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Πυροσβεστική: 87 (σήμερα) οι νεκροί στο Μάτι - Δύο από 
τα θύματα δεν έχουν αναζητηθεί από κανέναν

Σ
τους 87 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τη φονική 
πυρκαγιά στο Μάτι, όπως προκύπτει από την τελευ-
ταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής. Ωστόσο, δύο 
από τα θύματα, δεν είναι δυνατό να ταυτοποιηθούν, 

καθώς δεν έχουν αναζητηθεί από τους συγγενείς τους, ώ-
στε να γίνει η διαδικασία της αναγνώρισής τους μέσω DNA. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση η Διεύθυνση Εγκληματολο-
γικών Εργαστηρίων της Αστυνομίας έχουν ταυτοποιηθεί 
μέσω DNA 81 θύματα. Αλλοι τέσσερις έχουν υποκύψει στα 
νοσοκομεία όπου είχαν διακομιοσθεί, ενώ αγνοούμενο 
παραμένει ακόμη ένα άτομο. 
Ειδικότερα, η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής έχει ως εξής: 
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Διεύθυνσης Εγκλη-
ματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας ο αριθμός 
των ταυτοποιημένων νεκρών ανέρχεται στους 81.
Υπάρχουν επίσης, δύο μη αναγνωρίσιμοι σοροί με διαθέ-
σιμο DNA, οι οποίοι δεν έχουν αναζητηθεί από συγγενικά 
τους πρόσωπα.
Στους παραπάνω, προστίθεται ο αριθμός τεσσάρων ατό-
μων οι οποίοι κατέληξαν νοσηλευόμενοι σε νοσοκομεία 
της Αττικής.
Ένα άτομο υπολογίζεται ως αγνοούμενο, με βάση την υπο-
βολή επίσημης δήλωσης από φιλικό του πρόσωπο.

Γερμανικά ΜΜΕ: Οι Έλληνες δεν ανέχονται άλ-
λον τον Τσίπρα μετά τη φωτιά στο Μάτι
Οι Έλληνες περιμένουν να ρίξουν τον Τσίπρα στον κάλαθο 
των αχρήστων της Ιστορίας αναφέρεται σε άρθρο της γερ-
μανικής εφημερίδας Nordwest Zeitung με αφορμή τη 
φονική φωτιά στο Μάτι.
«Τα συναισθήματα μετά τη φωτιά στο Μάτι είναι τα εξής: Οι 
Έλληνες περιμένου να ρίξουν την κυβέρνηση Τσίπρα στον 
κάλαθο των αχρήστων της ιστορίας. Ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ 
είναι τελειωμένοι στα μάτια των Ελλήνων. Πολιτικά. Πνευ-
ματικά. Νοητικά. Ανεπίστρεπτα».
«Το μόνο ερώτημα είναι αν η Αθήνα θα ψηφίσει με αυτή τη 
σύνθεση τη συμφωνία με τα Σκόπια. Ο Τσίπρας θέλει να επι-
βιώσει πολιτικά μέχρι τον Ιανουάριο οπότε και αναμένεται 
να έρθει η συμφωνία των Πρεσπών στην ελληνική Βουλή. 
Αλλά με κάθε επιπλέον νεκρό στο Μάτι αυτό φαντάζει όλο 
και λιγότερο πιθανόν» σημειώνει η συντάκτης.
Αναφερόμενη στο συντονιστικό σόου το βράδυ της «μαύ-
ρης Δευτέρας» η συντάκτης γράφει ότι «η εντύπωση ότι ο 
Τσίπρας και η κυβέρνηση έκαναν μια προσπάθεια επικοι-
νωνιακής διαχείρισης εξόργισε τους Έλληνες που ήταν ήδη 
σε κατάσταση ομαδικού σοκ. Το πώς ξεκίνησε η φωτιά στο 

Μάτι δεν παίζει κανέναν ρόλο. Ο Τσίπρας είναι ήδη το παιδί 
που έχει πέσει στη «θάλασσα» φωτιάς στο Μάτι».
Στο άρθρο επισημαίνεται επίσης ότι ο Αλέξης Τσίπρας 
δεν ρώτησε ποτέ για το αν υπάρχουν νεκροί ή τραυμα-
τίες είτε στο Μάτι είτε αλλού αλλά απλά »αρκέστηκε στο 
να ρωτήσει «πότε θα πετάξουν τα αεροσκάφη;» με έναν 
ανώτερο αξιωματικό να του απαντά αυτό που ξέρει και ένα 
μικρό παιδί «με το πρώτο φως της ημέρας κύριε πρωθυ-
πουργέ»».
Οι πυρκαγιές στην ανατολική Αττική ήταν το πρώτο θέμα 
και στη χθεσινοβραδινή εκπομπή Auslandsjournal του 
δεύτερου δημόσιου καναλιού ZDF της γερμανικής τηλε-
όρασης, που μεταδίδεται σε ώρα μεγάλης τηλεθέασης, 
όπως γράφει η Deutsche Welle. Δύο δημοσιογράφοι ταξί-
δεψαν στην Ελλάδα και με την κάμερά τους αποτύπωσαν 
την κατάσταση λίγες ημέρες μετά την τραγωδία επιχειρώ-
ντας μια πρώτη προσέγγιση στις αιτίες που οδήγησαν εκεί.

Το ρεπορτάζ ξεκινά με γνωστές εικόνες ολικής καταστρο-
φής από το Μάτι και το Κόκκινο Λιμανάκι και με πυρόπλη-
κτους να διηγούνται μπροστά από τα μισοκατεστραμμένα 
σπίτια τους τις τραγικές στιγμές που έζησαν εκείνη τη μοι-
ραία Δευτέρα. «Μας πιάσανε στον ύπνο», λέει μια γυναίκα, 
«εάν συνέβαινε τη νύχτα, θα είχαμε πεθάνει όλοι. Ο κόσμος 
μας βοηθά πολύ, οι Έλληνες ξέρουν τι σημαίνει πόνος, είναι 
πονεμένος λαός, αλλά η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για 
μας». Στο ρεπορτάζ επισημαίνεται ότι χρειάστηκε να περά-
σει μια εβδομάδα για να επισκεφθεί την καμένη περιοχή ο 
Έλληνας πρωθυπουργός παρά το γεγονός ότι το Μάτι απέ-
χει μόλις 30 χιλιόμετρα από την Αθήνα. «Τώρα ο Τσίπρας 
σφίγγει χέρια και ευχαριστεί τους πυροσβέστες. Ωστόσο, 
πολλοί καταλογίζουν ευθύνες στην επαγγελματική πυρο-
σβεστική, όπως μας λέει δημοσιογράφος της ελληνική τηλε-
όρασης» αναφέρεται στο ρεπορτάζ, που φιλοξενεί σχετικές 
δηλώσεις ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ, λίγο μετά τη ζωντανή ανα-
μετάδοση από την Αργυρά Ακτή του Ματιού. «Δεν υπήρχε 
κανένα σχέδιο εκκένωσης, καμιά προειδοποίηση, μέσα 
στον πανικό όλοι έτρεχαν να σωθούν από τη λαίλαπα στη 
θάλασσα» δηλώνει στην κάμερα του ZDF.
«Το ίδιο χάος βίωσαν και οι εθελοντές πυροσβέστες του 
Μαραθώνα», συνεχίζει το ρεπορτάζ. «Τα πυροσβεστικά 
οχήματα και ο εξοπλισμός τους είναι χορηγίες από τη Γερ-
μανία, τη βενζίνη πληρώνουν μόνοι τους. Κανείς δεν τους 
κάλεσε να βοηθήσουν, αλλά εκείνοι ήρθαν από μόνοι τους 
με τα 3 πυροσβεστικά που διαθέτουν». Στην διάρκειας 
8μιση λεπτών ανταπόκριση επισημαίνεται η έλλειψη διε-
ξόδων προς τη θάλασσα ως ένα πρόβλημα που αφορά όχι 
μόνο το Μάτι, αλλά και άλλους παραθαλάσσιους οικισμούς 
στην Ελλάδα, η οικοδόμηση αυθαίρετων, την οποία ανέχθη-
καν όλες οι κυβερνήσεις και η οργή εκείνων που έχτισαν τα 
σπίτια τους κανονικά με άδεια.
Με τον τίτλο «Ελληνικοί πειρασμοί» η Badische Zeitung με 
έδρα το Freiburg αναφέρεται στην επικείμενη έξοδο της 
χώρας από τα μνημόνια επισημαίνοντας ότι οι εορτασμοί 
που αναμένεται να γίνουν, επισκιάζονται όχι μόνο από τα 
θύματα της πυρκαγιά αλλά και από αμφιβολίες για το εάν 
η Ελλάδα μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Ο αρθρογράφος 
της κάνει μια αναδρομή στα τελευταία 8μιση χρόνια της κρί-
σης αποδίδοντας εύσημα για τις επιτυχίες δημοσιονομικής 
εξυγίανσης, αλλά παραδεχόμενος παράλληλα ότι τα μέτρα 
λιτότητας ήταν πολύ σκληρά, ότι έριξαν τη χώρα στη βαθύ-
τερη ύφεση ευρωπαϊκής χώρας σε περίοδο ειρήνης και 
ότι οι δανειστές παρέλειψαν να αναστρέψουν την τάση τη 
στιγμή που έπρεπε.

Ενας άνθρωπος παραμένει στη 
λίστα των αγνοούμενων από 
τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι - 
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική 
δύο θύματα δεν μπορούν να 
ταυτοποιηθούν καθώς δεν έχουν 
αναζητηθεί
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Ε
να σπαραχτικό μήνυμα αποχαιρετισμού στο 
μικρότερο θύμα της φονικής πυρκαγιάς στο 
Μάτι, το έξι μηνών βρέφος που ξεψύχησε  
ενώ βρισκόταν στον αγκαλιά της  μάνας του 

τοποθέτησε στην παραλία στο Μάτι, ο άνθρωπος 
που επιχείρησε να βοηθήσει μάνα και παιδί. 
«Αντίο μπέμπη μου» γράφει ο άνθρωπος και 
σημειώνει ότι  θα επιστρέφει στο σημείο της τρα-
γωδίας «για να δουν το μέρος να πρασινίζει με το 
χαμόγελό του αδικοχαμένου τους παιδιού».
Σημειώνεται ότι το βρέφος ήταν παιδί πυροσβέστη 
που επιχειρούσε στην περιοχή την ώρα της φονι-
κής πυριαγιάς. Τη συγκλoνιστική αποκάλυψη έκανε 
στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώμα-
τος, Δημήτρης Σταθόπουλος.

Με εμφανή την συγκίνηση στη φωνή του, ο κ. Στα-
θόπουλος μίλησε για πρώτη φορά για μία τραγική 
πτυχή της εθνικής τραγωδίας που πλήττει την χώρα 
τα τελευταία 24ωρα.
Όπως αποκάλυψε, το πρώτο θύμα της πύρινης λαί-
λαπας, το μόλις 6 μηνών βρέφος που πνίγηκε από 
τους καπνούς στο μάτι, ήταν το μωρό ενός εκ των 
Πυροσβεστών που επιχειρούσαν στο σημείο.
Σύμφωνα με τον κ. Σταθόπουλο, ο πυροσβέστης 
έσπευσε στην υπηρεσία του μόλις σήμανε συνα-
γερμός. Κατά τραγικό τρόπο, η πυρκαγιά που τον 
απομάκρυνε από το σπίτι του ήταν εκείνη που προ-
κάλεσε τον θάνατο του νεογέννητου παιδιού του, 
που ήταν το πρώτο θύμα της τραγωδίας. Αλλά και η 
γυναίκα του πυροσβέστη δίνει τη δική της μάχη για 
τη ζωή στην εντατική.

«Αντίο μπέμπη μου»: Συγκλονίζει το 
μήνυμα για το 6 μηνών αγγελούδι 
που χάθηκε στην πυρκαγιά 

Observer: Οργισμένοι οι Έλληνες 
πυροσβέστες για τους κυβερνητικούς 
χειρισμούς στις πυρκαγιές

«Οι Έλληνες πυροσβέστες 
προσχωρούν στη δημόσια 
κατακραυγή για τις θανατηφόρες 
πυρκαγιές» αναφέρει το 
δημοσίευμα – «Η κυβέρνηση 
δεν λέει ότι υπήρξαν χιλιάδες 
μικρά λάθη» που οδήγησαν σε 
πρωτοφανή αριθμό θανάτων 
δήλωσε ο πρόεδρος των 
Πυροσβεστών

Ο
ργή για τους χειρισμούς της 
κυβέρνησης στις καταστρο-
φικές πυρκαγιές στην Αττική, 
που προκάλεσαν το θάνατο 

δεκάδων ατόμων εκφράζουν μέλη του 
Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με 
δημοσίευμα του βρετανικού Observer.
Ο πρόεδρος των Πυροσβεστών, Δημή-
τρης Σταθόπουλος, σύμφωνα με το 
δημοσίευμα, δηλώνει ότι οι αρχές δεν 
ήταν μόνο θλιβερά κακές στην προετοι-
μασία για την αντιμε-
τώπιση της πυρκαγιάς, 
αλλά απέτυχαν να απο-
λογηθούν για την τρα-
γωδία.
« Η  Π υ ρ ο σ β ε σ τ ι κ ή 
συνέσ τησε την εκκέ-
νωση της περιοχής αλλά 
δεν εισακούστηκε»
«Η κυβέρνηση μπορεί να λέει ότι δεν 
υπήρξαν σοβαρά επιχειρησιακά λάθη, 
αλλά αυτό που δεν λέει είναι ότι υπήρ-
ξαν χιλιάδες μικρά λάθη», δήλωσε στον 
Observer, προσθέτοντας ότι «όλα αυτά 
τα λάθη δημιούργησαν το μεγάλο λάθος 
και γι’ αυτό είχαμε έναν τόσο πρωτο-
φανή αριθμό θανάτων».
Σύμφωνα με τον κ. Σταθόπουλο, η 
Πυροσβεστική συνέστησε την εκκένωση 
της περιοχής, αλλά δεν εισακούστηκε. 
Επιπλέον, η μετεωρολογική υπηρεσία 
δεν κατάφερε να προβλέψει τους ανέ-
μους που έπνεαν με ταχύτητα μέχρι και 
124 χλμ/ώρα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
να ακινητοποιηθούν τα εναέρια μέσα 
πυρόσβεσης.
«Απλά δεν μπορούσαν να απογειωθούν 
με τέτοιους ανέμους. Εάν η μετεωρολο-
γική υπηρεσία είχε αυξήσει το επίπεδο 
κινδύνου και εξέδιδε προειδοποίηση, 
τα αεροπλάνα θα μπορούσαν να είχαν 

πάει σε διαφορετικό αεροδρόμιο. Και 
επειδή δεν υπήρχε πρόβλεψη, οι πόροι 
μας ήταν διάσπαρτοι» επέμεινε ο κ. Στα-
θόπουλος.
«Ο πρωθυπουργός δεν φάνηκε καλά 
ενημερωμένος για το μέγεθος της κατα-
στροφής»
Η κυβέρνηση μένει εκτεθειμένη από 
την ιστορία. Σε μία από τις χειρότερες 
φυσικές καταστροφές, πολλά θύματα 
ήταν παιδιά και τα συνεργεία διάσω-
σης εξακολουθούν να «χτενίζουν» γη 
και θάλασσα για τον εντοπισμό αγνο-
ουμένων.
«Από την αρχή, οι αρχές φαίνεται ότι 
υποτίμησε την κλίμακα και την ταχύτητα 
των πυρκαγιών κατά μήκος των ακτών 
της Αττικής. Όταν οι φλόγες είχαν ήδη 
καταστρέψει το Μάτι, όπου ο αριθμός 
των νεκρών είναι και ο μεγαλύτερος, ο 
πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας δεν 
φάνηκε καλά ενημερωμένος για το μέγε-
θος της καταστροφής, λέγοντας στους 

Έλληνες με τά από συνά-
ντηση στο κέντρο επιχειρή-
σεων: “Ορισμένοι συμπο-
λίτες μας είναι σε κίνδυνο... 
Ορισμένοι έχουν παγιδευ-
τεί στις παραλίες. Θα πρέπει 
να είμαστε σε επαγρύπνηση. 
Αυτή ε ίναι μια δύσκολη 
κατάσταση για την Αττική 

και τη χώρα”», αναφέρει ο συντάκτης 
του δημοσιεύματος.
«Την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός ανέ-
λαβε την πολιτική ευθύνη για την τρα-
γωδία, αλλά συνέχισε να μην ικανοποιεί 
τις εκκλήσεις για παραίτηση του Νίκου 
Τόσκα, και άλλων αξιωματούχων. Απευ-
θυνόμενος στο υπουργικό συμβούλιο, 
επανέλαβε τον ισχυρισμό του Τόσκα ότι 
τα αποδεικτικά στοιχεία φαίνεται να δεί-
χνουν εμπρησμό», προσθέτει ο συντά-
κτης.
Όμως, αναφέρει το δημοσ ίευμα, η 
αρμόδια υπηρεσία της Πυροσβεστικής 
απέρριψε τη θεωρία, υποστηρίζοντας 
ότι «η πυρκαγιά είναι πιθανό να πυρο-
δοτήθηκε από κάποιον που έκαιγε ξύλα 
στην περιοχή του Νταού Πεντέλης, όπου 
όπως είναι γνωστό ότι η πυρκαγιά ξεκί-
νησε. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η 
ταυτότητα του ανθρώπου είναι ήδη γνω-
στή».
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Ο κ. Σταθάκης, μάλιστα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι τη ερχόμενη Δευτέρα θα έχει στη διάθεσή του 
τα πρώτα 100 «προτεραιοποιημένα» αυθαίρετα, στα οποία θα σταλούν μπουλντόζες μέσα στις 
επόμενες εβδομάδες

Τ
ην άμεση νομοθέτηση -με τρο-
πολογία που θα ψηφιστεί σή-
μερα στη Βουλή- ενός μεταβα-
τικού πλαισίου επιτάχυνσης 

των παρεμβάσεων για την αυθαίρε-
τη δόμηση, ακόμη και κατεδαφίσεων, 
για τις οποίες εκκρεμούν ανεκτέλεστα 
πρωτόκολλα, σε περιοχές αναδασωτέ-
ες, πυρόπληκτες, ρέματα χαρτογραφη-
μένα, αλλά και πρωτόκολλα που αφο-
ρούν ετοιμόρροπα κτίρια, ανακοίνωσε 
ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Γιώργος Σταθάκης, σε σημερινή 
κοινή συνέντευξη Τύπου, με τον ανα-
πληρωτή του ΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελ-
λο και τον υπουργό Εσωτερικών, Πάνο 
Σκουρλέτη.
Όπως ανέφερε ο κ. Σταθάκης, αυτό 
το πλαίσιο -που αποτελεί μεταβα-
τική νομοθεσία έως ότου δημιουρ-
γηθούν τα κεντρικά και τοπικά παρα-
τηρητήρια δόμησης- παράλληλα με 
τη συνήθη διαδικασία ταυτοποίησης 
και παρεμβάσεων, που προβλέπει η 
νομοθεσία, δίνει τη δυνατότητα στον 
υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
να παρεμβαίνει σε κραυγαλέες περι-
πτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας. 
Επιπλέον, επιτρέπει να γίνεται ταυτο-
ποίηση αυθαιρεσιών από το ΥΠΕΝ με 
τους επιθεωρητές δόμησης.
Ο κ. Σταθάκης, μάλιστα, εξέφρασε την 
εκτίμηση ότι τη ερχόμενη Δευτέρα θα 
έχει στη διάθεσή του τα πρώτα 100 
«προτεραιοποιημένα» αυθαίρετα, στα 
οποία θα σταλούν μπουλντόζες μέσα 
στις επόμενες εβδομάδες
Σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των πρω-
τοκόλλων κατεδάφισης, που έχουν 
εκδοθεί για 2.500 δασικά αυθαίρετα 
και για ακόμη περίπου 700 σε παρα-
λίες, που αριθμεί η Αττική, ο υπουργός 
σημείωσε ότι αυτή θα γίνει με αντι-
κειμενικά κριτήρια (νομοθεσία προ-
στατευόμενων περιοχών, οικιστικές 
πυκνώσεις κ.λπ.), βάσει των οποίων η 
αποκεντρωμένη διοίκηση καλείται να 
«προτεραιοποιήσει» εκείνα που χρή-
ζουν άμεσης κατεδάφισης. Ο κ. Σταθά-
κης, μάλιστα, εξέφρασε την εκτίμηση 

ότι τη ερχόμενη Δευτέρα θα έχει στη 
διάθεσή του τα πρώτα 100 «προτεραι-
οποιημένα» αυθαίρετα, στα οποία θα 
σταλούν μπουλντόζες μέσα στις επό-
μενες εβδομάδες.
«Την επαύριον της μεγαλύτερης εθνι-
κής τραγωδίας από φυσική κατα-
στροφή, μεγαλύτερης κι από εκείνης 
του 2007, και υπό το ηθικό και συναι-
σθηματικό βάρος, που αυτή η τραγω-
δία φέρει, πρέπει να ληφθούν μέτρα 
που να επιτρέπουν παρεμβάσεις, οι 
οποίες θα συμβάλουν -ει δυνατόν- 
οριστικά να γυρίσουμε σελίδα ως κοι-
νωνία», τόνισε ο υπουργός, ανακοινώ-
νοντας την τροπολογία, που εισάγεται 
στη Βουλή, ως δεύτερο βήμα παρεμ-
βάσεων, μετά το πρώτο των ανακουφι-
στικών μέτρων προς τους πολίτες των 
πυρόπληκτων περιοχών.
Για την «επόμενη ημέρα» στο Μάτι, 

ο Σταθάκης επισήμανε: «Ο τρόπος με 
τον οποίο θα μπορέσουμε να συγκρο-
τήσουμε πολεοδομικά το Μάτι είναι 
η μέθοδος του Ειδικού Χωρικού Σχε-
δίου, ενός ευέλικτου εργαλείου, που 
κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται για 
μεγάλες επενδύσεις, αλλά το επιλέ-
ξαμε και για περιπτώσεις φυσικών 
καταστροφών».
Εξάλλου, παρουσίασε κι έναν σύντομο 
απολογισμό των αποτελεσμάτων της 
χωροταξικής πολιτικής της κυβέρνη-
σης, η οποία -όπως υπογράμμισε- έχει 
ολοκληρωθεί θεσμικά. Αναφέρθηκε:
-Στην κατάρτιση του κτηματολογίου 
και στην εκτίμηση ότι το 2020 θα έχει 
περαιωθεί το 75% της κτηματογράφη-
σης της χώρας.

-Στην κατάρτιση του δασολογίου, που 
έφτασε το 46% σε έναν χρόνο και έως 
το 2019 αναμένεται να ολοκληρωθεί.
- Στη θεσμοθέτηση και επικύρωση 
παραλιών και αιγιαλών έως το 2019.
- Στον χωροταξικό σχέδιο της χώρας, 
το οποίο «τρέχουν» οι δήμοι.
Ο κ. Σταθάκης έκανε ιδιαίτερη ανα-
φορά στην ηλεκτρονική αποτύ-
πωση, που συμπεριλαμβάνεται στο 
νέο νομοθετικό πλαίσιο και προβλέ-
πει τη διεκπεραίωση όποιας διαδικα-
σίας αφορά κτίριο κάθε μορφής και 
είδους, ηλεκτρονικά και σε δημόσια 
θέα.
«Την επαύριον μίας τέτοιας τραγω-
δίας, το θέμα του χωροταξικού σχε-
διασμού μπορεί και πρέπει να απο-
τελέσει θέμα εθνικής συνεννόησης» 
σημείωσε, κλείνοντας την παρέμβασή 
του, ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.
Στο σκέλος της νέας τροπολογίας, που 
προβλέπει την προστασία των βιο-
τόπων της Αττικής, αναφέρθηκε από 
την πλευρά του -μεταξύ άλλων- ο ανα-
πληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, 
Σωκράτης Φάμελλος, διευκρινίζοντας 
πως απαγορεύεται η επιχωμάτωση 
και κάθε δόμηση στις παρυφές των 
βιοτόπων.
Ο κ. Φάμελλος χαρακτήρισε «ουσια-
στικό εργαλείο πρόληψης» του δασι-
κούς χάρτες, τόνισε, δε, ότι η διαδικα-
σία κατάρτισής τους «τρέχει» παράλ-
ληλα με εκείνη της υποβολής των οικι-
στικών πυκνώσεων, για τις οποίες 
πολλοί δήμοι -όπως είπε- έχουν υπο-
βάλει λανθασμένα στοιχεία. Επιπλέον, 
υπάρχουν περιοχές που δηλώθηκε ότι 
βρίσκονται σε επεκτάσεις πολεοδομι-
κού σχεδίου, ενώ δεν υπάρχουν σχετι-
κές μελέτες σε εξέλιξη.
Την παρουσίαση, σύντομα, ενός σχε-
δίου ριζικής αναθεώρησης και επα-
νασχεδιασμού του τομέα Πολιτικής 
Προστασίας, που ανήκει στον υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη, προα-
νήγγειλε, με τη σειρά του, ο υπουργός 
Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης.

