωταγωνιστής 
στην εκπληκτική πορεία της Ζαλγκίρις μέχρι και το 

Final 4. Ο Κέβιν Πάνγκος από πολύ νωρίς τα 
είχε βρει σε όλα με την Μπαρτσελόνα, 

ωστόσο η ανακοίνωσή του καθυστέ-
ρησε. 
Πέρυσι με την ομάδα του Κάουνας 
είχε 12.7 πόντους, 5.9 ασίστ και 2.7 
ριμπάουντ. Χάρη σε αυτούς τους 
αριθμούς ο Πάνγκος θα πάρει περί-
που 1.000.000 δολάρια από τους 

Καταλανούς.
ΤΑΪΛΕΡ ΕΝΙΣ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ

Παίκτης που άφησε το ΝΒΑ για την 
Euroleague παίζοντας την τελευταία του χρό-

νια σε 54 ματς, δε γίνεται να μην αποτελεί ηχηρή 
μεταγραφή. Ο Τάιλερ Ένις πείστηκε από τον Ζέλικο 
Ομπράντοβιτς και τα δολάρια της Φενέρμπαχτσε κι 
έτσι πέρασε τον Ατλαντικό.
Πέρυσι με τους Λος Άντζελες Λέικερς (12.6 λεπτά 
συμμετοχής) είχε 4.1 πόντους, 1.9 ασίστ και 1.3 
ριμπάουντ. Το συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε θα 
του αποφέρει περίπου 2.000.000 δολάρια.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Η μεταγραφή του δεν έκανε θόρυβο μόνο στην 
Ελλάδα λόγω ότι πήγε από τον Ολυμπιακό στον 
Παναθηναϊκό, αλλά σε όλη την Ευρώπη.
Ο Ιωάννης Παπαπέτρου μετά από μία πενταετία 
στον Πειραιά, θέλησε να αναζητήσει στον «αιώ-
νιο» αντίπαλο έναν πιο αναβαθμισμένο ρόλο κάτι το 
οποίο θα φανεί μετά από μήνες.
Πέρυσι με τον Ολυμπιακό (16 λεπτά) σ την 
Euroleague είχε 4.4 πόντους και 2.3 ριμπάουντ.
Ο Παναθηναϊκός του έδωσε τριετές συμβόλαιο με 
συνολικές αποδοχές στα 2.250.000 ευρώ.

Επίσημο: Έμεινε στην 
ΑΕΚ ο Χάντερ!

Π
αίκτης της ΑΕΚ θα είναι 
για έναν ακόμα χρόνο ο 
Βινς Χάντερ. Ο 23χρονος 
σέντερ, όπως διαβάσατε 

νωρίτερα, ήταν πολύ κοντά στο να 
πει το «ναι» στην πρόταση της Κυ-
πελλούχου Ελλάδας κάτι που έγινε. 
Έτσι, το βράδυ της Κυριακής η «κι-
τρινόμαυρη» ΑΕΚ ανακοίνωσε κι 
επίσημα τη συνέχιση της συνεργα-
σίας της με τον Αμερικανό μέχρι το 
καλοκαίρι του 2019.
Η ανακοίνωση:
«Η ΑΕΚ Β.C. ανακοινώνει, ότι ο Βινς 
Χάντερ (23 χρ., 2μ.03) υπέγραψε 
σήμερα (22/07) την ανανέωση του 
συμβολαίου του με την ΑΕΚ έως το 
καλοκαίρι του 2019, ήτοι για ακόμη 
ένα χρόνο.
Ο Αμερικανός σέντερ, εκ των πρω-
ταγωνιστών της λαμπρής πορείας 
της Ομάδας μας κατά την περίοδο, 
που τελείωσε, συνεχίζει να φορά 
τη φανέλα της Πρωταθλήτριας 
Ευρώπης και Κυπελλούχου Ελλά-
δος, με στόχο ξανά τις υψηλές πτή-
σεις».

Ο Χολαργός απέκτησε τον 
Σκουλίδα
Την απόκτηση του Διονύση Σκου-
λίδα για ένα χρόνο, ανακοίνωσε ο 
Χολαργός.
Ο 21χρονος γκαρντ/φόργουορντ, 
τη σεζόν 2017/18 αγωνίστηκε στον 
Κόροιβο Αμαλιάδας ως δανεικός 
από την ΑΕΚ. Η σχετική ανακοί-
νωση:
«Η ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ανακοινώνει 
την συμφωνία της με τον αθλητή 
Διονύση Σκουλίδα, ο οποίος τη 
σεζόν 2018-19 θα αγωνίζεται με 
την φανέλα της ομάδας μας. Ο Διο-
νύσης Σκουλίδας γεννήθηκε στις 
29 Ιουλίου του 1997 στην Αθήνα, 
έχει ύψος 2.01 μ. και αγωνίζεται 
ως γκαρντ/φόργουορντ. Έκανε τα 
πρώτα του επαγγελματικά βήματα 
στο μπάσκετ στο Περιστέρι (2012-
16), ενώ το καλοκαίρι του 2016 
έβαλε την υπογραφή του σε συμ-
βόλαιο διάρκειας τριών ετών με την 
ΑΕΚ.
Την σεζόν 2017-18 αγωνίστηκε στον 
Κόροιβο Αμαλιάδας στην Basket 
League ως δανεικός από την ΑΕΚ, 
έχοντας 3.2 πόντους, 2.3 ριμπάουντ 

και μία ασίστ κατά μέσο όρο, με 
37.3% έξω από τα 6,75 μ. Το καλο-
καίρι του 2013 έφτασε μέχρι την 3η 
θέση του Πανευρωπαϊκού Πρωτα-
θλήματος με την Εθνική Παίδων. Το 
2015 υπήρξε βασικό στέλεχος της 
Εθνικής Εφήβων που κατέλαβε την 
4η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα που διεξήχθη στην Κρήτη, 
ενώ έναν μήνα αργότερα κατέκτησε 
την 1η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα του Βόλου, έχοντας 9.9 
πόντους και 4.7 ριμπάουντ μέσο 
όρο. Το καλοκαίρι του 2017 πανη-
γύρισε με την Εθνική ομάδα Νέων 
Ανδρών την 1η θέση στο Ευρωπα-
ϊκό Πρωτάθλημα που έγινε στην 
Κρήτη. Καλωσορίζουμε τον Διο-
νύση στην οικογένεια του ΧΟΛΑΡ-
ΓΟΥ».

Ανακοίνωσε Μπράζελτον ο 
Ήφαιστος Λήμνου
Παίκτης του Ήφαιστου Λήμνου 
είναι ο Ταϊρόν Μπράζελτον, καθώς 
ο σύλλογος της Λήμνου ανακοί-
νωσε την απόκτηση του Αμερικα-
νού γκαρντ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 32χρονος 
(30/3/1986) άσος είναι γνώστης της 
ελληνικής πραγματικότητας, καθώς 
την παρελθούσα σεζόν αγωνίστηκε 
στον Πανιώνιο, στο δυναμικό του 
οποίου είχε ενταχθεί στα μέσα 
Φεβρουαρίου.
Η ανακοίνωση του Ηφαίστου 
Λήμνου έχει ως εξής:
«Ο Ήφαιστος Λήμνου ανακοινώ-
νει την έναρξη της συνεργασίας του 
με τον Αμερικανό παίκτη, Tyrone 
Brazelton. O 32χρονος παίκτης με 
ύψος 1.83 γεννήθηκε στις 30 Μαρ-
τίου στο Σικάγο των Ηνωμένων 
Πολιτειών και αποτελεί το νέο μετα-
γραφικό απόκτημα της ομάδας μας.
Ο Αμερικανός γκαρντ έχει 
εννιά χρόνια ευρωπαϊκή εμπει-
ρία. Τα τελευταία έξι χρόνια με 
γεμάτες χρονιές σε Λιθουανία 
(Neptunas, Nevezis), Γαλλία (Le 
Havre, Gravelines), Πολωνία (Rosa 
Radom) και πέρσι αρχικά έπαιξε 
στην Α2 Τουρκίας (Istanbulspor) 
όπου είχε μ.ο 19.0 πόντους και 6.0 
ασίστ για να ολοκληρώσει τη σεζόν 
στον Πανιώνιο όπου είχε μ.ο. 13.0 
πόντους και 4.8 ασίστ».
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