Ξεκινούν οι κατεδαφίσεις αυθαιρέτων Μπαράζ μηνύσεων 
κατά του κρατικού 
μηχανισμού

Ο
ι πρώτοι συγγενείς θυμάτων από τις φονικές 
πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική προσέφυ-
γαν στη Δικαιοσύνη ζητώντας να τιμωρηθούν 
οι αρμόδιοι, καθώς όπως αναφέρουν οι ευθύ-

νες έχουν ονοματεπώνυμο.
Οι μηνυτές στρέφονται κατά του γενικού γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Καπάκη, της Ρένας Δού-
ρου, Περιφερειάρχη Αττικής, του δημάρχου Μαραθώνα 
Ηλία Ψινάκη, των υπευθύνων γραφείων πολιτικής προ-
στασίας της περιφέρειας Αττικής και του δήμου Μαρα-
θώνα, των αρμοδίων και υπευθύνων αξιωματικών του 
Πυροσβεστικού Σώματος για την περιοχή της Ανατολι-
κής Αττικής, των αρμοδίων και υπευθύνων αξιωματικών 
της Ελληνικής Αστυνομίας για την περιοχή της ανατολι-
κής Αττικής και κατά παντός άλλου υπευθύνου που με 
τις αποφάσεις και τις παραλείψεις τους οδήγησαν στον 
θάνατο δεκάδες ανθρώπους.
Ειδικότερα, οι προσφεύγοντες αιτούνται να διωχθούν 
ποινικά οι υπεύθυνοι για κατά συρροή κακουργηματική 
έκθεση, ανθρωποκτονία εξ αμέλειας, εμπρησμό δάσους 
από αμέλεια, σωματικές βλάβες και άλλα αδικήματα τα 
οποία ενδεχομένως προκύψουν από την έρευνα.
Η μήνυση φέρει την υπογραφή τριών συγγενών, δυο 
θυμάτων, οι οποίοι έχασαν τον σύζυγο, πατέρα και τη 
μητέρα τους και εκπροσωπούνται από τον δικηγόρο 
Αντώνη Φύσσα.
Η μήνυση ξεπερνά τις 40 σελίδες και σε αυτή γίνεται 
αναφορά στην τραγωδία της 23ης Ιουλίου. Διαπιστώνο-
νται τεράστιες ευθύνες των αρμοδίων, «για τη Βιβλική 
συνολική αυτή καταστροφή, όπως ασφαλώς και για τους 
δυο ως άνω δικούς μας ανθρώπους, ασφαλώς υπάρ-
χουν τεράστιες ποινικές (και άλλες) ευθύνες των αρμο-
δίων και επιφορτισμένων κρατικών λειτουργών και 
οργάνων για τη διαχείριση και αντιμετώπιση παρόμοιων 
σοβαρών κρίσεων και έκτακτων φυσικών καταστρο-
φών (πυρκαγιών, σεισμών, πλημμυρών κλπ) και για το 
λόγο αυτό σπεύδουμε να καταθέσουμε την παρούσα 
έγκληση μας παρότι γνωρίζουμε ότι από την εισαγγελία 
του Αρείου Πάγου ελήφθην σχετική πρωτοβουλία αλλά 
κρίναμε σκόπιμο ότι πρέπει να υποβάλλουμε κι εμείς την 
παρούσα έγκληση μας και να δηλώσουμε παράσταση 
πολιτικής αγωγής ώστε να καταστούμε νομίμως και 
επισήμως διάδικοι και να προσέχουμε από την πρώτη 
στιγμή να ασκούμε τα νόμιμα δικαιώματα μας».
Η εξιστόρηση των τραγικών στιγμών συγκλονίζει. Ένα 
εκ των δύο θυμάτων, δυο ημέρες πριν τη φονική πυρ-
καγιά είχε παντρέψει την 34χρόνη κόρη του. Η οικογέ-
νεια παρέμεινε στην εξοχική της κατοικία στον Νέο Βου-
τζά μέχρι το απόγευμα της 23η Ιουλίου οπότε έχασε την 
ζωή του ο πατέρας της νύφης, 70χρονος εκπαιδευτικός, 
αλλά και η επίσης εκπαιδευτικός 73χρονη ενοικιάστρια 
διαμερίσματος.
Σύμφωνα με τους μηνυτές, κανείς δεν τους παρείχε βοή-
θεια. «Ούτε από πριν, ούτε και στις στιγμές εκείνες μας 
είχε πει κάποια αρμόδιος της Περιφέρειας ή του Δήμου 
ή της Πυροσβεστικής ή της Αστυνομίας κατά ποιο τρόπο 
θα ενεργήσουμε σε περίπτωση πυρκαγιάς και ποιο 
δρόμο θα έπρεπε να ακολουθήσουμε για να πάμε με 
ασφάλεια μέρος (είτε παραθαλάσσια, είτε από κάποιο 
γήπεδο εντός του οικισμού μας)».

επικαιρότητα



73 Αυγούστου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Έ
να συγκλονιστικό κείμενο, το 
οποίο έγραψε μία φίλη της οι-
κογένειας Φύτρου, που ξε-
κληρίστηκε στην πυρκαγιά 

στο Μάτι, κάνει τον γύρο του διαδι-
κτύου τις τελευταίες ώρες.
Η ανοιχτή επιστολή της γυναίκας, που 
έχει τίτλο «Άκου να σου πω Αλέξη, 
τώρα που έθαψα τους νεκρούς μου», 
απευθύνεται στον Αλέξη Τσίπρα και 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα «The 
President». Στο κείμενο, η γυναίκα, 
που υπογράφει ως Ανίτα, κατακεραυ-
νώνει τον πρωθυπουργό, αποκαλώ-
ντας τον μάλιστα «ψευτόμαγκα».

Ολόκληρο το κείμενο
Το παίζεις ψευτόμαγκας γιατί υπάρ-
χουν ΑΝΘΡΩΠΟΙ – πολίτες – πολιτι-
κοί που περιμένουν, ως είθισται από 
αρχαιοτάτων χρόνων, να ταφούν οι 
νεκροί τους για να σου απαντήσουν. 
Υπάρχουν δημοκράτες που περι-
μένουν να καταλαγιάσει ακόμα κ ο 
θυμός τους πριν σου απαντήσουν.
Οι δικοί μου νεκροί, ότι απέμεινε από 
το κορμάκι τους, βρίσκονται πια στο 
χώμα… για πάντα.
Άκου λοιπόν Αλέξη,
Από σήμερα εσυ κ οι όμοιοί σου 
είστε εχθροί μου.
Προσωπικοί εχθροί μου, όχι της 
χώρας. Δικοί μου εχθροί.
ΟΧΙ γιατί είπες τερατώδη ψέμματα σ 
έναν βασανισμένο λαό για να αρπά-

ξεις την εξουσία
ΟΧΙ γιατί έριξες τη χώρα στο γκρεμό 
την ώρα που απέφευγε το χείλος του
Όχι γιατί μου πρότεινες το βράδυ των 
εκλογών από το μπαλκόνι σου, ή να 
με τελειώσεις ή να σε τελειώσω
ΟΧΙ γιατί έκανες στροφή στον 
«κυβερνητισμό» !!! 360ο μοιρών 
στροφή, μόνο αυτή έμαθες στο 
Πολυτεχνείο
ΟΧΙ γιατί μισείς τη μεσαία τάξη που 
σε γέννησε και σε εξέθρεψε κηφήνα 
– αμπελοφιλόσοφο
ΟΧΙ γιατί συνθλίβεις κάθε παραγω-
γική δύναμη που σπρώχνει τη χώρα 
προς τα πάνω
ΟΧΙ γιατί ελέγχεις όλες τις διακριτές 
εξουσίες ως άλλος δικτατορίσκος
ΟΧΙ γιατί μισείς την ελεύθερη γνώμη 
και προσπαθείς συνειδητά για την 
εξόντωση όσων διαφωνούν
ΟΧΙ γιατί έδωσες σύνθημα στα φιλα-
ράκια σου για πλιάτσικο στη δημό-
σια ζωή της χώρας
ΟΧΙ γιατί πουλάς Τιμαλφή – Ιερά 
κ Όσια και γίνεσαι ο ικανότερος 
σφουγγοκωλαριος όλων των εποχών
ΟΧΙ γιατί χαϊδεύεις τη βία κ τους ντα-
βαντζηδες της για να γαλουχήσεις με 
δηλητήριο τη νέα γενιά
ΟΧΙ γιατί με αναγκάζεις να φυγα-
δεύσω τα παιδιά μου από τη χώρα
ΟΧΙ γιατί άφησες ανθρώπους να 
καούν στο βωμό της ασχετοσύνης 
σου

Αλλά γιατί ….
μ έκανες να ντρέπομαι για τον τρόπο 
που μεγάλωσα στο σπίτι ενός αρι-
στερού ΕΑΜίτη που, αμούστακος 
ακόμη, έτρεξε πίσω από τον Άρη. 
Πίστεψε σ έναν καλύτερο – δίκαιο 
κόσμο… πολέμησε … έχασε … 
διδάχτηκε.
Ντρέπομαι να πω αυτό που άλλοτε 
καυχιόμουν και ηλπιζα να το διδάξω 
στα παιδιά μου, τώρα που μεγαλώ-
νουν σ έναν στρεβλό κόσμο.
Ντρέπομαι να πω πως έχω ήθος, 
ηθική, ανθρωπιά, αλληλεγγύη, 
ταπεινότητα, αξίες της αριστεράς με 
τις οποίες πορεύτηκα κ έγινα 50 χρό-
νων.
Για να έρθεις εσύ και να ντραπώ. 
Πολύ. Και να μην ξέρω τι να πω στα 
παιδιά μου.

Ξέρεις Αλέξη;
Υπήρξαν μεγάλοι Έλληνες πολιτικοί 
που μαζί, με τον πατέρα μου κ όσους 
έζησαν εμφύλιο, έκατσαν και έφτια-
ξαν μια δημοκρατία. Με κόπο κ πόνο 
είναι η αλήθεια … Μια δημοκρατία 
που σου επέτρεψε να εκλεγείς, εσυ 
και οι όμοιοί σου.
Και ήρθες για να ανασύρεις από την 
ψυχή του Έλληνα τα πιο ταπεινά του 
ένστικτα, αυτά που μπορείς να ανα-
γνωρίσεις καλά και να τα ελέγξεις.
Εμφύλιος λοιπόν;
Τελείωσες την κοινή λογική, θα 
τελειώσεις και τη δημοκρατία;
Σε μια ύστατη προσπάθεια να κατα-
λαγιάζω το θυμό μου και να φανώ 
αντάξια του δημοκράτη πατέρα μου, 
σου ζητώ εκλογές. Τώρα, όχι όποτε 
σε βολέψει.

Να κριθείς δημοκρατικά από το λαό. 
Για τις προθέσεις, τις πράξεις, τα λάθη 
κ τις παραλείψεις σου. Για την κυβέρ-
νηση σου. Για τους συνεργάτες σου.
Δημοκρατικά από το λαό.
Αλλιώς, δεν μου αφήνεις άλλο περι-
θώριο από την προτροπή σου: ή να 
με τελειώσεις ή να σε τελειώσω.
Από σήμερα εχθρός μου λοιπόν, 
ο ΠΘ της χώρας μου. Προσωπικός 
εχθρός μου.
Το οφείλω. Στα δυο ξανθά αγγελού-
δια που έθαψα σήμερα.
Το οφείλω. Στο τελευταίο άδειο 
βλέμμα της ΜΑΝΑΣ τους, πριν απο-
συρθεί από τα εγκόσμια για πάντα.
Αννίτα Π.
Ντροπιασμένη - Αηδιασμένη
Άοπλη στρατιώτης της δημοκρατικής 
λογικής

Οργισμένη επιστολή από φίλη της οικογένειας Φύτρου: Ακου να 
σου πω Αλέξη

επικαιρότητα
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Με αυτή την απόφαση, η γερμανική 
κυβέρνηση μπορεί πλέον να δώσει 
στον ΕΜΣ τη συγκατάθεσή της για 
την εκταμίευση της δόσης των 15 
δισεκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο 
του τρίτου ελληνικού προγράμματος

Μ
ήνυμα προς την Αθήνα να τη-
ρεί τα συμφωνηθέντα στέλνει 
ξανά το Βερολίνο. Η Επιτροπή 
Προϋπολογισμού του Γερμανι-

κού Κοινοβουλίου υπερψήφισε μεν σήμερα 
την εκταμίευση της τελευταίας δόσεως των 
15 δισ. ευρώ για την χώρα μας, αλλά την ί-
δια στιγμή αποφάσισε και ότι η ίδια Επι-
τροπή θα αποφασίζει και για την επιστρο-
φή στην Ελλάδα των κερδών από τα ελλη-
νικά ομόλογα που διακρατεί η Bundesbank. 
Προϋπόθεση για τη συγκατάθεση της Επι-
τροπής θα είναι, σύμφωνα με την απόφα-
ση, η υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει 
αναλάβει η Ελλάδα.
Η έγκριση για τα 15 δισ. 
ευρώ είχε «σκαλώσει» μετά 
την απόφαση της Κυβέρ-
νησης να αναστείλει για 6 
μήνες την αύξηση του ΦΠΑ 
στα 5 νησιά του Αιγαίου 
(Σάμος, Λέσβος, Χίος, 
Κως, Λέρος) χωρίς πρώτα 
να το έχει συζητήσει στο 
Eurogroup. Έτσι για ένα μέτρο που κοστίζει 
(με βάση το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα) 16 
εκατ. ευρώ στον κρατικό Προϋπολογισμό, 
η Αθήνα υποχρεώθηκε να δεσμευτεί ότι θα 
κάνει περικοπές 28 εκατομμυρίων ευρώ, 
κυρίως από κονδύλια του υπουργείου Εθνι-
κής Αμύνης.
Παρότι το μέτρο αυτό ήταν άνευ ουσιαστι-
κής σημασίας για τον κρατικό προϋπολογι-
σμό και το συνολικό πρόγραμμα της Ελλά-
δας (από την στιγμή που στόχος είναι πρω-
τογενές πλεόνασμα 6,5 δισ. ευρώ και τα 
16 εκατ. ευρώ δεν έχουν καμία επίπτωση 
στους συμφωνημένους τελικούς στόχους) η 
Επιτροπή της Bundestg επιμένει να τίθενται 
ενώπιόν της όλα τα θέματα που σχετίζονται 
με τον Προϋπολογισμό.
Παρότι η συνεδρίαση της Επιτροπής πραγ-
ματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, 
, σύμφωνα με πληροφορίες της Deutsche 
Welle ακούστηκαν προτάσεις ακόμα και 
για απόρριψη της δόσης, κυρίως από τους 
Φιλελεύθερους και το κόμμα «Εναλλακτική 

για τη Γερμανία». Οι προτάσεις δεν συγκέ-
ντρωσαν την απαιτούμενη πλειοψηφία και 
έτσι η γερμανική κυβέρνηση θα δώσει 
τελικά το πράσινο φως για την εκταμίευση 
της τελευταίας δόσης του τρίτου προγράμ-
ματος προς την Ελλάδα.
Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Όλαφ 
Σολτς εξέφρασε την ικανοποίησή του για την 
εξέλιξη αυτή. Μιλώντας αποκλειστικά στο 
ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle 
μετά το τέλος της σύσκεψης τόνισε πως 
«ήταν μια καλή σύσκεψη στην Επιτροπή. 
Δόθηκε στήριξη στα μέτρα που είναι ακόμη 
αναγκαία για την Ελλάδα έτσι ώστε τώρα το 
πρόγραμμα να μπορεί να λήξει και η Ελλάδα 
να είναι μελλοντικά σε θέση να σταθεί στα 
πόδια της.» Ο Γερμανός υπουργός Οικο-
νομικών Όλαφ Σολτς εξέφρασε την ικανο-
ποίησή του για την εξέλιξη αυτή. Μιλώντας 
αποκλειστικά στο ελληνικό πρόγραμμα της 
Deutsche Welle μετά το τέλος της σύσκεψης 
τόνισε πως «ήταν μια καλή σύσκεψη στην 

Επιτροπή. Δόθηκε στήριξη 
στα μέτρα που είναι ακόμη 
αναγκαία για την Ελλάδα 
έτσι ώστε τώρα το πρό-
γραμμα να μπορεί να λήξει 
και η Ελλάδα να είναι μελ-
λοντικά σε θέση να σταθεί 
στα πόδια της.»
Ωστόσο στην ημερησία 
διάταξη της επιτροπής 

Προϋπολογισμού τέθηκε και πρόταση των 
βουλευτών των κυβερνητικών κομμάτων 
η οποία και υπερψηφίστηκε. Σύμφωνα με 
την απόφαση αυτή, η Επιτροπή θα αποφα-
σίζει και για την επιστροφή στην Ελλάδα 
των κερδών που αποφέρει η αγορά ελλη-
νικών ομολόγων από την ΕΚΤ και τα οποία 
προωθούνται στη συνέχεια στις εθνικές 
κεντρικές τράπεζες, εν προκειμένω στην 
Bundesbank. Και αυτό παρότι η Επιτροπή 
θα ασχολούνταν ούτως ή άλλως με αυτές 
τις εκταμιεύσεις. Τα κέρδη της Bundesbank 
αποτυπώνονται στον κρατικό Προϋπολογι-
σμό. Εξηγώντας την απόφαση στη Deutsche 
Welle σημαίνων κοινοβουλευτικός παρά-
γοντας έκανε λόγο μια «συμβολική» από-
φαση: κατά αυτόν τον τρόπο, οι βουλευ-
τές των κυβερνητικών κομμάτων στην επι-
τροπή Προϋπολογισμού και κυρίως τα δύο 
χριστιανικά CDU και CSU ήθελαν να στεί-
λουν το μήνυμα ότι η Ελλάδα θα πρέπει και 
στο μέλλον να τηρεί τις δεσμεύσεις που έχει 
αναλάβει.

Εγκρίθηκε από την Bundestag η 
εκταμίευση της τελευταίας δανειακής 
δόσης των 15 δισ. ευρώ

Ο Αλέξανδρος Σόμογλου Δημοτικός Σύμβουλος Μαραθώνα είπε πως η Ρένα 
Δούρου είναι άφαντη και τα τελευταία τέσσερα χρόνια κοροϊδεύει τον Δήμο 
Μαραθώνα ακόμα και με τον ΧΥΤΑ που καταστρέφει την περιοχή

Δημοτικός Σύμβουλος 
Μαραθώνα: Άφαντοι Ψινάκης- 
Δούρου τις κρίσιμες ώρες

Ο
ι κάτοικοι σε Μαραθώνα και 
Μάτι ζουν μια ξεδιάντροπη κο-
ροϊδία», δήλωσε σήμερα στον 
«αέρα» τηλεοπτικής εκπομπής 

ο Αλέξανδρος Σόμογλου, Δημοτικός Σύμ-
βουλος Μαραθώνα.
Ο Αλέξανδρος Σόμογλου είναι ένας εκ των 
23 από τους 31 συνολικά δημοτικούς συμ-
βούλους που κατέθεσαν επίσημο αίτημα 
σύγκλησης του δημοτικού συμβουλίου 
αύριο για να τεθεί σε ψηφοφορία ψήφισμα 
που αφορά την παραίτηση του δήμαρχου 
Μαραθώνα.
«Προσκαλώ τον κ. Ψινάκη να έρθει αύριο 
να δει τον κόσμο έξω από το Δημοτικό 
Συμβούλιο αφού όπως γράφει και ο ίδιος 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι πολί-
τες είναι συγκλονισμένοι με τη στήριξη 
που δείχνει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο 
κ. Σόμογλου.
Παράλληλα ο κ. Σόμογλου ανέφερε ότι ο 
Ηλίας Ψινάκης δεν ήταν εκεί τις κρίσιμες 
ώρες της φονικής πυρκαγιάς ενώ πρό-
σθεσε πως είναι η πρώτη φορά, σε σχέση 
με άλλες πυρκαγιές τα προηγούμενα έτη, 
που η λεωφόρος Μαραθώνος δεν προστα-
τεύτηκε και υπήρχε μόνο ένα όχημα στην 
κάτω πλευρά του δρόμου.
Είπε τέλος πως η κ. Δούρου είναι άφαντη 
και τα τελευταία 4 χρόνια κοροϊδεύει τον 
Δήμο Μαραθώνα ακόμα και με τον ΧΥΤΑ 

που καταστρέφει την περιοχή.

Ο Ψινάκης απαγορεύει την παρά-
σταση της «Αντιγόνης» υπέρ των 
πληγέντων!
Με μία πρωτοφανή απόφαση, ο δήμαρ-
χος Μαραθώνα Ηλίας Ψινάκης προχώ-
ρησε στην απαγόρευση της παράστασης 
της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή η οποία θα 
δινόταν απόψε στη Νέα Μάκρη.
Όπως είχε αποφασιστεί από την παραγωγή 
και το σύνολο των συντελεστών της παρά-
στασης, όλα τα έσοδα θα δίνονταν στους 
πληγέντες από την πυρκαγιά και αν και ήταν 
γνωστό στην δημοτική αρχή ο κ. Ψινάκης 
όχι μόνο δεν δέχτηκε να πραγματοποιη-
θεί η παράσταση αλλά κρύφτηκε από τους 
συντελεστές οι οποίοι μάταια εδώ και ώρες 
τον αναζητούν στα τηλέφωνα προκειμένου 
να τον πείσουν να αλλάξει γνώμη.
Οπως είπε στο protothema.gr ο πρωτα-
γωνιστής και σκηνοθέτης της παράστασης 
Αιμίλιος Χειλάκης «ειδοποιήθηκε ο παρα-
γωγός μας από την υπεύθυνη του πολιτιστι-
κού τμήματος του δήμου ότι η παράστασή 
μας ακυρώνεται λόγω πένθους! Ο ίδιος ο 
κ. Ψινάκης δεν εμφανίστηκε στα τηλέφωνα 
αν και γνώριζε πως υπήρχε απόφαση να 
δοθούν όλα τα έσοδα στους πληγέντες... 
Είναι τουλάχιστον λυπηρό αυτό που συμ-
βαίνει».
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Μήπως το #prayforGreece είναι λάθος;
Η Σμαράγδα Καρύδη εξηγεί!

Η Σμαράγδα Καρύδη με ένα 
ποστάρισμα της εξηγεί γιατί το 
prayforGreece, είναι λάθος και 
κανονικά θα έπρεπε να υπήρχε κάτι 
που να περιλαμβάνει τις λέξεις change, 
work ή responsibility...

Μ
ήπως το  π ιο  φ οβισ τ ι -
κό πράγμα που κυκλοφο-
ρεί αυτές τις μέρες είναι αυ-
τό το #prayforGreece; Αυ-

τό το μοιραίο και μοιρολατρικό pray; Γιατί 
όχι ένα χασταγκ με το change, το work, το 
responsibility; το πως το λέτε εσείς εκεί γιατί 
δε θυμάμαι και πως το λέμε εμείς εδώ; 
Μόνο εμένα ανατριχιάζει; 
Τι σημαινει pray; Οτι Αφού ούτως η άλλως δε 
μπορεί ν αλλάξει τίποτα, 
Αφού θα ψηφίζουμε όπως πάντα τους ανίκα-
νους, τους πονηρούς, αφού διαχρονικά θα 
καιμε τα δάση, θα χτίζουμε όπου και οπως να 
ναι, αφού και οι επόμενοι που θα ψηφίσουμε 
θα μας τα νομιμοποιήσουν όπως κι οι προη-
γούμενοι, αφού θα μπαζωνουμε τα ρέματα, 
αφού έτσι κι αλλιως θα αδιαφορούμε για 
τα σκουπίδια μας για τους δρόμους μας, για 
το πως οδηγούμε για το που παρκάρουμε,  
αφου θ αφήνουμε τον συγκυβερνήτη να μας 
μαλώνει που καήκαμε-γιατί που είχαμε το 
μυαλό μας;; 
Αφού θ ακούμε τους αρμόδιους να αυτο-
συγχαιρωνται για το πόσο αλάνθαστα και 
τέλεια έδρασαν και μετά απλώς θα ξεσπάμε 
στο τουιτερ και θα συνεχίζουμε τη ζωή μας. 
Χωρις να ενεργοποιείται το σώμα μας που 
έχει παρει το σχήμα του καναπέ. Χωρις να 
ξεσηκωθεί ο παραμόρφωμένος μας αντίχει-
ρας απ το πληκτρολόγιο. Χωρις να επανα-
στατεί ο αυχένας μας σκυμμένος στην οθόνη. 
Χωρίς να ξεθολώσει το μάτι μας. Θα συνεχί-
ζουμε τη ζωή μας. Αφού δε κάηκε το δικό μας 
παιδί. Ακόμα.
Αφού το δικό μας σπιτι είναι ακόμα στη θέση 
του. Αφου όπως κλαίμε τώρα έτσι σε λίγο θα 
ξεχάσουμε.
Αφού θα βγαίνουμε πάλι στους δρόμους 
μόνο να μη πειραχτούν τα δικά μας προνό-
μια κι όχι για το περιβάλλον μας , ποτέ για να 
αναδασωθούν τα καμένα μας, για το πάρκο 
μας που ρημάζει, δε θ’ απαιτήσουμε ποτέ 
να πάψουν τα πανεπιστήμια μας να είναι το 
λημέρι του κάθε εγκληματία, ποτέ τα νοσο-
κομεία μας να γίνουν ανάλογα των εισφο-
ρών που πληρώνουμε, ποτέ για καλύτερα 
σχολεία γιατί δε μας ενδιαφέρει να μάθουμε 
αλλά να να διοριστούμε, αφού το μεγαλύ-
τερο ταμπού μας είναι η αυτοκριτική και η 

ανάληψη ευθυνών, αφού το αίσθημα ότι όλα 
είναι μάταια έχει εγκατασταθεί μόνιμα μέσα 
μας σαν αυτοάνοσο, αφού είμαστε τρομερά 
συναισθηματικοί και καθόλου ευαίσθητοι, 
αφού δε θα προστατέψουμε τον ανήμπορο, 
τον ανάπηρο, τον διπλανό, 
Μόνο θα λυπηθούμε αφού θα έχει κατα-
στραφεί και θα κάνουμε εράνους για να 
νιώσουμε καλοί και αλληλέγγυοι, αφου δε 
θα απαιτήσουμε να νομοθετήσουν ΤΩΡΑ 
τα απαραίτητα μέτρα για να μην ξαναέρ-
θει η συμφορά. ΤΩΡΑ που ξέρουμε ότι αν 
καεί το σπιτι του γείτονα θα καεί και το δικό 
μας, ΤΩΡΑ που ο είδαμε ότι ο πλησίον κι 
εμείς είμαστε ένα ,αφού ενώθηκαν αγκα-
λιασμένες οι στάχτες των σωμάτων μας 
για πάντα , αφού δεν κάνουμε και τώρα το 
πρώτο βήμα της αποδοχής και της αυτο-
γνωσίας μπας και μπορέσουμε να κάνουμε 
ποτέ και τα υπόλοιπα, αν δεν νιώσουμε την 
ομορφιά του να αναλαμβάνεις την ευθύνη, 
τότε ας προσευχηθούμε. Κι αν δε πιάσει κι 
αυτό ας ξεματιαστούμε ή ας φτύσουμε στον 
κόρφο μας.
Ισως πράγματι για το μόνο που είμαστε καλοί 
είναι η προσευχή.
Η προσευχή να μη βρει εμάς το κακό.
Η προσευχή να μην είναι δικό μας το παιδί 
που κάηκε.
Η προσευχή να είμαστε απ τη μεριά αυτών 
που δεν έχασαν τίποτα αλλά οργίζονται στο 
τουιτερ.
Και θα βγούμε ξανα θυμωμένοι στους δρο-
μους για τα εθνικά μας θέματα αλλά όχι γι 
αυτό το όμορφο γεμάτο ζωή και χαρά κορί-
τσι που πήδηξε στο γκρεμό. Όχι για τον 
εννιάχρονο αδερφό της. Όχι για το πατέρα 
τους; Για την ανείπωτη δυστυχία της μάνας 
τους. Όχι για αυτά τα δίδυμα παιδιά. Για τους 
γονείς τους που δε θα σταματήσουν ποτέ να 
τα ψάχνουν. 
Για αυτή τη γυναίκα με κινητικά προβλήματα 
που δεν μπόρεσε να τρέξει.
Για τον αντρα της που δεν την άφησε κι έφυ-
γαν μαζί αγκαλιασμένοι. 
Δε θα βγούμε για τη Χρυσα, το Δημήτρη, τον 
Αντρεα, την Αγγελική, το Βικτωρα, την Εβε-
λίνα και τη Μαριλια.
Αυτοι οι άνθρωποι για τους οποίος κηρύτ-
τουμε εθνικό πένθος δεν είναι θέμα μας 
εθνικό; 
Ω Ναι! Η Μακεδονία είναι ελληνική. 
Όπως και το Μάτι, ο Μαραθώνας, ο Νέος 
Βουτζάς, το Πικέρμι, η Ραφήνα.
Όπως κι η Ελλάδα 
 Η Ελλάδα είναι Ελληνική. Δυστυχώς 
#pray
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Μ
ετ’ εμποδίων συνεχίζεται η συνάντηση 
του Υπουργού Παιδείας με τις εκπαιδευ-
τικές οργανώσεις με θέμα το διάλογο για 
τον οικονομικό και εκπαιδευτικό εξορ-

θολογισμό.
Η πρώτη συνάντηση με την ΟΕΛΜΕΚ ολοκληρώθηκε, 
ενώ η συνάντηση με την ΠΟΕΔ δεν ξεκίνησε λόγω της 
παρουσίας σε αυτήν των γονέων δημοτικής εκπαίδευ-
σης και των νηπιαγωγείων .
Παρά τις διαβουλεύσεις που υπήρχαν μεταξύ της ηγε-
σίας της ΠΟΕΔ και του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαί-
δευσης για να αρχίσει ο διάλογος με την ΠΟΕΔ, 
καθώς και του Προέδρου της ΠΟΕΔ Φίλιου Φυλα-
κτού με τον Υπουργό Παιδείας, δεν κατέστη δυνατόν 
να αρχίσει ο διάλογος. Στην αίθουσα παραμένουν 
οι γονείς, υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου 
Παιδείας και του Υπουργείου Οικονομικών, χωρίς την 
παρουσία της ΠΟΕΔ, η οποία αναμένει έξω να απο-
χωρήσουν οι γονείς και να δουν αν θα έχουν διάλογο 
με τον Υπουργό. Στις 16:00 είχε προγραμματιστεί να 
αρχίσει η συνάντηση με την ηγεσία της ΟΛΤΕΚ.
Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της συνάντη-
σης, ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ Γιάννος Σωκράτους 

είπε ότι ξεκίνησε ο κύκλος του εντατικού διαλόγου 
και ευελπιστούν να κλείσει με το καλύτερο τρόπο για 
το καλό της εκπαίδευσης.
Εξέφρασαν, είπε, την ετοιμότητά τους να συνεχίσουν 
την προσπάθεια με στόχο να καταλήξουν στο τέλος 
στο καλύτερο για την παιδεία, για την εκπαίδευση 
για όλους.
Αναφορικά με την άρνηση τους να είναι παρόντες οι 
γονείς Μέσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι βγήκαν από την 
αίθουσα για να μπουν μετά το τέλος της συνάντησης 
με την ΟΕΛΜΕΚ, ο κ. Σωκράτους είπε ότι δεν απο-
κλείουν από τα εκπαιδευτικά ζητήματα και δεν έχουν 
δικαίωμα να αποκλείσουν τους γονείς και πρόσθεσε 
ότι η συζήτηση για εργασιακά ζητήματα δεν αφορά 
τους γονείς αλλά είναι κάτι που θα συζητήσουν με τον 
εργοδότη τους.

Ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων γονέων 
Μέσης Εκπαίδευσης Κυριάκος Νικηφόρου, σε δηλώ-
σεις του είπε ότι νοιώθουν αρκετά πικραμένοι από τη 
στάση των εκπαιδευτικών και όπως πληροφορήθη-
καν δεν μίλησαν μόνο για εργασιακά θέματα με την 
ΟΕΛΜΕΚ.

Με απρόοπτα η συνάντηση του 
Υπουργού Παιδείας με τις οργανώσεις 
εκπαιδευτικών 

Απαράδεκτη η στρατιωτική απαλλαγή 
ιδιοκτητών πλοίων λέει η ΠΕΜΣΕ 

Α
παράδεκτη χαρακτηρίζει η Παγκύ-
πρια Επιτροπή Μητέρων Συζύγων Ε-
θνοφρουρών (ΠΕΜΣΕ) απόφαση της 
Κυβέρνησης, να απαλλάξει ιδιοκτήτες 

πλοίων ή πλοιοδιαχειριστικών εταιρειών (με 
εγγεγραμμένο γραφείο στην Κυπριακή Δημο-
κρατία) από την υποχρέωση στρατιωτικής θη-
τείας, καθώς και τα παιδιά τους.
«Πρόκειται για μία απόφαση, η οποία εδραι-
ώνει την κοινωνική αν ισότητα, τροφοδοτεί 
την αδικία, προωθεί την ευνοϊκότερη μεταχεί-
ριση των έχοντων και κατέχοντων και αυξά-
νει τον κίνδυνο φυγοστρατίας. Αποδυναμώνει 
κάθε επιχείρημα που προβάλλει ο κάθε γονιός 
ή αρμόδιος φορέας ούτως ώστε να περάσει το 
μήνυμα της σημασίας εκπλήρωσης της στρατι-
ωτικής θητείας για όλους, ενάντια στη φυγο-
στρατία και το παρασκήνιο πίσω από κάθε ανα-
στολή ή αναβολή», αναφέρεται.
«Κυρίως, στρεβλώνει και προσπερνά τη θεμελι-
ώδη αρχή κάθε ευνομούμενου κράτους, αυτής 

της ίσης με ταχείρισης των πολιτών, καθώς 
ξεχωρίζει τους στρατιώτες σε προνομιούχους 
και μη, στους ̀ τυχερούς` και ̀ πλούσιους` από τη 
μία πλευρά και στους `άλλους`», προστίθεται.
«Είναι απλά άδικο και άνισο, κάποιος επειδή 
έ χε ι  πατ έρα εφοπλισ τή να απαλ λάσσε ται 
από την υποχρέωση κατάταξης σ την Εθνική 
Φρουρά και κάποιος άλλος να αναγκάζεται να 
φυλάει σκοπιά απέναντι από τον Τούρκο εισβο-
λέα. Η υπηρεσ ία σ την Εθν ική Φρουρά, γ ια 
ένα δεκαοχτάχρονο νέο παιδί, δεν είναι ούτε 
κάτι σύντομο, ούτε κάτι απλό, ούτως ώστε να 
δικαιολογεί μία τέτοια απόφαση», αναφέρει η 
ΠΕΜΣΕ.
«Μια τέτοια απόφαση το μόνο που δημιουρ-
γεί είναι ένα επικίνδυνο status quo, βάσει του 
οποίου ακόμα και θεμελιώδεις αξίες όπως η 
ισότητα θα μπορούν να θυσιάζονται στο βωμό 
της `δήθεν` επένδυσης, της `δήθεν` ανάπτυξης, 
αυτής που πάντα έρχεται για τους λίγους και 
εκλεκτούς», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η 
θέση της δικής μας πλευράς είναι ότι θέλουμε και περιμένου-
με ο ΓΓ του ΟΗΕ να πάρει την πρωτοβουλία για να ξεκινήσει 
ξανά η διαπραγμάτευση από εκεί όπου είχαμε φτάσει στο 
πλαίσιο των διαδικασιών των ΗΕ, που είναι γνωστές, δήλω-

σε σήμερα δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προ-
δρόμου, προσθέτοντας πως για το Κυπριακό η διαδικασία είναι συμ-
φωνημένη εδώ και χρόνια.
Απαντώντας σε ερωτήσεις μετά τη σημερινή συνεδρίαση των αρχηγών 
των πολιτικών δυνάμεων υπό τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, στην οποία 
παρόντες ήταν και οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας, ο κ. Προ-
δρόμου είπε πως ο ΓΓ του ΟΗΕ έχει αναθέσει στην απεσταλμένη του 
Τζέιν Χολ Λουτ, να καταγράψει τις θέσεις των πλευρών, απευθύνοντας 
συγκεκριμένα ερωτήματα.
«Δεν γίνεται συζήτηση για τη διαδικασία. Γίνεται συζήτηση κατά 
πόσον ο ΓΓ μπορεί, προσφέρονται οι συνθήκες και οι τοποθετήσεις 
των εμπλεκόμενων μερών για να επαναρχίσει τη διαπραγμάτευση», 
είπε ο Εκπρόσωπος.
Σημείωσε πως Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε εκτενή ενημέρωση 
για τη συνάντηση που είχε με την απεσταλμένη του ΓΓ κ. Λουτ όσο και 
γενικότερα για τις εξελίξεις γύρω από το εθνικό θέμα κατά την τελευ-
ταία περίοδο.
Πρόσθεσε πως ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς 
για τη θέση της ε/κ πλευράς όπως την κατέθεσε στην κ. Λουτ, δηλαδή 
την ετοιμότητα και τη θέληση της ε/κ πλευράς για επανέναρξη της 
διαπραγμάτευσης από το σημείο όπου αυτή είχε διακοπεί στο Κραν 
Μοντάνα και με δεδομένο το πλαίσιο Γκουτέρες.
Ο κ. Προδρόμου είπε επίσης πως έγινε ενημέρωση για τις εξελίξεις 
στο ενεργειακό πρόγραμμα όπου τα πράγματα προχωρούν και ανα-
λυτική ενημέρωση από τον Υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη 
σχετικά με το αυξημένο ενδιαφέρον εταιρειών συνεργατών της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας για δραστηριότητες στην κυπριακή ΑΟΖ και για 
διαπραγματεύσεις με τους αδειοδοτημένους εταίρους μας και την επι-
κείμενη αξιοποίηση του κοιτάσματος Αφροδίτη.
Ανέφερε ακόμη πως συμφωνήθηκε ότι μετά τη γενική ενημέρωση στο 
επόμενο διάστημα οι πολιτικές δυνάμεις μπορούν μέσω εξειδικευμέ-
νων δικών τους εμπειρογνωμόνων να πάρουν στοιχεία και να έχουν 
πλήρη ενημέρωση από το Υπουργείο και τον κ. Λακκοτρύπη.
Στις δηλώσεις του, ο κ. Προδρόμου ανέφερε πως ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς για τη θέση της 
ελληνοκυπριακής πλευράς, όπως την κατέθεσε στην κ. Λουτ, δηλαδή 
την ετοιμότητα και τη θέληση της ελληνοκυπριακής πλευράς για επα-
νέναρξη της διαπραγμάτευσης από το σημείο όπου αυτή είχε διακο-
πεί στο Κραν Μοντάνα, και με δεδομένο το πλαίσιο Γκουτέρες. Συγκε-
κριμένα, μάλιστα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμισε και υπο-
γράμμισε στην κ Λουτ ότι ο ίδιος ανταποκρίθηκε και κατέθεσε γραπτώς 
θέσεις έναντι και των έξι παραμέτρων που πρότεινε ο ΓΓ με το πλαίσιο. 
Αυτό υπογράμμισε και στους πολιτικούς αρχηγούς, επεσήμανε.
Είπε επίσης πως ο Πρόεδρος Αναστασιάδης διευκρίνισε στην κ. Λουτ 
ότι ανταποκρινόμαστε πλήρως στην έκκληση του ΓΓ για επανέναρξη 
διαπραγματεύσεων, προσθέτοντας πως «αναμένουμε βεβαίως το 
αποτέλεσμα της διερευνητικής αποστολής την οποίαν ανέλαβε η κ. 
Λουτ».
«Έγινε γενικότερα συζήτηση, ανάλυση, ακούστηκαν οι εκτιμήσεις και 
οι εισηγήσεις των πολιτικών δυνάμεων σχετικά με όλες τις πτυχές του 
Κυπριακού», επεσήμανε ο Εκπρόσωπος.

ΚΕ: Αναμένουμε πρωτοβουλία 
από τον ΓΓ του ΟΗΕ
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Ά
τοπες χαρακτηρίζει η 
Άγκυρα τις τοποθετή-
σεις πρέσβεων σχε-
τικά με το θέμα των 

υδρογονανθράκων που έγιναν 
στο Συνέδριο των Αποδήμων 
Κυπρίων την περασμένη βδο-
μάδα καλώντας μάλιστα τους 
πρέσβεις των εν λόγω χωρών να 
μην υπερβαίνουν τα όριά τους.
Στην ανακοίνωσή του το τουρ-
κικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι θεω-
ρούν «άτοπες τις διατυπώσεις 
στήριξης στις μονομερείς δρα-
στηριότητες της Ε/κ διοίκησης 
που χρησιμοποίησαν κάποιοι 
πρέσβεις κατά την πρόσφατη 
διάσκεψη στην Ε/κ διοίκηση».
«Συστήνουμε στους εκπροσώ-
πους των εν λόγω χωρών να μην 
υπερβαίνουν τα όριά τους. Είναι 
απαράδεκτο η ε/κ πλευρά να επι-
μένει να ενεργεί σαν να είναι η 
μοναδική ιδιοκτήτης του νησιού 
και να συνεχίζει τις μονομερείς 
δραστηριότητες για έρευνα 
υδρογονανθράκων χωρίς υπάρ-
χει ακόμη μόνιμη και δίκαιη 
λύση στην Κύπρο», αναφέρει 
στην ανακοίνωση.
Προσθέτει ότι «με αυτές τις δρα-
στηριότητες η ε/κ πλευρά αψηφά 
τα αναφαίρετα δικαιώματα των 
Τ/κ επί των φυσικών πηγών οι 
οποίοι είναι συνιδιοκτήτες στο 
νησί. Αυτή η συμπεριφορά, που 
απέχει πολύ από το πνεύμα συμ-
βιβασμού, καταδεικνύει ότι η 
ε/κ πλευρά δεν έχει ακόμη αντι-
ληφθεί μία πιθανή οικονομική 
συνεργασία στη βάση του win-
win, που θα μπορούσε να προ-
κύψει στο νησί και στην ανατο-
λική Μεσόγειο, με μια λύση για 
την οποία τόσο η τ/κ πλευρά όσο 
και η Τουρκία έχουν καταβάλλει 
τη μέγιστη προσπάθεια για να 
επιτευχθεί».
Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΕΞ, 
«οι αρχές της ‘τδβκ’ και η Τουρ-
κία έχουν εξαρχής προβεί στις 
απαραίτητες προειδοποιήσεις 
σχετικά με τα ανεύθυνα βήματα 
της ε /κ διοίκησης και έχουν 
εκφράσει τις δικαιολογημένες 
ανησυχίες τους καθώς και την 
αγανάκτησή τους».

Τουρκία: Άτοπες 
οι τοποθετήσεις 
πρέσβεων για ΑΟΖ 

Σε ισχύ τέθηκαν από 
σήμερα οι νέες χρεώσεις της 
Τράπεζας Κύπρου, οι οποίες 
παρουσιάζονται αυξημένες 
για συναλλαγές με επιταγές και 
υπηρεσίες που εκτελούνται 
στο ταμείο. Αντίθετα, 
τραπεζικές εργασίες που 
εκτελούνται μέσω διαδικτύου 
χρεώνονται λιγότερο ή και 
καθόλου.

Η 
Τράπεζα Κύπρου δεν είναι 
η μόνη τράπεζα που κινεί-
ται σε αυτή τη λογική. Στο 
ίδιο μήκος κύματος είναι 

και οι χρεώσεις της Ελληνικής Τρά-
πεζας, οι οποίες ανακοινώθηκαν τον 
περασμένο Μάρτιο.
Οι αυξήσεις αυτές φαίνεται να συνά-
δουν με την εκπεφρασμένη πρό-
θεση και των δύο τραπεζών για 
μετάβαση στη νέα εποχή ψηφιακής 
τραπεζικής και μείωσης του κόστους 
προσωπικού.
Επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα 
φαίνεται να ωθούνται όλο και περισ-
σότερο στη χρήση τεχνολογίας και 
κατά συνέπεια, στην αποφυγή πραγ-
ματοποίησης συναλλαγών μέσω 
υποκαταστημάτων και στη μείωση 
συναλλαγών μέσω επιταγών.

Χρέωση για ανάληψη με-
τρητών και εξαργύρωση ε-
πιταγών
Το χαρακτηριστικότερο ίσως παρά-
δειγμα επιβολής χρέωσης εκεί που 
μέχρι τώρα δεν υπήρχε, είναι για 
ανάληψη μετρητών από το ταμείο 
της τράπεζας. Κι ενώ μέχρι χθες στην 
Τράπεζα Κύπρου δεν υπήρχε χρέ-
ωση, από σήμερα η ανάληψη μετρη-
τών από το ταμείο χρεώνεται με 1‰ 
(τοις χιλίοις), με ελάχιστο €0.05 και 
μέγιστο €2. Η χρέωση αυτή ισχύει 
τόσο για φυσικά όσο και για νομικά 
πρόσωπα σε σχέση με τρεχούμε-
νους λογαριασμούς. Αντίστοιχα, η 

Ελληνική Τράπεζα χρεώνει, όπως 
αναφέρεται στην ιστοσελίδα της, 
«για λογαριασμούς τρεχούμενους/
Trading: €0,15 για κάθε λογιστική 
εγγραφή στο λογαριασμό, €0,30 
όταν η λογιστική εγγραφή αφορά 
ανάληψη μετρητών από ταμείο, με 
ελάχιστο ποσό €2,00 και μέγιστο 
€7,00 για Φυσικά Πρόσωπα και 
ελάχιστο €5,00 και μέγιστο €30,00 
για Νομικά Πρόσωπα». Χρεώνονται 
σε μηνιαία βάση.
Η Τράπεζα Κύπρου έχει εισαγάγει 
επίσης τέλος €0,15 για μεταφορές 
μεταξύ λογαριασμών από το ταμείο, 
για μεταφορές σε γενικό λογα-
ριασμό τρίτου προσώπου και για 
καταθέσεις έναντι τρίτου λογαρια-
σμού, σε περίπτωση που απαιτείται 
η καταχώρηση πληροφοριών. Επί-
σης, υπάρχει πλέον ελάχιστη χρέ-
ωση €150 για άνοιγμα συγκεκρι-
μένου λογαριασμού τρίτου προ-
σώπου (client account) και Ταμείων 
Προνοίας.
Η Ελληνική Τράπεζα δεν χρεώνει για 
μεταφορές μεταξύ λογαριασμών 
του ιδίου πελάτη εντός της Τράπε-
ζας. Για μεταφορές μεταξύ λογαρια-
σμών διαφορετικών 
πελατών σε ευρώ ή 
στο ίδιο ξένο νόμι-
σμα εντός της Τρά-
πεζας, δεν γίνεται 
καμία χρέωση για 
μεταφορά μέχρι 
€5.000,00, ενώ 
υπάρχει χρέωση 
€5,00 για μεταφο-
ρές πάνω από €5.000.

Σημαντικές αυξήσεις στις 
χρεώσεις για επιταγές
Σημαντικές αυξήσεις επέρχονται και 
στις συναλλαγές που σχετίζονται με 
τη χρήση επιταγών. Συγκεκριμένα, η 
Τράπεζα Κύπρου αυξάνει τη χρέωση 
για έκδοση βιβλιαρίου επιταγών στα 
€25 από €15, όταν το βιβλιάριο 
παραγγελθεί από το δίκτυο κατα-

στημάτων και στα €16 από €6 όταν 
το βιβλιάριο παραγγελθεί από το 
διαδίκτυο.
Επίσης, για πρώτη φορά επιβάλλεται 
τέλος €2 για εξαργύρωση επιταγών 
της Τράπεζας Κύπρου, ενώ μέχρι 
τώρα υπήρχε τέλος μόνο για εξαρ-
γύρωση επιταγών άλλων επιτόπιων 
τραπεζών 0,2% με ελάχιστο τα €5.
Οι χρεώσεις της Ελληνικής για 
έκδοση βιβλιαρίου 50 επιταγών 
είναι €20 και €10 για βιβλιάριο 15 
επιταγών, ενώ δεν αναφέρονται χρε-
ώσεις για εξαργύρωση επιταγών.
Η Τράπεζα Κύπρου επέβαλε επίσης 
αυξήσεις και στις χρεώσεις θυρίδων 
χρηματοκιβωτίων.
Από τις νέες χρεώσεις που επιβλή-
θηκαν σε νομικές οντότητες ξεχω-
ρίζουν οι αυξήσεις στα έξοδα ετοι-
μασίας συμβολαίων για δάνεια που 
αυξάνονται στα €150 από €100 
για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στα 
€350 από €200 για μεγάλες εται-
ρείες, ενώ υπάρχει μια σταθερή χρέ-
ωση €750 για μεγάλες εταιρείες σε 
εγγραφή υποθήκης.
Τόσο για νομικά όσο και για φυσικά 
πρόσωπα το κόστος εξάλειψης υπο-

θήκης για πρόωρη 
εξόφληση δανείου 
αυξάνεται, στα €150 
από €50 για νομικά 
πρόσωπα και στα 
€75 από €50 για τα 
φυσικά πρόσωπα.

Ναι στην ψη-
φιοποίηση όχι 

στις υπερβολικές χρεώσεις, 
λένε επιχειρηματίες, κατα-
ναλωτές
Δεν λείπουν βέβαια και οι αντιδρά-
σεις με πρώτο τον Κυπριακό Σύνδε-
σμο Καταναλωτών, που εφιστά την 
προσοχή στις αυξημένες χρεώσεις 
και θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός, 
όπως αναφέρθηκε σε επικοινωνία με 
το ΚΥΠΕ, ότι πλέον υπάρχει χρέωση 
για μια απλή ανάληψη μετρητών από 

έναν τρεχούμενο λογαριασμό ή ότι 
υπάρχει κόστος εξαργύρωσης επι-
ταγών, ακόμα και της ίδιας τράπεζας. 
Επισήμαναν επίσης ότι το κόστος 
αυτό επιβαρύνει κυρίως συνταξιού-
χους και άτομα που δεν είναι εξοικει-
ωμένα με την τεχνολογία.
Στάση αναμονής τηρεί τόσο το 
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχα-
νικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) όσο και η 
Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομη-
χάνων (ΟΕΒ), ώστε να καταγράψουν 
πιθανές αντιδράσεις των μελών τους 
στα νέα δεδομένα.
Σύμφωνα ωστόσο με πληροφο-
ρίες του ΚΥΠΕ, στην αγορά υπάρ-
χει προβληματισμός, ιδιαίτερα από 
μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους 
επαγγελματίες για την αύξηση του 
κόστους στη χρήση επιταγών.
Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός 
Διευθυντής της ΟΕΒ Μιχάλης Αντω-
νίου, έχει ήδη μειωθεί σημαντικά η 
χρήση επιταγών και μετρητών για 
συναλλαγές. Η προσπάθεια, πρό-
σθεσε, είναι μέσα στα πλαίσια της 
ψηφιοποίησης της οικονομίας, «την 
οποία στηρίζει η ΟΕΒ με πάθος, να 
ξεφύγουμε από αυτό τον τρόπο λει-
τουργίας της οικονομίας». Η εναλ-
λακτική επιλογή, όπως ανέφερε, 
είναι οι πληρωμές μέσω e-banking 
και των πλατφόρμων που έχουν στη 
διάθεσή τους οι τράπεζες, όπου οι 
συναλλαγές μπορούν να γίνονται 
πιο γρήγορα και με περισσότερη 
ασφάλεια και μειωμένο κόστος. Κάτι 
τέτοιο χρειάζεται, ωστόσο όπως 
ανέφερε, ένα συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα προσαρμογής.
Όσον αφορά το θέμα των μεταχρο-
νολογημένων επιταγών που χρη-
σιμοποιείται σε σημαντικό βαθμό 
ακόμα στην Κύπρο ώστε να παρέχε-
ται πίστωση, ο κ. Αντωνίου ανέφερε 
ότι «αν θέλουμε να πάμε σε πλήρως 
υγιείς βάσεις διεξαγωγής της οικο-
νομικής δραστηριότητα θα πρέπει 
σταδιακά να φύγουμε από τέτοιες 
πρακτικές».

Αυξημένες τραπεζικές χρεώσεις με φόντο την 
ψηφιοποίηση των συναλλαγών 
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Τεταμένες όσο ποτέ οι σχέσεις 
των δύο χωρών, με αφορμή την 
φυλάκιση Αμερικανού πάστορα 
στην Τουρκία

Η 
απειλητική ρητορική των ΗΠΑ δεν 
θα ωφελήσει κανέναν, δήλωσε 
σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Τα-
γίπ Ερντογάν, καθώς έχουν δημι-

ουργηθεί τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δύο 
χωρών αναφορικά με τον Αμερικανό πάστο-
ρα που φυλακίστηκε στην Τουρκία και τώρα 
τελεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, αντιμέτω-

πος με κατηγορίες περί τρομοκρατίας.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους σ την 
Άγκυρα, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρ-
κία δεν θα κάνει συμβιβασμούς αναφορικά 
με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και 
ότι είναι μη αποδεκτά τα σχόλια που φανε-
ρώνουν «νοοτροπία ευαγγελικών, σιωνι-
στών» στις ΗΠΑ.
Δήλωσε επίσης ότι ο υπουργός Εξωτερι-
κών του, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, θα 
έχει συνομιλίες με τον Αμερικανό υπουργό 
Εξωτερικών Μάικλ Πομπέο στο περιθώ-
ριο της συνάντησης των χωρών ASEAN στη 
Σιγκαπούρη.

διεθνή νέα

Κ
όκκινος συναγερμός» έχει σημά-
νει στην Ευρώπη για το άνευ προ-
ηγουμένου «κύμα» καύσωνα κα-
θώς ο υδράργυρος αναμένεται να 

«σπάσει» τα επόμενα 24ωρα πολλά ρεκόρ, 
ειδικά στην Ιβηρική χερσόνησο, κάνοντας 
τους ειδικούς να μιλούν για τον «καύσωνα 
της χιλιετίας».
Αν και οι παραθεριστές αναμένουν συνή-
θως θερμοκρασίες γύρω στους 35 βαθ-
μούς Κελσίου αυτή την περίοδο στην 
Ισπανία και την Πορτογαλία, δεν αποκλεί-
εται το θερμόμετρο να πλησιάσει τους 50 
C και πολλοί ειδικοί ήδη μιλούν για τον 
«καύσωνα της χιλιετίας»!
Το Σάββατο αναμένεται να είναι η θερμό-
τερη μέρα της εβδομάδας και σύμφωνα με 
τους μετεωρολόγους δεν αποκλείεται στην 
Ιβηρική να σπάσει το πανευρωπαϊκό ρεκόρ 
των 47,8 βαθμών Κελσίου που κρατά η 
Αθήνα από τις 10 Ιουλίου του 1977!
Αν και οι υψηλότερες θερμοκρασίες ανα-
μένεται να καταγραφούν στα ηπειρωτικά, 
οι συνθήκες δεν θα είναι πολύ καλύτερες 
σε παράκτιες περιοχές και θέρετρα όπου 
συχνάζουν εκατομμύρια ντόπιοι και του-
ρίστες... Ήδη η ισπανική μετεωρολογική 
υπηρεσία Αemet έχει σημάνει συναγερμό 
στη μισή χώρα.
Η Μαδρίτη «έλιωνε» χθες στους 40 C, 
η Σεβίλλη και η Κόρντομπα «ψήνονταν» 
στους 41o C και σήμερα το θερμόμετρο 
αναμένεται να εκτιναχθεί στους 44o στην 
περιοχή Μπανταχόθ, κοντά στα σύνορα με 
την Πορτογαλία.
Οι Αρχές καλούν τις ευπαθείς πληθυσμια-
κές ομάδες -ηλικιωμένους και παιδιά- να 
αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο, να χρη-
σιμοποιούν αντηλιακά, να προτιμούν τους 
κλιματιζόμενους κλειστούς χώρους και να 
πίνουν άφθονα υγρά.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και στη 
διάρκεια της νύχτας η θερμοκρασία δεν 
πρόκειται να πέσει απόψε κάτω από τους 
25 βαθμούς στη Μαγιόρκα και την Ίμπιζα, 
ενώ θα συνεχίσει να ανεβαίνει τα επόμενα 
24ωρα.
Το σύστημα υψηλής πίεσης που έρχεται 
από την Αφρική αναμένεται να μετατρέψει 
σε φούρνο και τη νοτιοδυτική Γαλλία.
Η χώρα «βράζει» εδώ και αρκετό διά-
στημα και μέχρι το Σαββατοκύριακο που 
αναμένονται «σαραντάρια» τα ραδιοφω-

νικά και τηλεοπτικά δίκτυα μεταδίδουν 
μηνύματα για τα μέσα προστασίας από τη 
θερμοπληξία και την αφυδάτωση, υπό τον 
φόβο μιας επανάληψης του φονικού καύ-
σωνα του 2003, ο οποίος είχε στοιχίσει τη 
ζωή σε 14.800 ανθρώπους.
Στη Γαλλία, που «ψήνεται» εδώ και αρκε-
τές εβδομάδες, οι μετεωρολόγοι περιμέ-
νουν «σαραντάρια» που θα κρατήσουν ώς 
και το Σαββατοκύριακο: όλα τα τηλεοπτικά 
κανάλια και οι ραδιοσταθμοί ξεκίνησαν 
από χτες, με εντολή της υπουργού Υγείας 
Ανιές Μπιζέν, να μεταδίδουν υποχρεω-
τικά σειρά από προειδοποιητικά σποτάκια 
για τα μέσα προστασίας από την αφυδά-
τωση και τη θερμοπληξία, καθώς οι αρχές 
φοβούνται επανάληψη του καύσωνα του 
2003, όταν πέθαναν συνολικά πάνω από 
14.800 άνθρωποι, κυρίως από τις λεγόμε-
νες «ευπαθείς ομάδες», όπως οι υπερήλι-
κες, οι πάσχοντες από αναπνευστικά προ-
βλήματα, οι άστεγοι κ.ά.
Ανάλογη καμπάνια θα γίνει και στους 
δημοφιλέστερους ιστότοπους κοινωνικής 
δικτύωσης. Οι κλήσεις προς τις υπηρεσίες 
άμεσης βοήθειας από πολίτες άνω των 75 
ετών διπλασιάστηκαν μέσα σε λίγες μέρες.
Οι θερμοκρασίες στη νοτιοανατολική Γαλ-
λία κυμάνθηκαν χτες μεταξύ 36 και 39 
βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη γαλλική 
μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France, η 
οποία διευκρίνισε πως τις επόμενες ημέ-
ρες θα συνεχιστεί η άνοδος των θερμο-
κρασιών στο νοτιοανατολικό τμήμα της 
χώρας.
Και η Ιταλία όμως ετοιμάζεται για τα χειρό-
τερα, καθώς η γειτονική χώρα περνάει τη 
στατιστικά πιο ζεστή -ώς τώρα- εβδομάδα 
του χρόνου, με θερμοκρασίες έως και 40 
βαθμούς Κελσίου - ιδίως στην κεντρική και 
τη βόρεια Ιταλία, αλλά και στη Σαρδηνία. Ο 
υδράργυρος «λιώνει» σε Γένοβα, Περού-
τζια και Μπολόνια, ενώ και στη Ρώμη επι-
κρατεί πνιγηρή ατμόσφαιρα λόγω της 
υγρασίας, αν και η θερμοκρασία δεν έχει 
ξεπεράσει ακόμη τους 36 βαθμούς.
Ο καύσωνας θα κρατήσει, λένε, ώς τις 
αρχές της επόμενης εβδομάδας, ενώ επι-
κρατεί μεγάλη ανησυχία και για επανά-
ληψη των περσινών καταστροφικών πυρ-
καγιών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρί-
σκονται ήδη σε κατάσταση αυξημένης επι-
φυλακής.

Συναγερμός στην Ευρώπη για τον 
«καύσωνα της χιλιετίας»
Το Σάββατο αναμένεται η θερμότερη μέρα της εβδομάδας και δεν αποκλείεται 
να σπάσει το πανευρωπαϊκό ρεκόρ των 47,8 βαθμών Κελσίου που κρατά η 
Αθήνα από τις 10 Ιουλίου 1977

Ερντογάν: Η απειλητική ρητορική των 
ΗΠΑ δεν θα ωφελήσει κανέναν 
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Στα άκρα οι σχέσεις των δύο 
κρατών με αφορμή την κράτηση 
του πάστορα Μπράνσον - «Αυτή η 
επιθετική στάση που δεν εξυπηρετεί 
κανένα συμφέρον, θα προκαλέσει 
την αντίδραση με τον ίδιο τρόπο 
και χωρίς καθυστέρηση», τονίζεται 
στην ανακοίνωση του τουρκικού 
υπουργείου Εξωτερικών

Σ
τα άκρα φέρονται να οδηγούνται οι 
σχέσεις της Τουρκίας με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, καθώς η Άγκυρα αντέδρα-
σε με οργή στις κυρώσεις της Ουά-

σινγκτον κατά των Τούρκων υπουργών Δι-
καιοσύνης και Εσωτερικών, 
προαναγγέλλοντας απάντη-
ση με τον ίδιο τρόπο, ήτοι 
με κυρώσεις κατά Αμερικα-
νών υπουργών.
Η Τουρκία διαμαρτυρή-
θηκε έντονα τις Ηνωμένες 
Πολιτείες και δήλωσε ότι 
θα αντιδράσει με τον ίδιο 
τρόπο και χωρίς καθυστέ-
ρηση στις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στους 
δύο συνεργάτες του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, 
με αφορμή την κράτηση του Αμερικανού 
πάστορα Άντριου Μπράνσον.
«Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τις κυρώ-
σεις που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο 
Οικονομικών των Η.Π.Α.. Αυτή η επιθετική 
στάση που δεν εξυπηρετεί κανένα συμφέ-
ρον, θα προκαλέσει την αντίδραση με τον 
ίδιο τρόπο και χωρίς καθυστέρηση», τονίζε-
ται στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουρ-
γείου Εξωτερικών.
Η δήλωση ήρθε λίγες ώρες μετά τις κυρώ-
σεις που ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος 
εναντίον του υπουργού Δικαιοσύνης 
Abdülhamit Gül και του υπουργού Εσωτερι-
κών Süleyman Soylu.
Νωρίτερα, το Αμερικανικό υπουργείο Οικο-
νομικών ανέφερε ότι ο υπουργός Δικαιοσύ-
νης της Τουρκίας Αμντουλχαμίντ Γκιουλ και 
ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊ-
μάν Σοϊλού, εις βάρος των οποίων επέβαλε 
σήμερα κυρώσεις, «υπηρετούν ως ηγετικά 
στελέχη των τουρκικών κυβερνητικών οργα-
νισμών που ευθύνονται για σοβαρές παρα-
βιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
Ο Λευκός Οίκος είχε ήδη ανακοινώσει την 
επιβολή αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος 
των Γκιουλ και Σοϊλού αναφορικά με την 

συνεχιζόμενη κράτηση του Αμερικανού 
πάστορα Άντριου Μπράνσον, με την εκπρό-
σωπο του Λευκού Οίκου Σάρα Σάντερς να 
τονίζει ότι οι δύο υπουργοί διαδραμάτισαν 
πρωταγωνιστικούς ρόλους στη σύλληψή του 
το 2016 και στην κράτησή του έπειτα.
Κάθε περιουσιακό στοιχείο των δύο υπουρ-
γών που βρίσκεται εντός αμερικανικής δικαι-
οδοσίας παγώνει και οποιαδήποτε συναλ-
λαγή Αμερικανών με τους δύο Τούρκους 
αξιωματούχους κρίνεται «απαγορευμένη», 
τόνισε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ 
στη σχετική του ανακοίνωση.
Οι κυρώσεις επιβάλλονται στο πλαίσιο εκτε-
λεστικού διατάγματος του 2017 που βασί-
ζεται στον λεγόμενο νόμο Μαγκνίτσκι με 

τον οποίο οι ΗΠΑ επιτρέπε-
ται να επιβάλουν κυρώσεις 
σε άτομα για παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
ή για διαφθορά.
«Δεν έχουμε καμία από-
δειξη ότ ι ο πάστορας 
Μπράνσον έχει κάνει οτιδή-
ποτε λάθος και πιστεύουμε 
ότι είναι θύμα μιας άδικης 

κράτησης από την κυβέρνηση της Τουρ-
κίας», δήλωσε η Σάντερς.
«Η άδικη κράτηση του πάστορα Μπράν-
σον και η συνεχιζόμενη δίωξή του από τους 
Τούρκους αξιωματούχους είναι απλά απα-
ράδεκτη», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών 
των ΗΠΑ Στίβεν Μνιούτσιν σε ανακοίνωση.

State Department: Να αφεθεί άμε-
σα ελεύθερος
Παράλληλα η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ Χέδερ Νάουερτ δήλωσε ότι ο Μπράν-
σον πρέπει άμεσα να αφεθεί ελεύθερος.
Η υπόθεση του Αμερικανού πάστορα, που 
παρέμεινε φυλακισμένος για 21 μήνες στις 
τουρκικές φυλακές προτού τεθεί σε κατ΄ 
οίκον περιορισμό την περασμένη εβδο-
μάδα, έχει πυροδοτήσει κρίση στις σχέσεις 
μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον.
Ο 50χρονος Μπράνσον, που ζει στην Τουρ-
κία για περισσότερα από 20 χρόνια, κατη-
γορείται ότι παρείχε βοήθεια σε υποστηρι-
κτές του Φετουλάχ Γκιουλέν, του μουσουλ-
μάνου ιεροκήρυκα τον οποίο οι τουρκικές 
αρχές θεωρούν «ενορχηστρωτή» της από-
πειρας πραξικοπήματος του 2016. Κατηγο-
ρείται επίσης ότι παρείχε στήριξη στο Εργα-
τικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) αλλά και 
για κατασκοπεία.
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Μετωπική ΗΠΑ-Τουρκίας: Κυρώσεις 
κατά Αμερικανών υπουργών 
προανήγγειλε η Άγκυρα

Το μέτρο θα ισχύσει με την έναρξη του 
νέου σχολικού έτους

Κ
λειστά ή στο σπίτι θα πρέπει να α-
φήνουν οι μαθητές τα έξυπνα κινη-
τά τους στη Γαλλία από τον Σεπτέμ-
βριο οπότε και αρχίζει η νέα σχολι-

κή χρονιά μετά την ψήφιση, τη Δευτέρα, του 
σχετικού νομοσχεδίου.
Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων η απαγόρευση για smartphones, 
tablet και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές 
αφορά μαθητές ηλικιών μέχρι 14 – 15 ετών 
και πρόκειται για υλοποίηση προεκλογι-
κής υπόσχεσης του προέδρου Εμανουέλ 
Μακρόν, παρά το γεγονός ότι χαρακτηρίζε-
ται «επιφανειακή» από την αντιπολίτευση.
Οι βουλευτές του κεντρώου κόμματος LREM 
του Μακρόν και οι σύμμαχοι τους έδωσαν 
την τελική συγκατάθεσή τους στο νομο-
σχέδιο, ενώ οι βουλευτές οι οποίοι ανή-
κουν στην αριστερά και τη δεξιά απείχαν της 

ψηφοφορίας, αποκαλώντας την «διαφημι-
στικό κόλπο» που δεν πρόκειται να αλλά-
ξει τίποτα.
Η νέα νομοθεσία προβλέπει ότι τα σχολεία 
έχουν την διακριτική ευχέρεια να κάνουν 
εξαιρέσεις για συσκευές «παιδαγωγικής 
χρήσης», εξωσχολικές δραστηριότητες ή για 
μαθητές με ειδικές ανάγκες.
Σχολεία μέσης εκπαίδευσης μπορούν να 
αποφασίσουν κατά πόσο θα επιβάλλουν 
μερική ή ολική απαγόρευση στις έξυπνες 
συσκευές. Προηγούμενη νομοθεσία η οποία 
είχε ψηφιστεί το 2010 ήδη απαγορεύει την 
smartphones στις σχολικές αίθουσες.
Ο υπουργός Παιδείας Ζαν – Μισέλ Μπλανκέ 
δήλωσε ότι η προηγούμενη νομοθεσία 
δεν ισχύει παντού ενώ η νέα νομοθεσία θα 
φέρει την Γαλλία «στον 21ο αιώνα». «Στέλνει 
ένα μήνυμα στην γαλλική κοινωνία», καθώς 
και σε άλλες χώρες του κόσμου, είπε.
Σημειώνεται ότι σχεδόν 9 στους 10 Γάλ-
λους έφηβους ηλικίας 12-17 ετών έχουν 
smartphone.

Νόμος του κράτους στη Γαλλία 
η απαγόρευση κινητών και 
tablet στα σχολεία 

Τραμπ σε Σέσιονς: Σταματήστε άμεσα τις 
έρευνες για την Ρωσία 
Ο Αμερικανός πρόεδρος 
υποστηρίζει ότι η έρευνα 
υπονομεύεται από τη σύγκρουση 
συμφερόντων του ειδικού 
εισαγγελέα Ρόμπερτ Μιούλερ 
και αποτελεί αντικείμενο 
εκμετάλλευσης από τους πολιτικούς 
του αντιπάλους

Ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ 
Τραμπ ζήτησε σήμερα από τον 
υπουργό Δικαιοσύνης Τζεφ Σέ-
σιονς να τερματίσει την έρευνα 

σχετικά με την φερόμενη ανάμειξη της Ρω-
σίας στις προεδρικές εκλογές του 2016.
Υποστηρίζοντας ότι η έρευνα υπονομεύε-
ται από τη σύγκρουση συμφερόντων του 
ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μιούλερ και 
αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης από 
τους πολιτικούς του αντιπάλους, ο Ντό-
ναλντ Τραμπ ζήτησε, με ένα tweet, από τον 
Τζεφ Σέσιονς να «βάλει τέλος αμέσως σε 

αυτό το στημένο Κυνήγι Μαγισσών προ-
τού κηλιδώσει επιπλέον τη χώρα μας».
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Οι αρχές το θεωρούν εξίσου 
επικίνδυνο με την «Μπλε Φάλαινα» 
- Ξεκίνησε στο Facebook με αρχική 
πρόκληση για τον χρήστη να 
επικοινωνήσει με έναν άγνωστο 
αριθμό - Η κλεμμένη μορφή μίας 
παραμορφωμένης ανορεξικής 
φιγούρας γνωστού Ιάπωνα 
σχεδιαστή το σήμα κατατεθέν

Ό
ταν οι αρχές αντιλήφθηκαν 
την «επιρροή» της «Μπλε Φά-
λαινας» σε χιλιάδες παιδιά α-
νά τον κόσμο, ήταν πλέον αρ-

γά, καθώς πάνω από 100 είχαν χάσει τη 
ζωή τους, σε «ατυχήματα» ή αυτοκτο-
νίες που δεν μπορούσαν 
να ερμηνευτούν ή να δι-
καιολογηθούν από τους 
δικούς τους ανθρώπους. 
Από τότε, δημιουργήθη-
κε μία ειδική υπηρεσία, η 
οποία εντοπίζει «επικίν-
δυνα» παιχνίδια προκλή-
σεων και εκδίδει alert σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Στη 
συγκεκριμένη κατηγορία συμπεριλή-
φθηκε το παιχνίδι Momo, το οποίο εξε-
λίσσεται στο WhatsApp. Ήδη έχει επιβε-
βαιωθεί ο θάνατος μίας 12χρονης στην 
Αργεντινή, ενώ οι αρχές ανοίγουν και 
άλλες «παράξενες» υποθέσεις με θανά-
τους εφήβων σε διάφορες χώρες.
Οι αρχές εξέδωσαν επείγον «suiside 
warning» για το παιχνίδι Momo, το 
οποίο, σύμφωνα με την έρευνα του 
αρμόδιου γραφείου στο Μεξικό, ξεκί-
νησε να παίζεται στο Facebook. Η αρχική 
«πρόκληση» για τον παίκτη, ήταν να επι-
κοινωνήσει με έναν άγνωστο αριθμό. 
Στην εικόνα εμφανιζόταν ένα άβαταρ, 
μία γυναικεία μορφή με εξογκωμένα 
μάτια, παραμορφωμένο στόμα και μύτη, 
παραπέμποντας σε εικόνα γυναίκας που 
πάσχει από νευρική ανορεξία.
Οι σχεδιαστές του παιχνιδιού έκλεψαν τη 
συγκεκριμένη μορφή από τον Γιαπωνέζο 
αρτίστα Midori Hayashi, ο οποίος, όπως 
αποδείχθηκε από την έρευνα των αρχών, 
δεν είχε ιδέα για την κλοπή της φιγούρας 
που είχε σχεδιάσει και δεν είχε καμία 

σχέση με το παιχνίδι γενικότερα.
Επιθεωρητής από τη Βραζιλία, που συμ-
μετέχει στην παγκόσμια έρευνα, δήλωσε 
ότι το παιχνίδι δείχνει να αποτελεί τη 
βάση για κλοπή δεδομένων από μεγάλες 
εγκληματικές ομάδες, που δρουν μέσω 
δικτύου σε όλον τον κόσμο.
Οι αρχές έχουν συνδέσει το παιχνίδι 
Momo με την αυτοκτονία μίας 12χρονης 
στο Μπουένος Άιρες, εκδίδοντας κατε-
πείγον σήμα προς τους γονείς, ώστε να 
λάβουν τα μέτρα τους. Η αστυνομία στην 
Ισπανία εξέδωσε επίσης σήμα προειδο-
ποίησης, καλώντας τους χρήστες και 
τους γονείς των ανηλίκων, να μην χρη-
σιμοποιήσουν την εφαρμογή Momo 
σε καμία περίπτωση, διότι εγκυμονείο 

σοβαρούς κινδύνους για 
τους ίδιους και τα παιδιά 
τους.
Σύμφωνα με τα μέχρι 
στιγμής στοιχεία, το παι-
χνίδι Momo έχει κάνει 
την εμφάν ισή του σε 
Μεξικό, Αργεντινή, Ηνω-
μένες Πολιτείες, Γερμα-
νία και Γαλλία, ενώ το 

αμέσως επόμενο διάστημα θα επεκτα-
θεί η έρευνα σε περισσότερες χώρες, 
προκειμένου να συγκεντρωθούν οι ανα-
φορές και να ληφθούν τα απαιτούμενα 
μέτρα.

Μεγάλη αλλαγή στο WhatsApp: 
Θα γίνονται δεκτές ομαδικές 
κλήσεις και βίντεο
Μια μεγάλη αλλαγή υιοθετεί η διάσημη 
εφαρμογή WhatsApp, επιδιώκοντας να 
αλλάξει τον τρόπο επικοινωνίας των χρη-
στών και να την καταστήσει πιο εύκολη.
Στην τελευταία ανανέωση, το WhatsApp 
δίνει τη δυνατότητα ομαδικών κλήσεων 
και βίντεο.
Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε: 
«Μπορείτε να κάνετε ομαδική κλήση με 
μέχρι τέσσερις ανθρώπους συνολικά – 
παντού και πάντα».
Για να γίνει μια ομαδική επικοινωνία, ο 
χρήστης πρέπει να ξεκινήσει μια κλήση 
και να πατάει ένα νέο κουμπί στην πάνω 
δεξιά γωνία, με την ένδειξη «Προσθέστε 
συμμετέχοντα».

Παγκόσμιος συναγερμός για το 
παιχνίδι Momo - Νεκρή 12χρονη 
στην Αργεντινή

Η 
κόρη του προέδρου των ΗΠΑ και 
σύμβουλός του στον Λευκό Οίκο Ι-
βάνκα Τραμπ διαχώρισε σήμερα τη 
θέση της από τον πατέρα της, χαρα-

κτηρίζοντας το μέτρο του χωρισμού οικογε-
νειών παράτυπων μεταναστών ως «μία από 
τις χειρότερες στιγμές» που έχει βιώσει κατά 
τη διάρκεια της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.
«Έχω μια πολύ ξεκάθαρη άποψη σε αυτό το 
θέμα και είμαι εντελώς αντίθετη στην πολι-
τική του διαχωρισμού των οικογενειών και 
του χωρισμού των παιδιών από τους γονείς» 
είπε η Ιβάνκα Τραμπ, κατά τη διάρκεια μιας 
ομιλίας της σε συνέδριο στην Ουάσιγκτον.
«Ήταν μία από τις χειρότερες στιγμές και 
για εμένα, επίσης» από την αρχή της διακυ-
βέρνησης Τραμπ τον Ιανουάριο του 2017, 
συμπλήρωσε η 36χρονη απαντώντας σε 
ερώτηση του αρχισυντάκτη του πολιτικού 
ιστότοπου Axios Μάικ Άλεν, ο οποίος επισή-
μανε ότι αρκετοί συνάδελφοί της στον Λευκό 
Οίκο έχουν αναφερθεί στο εν λόγω μέτρο ως 
μία από τις δυσκολότερες στιγμές τους.

«Η μετανάστευση είναι ένα εξαιρετικά περί-
πλοκο θέμα, η παράτυπη μετανάστευση 
είναι εξαιρετικά περίπλοκη» συμπλήρωσε η 
Ιβάνκα Τραμπ.
«Είμαι κόρη μιας μετανάστριας» υπογράμ-
μισε αναφερόμενη στη μητέρα της Ιβάνα, 
που μεγάλωσε στην πρώην Τσεχοσλοβακία.
«Όμως ζούμε σε ένα κράτος δικαίου (…) και 
επομένως πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα 
ώστε να μην ενθαρρύνουμε συμπεριφο-
ρές που εκθέτουν τα παιδιά στον κίνδυνο να 
πέσουν θύματα διακινητών ή να εισέρχονται 
στη χώρα με διακινητές ή να κάνουν ένα εξαι-
ρετικά δύσκολο ταξίδι μόνα τους».
Από τις αρχές Μαΐου έως τα τέλη Ιουνίου, 
περισσότερα από 2.500 παιδιά χωρίστη-
καν από τις οικογένειές τους που διέσχισαν 
παράνομα τα σύνορα. Μπροστά στη θύελλα 
των αντιδράσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ υπανα-
χώρησε από την πολιτική αυτή στα τέλη Ιου-
νίου. Όμως, έκτοτε, οι αρχές αντιμετωπίζουν 
μεγάλες δυσκολίες κατά τη διαδικασία επα-
νένωσης των οικογενειών.

Ιβάνκα κατά Ντόναλντ: Ο χωρισμός 
των οικογενειών μεταναστών «μία 
από τις χειρότερες στιγμές» της 

Έρευνα: Η θνησιμότητα των γυναικών 
από καρκίνο των πνευμόνων θα 
αυξηθεί πάνω από 40% έως το 2030 

Η 
θνησιμότητα από καρκίνο των 
πνευμόνων μεταξύ των γυναικών 
προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 
43% μεταξύ 2015-2030 διεθνώς, 

σύμφωνα με μια νέα επιστημονική μελέτη. 
Αντίθετα, η θνησιμότητα από καρκίνο του 
μαστού εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 9% 
την ίδια περίοδο.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον αναπλη-
ρωτή καθηγητή Χοσέ Μαρτίνεζ-Σάντσεζ του 
Τμήματος Δημόσιας Υγείας, Επιδημιολογίας 
και Βιοστατιστικής του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου της Καταλονίας στη Βαρκελώνη, 
που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο 
αμερικανικό περιοδικό για θέματα καρκί-
νου «Cancer Research», ανέλυσαν στοιχεία 
για 52 χώρες.
«Ενώ έχουμε κάνει μεγάλες προόδους για 
τη μείωση της θνησιμότητας από καρκίνο 
του μαστού παγκοσμίως, η θνησιμότητα 
από καρκίνο των πνευμόνων μεταξύ των 
γυναικών εμφανίζει ανοδική τάση παγκο-

σμίως. Αν δεν εφαρμόσουμε μέτρα για τον 
περιορισμό του καπνίσματος, η θνησιμό-
τητα αυτή θα συνεχίσει να αυξάνεται σε όλο 
τον κόσμο», προειδοποίησε ο Μαρτίνεζ-Σά-
ντσεζ.
Η γυναικεία θνησιμότητα από καρκίνο των 
πνευμόνων προβλέπεται ότι θα αυξηθεί 
διεθνώς από 11,2 (θάνατοι ανά 100.000 
ανθρωπο-έτη) το 2015 σε 16 το 2030, με 
την μεγαλύτερη αύξηση να αναμένεται στην 
Ευρώπη.
Από την άλλη, η γυναικεία θνησιμότητα 
από καρκίνο του μαστού αναμένεται να μει-
ωθεί από 16,1 το 2015 σε 14,7 το 2030. Η 
μεγαλύτερη θνησιμότητα θα υπάρχει πάλι 
στην Ευρώπη, αλλά με πτωτική τάση και στη 
«γηραιά» ήπειρο.
Οι χώρες υψηλού εισοδήματος εκτιμάται ότι 
το 2030 θα έχουν την μεγαλύτερη θνησιμό-
τητα τόσο όσον αφορά τον καρκίνο των πνευ-
μόνων, όσο και του μαστού, σε σχέση με τις 
χώρες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος.
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οικογένεια

Ο
ι στατιστικές δείχνουν ότι το πο-
σοστό του θανάτου στην Ελλάδα, 
στην Αμερική και σ’ όλον τον κό-
σμο είναι ακριβώς 100%. Όλοι 

μας έχουμε μία ημερομηνία λήξης. Οι πιο 
πολλοί θα ήθελαν να πεθάνουν ήσυχα ενώ 
κοιμούνται. Για τους πιο πολλούς όμως η ζωή 
δεν τα φέρνει όπως θέλουν. Σε πολλούς κά-
ποια επίσκεψη στο γιατρό τους βεβαιώνει ότι 
έχουν κάποια σοβαρή αρρώστεια.   
Όταν αντιμετωπίζει κανείς κάποια ανίατη 
αρρώστεια, έρχεται αντιμέτωπος με πολλές 
δυσκολίες και προβλήματα. Μερικά απ’ αυτά 
έχουν να κάνουν με τη φυσική κατάσταση 
του ατόμου, μερικά άλλα με τη συναισθημα-
τική, και άλλα είναι διαπροσωπικά και πνευ-
ματικά. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όλα 
έχουν να κάνουν με την ποιότητα της ζωής 
του ατόμου.
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε 
προκειμένου να αντιμετωπίσουμε μια αρρώ-
στεια είναι να δούμε το γεγονός της αρρώ-
στειας. Να κάνουμε τολμηρές ερωτήσεις 
για τη σοβαρότητα της κατάστασης και να 
μάθουμε τα υπέρ και τα κατά που έχει η 
κάθε θεραπευτική αγωγή. Να κάνουμε και 
μόνοι μας κάποια έρευνα. Να έχουμε όρεξη 
και κίνητρα να κάνουμε το καλύτερο για την 
περίπτωσή μας.
Χρειάζεται αισιοδοξία για τη μέλλουσα 
πορεία των γεγονότων. Ασθενείς που 
έχουν ελπίδες και αισιοδοξούν προσαρ-
μόζονται πολύ καλύτερα στην κατάστασή 
τους από άλλους που είναι απαισιόδοξοι. 
Οι πιο πολλοί λένε στον εαυτό τους να βλέ-
πουν τα πράγματα θετικά, αλλά για πολλούς 
αυτό είναι εύκολο να το λένε αλλά όχι να το 
κάνουν.
Είναι φυσικό και πολλές φορές ίσως και καλό 
να ανησυχείς και να προβληματίζεσαι ως 
ένα σημείο. Τα άτομα που αντιδρούν φυσι-
ολογικά και ισορροπημένα στην πραγμα-
τικότητα της αρρώστειας τους, προσαρμό-
ζονται ψυχολογικά καλύτερα από τα άτομα 
που είναι είτε υπερβολικά απαισιόδοξα είτε 
υπερβολικά αισιόδοξα. 
Ένας άλλος τρόπος που μπορεί να βοηθήσει 
στην καλύτερη αντιμετώπιση της κατάστα-
σης είναι να εκφράζει το άτομο τα αισθήματά 
του. Πολλές μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι 
ασθενείς που εκφράζουν τα αισθήματά τους 
και τους προβληματισμούς τους έχουν πολύ 
καλύτερη ψυχολογική προσαρμογή από τα 
άτομα που καταπιέζουν τα αισθήματά τους ή 
δε μιλάνε για το πρόβλημά τους.

Θα πρέπει να το βάλεις σκοπό να ζητήσεις 
βοήθεια και υποστήριξη. Τα άτομα που 
έχουν κάποια στενή συναισθηματική υπο-
στήριξη προσαρμόζονται με την κατάστασή 
τους πολύ πιο εύκολα από τα άτομα που 
θέλουν μόνα τους να αντιμετωπίσουν το 
πρόβλημά τους. Αυτό βοηθάει να παίξουν 
κάποιο ενεργό ρόλο που συντελεί στην καλή 
αντιμετώπιση.
Ένας άλλος τρόπος είναι να διατηρήσουμε 
την αυτοεκτίμησή μας. Η γενική συναισθη-
ματική καλή κατάσταση του ασθενή τονώ-
νεται όταν ανακαλύπτει ή δημιουργεί πηγές 
για την αυτοεκτίμησή του. Ένας τρόπος για 
να το πετύχει κανείς αυτό είναι να διατηρή-
σει κάποιες συνήθειες ή δραστηριότητες που 
είχε πριν στο μέτρο των δυνατοτήτων του. 
Και πάνω απ’ όλα, να αξιοποιήσει και να 
μεγιστοποιήσει την πνευματικότητά του, 
την πίστη του και την προσευχή. Όλοι μας 
πιστεύουμε σε κάποιο βαθμό κι αυτή η πίστη 
μας μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετω-
πίσουμε την κατάσταση αυτή. Χρησιμοποί-
ησε αυτήν την πηγή της ειρήνης. Εμείς οι Χρι-
στιανοί πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι μαζί μας 
όταν υποφέρουμε, δίνοντάς μας τη χάρη που 
χρειαζόμαστε για να υπομένουμε.
Το τελευταίο βήμα που μπορεί να κάνει 
κανείς σε περίπτωση σοβαρής ή ανίατης 
αρρώστειας είναι να συμβιβαστεί με την 
ιδέα του θανάτου και της προσκαιρότητας. 
Η αντιμετώπιση του θανάτου είναι κάτι το 
πολύ δύσκολο. Όταν αρχίζουμε να σκεφτό-
μαστε το γεγονός του θανάτου έρχονται στο 
νου μας οι θρησκευτικές μας πεποιθήσεις,  ή 
οι φιλοσοφικές σχετικά με τις αξίες της ζωής 
και τι έχει σημασία στη ζωή.
Δε σημαίνει ότι όλοι οι τρόποι που αναφέ-
ραμε ταιριάζουν σε όλους, αλλά μπορούν 
να φανούν χρήσιμοι. Οι ασθενείς νιώθουν 
καλύτερα γιατί αντιμετωπίζουν την αρρώ-
στεια τους κατάματα και προσπαθούν να χει-
ριστούν τις συναισθηματικές της επιπτώσεις. 
Η αρρώστεια τους δεν είναι καθοριστική για 
τη ζωή τους κι ούτε είναι το μόνο πράγμα 
που τους απασχολεί.
Έχουν την ειρήνη και τη βεβαιότητα ότι ο 
θάνατος, αν έρθει, δε θα εξαφανίσει το 
νόημα , την αξία και τη χαρά που έδωσε η 
ζωή σ’ αυτούς και στα αγαπητά τους. Αυτή η 
ζωή είναι προσωρινή. Ο Θεός μας υπόσχεται 
αιώνια ζωή. Αυτήν την υπόσχεση του Θεού 
τη βρίσκω πολύ παρήγορη και με ανακουφί-
ζει ανεξάρτητα από τις όποιες δοκιμασίες κι 
αν συναντήσω.

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

Τρόποι για να αντιμετωπίσουμε 
κάποια χρόνια ή ανίατη αρρώστεια

To παιδί μου και εγώ
Τι πρέπει να ξέρετε αν 

μεγαλώνετε δίγλωσσα παιδιά

Δ
ίγλωσσα είναι τα παιδιά που 
είναι σε θέση να μιλούν εξί-
σου καλά δύο ή και περισσό-
τερες γλώσσες. Η απόφασή 

σας στο να μεγαλώσετε ένα παιδί ως 
δίγλωσσο εξαρτάται από την οικογε-
νειακή κατάσταση και το πόσες γλώσ-
σες χρησιμοποιείτε μέσα στο σπίτι.
Αν με το σύντροφό σας έχετε διαφο-
ρετική εθνικότητα ή απλά μιλάτε δια-
φορετ ικές γλώσσες, υπάρχουν δύο 
μοντέλα που μπορείτε να επιλέξετε 
κατά το μεγάλωμα του παιδιού.
 Ένα άτομο- μία γλώσσα. Για παρά-
δειγμα, αν η δική σας μητρική είναι 
τα ελληνικά και ο σύντροφός σας μιλά 
ιταλικά, τότε καθένας θα μιλάει σ το 
παιδί στη δική του μητρική γλώσσα. 
Αν το παιδί πηγαίνει σε αγγλόφωνο 
σχολείο, μπορεί να τα μάθει εκεί ή 
οπουδήποτε αλλού τα χρε ιάζε ται. 
Είναι πολύ σημαντικό να μην ανταλ-
λάσσετε γλώσσες με το σύντροφό σας 
ώστε το παιδί να μάθει όσο καλύτερα 
γίνεται τις γλώσσες ξεχωριστά με τον 
ανάλογο πλούτο λεξιλογίου. Επίσης, 
είναι μία ξεχωριστή διαδικασία ‘δεσί-
ματος’ με τον κάθε γον ιό. Παρόλα 
αυτά, είναι πολύ σημαντικό να γνωρί-
ζετε όλοι και τις δύο γλώσσες ώστε να 
μην νιώθει κάποιος παραγκωνισμένος 
ή ότι δεν καταλαβαίνει κάτι όταν γίνε-
ται διάλογος.
Η γλώσσα της με ιονότητας.  Για 
παράδε ιγμα, εσε ίς και ο σύν τρο -
φός σας μιλάτε την ίδια γλώσσα αλλά 
έχετε μετακομίσει σε άλλη χώρα και 
το παιδί πρέπει να μάθει και τις δύο. 
Η γλώσσα της μειονότητας είναι αυτή 
που μιλάτε στο σπίτι. Ένα άλλο παρά-
δειγμα είναι ότι το παιδί ίσως είναι 
κωφό και η γλώσσα μειονότητας είναι 
η νοηματική. Σε αυτήν την περίπτωση, 
το παιδί μπορεί να πηγαίνει σε αντί-
στοιχες κοινότητες για να νιώθει ότι 
ανήκει κάπου και είναι μέρος του κοι-
νωνικού συνόλου.
Αν νιώθετε ότι πιέζεστε από το περι-
βάλλον για τη χρήση των δύο γλωσ-

σών, δείτε γιατί πρέπει να το συνεχί-
σετε και ποια είναι τα οφέλη τόσο του 
παιδιού όσο και της υπόλοιπης οικο-
γενείας.
Τα παιδιά έ χουν καλύτερους βαθ-
μούς στο σχολείο γιατί μαθαίνουν να 
συγκεντρώνονται, να έχουν πιο ανα-
λυτ ική σκέψη και να κάνουν πολλά 
πράγματα μαζί. Τους δίνεται η δυνατό-
τητα για περισσότερες επιλογές καριέ-
ρας και νιώθουν καλύτερα με την ταυ-
τότητα, την αξία και το ανήκειν τους.
Όλη η οικογένεια μαθαίνει να συνδέ-
εται καλύτερα, να ανακαλύπτει πράγ-
ματα για την κουλτούρα των χωρών 
της και να νιώθει ότι έχει γερές ‘ρίζες’.

Πρακτικές συμβουλές για το 
μεγάλωμα δίγλωσσων παι-
διών

 ª Παιχν ίδι. Διαβάστε, διηγηθείτε 
ισ τορίες και ενθαρρύνετε τα παιδιά 
να συμμετάσχουν με δημιουργικό-
τητα και αυτοσχέδιο ντύσιμο. Παίξτε 
παιχν ίδια σε μία μόνο γλώσσα και 
χορέψτε με ήχους και τραγούδια της 
εκάστοτε χώρας. Η μουσική κάνει τη 
διαδικασία πιο χαρούμενη.

 ª Δραστηριότητες κοινότητας. Ανα-
ζητήστε σχολεία ή κέντρα φροντίδας 
για παιδιά που να υποστηρίζουν τη 
διγλωσσία, οργανώστε ραντεβού για 
παιχν ίδι με παιδιά που μιλούν την 
ίδια γλώσσα και επισκεφθείτε σπίτια 
ή ομάδες που μιλούν την ίδια γλώσσα 
και το συνδυάζουν με χορό, τραγούδι 
ή κάτι ανάλογο. Τα οπτικοακουστικά 
μέσα (βιβλία και CDs) κάνουν τη δια-
δικασία της μάθησης λίγο πιο ζωηρή.

 ª Στο σπίτι. Μαγειρέψτε μαζί με το 
παιδί σ το σπίτ ι ακολουθώντας μία 
τοπική συν ταγή ώστε να αγαπήσει 
αυτήν την κουζίνα. Μείνετε στη δική 
σας γλώσσα για να έχει το παιδί μία 
σ ταθερότητα και ποτέ μην εγκατα-
λείπετε. Ακόμα κι αν το παιδί περνά 
μέρες που δεν θέλει να μιλήσει τη 
γλώσσα σας, αρκεί και μόνο να την 
ακούει.
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Π
άλεψες όλο το χειμώ-
να για να έχεις το τέ-
λειο σώμα το καλο-
καίρι και τα κατάφε-

ρες, συγχαρητήρια! Αγχώνεσαι 
όμως τώρα για το τι θα κάνεις 
στις καλοκαιρινές σου διακοπές 
για να διατηρήσεις την εικόνα 
σου που τόσο σου αρέσει αλ-
λά δεν θέλεις να στερηθείς και 
πράγματα και δεν ξέρεις πώς να 
το κάνεις. Χαλάρωσε, λύσεις υ-
πάρχουν για να γίνουν όλα και 
να μην καταπιεστείς καθόλου.
Αν ακολουθήσεις τα παρα-
κάτω tips δεν έχεις να φοβά-
σαι τίποτα και όλη η φυσική 
κατάσταση που έχεις χτίσει θα 
παραμείνει ανέγγιχτη. Ας τα 
δούμε μαζί.
Προετοίμασε τα γεύματά σου
Αν γνωρίζεις ότι θα είσαι έξω 
όλη μέρα ή αν ξέρεις ότι 
θα κάνεις πολλά και όταν 
γυρίσεις σπίτι δεν θα 
έχεις χρόνο για μαγείρεμα 
προετοίμασε από πριν 
τα σνακ και τα γεύ-
ματά σου. 
Γίνε ενημερωμέ-
νος καταναλωτής
Όταν πας σε ένα νέο 
εστιατόριο, είναι εύκολο 
να παρασυρθείς από τον 
ε ν θ ουσ ιασ μό  τ ου 
φαγητού, ο οποίος 
μπορεί να σε οδηγή-
σει σε παρορμητική 
και υπερβολική κατα-
νάλωση. Για να το κατα-
πολεμήσεις ενημερώσου 
σχετικά με το μενού από 
πριν. Δες το μενού και 
τις επιλογές σου πριν 
το επισκεφθείς για να 
βρεις τα γεύματα που 
είναι ελκυστικά αλλά και 
ταιριάζουν στις παραμέ-
τρους της διατροφής σου. 
Μπορεί ακόμη να θες να 
πάρεις τηλέφωνο πριν το εστι-
ατόριο για να ενημερωθείς αν 
το εστιατόριο μπορεί να προε-
τοιμάσει γεύματα off-menu για 
εσένα αν δεν βρεις κάτι που να 
σου ταιριάζει. Πρέπει να είσαι 
έτοιμος για όλα τα σενάρια.

Επισκέψου το μανάβικο
Μόλις φτάσεις στον προορισμό 
σου, βρες ένα κοντινό σούπερ 
μάρκετ ή μανάβικο. Εάν μένεις 
σε ένα ξενοδοχείο για αρκε-
τές ημέρες, μην βασίζεσαι στο 
εστιατόριο του για κάθε γεύμα. 
Είναι δαπανηρό και υπάρχουν 
κάποια πράγματα που δεν μπο-
ρείς πάντα να ελέγξεις. Αντ 
‘αυτού, επισκέψου το το πλησι-
έστερο σούπερ μάρκετ ή μανά-
βικο και ψώνισε τα αγαπημένα 
σου υγιεινά και νόστιμα τρό-
φιμ.
Κάνε έξυπνες αλλαγές
Για παράδειγμα, αντί να συνο-
δεύσεις το γεύμα σου με 
κάποια κρεμώδη σάλτσα προτί-
μησε κάποια μαρινάρα. Επιπρό-
σθετα, η παραγγελία ενός πιά-
του με μια διαφορετική μέθοδο 

μαγειρέματος από αυτό που 
διαφημίζεται στο μενού-
σχάρα, αντί για σοταρι-
σμένο σε βούτυρο ή λάδι,- 

μπορεί να μειώσει τις 
θερμίδες που θα προ-
σλάβεις.

Μην παραλείπεις γεύ-
ματα

Είτε είσαι απασχολη-
μένος με εξερευνή-
σεις στις τουριστι-

κές περιοχές όλη την 
ημέρα είτε απλά κάθεσαι 

στην παραλία όλη μέρα είναι 
πολύ εύκολο να παραλεί-

ψεις κάποιο γεύμα. Αυτό 
μπορεί να φαίνε ται 
αβλαβές, αλλά η παρά-

λειψη ενός γεύματος 
μπορεί εύκολα να οδηγή-

σει στην κατανάλωση πάρα 
πολλών θερμίδων στο 
επόμενο γεύμα. 
Μείνε ενυδατωμένος

Δεν χρειάζεται να πούμε 
τίποτα άλλο από αυτό. Το 

ταξίδι μπορεί να σε αφυδα-
τώσει. Η παραμονή στον ήλιο 
περισσότερο από όσο το σώμα 
έχει συνηθίσει μπορεί επίσης 
να σε αφυδατώσει. Όταν δεν 
προσλαμβάνεις αρκετά υγρά, 
είναι εύκολο να μπερδέψεις την 
αφυδάτωση με την πείνα. 

A
ν με τον ερχομό του καλοκαιριού γεμίζει το σώμα σας αμέτρητα 
τσιμπήματα από κουνούπια και πρέπει να βάζετε κρέμα κάθε 
πέντε λεπτά ή να κάθεστε δίπλα στο γνωστό αντι-κουνουπικό 
κερί, δεν είστε μόνοι. Περίπου το 20% των ανθρώπων αποτε-

λούν ιδανικό στόχο για τα κουνούπια, κι ενώ οι επιστήμονες δεν έχουν 
βρει κάποια λύση σε αυτό, υπάρχουν μερικές επιστημονικές εξηγήσεις 
στο γιατί κάποιοι είναι πιο επιρρεπείς από άλλους στα τσιμπήματα.
1. Η ομάδα αίματος
Μία έρευνα βρήκε πως σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, τα κουνούπια 
τσιμπούν περισσότερο εκείνους που έχουν ομάδα αίματος 0 από εκεί-
νους που έχουν ομάδα αίματος Α. Επιπλέον, το 85% των ανθρώπων 
εκκρίνουν ένα χημικό σήμα μέσω του δέρματός τους που υποδεικνύει 
την ομάδα αίματός τους, σε αντίθεση με το υπόλοιπο 15%, και τα κου-
νούπια ελκύονται περισσότερο από τους εκκρίνοντες, ανεξάρτητα από 
την ομάδα αίματός τους.
2. Διοξείδιο του άνθρακα
Ένας από τους τρόπους που τα κουνούπια εντοπίζουν τον στόχο τους 
είναι μυρίζοντας το διοξείδιο του άνθρακα στην ανάσα. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα, οι άνθρωποι που εκπνέουν περισσότερο διοξείδιο του 
άνθρακα -συνήθως εκείνοι με μεγαλύτερη σωματική μάζα- ελκύουν τα 
κουνούπια περισσότερο απ’ τους υπόλοιπους.
3. Γυμναστική και μεταβολισμός
Τα κουνούπια μπορούν να εντοπίσουν τον στόχο τους μυρίζοντας και το 
γαλακτικό οξύ, το ουρικό οξύ, την αμμωνία και άλλες ουσίες που εκκρί-
νονται μέσω του ιδρώτα, ενώ ελκύονται περισσότερο από ανθρώπους 
με υψηλότερες θερμοκρασίες σώματος.

Ο
ι καθημερινές συνήθει-
ες καθορίζουν σε μεγάλο 
βαθμό όχι μόνο την υγεία 
μας αλλά και τη γενικό-

τερη ποιότητα της ζωής μας. Υπάρ-
χει μεγάλη συζήτηση σχετικά με τις 
«κακές» συνήθειες που έχουμε και τι 
μπορούμε να κάνουμε για να τις απο-
βάλλουμε. Τι συμβαίνει όμως με τις 
καλές; Υπάρχουν όντως και μπορούν 
να μας βοηθήσουν; Η απάντηση φυ-
σικά και είναι θετική.
1. Βάλε πρωτεΐνη στο πρωινό σου
Φυσικά αυτό προϋποθέτει ότι πάντα 
ακολουθείς τις συμβουλές της μαμάς 
που λέει “Ποτέ μην παραλείπεις το 
πρωινό!”. Έτσι, βάλε στο πρωινό σου 
λίγη πρωτεΐνη η οποία όχι μόνο θα 
σε γεμίσει ενέργεια αλλά έχει και 
ευεργετικά αποτελέσματα για ολό-
κληρη τη μέρα! Μελέτες έχουν δείξει 
ότι η κατανάλωση πρωινού υψηλής 
πρωτεΐνης βοηθά τους ανθρώπους 
να τρώνε λιγότερο καθ ‘όλη τη διάρ-
κεια της ημέρας.
2. Σταμάτα τα τσιμπολογήματα
Το φαγητό χρειάζεται τον δικό του 
χρόνο και χώρο. Εάν βλέπεις έναν 
αγώνα ή μια ταινία δεν θα καταλά-
βεις ούτε θα εκτιμήσεις τι τρως. Απλά 
θα βάλεις κάτι στο στόμα σου επειδή 
βρίσκεται εκεί. Υιοθέτησε τον κανόνα 
να μην καταναλώνεις φαγητό ενώ 
βλέπεις τηλεόραση.
3. Κάνε λίστα για το σουπερμάρκετ
Όταν πρόκειται για επιλογές υγιεινής 
διατροφής, η αρχή και οι βάσεις βρί-
σκονται στα ψώνια του σουπερμάρ-
κετ. Δημιούργησε μια λίστα με όσα 
χρειάζεσαι ακριβώς, χωρίς λιχου-
διές. Επίσης, καθόρισε συγκεκριμένη 
μέρα να πηγαίνεις για να μην ξεμένεις 
από φαγητό. Αν αποφασίσεις να πας 
για ψώνια όταν ήδη έχουν τελειώ-
σει τα τρόφιμα θα είσαι πεινασμένος 
και οι πιθανότητες να ψωνίσεις κάτι 
ανθυγιεινό είναι πολλές περισσότε-
ρες.
4. Ενυδατώσου, πιες νερό
Το λέμε συνέχεια γιατί η κατανάλωση 
άφθονου νερού είναι το Α και το Ω 
στην υιοθέτηση ενός υγιεινού τρό-
που ζωής αλλά και το μεγαλύτερο 
δώρο που μπορείς να κάνεις στον 
εαυτό σου. Δεν έχει μόνο το όφελος 
της ενυδάτωσης και το πόσα πολλά 
μπορεί να προσφέρει στη λειτουρ-
γία του οργανισμού αλλά είναι και 
ένα τέλειο tip για να τρως λιγότερο.

Συνήθειες 
που πρέπει να 
αποκτήσεις για μια 
καλύτερη ζωή! Γιατί τσιμπάνε πάντα εσένα 

τα κουνούπια;

Πώς να μην ξεφύγεις κατά 
τη διάρκεια των διακοπών

υγεία

Η 
απώλεια κιλών δεν 
ε ίναι εύκολη υπό-
θεση για όλους, ενώ 
χρειάζεται απαραί-

τητα πειθαρχία και σωστή δια-
τροφή.
Πολύ σημαντική είναι επίσης 
και η άσκηση, καθώς βοηθάει 
αφενός σ την απώλεια θερ-
μίδων, αφετέρου στην εκγύ-
μναση του σώματος και στην 
καλύτερη υγεία. Εκτός όμως 
από τον περιορισμό κάποιων 
φαγητών και  συσ τατ ικών, 
όπως η ζάχαρη, υπάρχει τρό-
πος να γλυτώνετε έως και 200 
θερμίδες την ημέρα.
Σύμφωνα με αρκετές επιστη-
μονικές έρευνες, η αύξηση 
της ημερήσ ιας κατανάλω-
σης νερού συνεπάγεται αυτό-
ματα μείωση σ τη συνολική 
πρόσληψη θερμίδων μέσα 
σ την ημέρα. Όπως αποκά-
λυψε μελέτη στις ΗΠΑ οι συμ-

μετέχοντες αυτής έπιναν κατά 
μέσο όρο 4,2 ποτήρια νερό 
την ημέρα και  κατανάλω-
ναν 2.157 θερμίδες. Αναλύο-
ντας περαιτέρω τα δεδομένα, 
οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι 
όσο περισσότερο νερό έπιναν 
οι συμμετέχοντες, τόσο λιγό-
τερες θερμίδες κατανάλωναν 
ημερησίως.
Πρακτικά αυτό έδειξε ότι η 
αύξηση σ την κατανάλωση 
νερού κατά ένα έως τρία ποτή-
ρια την ημέρα φάνηκε να 
συνοδεύεται από μείωση κατά 
90-205 θερμίδες επί της συνο-
λικής ημερήσιας πρόσληψης.
Μάλιστα, η αυξημένη κατανά-
λωση νερού οδήγησε σε μεί-
ωση στην πρόσληψη νατρίου 
(αλάτι), ζάχαρης και χοληστε-
ρόλης και όχι σε μειωμένη 
πρόσληψη πολύτιμων θρεπτι-
κών συστατικών από υγιεινά 
προϊόντα.

Πώς να γλυτώνετε έως 200 
θερμίδες τη μέρα
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Α
πό την εποχή του Τρωϊκού πο-
λέμου, που θεωρείται ο πρώ-
τος ισ τορικά εξακριβωμένος 
πόλεμος μέχρι σήμερα, δηλαδή 

σε διάστημα 3.100 περίπου ετών, η αν-
θρωπότητα δεν γνώρισε παρά μόνο 283 
χρόνια  πραγματικής ειρήνης. Μέσα στα 
3.100 χρόνια υπογράφθηκαν 8.234 συν-
θήκες ειρήνης, πολλές από τις οποίες δεν 
κράτησαν παρά λίγες μόνο μέρες.
Η εμπόλεμη ανθρωπότητα ύψωσε πολ-
λές φορές τη φωνή της στούς ισχυρούς 
της γης για να τη σώσουν από τους πολέ-
μους. Και ε ίπαν και έ γραψαν πολ λοί 
να σ ταματήσουν πια οι εχθρότητες, να 
παύσουν οι εξοπλισμοί, να ζήσουν οι 
άνθρωποι με ησυχία, γαλήνη και ηρεμία. 
Ομως η ισ τορία επαναλαμβάνεται. Ενώ 
μερικοί μιλούν γ ια ε ιρήνη, σ τα κρυφά 
κάνουν το κάθε τι για να είναι πανέτοιμοι 
για πόλεμο. Και ενώ στρέφουμε την προ-

σοχή μας στα συνέδρια και τους οργανι-
σμούς και περιμένουμε να καταλήξουν 
κάπου, βλέπουμε να ανάβει σε διάφορες 
γωνιές της γης ο πόλεμος. 
Η κατάργηση του πολέμου, σύμφωνα με 
γ νώμες διαφόρων συγγραφέων, ε ίναι 
ουτοπία. Παρ’όλα αυτά γίνεται προσπά-
θεια από κινήματα ε ιρην ισ τών. Οπως 
στις προσωπικές διαφορές των ανθρώ-
πων δεν χρησ ιμοποιε ίται  χε ιροδικ ία 
όταν ε ίναι πολιτ ισμένοι, έ τσ ι και σ τ ις 
διαφορές με ταξύ των λαών, ο πολιτ ι-
σμός επιβάλλει σήμερα να καταβάλλει 
η διπλωματία κάθε φορά μεγάλες προ-
σπάθειες, γ ια την αποσόβηση πολέμων 
με ειρηνικές λύσεις και  συμβιβασμούς. 
Στις 6 Αυγούστου 1945, από την έκρηξη 
μιας μόνο ατομικής βόμβας σ τη Χιρο-
σίμα, σκοτώθηκαν 58.500 άνθρωποι...  
Στο κενοτάφιό τους υπάρχει σήμερα η 
επιγραφή: ‘’Αναπαυθήτε εν ειρήνη, γιατί 

ποτέ ξανά δεν θα επαναληφθε ί αυτό 
το σφάλμα’’. Το ευχόμασ τε. Ομως πιο 
ασφαλές από την ανθρώπινη διαβεβαί-
ωση είναι η τήρηση όλων μας και ιδιαί-
τερα των ηγετών των λαών, του χρυσού 
κανόνα του Ευαγγελίου: ‘’Καθώς θέλετε, 
ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, και υμείς 
ποιείτε αυτοίς ομοίως’’.
Bέβαια, δεν ε ίναι απόλυτη η καταδίκη 
κάθε πολέμου, αφού σε μερικές περι-
πτώσεις είναι καθήκον να πολεμήσουμε 
γ ια να προφυλάξουμε και να σώσουμε 
πολύτιμα αγαθά ή για να προλάβουμε και 
να αποτρέψουμε ανεπανόρθωτα κακά... 
Αυτοί οι πολεμισ τέ ς δεν ε ίναι φον ιά-
δες αλλά υπερασπιστές της ελευθερίας 
όπως αναφέρεται στον 13ο κανόνα του 
Μεγάλου Βασιλείου: ‘’Τους εν πολέμοις 
φόνους οι Πατέρες ημών εν τοις φόνοις 
ουκ ελογίσαντο, συγγνώμην δόντες τοις 
αμυνομένοις’’.
Το ιδανικό μέλλον περιγράφει ο Βίκτωρ 
Ουγκώ και μας καλε ί να το οραματ ι-
σ θούμε  δρόμους  πλημμυρισμέ νους 
από φως, Εθνη αδελφωμένα, δίκαιους 
ανθρώπους, ελεύθερη σκέψη, καθαρή 
συνείδηση, ανύπαρκτο μίσος, ειρηνική 
διάθεση, καμιά αιματοχυσία, πουθενά 
πόλεμος, καθόλου πόλεμος.

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

ΘΕΩΡΗΣΗ  ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΗΣ ΡΑΝΙΑΣ ΜΕΣΙΣΚΛΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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ιστορίες

Η μάστιγα των ναρκωτικών στην Αθήνα του Μεταξά
Πώς ο δικτάτορας άλλαξε το νόμο και κυνήγησε ανελέητα τους εμπόρους

Τ
ην εποχή του Μεσοπολέμου η Ελλάδα αντιμετώπι-
σε την πρώτη μεγάλη «επίθεση» της μάστιγας των 
ναρκωτικών στην πρωτεύουσά της. Το 1932 υπήρ-
χαν «τριάντα πέντε χιλιάδες τοξικομανών εις 

τας Αθήνας και τον Πειραιά»!
Δημοσιογραφικές έρευνες κατέγραφαν τους χώρους και 
τους τρόπους διακίνησης και αγοραπωλησίας των ναρκω-
τικών, που λίγο απέχουν από τη σημερινή πραγματικότητα, 
την αντίδραση της Αστυνομίας και τις πρώτες προσπάθειες 
για επιστημονική αντιμετώπιση του προβλήματος.
Είχε δημιουργηθεί ένας «δίαυλος θανάτου» με την Αίγυ-
πτο, όπου πηγαινοέρχονταν έμποροι ναρκωτικών δημι-
ουργώντας ισχυρό δίκτυο στη Μεσόγειο και στο Δρο-
μοκαΐτειο Ψυχιατρείο, το 1931, εισάγονταν περισσότερα 
περιστατικά «ηρωινομανών» και λιγότερα ψυχοπαθών!
Οι ουσίες που κυκλοφορούσαν ήταν το όπιο, η μορφίνη, 
η ηρωίνη, η κοκαΐνη, η ευκοδάλη, η δικωδίδη, η ινδική 
κάνναβις κ.ά.
Η προσπάθεια να δημιουργηθούν κέντρα φιλοξενίας προ-
σέκρουσε στις τοπικές αντιδράσεις, ενώ το φαινόμενο 
αντιμετωπίσθηκε συστηματικά στα χρόνια της δικτατορίας 
του Ι. Μεταξά.

Το πρόβλημα
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της εποχής, όπως κατα-
γράφηκαν στις μελέτες του γιατρού Σπυρίδωνα Βάμβα, οι 
χρήστες στην Αθήνα και το επίνειό της, τον Πειραιά, υπο-
λογίζονταν το 1932 σε 35.000.
Το πρόβλημα είχε πλήξει ιδιαίτερα τους προσφυγικούς 
πληθυσμούς. Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, ένας στους 
είκοσι στην Αθήνα και τον Πειραιά ήταν χρήστης κάποιας 
ουσίας!

Όσο για την πιο προωθημένη θεραπεία που εφαρμοζό-
ταν, προέβλεπε τις πρώτες 72 ώρες, τα τρία πρώτα 24ωρα, 
να δέχεται ο ασθενής ενέσεις σκοπολαμίνης και μορφίνης, 
μία ένεση κάθε 6-7 ώρες. Ο ασθενής έπεφτε σε νάρκη και 
όταν αφυπνιζόταν εισερχόταν «εις το στάδιον της μεταμε-
λείας»!
Με αυτή τη μέθοδο, ο Βάμβας υποστήριζε ότι είχε θερα-
πεύσει «320 αλήτας τοξικομανείς», εκ των οποίων το 40% 
είχε ξαναπέσει στα ναρκωτικά διότι δεν είχε τη δυνατότητα 
να συντηρηθεί και είχε βρεθεί με τις ίδιες παρέες. Έδινε, 
μάλιστα, στοιχεία για το προφίλ των ναρκομανών αφού 
επισήμαινε ότι από τους 320 που είχε «θεραπεύσει» οι 
144 ήταν έγγαμοι, ενώ από αυτούς οι 108 διατελούσαν σε 

χηρεία ή διαζύγιο.
Κατέληγε δε στο συμπέρασμα ότι «η τοξικομανία κατα-
στρέφει τον έρωτα»!

Οι χώροι διακίνησης
Ποια ήταν τα στέκια τους; Στην πλατεία Βαρβακείου, κοντά 
στο περίφημο «ΣΥΣΣΙΤΙΟ», φιλανθρωπική προσπάθεια 
που στεγαζόταν στη συμβολή των οδών Σωκράτους και 
Αριστογείτονος, στο κτίριο που σώζεται μέχρι σήμερα.
Σύχναζαν στα διάφορα γιαπιά κοντά στην οδό Αθηνάς και 
κάτω από το Εργατικό Κέντρο, όπου κούρνιαζαν τις νύχτες. 
Εξάλλου, τους γνώριζαν όλοι οι επαγγελματίες της οδού 
Αθηνάς, ιδιαίτερα δε όσοι διατηρούσαν ψαράδικα στην οδό 
Βαρβάκη. Το εμπόριο ναρκωτικών διεξαγόταν στο κέντρο 
της πόλης με επίκεντρο τη Στοά Πάππου και ξεκινούσε στις 
έξι το πρωί.
Επίσης γινόταν στις παρόδους γύρω από το Βαρβάκειο 
–τότε σωζόταν ακόμη το Σχολείο–, στη Λαχαναγορά –η 
οποία βρισκόταν στη συμβολή της Ιεράς Οδού με την οδό 
Πειραιώς–, στα τέρματα των τραμ, στα καταγώγια που είχαν 
φυτρώσει στην περιοχή του Δέλτα του Φαλήρου, στην πλα-
τεία Καραϊσκάκη στον Πειραιά και σε μικρά καφενεία, τα 
οποία επιβίωναν χωρίς να έχουν πελατεία. Τα καφενεία 
αυτά ανήκαν σε αποφυλακισμένους, διαρρήκτες που ήταν 
γνωστοί στην Αστυνομία. Οι μεγαλέμποροι παρέμεναν 
πάντα «ασύλληπτοι και αόρατοι».

«Να περισυλλεγούν το ταχύτερον»
Το καλοκαίρι του 1932 φαίνεται πως η κατάσταση στην 
Αθήνα είχε γίνει αφόρητη. Οι καταστηματάρχες της οδού 
Αθηνάς και των κάθετων δρόμων ζητούσαν να ληφθούν 
μέτρα για την αντιμετώπιση της «πληγής των κοκαϊνομανών 
και μορφινομανών», οι οποίοι λυμαίνονταν τα μέρη τους.
Η απάντηση δημοσιευόταν σύντομα στις εφημερίδες: 
«Συνεστήθη επιτροπή (που) θα τους περισυλλέξη όλους, θα 
τους κλείση σε κάποιο απομακρυσμένο μοναστήρι-ιατρείο 
και εκεί θα τους αρχίση συστηματική θεραπεία».
Αλλά όσα μέτρα και αν λάμβανε η Αστυνομία ο αριθμός 
των τοξικομανών –κυρίως μορφίνης και κοκαΐνης– αυξα-
νόταν. Αρκετοί συλλαμβάνονταν αλλά συνέχιζαν αμέσως 
μόλις ελευθερώνονταν. Άλλοι ζητιάνευαν στους δρόμους 
και άλλοι έκλεβαν, κάνοντας ό,τι είναι δυνατόν «για να ικα-
νοποιήσουν το πάθος των.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως η Αστυνομία ήξερε 
«όλη την οργάνωσι καθώς και τα πρόσωπα που την απαρ-
τίζουν, από των μεγαλόσχησμων ιδρυτών των τραστ μέχρι 
των μικροπρακτόρων και μεταπρατών»!
Αλλά δήλωνε πως δεν μπορούσε να αντιδράσει «διότι αντι-
βαίνει η επέμβασίς της στα δικαιώματα του ανθρώπου και 
του πολίτου». Επίσημα δηλωνόταν πως δεν υπήρχε νομικό 

οπλοστάσιο και δεν ήταν εύκολο να συλληφθεί ο έμπο-
ρος με τα ναρκωτικά στα χέρια. Και όταν συλλαμβανόταν η 
ποινή ήταν εξαιρετικά μικρή, οπότε κάποιος αντικαταστάτης 
ή η γυναίκα του συνέχιζε την πώληση μέχρι ο ίδιος να βγει 
από τη φυλακή!

Οι «χώροι φιλοξενίας» και το περίεργο «Μου-
σείον»
Ο μόνος ειδικευμένος επιστήμονας της εποχής, ο γιατρός 
Σπ. Βάμβας, πρότεινε να περισυλλεγούν οι χρήστες και να 
κλειστούν σε Μοναστήρι του Ωρωπού. Τα χρήματα έδινε 
το Υπουργείο Πρόνοιας, αλλά η Εκκλησία φοβόταν μήπως 
δημιουργηθεί προηγούμενο με τη διάθεση των μοναστη-
ριών. Σημειώθηκαν αντιδράσεις, όπως έγινε και στην Αίγινα 
όταν προτάθηκε να φιλοξενήσει τους ναρκομανείς η ιστο-
ρική Μονή της. Οι κάτοικοι του νησιού ξεσηκώθηκαν και το 
κοινοτικό συμβούλιο σήκωσε «επανάσταση», στάση που 
διατήρησε και κάθε περιοχή στην οποία προτεινόταν για να 
φιλοξενήσει εξαρτημένους. Οπότε το εγχείρημα εγκαταλεί-
φθηκε…
Εν τω μεταξύ, το 1932, στις Φυλακές Συγγρού αναπτυσ-
σόταν ένα πρωτότυπο Μουσείο με τις συσκευασίες με τις 
οποίες συγγενείς και φίλοι των κρατουμένων για ναρκωτικά 
επιχειρούσαν να τους προμηθεύσουν ουσίες.
Κουτιά γλυκισμάτων, ταψιά, πάσης φύσεως μαγειρικά 
σκεύη και αγγεία, ειδικά διασκευασμένα με τρόπο ώστε 
κατά τη μεταφορά του φαγητού ή γλυκισμάτων στους κρα-
τουμένους να μεταφέρονται και ναρκωτικά για να «μη στε-
ναχωρείται ο κρατούμενος»! Ειδικά συσκευασμένα πακέτα 
τσιγάρων, γραβάτα με ειδική εσοχή, ειδική κρύπτη στην 
κορδέλα του καπέλου, ειδικά φτιαγμένες επιστολές ήταν 
μερικά από τα περιεχόμενα του ιδιότυπου εκείνου Μου-
σείου.

Φυλακίσεις και εκτοπισμοί από τη δικτατορία 
Ι. Μεταξά
Τον Ιούνιο του 1936 η Ελλάδα κύρωσε τη Σύμβαση «προς 
καταστολήν του παρανόμου εμπορίου των ναρκωτι-
κών φαρμάκων», την οποία το δικτατορικό καθεστώς του 
Ιωάννη Μεταξά κύρωσε με αναγκαστικό το νόμο το 1937.
Από τότε εξαπολύθηκε ένα ανελέητο κυνηγητό, ενώ οργα-
νώθηκαν ειδικές υπηρεσίες στην Ασφάλεια και στο Υπουρ-
γείο Πρόνοιας.
Οι ποινές για τους εμπόρους ναρκωτικών έγιναν εξοντωτι-
κές, όπως και οι χρηματικές ποινές. Από το 1938 οι λαθρέ-
μποροι ναρκωτικών εκτοπίζονταν και οι ελληνικές διωκτι-
κές υπηρεσίες ανέπτυξαν συνεργασία με τις αντίστοιχες 
υπηρεσίες των ευρωπαϊκών χωρών και της Τουρκίας. Το 
φαινόμενο σχεδόν εξαφανίσθηκε για να επανέλθει με σφο-
δρότητα τις τελευταίες δεκαετίες.

ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

«Παιδί στρίβει τσιγάρο», πίνακας του Νικηφόρου Λύτρα
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απόψεις

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΜΗ
Η ΜΙΖΕΡΙΑ, Ο ΜΑΡΑΣΜΟΣ, ΚΑΙ Η ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΕΧΙΖONΤΑΙ, ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΙΛΟΥΝ ΑΠΟ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ…

Π
ρώτα απ όλα θέλω να εκφράσω τα θερμά συλλυπη-
τήριά μου σε όλους τους συγγενείς των αδικοχαμέ-
νων συμπατριωτών μας στη λαίλαπα της φωτιάς στο 
Μάτι τη περασμένη εβδομάδα.

«Τα γεγονότα είναι γεγονότα. Ο τρόπος που τ’ αντιμετωπί-
ζουμε είναι διαφορετικός». ( Επίκτητος) 
Γεγονός: 88 μέχρι τώρα αποτεφρωμένοι άνθρωποι στο Μάτι, 
μόλις  30 χιλιόμετρα απ το κέντρο της Αθήνας. 
Γεγονός: Όμορφα σπίτια (γεγονός επίσης πολλά αυθαίρετα) 
αποκαΐδια στο Μάτι και στη Κινέτα 50 χιλιόμετρα απ την 
Αθήνα.
Γεγονός: Δυο μέρες μετα πλημύρες και καταστροφές στο 
Μαρούσι μεσα στην Αθήνα!
Γεγονός: Χάος στη μνημονιακή και ανοχύρωτη Ελλάδα. 
Εδώ και χρόνια τώρα Η Ελλάδα είναι ο τόπος  των τετελεσμέ-
νων γεγονότων. 
ΟΙ συμπατριώτες μας «λυπούνται»,  «πενθούν», και «συνθλί-
βονται» για την ανείπωτη τραγωδία. 
Οι «υπεύθυνοι» όμως δεν είναι υπεύθυνοι για τίποτα ούτε νοι-
ώθουν  καμία ενοχή. Όλοι δηλώνουν αναρμόδιοι.
Έχουμε συνηθίσει σαν λαός να μην αναλαμβάνουμε τις ευθύ-
νες μας. Και για αυτό και μόνο δεν θα διορθωθούμε ποτέ. Η 
μιζέρια και αθλιότητα θα συνεχιστεί. 
Όλοι όσοι κυβέρνησαν τον τόπο έχουν ευθύνες και πρέπει να 
τις αναλάβουν.  Μερικοί να παραιτηθούν. 
Το σπουδαιότερο όμως είναι  να κάνουν κάθε δυνατή προσπά-
θεια να αποφευχθούν άλλες τέτοιες συμφορές.
Οι πολιτικάντηδες όμως ποτέ δεν παραιτούνται.
Το μόνο που ενδιαφέρει τους πολιτικάντηδες είναι η νομή της 
εξουσίας και το ίδιον όφελος.
Η ευθιξία, η αξιοπρέπεια, ο αυτοσεβασμός εξέλειπαν. 
Ο καιροσκοπισμός, η  ιδιοτέλεια, η απάτη  θριαμβεύουν.
Έστω και να παρανομούν οι παράνομοι, ποτέ δεν φταίνε και 
δεν τιμωρούνται.
Λόγια, λόγια, λόγια! Πολιτικά λόγια αδειανά και κούφια. 
Φούσκες και πράσινα αλόγα ! 
Η «κυβερνητική κινητοποίηση» είναι για να ρίξουν σταχτή στα 
ματιά του κόσμου.  Δεν υφίσταται, και καμία διόρθωση δεν 
γίνεται σε τίποτα.
Αντιπλημμυρικά έργα στη Μάντρα, και  αντιπυρικές ζώνες, 
είναι μόνο  εξαγγελίες, και προεκλογικές υποσχέσεις, όχι έργα.
Μην περιμένετε από τους 300 άθλιους των Αθηνών,  κυβέρνη-
σης και αντιπολίτευσης, τίποτα. Είναι όλοι  «τζάμπα μάγκες» με 
αλληλοκατηγορίες και δωρεάν εκφράσεις λύπης.
Αυτοί οι 300 άθλιοι των Αθηνών δεν είναι που έστειλαν εκα-
τομμύρια Έλληνες στην μείωση του βιοτικού επιπέδου, χιλιά-
δες Ελληνόπαιδα στη ξενιτιά, εκατοντάδες  στο θάνατο,  και 
όλους τους Έλληνες  στην απόγνωση?
Η παρέα της πολιτικής αγυρτείας φέρνει το ένα κακό μετά το 
άλλο στον τόπο.  Τη χρεοκοπία της χώρας, τα μνημόνια, την 
οικονομική αθλιότητα, και τώρα πρόσθεσαν και αίμα. Τώρα 
έχουν και αίμα στα χέρια τους.
Πόσοι έχουν πεθάνει ή αυτοκτονήσει επί μνημονίου?
Πόσοι πέθαναν πρόωρα από έλλειψη φαρμάκων ή έγκαιρης 
θεραπείας;
Υπάρχουν βέβαια διαφορετικά κόμματα και διαφορετικοί 
αρχηγοί αλλά υπάρχει και κοινή νοοτροπία.

Η ολιγαρχία, οι κρατούντες και οι φίλοι τους, όπως πάντα καλά 
περνούν.
 Όλα για τη καρέκλα, όλα για τα καλά και συμφέροντα της 
καρέκλας.
Παράλυτο το κράτος, αφημένο στο έλεος της τύχης τους οι 
πολίτες.

Πολλά τα κενά σε όλες τις δομές και τομείς.
Τα τελευταία οκτώ χρονιά είναι εποχή απόγνωσης, μαρτυρίου 
για τους πολλούς Έλληνες.
Γνωρίζουν οι αρχές τι θα πει συντονισμός, υπευθυνότητα, και 
αποτελεσματικότητα?
Πόσοι νέοι ξεριζώθηκαν στην ξενιτιά από την πολιτική των 
μνημονίων?
Το μνημόνιο έφερε υπολειτουργία και μαρασμό της κρατικής 
μηχανής. 
Χωρίς να κατηγορώ τους πυροσβέστες είναι πρέποντα τα  
απλόχερα «συγχαρητήρια» σε πυροσβέστες και εθελοντές  με 
τόσους νεκρούς και καταστροφές?
Και αυτό κατάντια είναι.
Η χώρα αυτή αργοπεθαίνει στα χέρια των ελεγχόμενων από το 
Βερολίνο πολιτικών. 
Οι πολιτικοί φαίνονται απολυτά υποτεταγμένοι στους ξένους. 
Ο Τσίπρας θα έσκιζε τα μνημόνια, αλλά δεν το έκανε!
Ο Μητσοτάκης θα σχίσει  τις υπογραφές του Τσίπρα? 
Δεν νομίζω! Η μνημονική πολιτική θα εχει συνεχεια. 
Όλοι οι πολιτικοί είναι νεκροθάφτες και συντελεστές στη οικο-
νομική  κατοχή της χώρας.
Τα ΜΜΕ με συνεχή ανταπόκριση προσπάθησαν να καλύψουν 
τα γεγονότα. Καλύπτονται όμως τόσοι νεκροί και τραυματίες!
Ποιος θα τιμωρηθεί τελικά? Το πιθανότερο κανένας…
Και η καταστροφή συνέπεσε με  την αποκατάσταση της Δημο-
κρατίας στην πατρίδα μας και της απομάκρυνση των Απριλια-
νών. Η καθιερωμένη δεξίωση ματαιώθηκε λόγω της εθνικής 
τραγωδίας στο Μάτι. 
Γιατί όμως γιορτάζουμε την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, 

ενώ έχει καταλυθεί πλήρως η δημοκρατία στα μνημονιακα 
χρόνια και δεν μπορούμε να αυτοδιοικηθούμε?
Είναι όντως «σχέδιο κάποιων ξένων εναντίον της Ελλάδας» το 
φαινόμενο των πυρκαγιών κάθε καλοκαίρι?
Κάθε καλοκαίρι η Ελλάδα γίνεται ολοκαύτωμα. Με απόλυτη 
συνέπεια, κάποιο μέρος στην Ελλάδα κάθε καλοκαίρι καίγεται. 
Κάθε φορά μετα από κάθε μεγάλη τραγωδία γίνονται έρευνες 
«θα τιμωρηθούν οι ένοχοι»  « θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκ-
καλο» 
Και κάθε φορά οι πολίτες αναρωτιούνται «τι απέγινε με την 
έρευνα» ; «ποιος τιμωρήθηκε? »,  που ειναι το κόκκαλο?»
Μόνο η αθλιότητα και μικροψυχία απομένει να αλλήλων 
δακτυλοδειχνει κανεις  τη κυβέρνηση, τη αντιπολίτευση, τη 
πυροσβεστική, το δήμαρχο το περιφερειάρχη, τους  ξένους  
και αγνώστους πράκτορες. 
Ένα κόμμα, το οποιοδήποτε κόμμα, μόνο του δεν θα βρει 
λύσεις. Χρειάζεται συνεργασία και σύμπνοια μεταξύ των κομ-
μάτων.  Η Ελλάδα τιμωρήθηκε με οκτώ χρόνια μνημονίου, 
επειδή οι πολιτικοί σκέφτονται μόνο τα κόμματά τους και ποτέ 
την Πατρίδα.
Στην ουσία φταίχτες είμαστε όλοι μας! Είμαστε όλοι εμπλεκό-
μενοι.
Για το  τρόπο που έχουμε οργανώσει και ζούμε τη ζωή μας, 
χωρίς ρυμοτομία, χωρίς πεζοδρομία,  να χτίζουμε αυθαίρετα 
μέσα στο δάσος, και να μπαζώνουμε τα ρέματα, να κλείνουμε 
το δρόμο για τον οποίο στα χαρτιά κάναμε παραχώρηση 
χώρου, να  δημιουργούμε στενά δρομάκια, και αδιέξοδα…. 
Τριτοκοσμικό χάος και συλλογική κακοποίηση του περιβάλ-
λοντος.
Και όταν έρθει η καταστροφή, τότε είμαστε οργισμένοι και  
αγανακτισμένοι εναντίον όλων. 
Στο προσωπικό τομέα πάλι χτίζουμε μέγαρα σε μικρά οικό-
πεδα χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό. Άντι εύφλεκτα, και αντιπυ-
ρικά υλικά κατασκευής, πυροσβεστήρες, πήγες νερού, καθα-
ρές από ξερόχορτα και ξερόκλαδα αυλές, που πρέπει να εξο-
πλίζουν κάθε σπίτι σου κτισμένο στο δάσος συχνά παραμε-
λουνται.  Άντι αυτού ξύλινα κάγκελα, ξύλινα παντζούρια  και  
πέργκολες, που δεν βοηθάνε σε περίπτωση πυρκαγιάς. Γενικά 
σπίτια το να χτίζουμε σπίτια προσανάμματα δεν βοηθάνε. 
Ο άναρχος, πυκνός οικισμός μέσα σε ένα δάσος είναι παράλο-
γος. Την «επόμενη μέρα», τώρα δηλαδή, γιατί στη βράση κολ-
λάει το σίδερο,  θα πρέπει να εκπονηθεί και να εφαρμοστεί. 
Χρειάζεται ένα ρυμοτομικό σχέδιο με αναγκαστικές απαλλο-
τριώσεις ώστε να  διανοιχτούν νέοι δρόμοι  κάθετα και οριζό-
ντια με  πεζοδρομία ικανοποιητικού πλάτους. Οι  κανονισμοί 
πρέπει επίσης να συμφιλιώνουν τις κατοικίες  με το περιβάλ-
λον. 
Αυτά όμως τα ορθολογικά μέτρα, με βάση τις επικρατούσες 
απόψεις του μέσου Έλληνα που εχει μάθει να κάνει ότι του 
γουστάρει,  θεωρούνται  «αντιλαϊκά».   Τα μέτρα αυτά απαι-
τούν  τη συντριβή της παρούσης διάθεσης των νεοελλήνων 
καταπατητών  του δάσους.  Η πολιτισμένη και ορθολογική κοι-
νωνία αντιτίθεται στη βούληση του Νεοέλληνα να παραβιάζει 
ατιμώρητα τους νόμους της φύσης, της οικολογίας, της οικο-
νομίας και της κοινωνίας. Και σ αυτό οφείλεται  η παρακμή της 
Ελλάδος που  στο τελος πληρώνεται με ζωές και καταστροφές 
το τυφλό ετσιθελισμό της.
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες και αναγνώστριες γεια σας και εύ-
χομαι ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού να σας βρίσκει ό-
λους καλά και γεμάτους υγεία – υγεία – υγεία.
Αύγουστος και φεύγουν και οι τελευταίοι για τις καλοκαιρι-

νές τους διακοπές και φυσικά εμείς που δεν πήγαμε πουθενά φυλώ-
ντας σκοπιά εδώ στο Τορόντο ζήσαμε όλα τα ευτράπελα καλά και 
κακά που συνέβησαν στην όμορφη γειτονιά μας.
Οπωσδήποτε, το «κακούργημα» που εξετελέσθη στη Ντάνφορθ και 
που συγκλόνισε τους πάντες εντός κι εκτός συνόρων προσπαθούν 
όλοι να επουλώσουν τις πληγές που, κακά τα ψέματα, μόνο ο καιρός 
τις επουλώνει.
Έφυγαν τόσο, μα τόσο, άδικα αθώοι συμπατριώτες μας απ’ το χέρι 
ενός ηλίθιου παρανοϊκού που όπως διαβάσαμε στα διάφορα δημο-
σιεύματα του Καναδικού τύπου επρόκειτο για μια εγκληματική οικο-
γένεια μπλεγμένη με ναρκωτικά (και όχι μόνο). Φυσικά, ο κόσμος που 
έχασε τη ζωή τους πίσω δεν γυρνά και ευτυχώς που ο κόσμος απαλ-

λάχτηκε και ξεβρώμισε απ’ αυτό το παράσιτο.
Το θέμα που επίσης θα μας κρατήσει σε θλίψη είναι οι πυρκαγιές στην 
Ελλάδα μας, με σχεδόν 90 νεκρούς καμένους ανθρώπους και καμένη 
γη… Τι να πεις;… Κουράγιο; Και ποιος καμένος να σ’ ακούσει;
Φυσικά, απ’ όλη αυτή τη καταστροφή είδαμε την αλληλοστήριξη του 
κόσμου εντός και εκτός Ελλάδος, αλλά και πολλών κρατών που συνε-
χίζουν να συνεισφέρουν γι’ αυτή τη καταστροφή. Εύχομαι τα εκατομ-
μύρια που μαζεύονται να πάνε στον προορισμό τους και να πιάσουν 
τόπο απαλύνοντας τον πόνο των συμπατριωτών μας που στην ΚΥΡΙ-
ΟΛΕΞΙΑ ΚΑΗΚΑΝ ΖΩΝΤΑΝΟΙ!
Εδώ στο Τορόντο μας, τα δύο μεγαλύτερα φεστιβάλ του Αγ. Παντε-
λεήμονα και του Προφήτη Ηλία της Μισσισσάγκα εστέφθηκαν από 
μεγάλη επιτυχία. Ο κόσμος έδωσε βροντερό παρών και έκλεισαν το 
ραντεβού για του χρόνου… Μπράβο σε όσους ασχολούνται και προ-
σφέρουν στο κοινό.
Πάμε τώρα στην όμορφη κοινωνική μας ιστορία…

Σ
τις αλάνες του χωριού, στις πλαγιές και στις ανηφοριές 
του βουνού έπαιζαν ατέλειωτες ώρες. Και σαν έπια-
ναν οι ζέστες του καλοκαιριού μαζί στο ποτάμι κολυ-
μπούσαν. Κι αντάμα, σαν μεγάλωσαν, με πεζόβουλα 

και νταούλια ψάρευαν σ’ αυτό…
Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος τους βρήκε παντρεμένους με τέσ-
σερα παιδιά ο Βασίλης και δύο ο Γιώργος.
Επιστρατεύτηκαν, ο ένας στο Ιππικό και ο άλλος στα Μεταγω-
γικά. Άφησαν τις οικογένειές τους και πήραν το δρόμο για το 
μέτωπο. Πολέμησαν γενναία για τη πατρίδα και σαν τέλειωσε 
ο πόλεμος επέστρεψαν, καλά, στα σπίτια τους.
Όταν άρχισε ο ξεσηκωμός της Εθνικής Αντίστασης έκαναν και 
πάλι το χρέος τους. Άρπαξαν τα όπλα και βγήκαν στο βουνό 
για να χτυπήσουν τον κατακτητή.
Ήρθε η πολυπόθητη λευτεριά και ενώ όλοι περίμεναν την 
ειρήνη, ξέσπασε ο εμφύλιος. Και οι δύο φίλοι; Δυστυχώς! 
Ναι, δυστυχώς! αυτή τη φορά η μοίρα τους έπαιξε άσχημο 
παιχνίδι. Βρέθηκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα. Σε αντίπαλες 
ιδεολογίες. Ο ένας μαχητής του «Εθνικού Στρατού» και ο 
άλλος του «Δημοκρατικού».
Τα ίχνη τους χάθηκαν. Ιδιαίτερα ο Βασίλης από τότε που 
έφυγε δεν έδωσε σημεία ζωής. Οι δικοί του αλλά και οι συγ-
χωριανοί του τον είχαν χαμένο.
Μια δυο φορές ο Γιώργος πέρασε και είδε τους δικούς του. 
Ζούσαν πλέον στην πόλη, όπως και όλοι οι χωριανοί, γιατί το 
χωριό είχε γίνει πεδίο εμφυλίων πολεμικών συγκρούσεων. 
Πάντα ρωτούσε για την οικογένεια του φίλου του, που έδινε, 
κάτω από δύσκολες συνθήκες, σκληρό αγώνα επιβίωσης.
Την τελευταία φορά που επισκέφθηκε την οικογένειά του 
κατόρθωσε, με χίλιους δυο κινδύνους, να δει και την οικογέ-
νεια του φίλου του. Η μάνα του Βασίλη μόλις τον είδε τον αγκά-

λιασε και τον φίλησε σα δικό της παιδί. Ενώ με λυγμούς και 
δάκρυα τον παρακαλούσε να μάθει πού βρίσκεται ο γιος της.
- Σταυρομάνα, έτσι την έλεγε ο Γιώργος, γιατί στο γάμο του 
φίλου του ήταν μπράτιμος, μη στενοχωριέσαι και μην κλαις. 
Ο Βασίλης είναι καλά και θα γυρίσει κοντά σας. Και τότε θα 
γίνουν όλα όμορφα, όπως και πριν.
Με τέτοια λόγια προσπαθούσε ο Γιώργος να παρηγορήσει τη 
δύστυχη μάνα του φίλου του, που δεν είχε κανένα αποκού-
μπι, γιατί ο άντρας της, όπως και ο δικός του πατέρας, είχαν 
πεθάνει κατά την περίοδο της κατοχής.
Ο εμφύλιος τελείωσε. Ο Γιώργος απολύθηκε. Ήρθε στο χωριό 
και ειρηνικά πλέον ασχολούνταν με την οικογένειά του και τις 
δουλειές του. Τα νέα για το Βασίλη δεν ήταν καλά. Πιάστηκε 
από το στρατό και ήδη ήταν φυλακισμένος. Σε λίγο καιρό 
θα γινόταν η δίκη. Κατηγορία; Αντεθνική δράση, προδοσία, 
εγκλήματα κατά της πατρίδας. Η ποινή; Σίγουρη καταδίκη σε 
θάνατο.
Ο Γιώργος στο χωριό πέρα από τη δική του οικογένεια δεν 
παρέλειπε, παρά τους δύσκολους καιρούς, να στηρίζει ηθικά 
και την οικογένεια του φίλου του Βασίλη. Παράλληλα φρό-
ντισε να μάθει πού και πότε θα γινόταν η δίκη.
Όταν ήρθε η μέρα αυτή ξεκίνησε από το χωριό και πήγε 
στην πόλη να υπερασπίσει το φίλο του. Έφτασε στο χώρο 
του Στρατοδικείου. Ύστερα από κάποια διαδικασία ελέγχου 
από φρουρούς και στρατοχωροφύλακες μπήκε στο χώρο 
του Δικαστηρίου. Μόλις ήρθε η σειρά του πήρε το λόγο. Είπε 
πολλά και απάντησε σε πολλές και κρίσιμες ερωτήσεις δικα-
στών και συνηγόρων. Ιδιαίτερα όμως τόνισε τα εξής:
«…Κύριοι δικαστές ο άνθρωπος που δικάζεται σήμερα δεν 
είναι ούτε προδότης, μήτε φονιάς. Είναι ένας αγνός ιδεολόγος 
που πίστεψε ότι με την ιδεολογία του θα άλλαζε προς το καλύ-

τερο τον κόσμο. Δε βασάνισε και δεν σκότωσε κανέναν. Στο 
Δημοκρατικό στρατό πήγε όχι για να σκοτώσει, αλλά για να 
πείσει τους συντρόφους του ότι οι ιδεολογίες δεν επιβάλλο-
νται με τα όπλα, αλλά με τη Δημοκρατία…»
Το Δικαστήριο φαίνεται ότι έλαβε σοβαρά υπ` όψη τη μαρ-
τυρία του Γιώργου. Μια μαρτυρία πραγματικής αγάπης και 
ανθρωπιάς. Μια μαρτυρία που προερχόταν από ένα μαχητή 
του «Εθνικού στρατού» και που ήταν καθοριστική για τη ζωή 
και το μέλλον του φίλου του.
Η απόφαση μετά από λίγες μέρες ήταν, σχεδόν, αθωωτική 
για το Βασίλη. Κι ύστερα από κάμποσο καιρό και τις σχετι-
κές διατυπώσεις αποφυλακίσθηκε κι ήρθε στο χωριό κοντά 
στους δικούς του. Κοντά στον αγαπημένο του φίλο, που μαζί 
και πάλι συνέχισαν την υποδειγματική φιλία τους. Μια φιλία 
που στερεώθηκε και γιγαντώθηκε κάτω από δύσκολους και-
ρούς. Μια φιλία που δεν μπόρεσαν να εξαλείψουν τα μίση 
και τα πάθη του εμφυλίου. Μια φιλία που περίτρανα επι-
βεβαιώνει την αρχαιοελληνική αποφθεγματική ρήση: «Ο 
φίλος τον φίλον εν πόνοις και κινδύνοις ου λείπει…». Μια 
φιλία που στις μέρες μας θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα 
προς μίμηση. Γιατί, δυστυχώς και η αξία αυτή δοκιμάζεται 
σήμερα και τείνει να ξεχασθεί μέσα στο, χωρίς όρια και ηθι-
κούς φραγμούς, ανελέητο κυνήγι του χρήματος…
Η ιστορία αυτή όσο εξιδανικευμένη και αν φαίνεται δεν μπο-
ρεί να υποβαθμισθεί, γιατί είναι μια ιστορία αγάπης. Μια 
ιστορία πραγματικής φιλίας που δείχνει πολύ καλά, ότι η 
φιλία που γεννιέται και αναπτύσσεται μεταξύ σπουδαίων 
ανθρώπων όχι μόνο δεν καταστρέφεται από δύσκολες κατα-
στάσεις, αλλά απεναντίας θεριεύει ακόμη περισσότερο και 
γίνεται φάρος για να φωτίζει το δρόμο της ειρήνης και του 
πολιτισμού.   

Μια ιστορία φιλίας στη λαίλαπα του εμφυλίου
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Π
ραγματικά αλησμόνητες στιγμές πέρασαν όσοι 
έδωσαν το παρών στο φεστιβάλ της ελληνορ-
θόδοξης κοινότητας του Μάρκαμ το περασμέ-
νο σαββατοκύριακο και πραγματικά αξίζουν 

πολλά ΜΠΡΑΒΟ και ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ σ’ όλους. Στον α-
κούραστο ιερέα, π. Οδυσσέα Δρόσσο, στην πρεσβυτέρα 
του Μαρία, στον πρόεδρο, κ. Γιάννη Ψύχο, στο Διοικητι-

κό Συμβούλιο, στην Φιλόπτωχο και σε όλους τους εθελο-
ντές που δεν σταμάτησαν να τρέχουν  για να εξυπηρετή-
σουν τους χιλιάδες Έλληνες και ξένους που «κατασπάρα-
ξαν» τα δεκάδες αρνιά και τα χιλιάδες σουβλάκια, αλλά 
και τους χιλιάδες απίστευτα γευστικούς λουκουμάδες.
Ξέρετε, καλύπτοντας τέτοιες εκδηλώσεις που έχουμε την 
ευκαιρία ως ελληνισμός να συναθροίζονται όλοι μαζί, 

να έρχονται οι νέοι και οι νέες και να γνωρίζονται ώστε 
να διαιωνίζουν το ελληνικό στοιχείο στην διασπορά, 
δεν μπορώ από το να γράφω τέτοια λόγια υποστήριξης 
για όλους τους Έλληνες εκκλησιών, οργανισμών, συλλό-
γων κλπ, που συνεχίζουν να κρατούν ζωντανό το όνομα 
ΕΛΛΑΔΑ στα πέρατα της γης. ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ!! ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ!

5000!!! ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟΝ 
ΚΕΙΜΕΝΟ:ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Ο Μητροπολίτης Σωτήριος με την κα Έφη Τριανταφυλλόπουλος, τον κ. Άρη Μπαμπικιάν, τον 
κ. Τζιμ Καρύγιαννη, τον κ. Λιαγκάκη, τον κ. Ψύχο, τον π. Οδ. Δρόσσο, τον Paul Calandra Ο Μητροπολίτης Σωτήριος έδωσε το παρών στο φεστιβάλ

Η βουλευτής κα Έφη Τριανταφυλλόπουλος, ανάμεσα από 
τον κ. Στηβ Μαστοράκο, τον πρόεδρο κ. Γιάννη Ψύχο και 
τον κ. Θανάση Κουρτέση. Καθιστοί ο βουλευτής κ. Άρης 

Μπαμπικιάν και ο Τζιμ Καρύγιαννης, Δημοτικός Σύμβουλος
Ο κ. Καραγεωργίου με τις υπεύθυνες του 

Ουζερί

Ο πρόεδρος, κ. Ψύχος, με τον αντιπρόεδρο, 
κ. Βελούδο

Ο κ. Βελούδος με την αξιαγάπητη σύζυγο του Οι κυρίες Έφη Κουτσογερα και Μαρία Κωνσταντάκος 
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I.N. ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Η κα Μαρίνα Αντωνόγλου ανάμεσα από τον κ. Ψύχο, 
πρόεδρο του Αγ. Παντελεήμονα και τον κ. Paul 
Calandra, βουλευτή του Stoneville Markham

Το τραπέζι από τον Άγ. Νικόλαο

Οι αδελφές Τζάρου με την κα Δώρα Λιαγκάκη 
και τον κ. Νίκο Καραγεωργίου

Ο Μητροπολίτης Σωτήριος Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Τζιμ Καρύγιαννης Ο αντιδήμαρχος Markham, κ. Jack Heath

Ο βουλευτής της περιοχής του Unionville 
Markham, κ. Billy Pang

O βουλευτής της περιοχής του Stoneville 
Markham, κ. Paul Calandra

Ο κ. Κωτσόπουλος ευχαριστεί τους 
παρευρισκόμενους

Ο κ. Κουρτέσης με τον κ. Λιαγκάκη Η κα Λιαγκάκη με την κα Λάζου

Η κα Ειρήνη Κίτσιος-Σιδέρη στο γνωστό της 
πόστο μαζί με τον κ. Δούκα

Ό Γιάννης Τσιφλικλής και η Δήμητρα Κοτζιά διασκέδασαν το πλήθος

Οι κκ Βελούδης και Peter Zacharia με την παρέα τους Η κα Ψύχος και η πρεσβυτέρα Μαρία

Η Παμμακεδονική Ομοσπονδία Καναδά έδωσε το παρόν
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ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΧΟΡΕΨΑΝ, 

Η κα Νότα Ηλιοπούλου ανάμεσα από το ζεύγος 
Κοτσαμποϊκίδη

Η κα Δώρα και Γιάννης Λιαγκάκης με τον 
βουλευτή του Markham, κ. Paul Calandra

Η κα Μαργαρίτα Τζάρο-Κιέσκου με την 
αδελφή της κα Χρυσάνθη Τζάρου-Ντίκα Ψήνοντας τα σουβλάκια

Η πρεσβυτέρα Μαρία Δρόσσου μαζί με την Πρόεδρο της Φιλοπτώχου του Αγ. Παντελεήμονα καθώς και 
όσοι βοήθησαν στο σερβίρισμα του φαγητού

Ο κ. Γιώργος Πολίτης, ο π. Οδυσσέας Δρόσσος, η κα Μαργαρίτα Τζάρου-Κιέσκου, 
η κα Χρυσάνθη Τζάρου-Ντίκα, η Χριστιάνα Κιέσκου και η κα Αντωνία Πολίτη

Η όμορφη οικογένεια του κ. Γιαννόπουλου

Ο κ. Ψύχος με τον π. Οδ. Δρόσσο από τον Αγ. Παντελεήμονα και 
ο κ. Θαρρένος με τον κ. Κολλίτσο από τον Προφήτη Ηλία

Η νέα γεννιά προέδρων: Ο κ. Θαρρένος 
στον Προφήτη Ηλία και ο κ. Ψύχος στον 

Αγ. Παντελεήμονα

Η παρέα του κ. Κουμαρέλα H παρέα της κα Αγγελικής Σαρδέλη

Ο Γιώργος Καλομοίρης με τη Δήμητρα Κοτζιά
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ΕΦΑΓΑΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΑΝ ΑΔΙΑΚΟΠΑ

O κ. Ανδρέας Μπουκάρας από το European Poultry, ο κ. 
Πήτερ Τσέρπης από το Empire Foods, ο Αντιπρόεδος του Αγ. 

Παντελέημο, κ. Βελούδος και ο κ. Θανάσης Κουρτέσης

Η παρέα της κα Νότας Ηλιοπούλου

Η κα Μπαλογιάννη με την παρέα της

Ο π. Θεολόγος Δράσκος από τον Προφήτη Ηλία

Ο Μητροπολίτης Σωτήριος ανάμεσα από τον κ. Λιαγκάκη, τον π. Ο. Δρόσσο και 
τον κ. Κωτσόπουλο

Η μεγάλη παρέα του κ. Καλομοίρη
Ο βουλευτής κ. Μπαμπικιάν με τον 
δημοτικό Σύμβουλο, κ. Καρύγιαννη

Η οικογένεια Κανάβας

Ο κ. Μαστοράκος με την οικογένεια του

Η ορχήστρα Η ΠΑΡΕΑ με τον πρόεδρο, κ. Γιάννη Ψύχο και τον κ. Τομ 
Κωτσόπουλος, υπεύθυνο του φεστιβάλ Η πιο κεφάτι παρέα στις μπύρες! Η κα Άντζελα στο ψήσιμο των αρνιών μαζί με τους υπολοίπους

Οι κυρίες που έφτιαχναν τους γευστικότατους 
λουκουμάδες

Οι κυρίες στην κουζίνα για την προετοιμασία

Η πρόεδρος της Φιλοπτώχου Αγίου Παντελεήμονα, Άννης και 
Παρασκευής μοιράζοντας λουκουμάδες

Ο κ. Πολίτης ενδιάμεσα από τα μεγάλα «μπουζούκια», κ. Ιορδάνου 
και κ. Χατζηστεφάνου
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“ Εκείνοι που έσπειραν 
τον όλεθρο..”

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΘΩΜΑΣ Σ. ΣΑΡΑΣ

Ό
ταν το 2006 φρόντισα να ενημε-
ρώσω εγκαίρως τις υπεύθυνες 
κρατικές δομές για τον επερχό-
μενο κίνδυνο των πυρκαγιών, οι 

οποίες σκόρπισαν το θάνατο ένα χρόνο αρ-
γότερα, ο μεν τότε πρέσβης της Ελλάδος στο 
Καναδά μου δήλωνε απολογητικά ότι είχε 
ενημερώσει τους προϊσταμένους του στην 
Αθήνα έγκαιρα, αμέσως μετά την δική μου 
ενημέρωση, και ότι εκείνοι του υπέδειξαν 
να μην προχωρήσει σε αποστολή εγγρά-
φου, άπαξ και οι ίδιοι είχαν ενημερωθεί. 
Το χειρότερο ήταν ότι η πρεσβεία διέθετε 
και γραφείο τύπου, του οποίου το διευθυ-
ντή είχα φροντίσει επίσης να ενημερώσω. 
Όταν ωστόσο, ξέσπασαν οι θανατηφόρες 
πυρκαγιές του Αυγούστου και τον κάλεσα 
τηλεφωνικά να τον ρωτήσω για τις ενέργειες 
του προκειμένου να ενημερωθεί το κέντρο, 
η απάντησή του ομολογώ με εξέπληξε: “Δεν 
έκανα τίποτα απολύτως”, μου δήλωσε, “λό-
γω του ότι η πληροφορία που μου έδωσες 
έμοιαζε μάλλον απίθανη”.  Εξήντα τέσσερις 
πολίτες με  έναν αριθμό παιδιών έχασαν τό-
τε τη ζωή τους, επειδή κάποιοι γραφειοκρά-
τες της υπηρεσίας τύπου και πληροφοριών 
και του υπουργείου εξωτερικών έκριναν ότι 
η πληροφορία δεν ήταν μάλλον αξιόλογη. 
Για το ότι ,ωστόσο, εξαιτίας της ολιγωρίας 
τους κάηκαν ζωντανοί  πάνω από εξήντα πο-
λίτες, κανένας κρατικός φορές δεν φαίνεται 
να προβληματίσθηκε.
Θυμάμαι ότι τα γεγονότα εκείνης της λαί-
λαπας δίκαια δημιούργησαν εντάσεις και 
ενοχές για τους αδικοχαμένους συμπο-
λίτες μου. Διαμαρτυρήθηκα λοιπόν στον 
τότε γενικό πρόξενο της Ελλάδος στο Τορό-
ντο, Ευθύμιο Ευθυμιάδη, ο οποίος μεσο-
λάβησε να γίνει κάποια τηλεφωνική επαφή 
με τον πρέσβη διευθυντή του διπλωματι-
κού γραφείου της Υπουργού Εξωτερικών, 
στον οποίο και εξέφρασα την αγανάκτησή 
μου για την αδιαφορία των υπεύθυνων 
διπλωματικών υπηρεσιών της Ελλάδας. Ο 
τελευταίος προσπάθησε να με καθησυχά-
σει, λέγοντάς μου ότι οι εμπρηστές βρίσκο-
νται υπό συνεχή παρακολούθηση και ότι 
σύντομα θα συλληφθούν. Γέλασα. Οι υπεύ-
θυνοι των εμπρησμών, του δήλωσα, ήδη 
έχουν εγκαταλείψει το ελληνικό έδαφος και 
ορισμένοι μάλιστα επέστρεψαν  στις ΗΠΑ 
και οι υπόλοιποι στην Αυστραλία. Θεωρώ 
υποχρέωσή μου, τόνισα να αναφερθώ με 
αρθρογραφία μου στην επιθεώρηση Πατρί-
δες, πάνω στα γεγονότα. Κάποια ώρα αργό-
τερα, ξανακτύπησε το τηλέφωνό μου, τη 
φορά αυτή ήταν η εντιμότατη υπουργός 
εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη. Ακο-
λούθησε μια πραγματική έντονη συζή-
τηση μεταξύ μας καθώς μου ζητήθηκε να 
μη γράψω τίποτα στην επιθεώρηση. Εγώ, 
της είπα, θα γράψω και εσείς μπορείτε να 
λέτε ότι θέλετε. “Εάν γράψεις”, τόνισε η 
συνομιλήτριά μου, “θα μας βρεις αντιμέτω-
πους και θα βρεθείς περιθωριοποιημένος”, 
“Να είστε καλά”, της απάντησα, “εγώ θα τα 
γράψω όπως είμαι υποχρεωμένος και εσείς 
έχετε κάθε δικαίωμα να πάρετε οποιοδή-
ποτε μέτρο στη δικαιοδοσία σας για να με 
τιμωρήσετε.” Έτσι και έγινε. Από την ημέρα 

εκείνη οι αστείοι σαλτιμπάγκοι της ελληνι-
κής διπλωματίας κάνουν ότι είναι δυνατόν 
για να μη ακουστεί η φωνή μου. Έτσι λοιπόν 
όταν εδώ και μήνες δήλωνα ότι ορισμένες 
μαχητικές οργανώσεις των Σλαβόφωνων 
της Νοτιοσλαβικής δημοκρατίας των Σκο-
πίων ετοιμαζόταν να κτυπήσουν και πάλι 
την Ελλάδα, εκφράζοντας έτσι  την αντίθεσή 
τους με την κυβέρνηση της νεαρής δημο-
κρατίας για τη συμφωνία Ζόραν- Τσίπρα, 
για άλλη μια φορά η Αθήνα συνέχισε να 
παίζει το δικό της βιολί των υποχρεώσεών 
της έναντι του διεθνισμού. Τη φορά αυτή οι 
μανιακοί της αποδημίας των σλαβόφωνων  
κτύπησαν στο κέντρο της χώρας, στα περί-
χωρα των Αθηνών. Ο λόγος, απλός, προ-
σπαθούσαν να κατακάψουν την Αθήνα σε 
εκδίκηση για την καταστροφή των χωριών 
του Μακεδονικού κάμπου, την περίοδο 
του εμφυλίου. Με τόση εμπάθεια, πάθος 
και μίσος  που πραγματικά τρομάζει και 
τους πλέον ψύχραιμους. Ο απολογισμός, τη 
φορά αυτή ήταν συντριπτικός, περισσότε-
ροι από εκατό καμένοι ζωντανοί μάρτυρες, 
και ένας κυβερνητικός μηχανισμός να προ-
σπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. 
Το βέβαιο είναι τελικά δεν βρέθηκε κανέ-
νας απολύτως υπεύθυνος από την πλευρά 
της Αθήνας, ενώ τα Σκόπια κατέβαλαν απε-
γνωσμένες προσπάθειες να απαλύνουν τις 
εντυπώσεις.
Σήμερα τέλος, με ολοσέλιδο δημοσίευμά 
τους στην μεγαλύτερη εφημερίδα του Τορό-
ντο, “Τορόντο Σταρ” , οι “Ενωμένοι Μακε-
δόνες με τα παιδιά του Αιγαίου” αφήνουν 
να διαφανεί όλο το δηλητήριο που κρύβουν 
στα αισθήματά τους, καταγγέλλοντας ταυ-
τόχρονα και την κυβέρνηση των Σκοπίων 
ως πουλημένο όργανο στην Ευρώπη και το 
NATO.
Για άλλη μια φορά κάνω το καθήκον μου και 
τα γράφω, άσχετα εάν και κατά πόσον και η 
Αθήνα συνεχίζει να με “γράφει στα παλιά 
της αρχεία”, όπως τόσο γραφικά συνηθίζει 
να λέει και ο πάντα καλοκάγαθος και χαμο-
γελαστός νυν υπουργός επί των εξωτερικών 
της Αθήνας.
Κρίμα.

Thomas S. Saras
Editor-in-chief Patrides, 
N. American Review
President, National Ethnic Press and Media 
Council of Canada
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Επικήδειος Ομιλία του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη 

κ. Σωτηρίου στην εξόδιο 
ακολουθία της Ιωάννας Ιουλιάνας 

Δέσποινας Κόζη
30 Ιουλίου 2018

 Τί μπορεί να μας ανακουφίσει και ποιός μπορεί να μας παρηγορήσει σε 
στιγμές τέτοιας τραγωδίας;

 Η Αγία Γραφή και ειδικά η Καινή Διαθήκη οδηγεί το χριστιανό στον Ένα 
και μόνο αληθινό Θεό, στον Τριαδικό Θεό – Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύ-
μα – και στην αιώνια σωτηρία.

 Η Αγία Γραφή είναι η παρηγοριά και η ελπίδα μας. Μας οδηγεί στο λι-
μάνι της αιώνιας ζωής και της ευτυχίας εν Χριστώ, όπως ακριβώς ένας 
φάρος οδηγεί ένα καράβι σε μια σκοτεινή, θυελλώδη νύχτα.

 Οι αρχές και οι αξίες που εμπεριέχονται σε αυτήν είναι αυθεντικές 
και διαχρονικές. Να αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου (Μτθ 
22:39). Να αγαπάς τους εχθρούς σου (Λκ 6:27). Ακόμη και να τους τα-
ΐζεις (Ρωμ. 12:20). Να αισθάνεσαι απόλυτα την ανάγκη να συγχωρείς, 
όπως διαβάζουμε στην Κυριακή Προσευχή, το Πάτερ ημών: «και άφες 
ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών».

 Ως γνωστόν, για τον Χριστιανό δεν υπάρχει απόλυτος προορισμός. Ο 
Θεός μας έδωκε απόλυτη ελευθερία, την οποία και απόλυτα σέβεται. 
Με αυτή την ελευθερία χαράσσουμε την πορεία της ζωής μας και είμα-
στε υπεύθυνοι για τις πράξεις μας.

 Συγχαίρω και επαινώ τους γονείς της Ιωάννας Ιουλιάνας Δέσποινας 
– του μικρού μας αγγέλου-, τους παππούδες και τις γιαγιάδες και ολό-
κληρη την οικογένεια, που έχουν αυτές τις χριστιανικές αρχές και αξίες 
στην καρδιά και τη ζωή τους. Τους ευχαριστώ για όσα πρόσφεραν και 
προσφέρουν στην Εκκλησία μας και στην κοινωνία μας. Τους επισκέ-
φθηκα και συζήτησα μαζί τους. Είμαι βέβαιος ότι αυτή η τραγωδία που 
περνούν δε θα τους κάμψει και δεν θα εγκαταλείψουν αυτές τις χριστια-
νικές αρχές.

 Ο Κύριος μας και μόνος Λυτρωτής και Σωτήρας του κόσμου Ιησούς 
Χριστός είπε στους μαθητές Του και λέγει σε μας: «Ιδού εγώ μεθ’ημών 
ειμί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος» (Μτθ 28:20). Α-
φού ο Χριστός είναι παρών στην Εκκλησία και μέσα σε κάθε πιστό, εί-
μαστε βέβαιοι από την πίστη και την πείρα μας ότι οι εντολές Του και 
οι αρχές Του πάντα θα επικρατούν. Με τη χριστιανική αγάπη και συγ-
χώρεση το καλό θα θριαμβεύει επί του κακού και το φως θα διαλύει το 
σκοτάδι.

 Εκφράζω στην οιοκογένεια την ειλικρινή μας αγάπη, την συμπόνοια 
μας και την παντοτινή υποστήριξη μας εκ μέρους όλων – της Ορθόδο-
ξης οικογένειας του Καναδά, της Ιεράς μας Μητρόπολης και των κληρι-
κών της και πάνω απ’ όλα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατρι-
άρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.

 Η Ανάσταση του Χριστού αποδεικνύει ότι ο θάνατος δεν έχει εξουσία 
στον άνθρωπο. Ο θάνατος δεν είναι τέλος. Είναι αρχή μιας νέας ζωής. Ο 
άνθρωπος που ζει με χριστιανικές αρχές και αξίες, είναι ενωμένος με το 
Χριστό. Ο Χριστός με το θάνατο μας καλεί στην Ουράνια Βασιλεία Του, 
όπου δεν υπάρχει πόνος, θλίψη ή αναστεναγμός αλλά ζωή αιώνια. Εκεί 
για να συμμετέχουμε στην αιώνια δόξα και αγιότητά Του.
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ΤΟ «GREEK TABLE» 
ΣΤΟ ΜΑRKHAM ΗΡΘΕ 

ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ

Μ
εγάλη επιτυχία σημείωσε το 
περασμένο Σαββατοκύρια-
κο η  ιδέα να βάλουνε special 
προσφορές για να ικανοποιή-

σουν και να ευχαριστήσουν την ευγενή πε-
λατεία τους για την υποστήριξη τους. Από 
νωρίς αρκετός κόσμος ερχόταν να ψωνίσει 
αναρίθμητα ελληνικά προϊόντα που έχει στα 
ράφια του το GREEK TABLE σε ακόμα πιο 
σπέσιαλ τιμές. Φυσικά, όλοι γεύθηκαν δω-
ρεάν τυρόπιτες και σπανακόπιτες μέσω της 
γνωστής εταιρείας «ΑΡΕΤΟΥΛΑ».

Πραγματικά, είναι τυχεροί εκεί στο Μάρ-
καμ που στο 7 HWY και Markham RD στην 
μικρή αυτή πλάζα μπορούν να προμηθεύο-
νται όλα τα αγνά ελληνικά προϊόντα από όλα 
τα μέρη της πατρίδας μας και σε πολύ καλές 
τιμές. Η κυρία Σία με την κόρη της, την Ανα-
στασία, πάντα με ένα πλατύ χαμόγελο και 
καλοσύνη σας εξυπηρετούν με τον καλύ-
τερο τρόπο.
Τους ευχόμαστε πάντα καλές δουλειές κι 
όλοι εκεί στο Μάρκαμ και στις γύρω περιο-
χές υποστηρίξτε.

ΚΕΙΜΕΝΟ:ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

PANTHEON RESTAURANT 
ΤΟ ΠΙΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΥΣΤΙΚΟ 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΗΣ ΝΤΑΝΦΟΡΘ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΑΔΙΑΚΟΠΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

Π
ριν λίγες ημέρες πήγα για άλλη μία 
φορά με φίλους στο PANTHEON 
για να μεσημεριανό. Τρώγοντας, 
παρακολουθούσα πως όλα λει-

τουργούσαν σαν ένα καλοκουρδισμένο ελ-
βετικό ρολόι, όλοι στην εξυπηρέτηση του 
πελάτη! Κάποια στιγμή είχαμε την ευκαιρία 
να πούμε δυο κουβέντες με έναν εκ των ιδι-
οκτητών, τον κ. Νίκο Παρούση. Αφού μιλή-
σαμε λίγο για την Καλαμάτα του, από όπου 
είχε μόλις επιστρέψει, φυσικό ήταν να μι-
λήσουμε για την λειτουργεία του δημοφι-
λέστερου γαστρονομικού προορισμού της 
Ντάνφορθ, το PANTHEON RESTAURANT.
Τον ρώτησα: «Τι γίνεται, Νίκο μου, δεν θα 
ξεκουραστείτε κι εσείς λίγο μετά τα τόσα 

χρόνια δουλειάς που έχετε ρίξει εδώ μέσα;» 
«Άκου να δεις Κουρτέση», μου απαντάει, 
«για άλλα 10-15 χρόνια το PANTHEON θα 
είναι εδώ ενωμένο, δυνατό, να δίνει την 
μάχη της καλής κουζίνας στις χιλιάδες των 
πελατών μας όλο το χρόνο. Τι να κάνουμε 
που μερικοί καλοθελητές ελληναράδες μία 
λένε ότι το πουλάμε ή ότι άλλο κατεβάσει η 
κούτρα τους. Ο ελληνισμός πρέπει ότι όλη η 
οικογένεια του ΠΑΝΘΕΟΝ θα συνεχίζει να 
διαιωνίζει την ελληνική κι όχι μόνο κουζίνα 
στο Τορόντο…»
Αυτά τα λίγα για άλλη μία ελληνική επι-
χείρηση που μας τιμά εδώ στο εξωτερικό. 
ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΙΔΙΑ, κι άλλα 100 χρόνια. 
Καλές δουλειές.
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Η 
φυσική αντίδραση του ανθρώπου στην τραγωδία και 
ειδικά σε συμβάντα όπως η αποκρουστική επίθεση 
στη Danforth είναι αποτροπιασμός, θλίψη και φόβος. 
Όλοι σκεφτόμαστε «ας κάτσω εδώ στο σπιτάκι μου 

μην μου συμβεί κάτι».
Ευτυχώς (αν κάτι μπορεί να θεωρηθεί ευτυχές σε τέτοιες περι-
πτώσεις) η υγιής κοινωνία της περιοχής μας ακολούθησε 
την άμεση ενστικτώδη αντίδρασή της με μια μεγάλη ένδειξη 

συμπαράστασης και αλληλοστήριξης, τόσο στα άμεσα θύματα 
της επίθεσης όσο και στα έμμεσα, σε όλους εμάς που τρομο-
κρατηθήκαμε από αυτό το τραγικό συμβάν.
Ένα μεγάλο δείγμα αυτής της δευτερεύουσας αντίδρασης ήταν 
η συγκινητική εκδήλωσε που οργανώθηκε την Τετάρτη που 
μας πέρασε στο Withrow Park. Μια ομάδα καλλιτεχνών του 
Τορόντο οργάνωσε το “Light Up the Night”, μια εκδήλωση 
ελπίδας και κοινωνικής αλληλοστήριξης. Εκατοντάδες παρευ-

ρισκόμενοι παρακολούθησαν ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα και, 
με τη δύση του ήλιου, άναψαν φακούς, αναπτήρες και ότι άλλο 
φωτοπαραγωγικό μέσο είχαν ως μια κοινή δήλωση εναντίον 
του τυφλού φόβου και αυτών που θέλουν να τον προκαλέσουν.
Όπως δήλωσε ο Steve Mann, εκ των διοργανωτών, «αυτή η 
εκδήλωση δεν είναι πολιτική, δεν έχει σχέση με οτιδήποτε 
εκτός αγάπης και ελπίδας. Είναι η αντίδρασή μας στην πρό-
σφατη οπλισμένη βία στην αγαπημένη μας πόλη».

Μια ειρηνική, συγκινησιακή εκδήλωση στο Withrow Park για 
τα θύματα της αποκρουστικής επίθεσης στη γειτονιά μας

Ο βουλευτής κ. Peter Tabuns και η 
Δημοτική Σύμβουλος κα Paula Fletcher
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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

ΑΘΗΝΑ Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ & ΠΑΤΗΣΙΩΝ 1930

Πλατεια Ομονοιας 1955

Το λιμάνι του Φαλήρου, 1916

Πλατεία Χαλανδρίου! Διασταύρωση Αγίας Παρασκευής και (σημερινής) 
Ανδρέα Παπανδρέου κατά τη γερμανική κατοχή. Στη φωτογραφία 

βλέπουμε ένα γερμανικό όχημα να ανεβαίνει το σταυροδρόμι

Αθήνα 1943. Σπάνια φωτογραφία!!! Το Θερινό Θέατρο Πλατείας Κλαυθμώνος στη 
διάρκεια της Κατοχής όπου διακρίνουμε στιγμιότυπο από όπερα που είχε ανέβει εκεί

ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ. Ελλάδα 1928-1935 Ιερά οδός 1870

Ερμού 1884

Παλαιό Φάληρο 1959

Θέα από το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία 
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ 12ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΚΟΛΦ 
ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ OBSIDIAN GROUP

ΚΕΙΜΕΝΟ:ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Μ
ετά την περσινή επιτυχία ό-
που μαζεύτηκε το ποσό τον 
100.000 δολαρίων, η Obsidian 
Group διοργάνωσε κι εφέτος 

για 12η χρονιά το τουρνουά γκολ, με ανά-
λογη επιτυχία. Η γνωστή οικογένεια Καρα-
μούντζος έχοντας διοργανώσει το τουρνούα 
αποκλειστικά και μόνο για φιλανθρωπικό 

σκοπό προκειμένου να τιμήσουν την μνήμη 
της γιαγιάς τους, που απεβίωσε εξαιτίας της 
απέραντης νόσου, μάζεψε και φέτος χρή-
ματα τα οποία θα δοθούν για την καταπο-
λέμηση του καρκίνου στους οργανισμούς 
Trillium Health Partners και London Health 
Sience.
Το φιλανθρωπικό έργο του Obsidian Group, 

όπως θα δείτε και στο φωτογραφικό ρεπορ-
τάζ, υποστήριξαν αρκετοί Έλληνες επιχει-
ρηματίες και φυσιογνωμίες της παροικίας 
μας. Παρακάτω θα βρείτε τα ονόματα των 
εταιρειών που βοήθησαν στην διοργάνωση¨

Orr Insurance
Givex

Summit Foods

KPMG
Dominion Doors and Windows

BDC
The Butcher Shoppe
Homes by DeSantis

Philip Dandurand Wines
Scotia Bank

Exceldor Foods

Η γνωστή και αγαπητή οικογένεια Καραμούντζος με την επιτυχία 
των επιχειρήσεων της δεν ξεχνά να βοηθά τις ευπαθείς ομάδες και 

να προσφέρει με τεράστιο φιλανθρωπικό έργο 

Διακρίνονται οι κύριοι Κώστας Καραμούντζος, Tom Velianou και Peter 
Benakopoulos Ο κ. Κώστας Καραμούντζος με τους υιούς του Peter και George

Ο κ. Κώστας Καραμούντζος Ανάμεσα από τους κ. Χρήστο 
Σιδέρη και Γιώργο Πολίτη

Οι κύριοι Κώστας Καραμούντζος, Γιώργος Κερογλίδης, Terry Μαχαίρας, Τζιμ Βλάχος, Ανδρέας Ψάχος, 
Γιώργος Πολίτης και Θανάσης Κουρτέσης

Ο κ. Κώστας Καραμούντζος με τον κ. Γιώργο 
Κερογλίδη

Οι κ. Γιώργος Πολίτης και κ. Γιώργος 
Κερογλίδης
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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

ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

JIMMY THE GREEK
ΣΤΟ SQUARE 1 ΣΤΗ MISSISSAUGA

ZHTAEI ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ
ΓΙΑ COUNTER ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΑΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τηλεφωνείστε στην κα Θεοδώρα

905-566-1656 - 905-566-1865
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Α
ίσιο τέλος για την 15χρονη που είχε χαθεί μεταξύ της περιοχής του Coxwell και 
Cosburn ενώ είχε βγάλει βόλτα το σκυλάκι της. Η Sydney Lakhani είχε εξαφανι-
στεί στις 24 Ιουλίου ενώ το σκυλάκι της βρέθηκε αργότερα κοντά στην περιοχή 
που είχε δηλωθεί η εξαφάνιση της ανήλικης κοπέλας. Το σκυλάκι ήταν δεμένο σε 

μία κολώνα, ωστόσο, η μικρή δεν μπορούσε να βρεθεί. Τελικά η 15χρονη βρέθηκε από τις 
αστυνομικές αρχές στις 9μμ την Τρίτη, ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό τι της συνέβη και το 
σημείο όπου βρέθηκε.

Η 
κυβέρνηση του Οντάριο ανακοίνω-
σε ότι θα προχωρήσει με την συ-
νταγματική διαμάχη για το θέμα της 
επιβολής του φόρου στον άνθρακα 

στις επαρχίες που δεν έχουν δικό τους σύστη-
μα τιμολόγησης του. Ο υπουργός περιβάλ-
λοντος, Ραν Φίλιπς, και η γενική εισαγγελέας, 
Κάρολιν Μολρουνέ, το ανακοίνωσαν σήμε-
ρα το πρωί στο Τορόντο. Ο πρωθυπουργός, 
Doug Ford, είχε υποσχεθεί να καταπολεμήσει 
το σχέδιο τιμολόγησης άνθρακα της Οτάβα 
και να εξαλείψει το σύστημα καταστολής και 
εμπορίας του Οντάριο κατά τη διάρκεια της 

προεκλογικής του εκστρατείας. To σχέδιο του 
Προοδευτικού Συντηρητικού Κόμματος είχε 
προϋπολογισμό 30 εκατομμυρίων δολαρί-
ων για διαμάχη μέσω του δικαστηρίου αλλά 
η Γενική Εισαγγελέας δήλωσε ότι πιστεύει ότι 
θα κοστίσει λιγότερο. Η κυβέρνηση του Ford 
έχει θεσπίσει νομοθεσία για την κατάργηση 
του ανώτατου ορίου και του εμπορίου και την 
ακύρωση προγραμμάτων που χρηματοδο-
τούνται από τα έσοδά της, τα οποία περιλαμ-
βάνουν εκπτώσεις για ενεργειακά αποδοτικές 
ανακαινίσεις, έργα διαμετακόμισης και ένα 
ταμείο επισκευών σχολείων.

Η 
έρευνα της αστυνομίας για το 
οργανωμένο έγκλημα που εί-
χε ξεκινήσει πριν από έξι μή-
νες κατέληξε σε έξι συλλήψεις, 

καθώς και κατάσχεση όπλων και περισ-
σότερα από 5 εκατομμύρια δολάρια πα-
ράνομων ναρκωτικών που προορίζονταν 
για τους δρόμους της περιοχής του GTA. 
Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, στο πλαίσιο 
του προγράμματος Switch, αξιωματικοί 
από διάφορες δυνάμεις της αστυνοιμίας 
εκτέλεσαν εκτεταμένες επιδρομές στο Το-
ρόντο, το Mississauga, το Concord και το 
Woodbridge. Συνέλαβαν εν τέλει έξι άτο-
μα και κατάσχεσαν ναρκωτικά αξίας εκα-
τομμυρίων δολαρίων - συμπεριλαμβανο-
μένων 52 κιλών κοκαΐνης, επτά κιλών η-
ρωίνης κι έκστασης - πιστόλια, τουφέκια, 
σφαίρες, καναδικά χρήματα σε μετρητά, 
οχήματα και ένα σπίτι αξίας άνω των 1,3 
εκατομμυρίων δολαρίων. Τα ναρκωτικά, 
σύμφωνα με την αστυνομία, προήλθαν α-
πό τις ΗΠΑ, ενώ τα περισσότερα όπλα ή-
ταν εγγεγραμμένα και απολύτως νόμιμα.

Το Οντάριο ξεκίνα την συνταγματική 
διαμάχη για τον φόρο στον άνθρακα

Συνελήφθησαν έξι ύποπτοι για 
κατοχή όπλων και ναρκωτικών 

αξίας πολλών εκατομμυρίων 

Ο πρόεδρος του NDP καλεί τους ομολόγους 
να επιτρέψουν αμέσως στις πόλεις την 

απαγόρευση των όπλων χειρός 

Ο 
ομοσπονδιακός ηγέτης του NDP, 
Jagmeet Singh, ζητά επίσημα από 
τον πρωθυπουργό να δώσει αμέ-
σως στις πόλεις τη δυνατότητα να 

απαγορεύσουν τα όπλα. Σε μια μακρά επι-
στολή προς τον Justin Trudeau που περιγρά-
φει μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση για 
την αντιμετώπιση του εγκλήματος, ο Singh 
αναφέρει ότι περισσότερη αστυνόμευση 
δεν αποτελεί λύση για τη βία στα όπλα στις 
πόλεις, διότι ενισχύει τη δυσπιστία μεταξύ 
των κοινοτήτων. Αντίθετα, λέει ότι επιτρέπο-
ντας στις πόλεις να απαγορεύσουν τα όπλα 
θα βοηθούσε τις δημοτικές αρχές να αντιμε-
τωπίσουν το γεγονός ότι πολλά εγκλήματα 
πυροβόλων όπλων διαπράττονται με νομικά 
όπλα. Ο Σινγκ θέλει επίσης η κυβέρνηση να 
επιταχύνει δραματικά την προβλεπόμενη 
χρηματοδότηση για την κατάργηση της βίας 
από συμμορίες. Ζητά επίσης περισσότερους 
πόρους για τον Οργανισμό Υπηρεσιών Συνό-
ρων Καναδά ώστε να περιορίσει το διασυνο-
ριακό λαθρεμπόριο όπλων. Ακόμη, καλεί την 
κυβέρνηση να μιλήσει πιο δυνατά εναντίον 
εγκλημάτων μίσους και ρατσισμού. Μετά 
από τα τραγικά γεγονότα στη Ντάνφορθ του 

Τορόντο πριν από δύο εβδομάδες, η ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση δήλωσε ότι σκέφτε-
ται τρόπους για να καταργήσει τα όπλα και 
να επιτρέψει στις πόλεις μεγαλύτερη ευελιξία 
να το πράξουν. Το δημοτικό συμβούλιο του 
Τορόντο έχει επίσης ψηφίσει υπέρ της νομο-
θεσίας, ζητώντας από την Οτάβα να επιτρέ-
ψει την απαγόρευση πώλησης όπλων εντός 
των ορίων της πόλης.

Βρέθηκε η 15χρονη που είχε εξαφανιστεί στο 
East York
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Ola Jordan:
μία και να καίει!

Η Ola Jordan είναι 
επαγγελματίας 
χορεύτρια και έγινε 
γνωστή από την 
συμμετοχή της στο 
τηλεοπτικό σόου 
«Strictly Come 
Dancing» στη 
Βρετανία.

 

Η 35χρονη από 
την Πολωνία είναι 
τόσο περήφανη 
για το κορμί της, 
το οποίο οφείλει 
στο χορό που δεν 
σταματάει να γεμίζει 
με φωτογραφίες της 
τους λογαριασμούς 
της στα social media 
και μάλιστα σε 
πολλές από αυτές 
είναι ημίγυμνη.
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Τ
ο αγαπάει και 
το κάνει με πά-
ρα πολύ αγά-
πη.Η δημιουρ-

γία ενός δικού του χώ-
ρου στην Αθήνα άλλα 
και ενός άλλου στην 
Θεσσαλονίκη είναι ένα 
κομμάτι από την ζωή 
του που του τρώει ι-
διαίτερα δημιουργικό 
χρόνο. Αυτό που ίσως 
να μας ξεφεύγει,είναι 
ένα ακόμη του χάρι-
σμα αυτό στην επικοι-
νωνία. Eίνα σίγουρα α-
πό τα πρόσωπα εκείνα 
που σίγουρα εκτός α-
πό προσωπικό σου γυ-
μναστή και σύμβου-
λο για ένα καλλίγραμ-
μο κορμί,τον θέλεις 
σίγουρα και για φίλο 
σου γιατί ένα είναι σί-
γουρα,μαζί του θα γε-
λάσεις αρκετά πολύ και 
θα περάσεις τέλεια.

Aναστασία Τερζή: 

Η γιατρός που σε… 

αρρωσταίνει!

Ξανθιά, εντυπωσιακή, ασχολείται 
επαγγελματικά με το τραγούδι και 
το μόντελινγκ, ενώ είναι και πτυ-
χιούχος της Ιατρικής του Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

Η αλήθεια είναι πως δεν γνωρί-
ζουμε αν ξέρει και να μαγειρεύει 
αλλά δε θα σταθούμε εκεί. Η 
23χρονή Αναστασία τα τελευταία 2 
χρόνια εμφανίζεται στο Ποσειδώ-
νιο αλλά εκτός από το μικρόφωνο 
έχει στα χέρια της και πτυχίο ιατρι-
κής.

Θοδωρής 

Θεοδωρόπουλος: «Θέλω 

να κάνω οικογένεια»

Μιλά για τη γυναίκα της ζωής 
του.Τον γνωρίσαμε καλύτερα 
μέσα από το Survivor 2  αν και 
λόγω του τραυματισμού του 
αποχώρησε σχετικά νωρίς. 
Ο πρώην παίκτης της ομάδας 
των Μαχητών σε πρόσφατη 
συνέντευξη του μίλησε για το 
κορίτσι του, το οποίο κατά-
γεται από την Ινδία.«Με την 
Allia είμαστε δύο χρόνια μαζί, 
γνωριστήκαμε όσο ήμουν 
εγώ στην Ινδία και η σχέση 
μας έχει περάσει πολλά.»

Η μελαχρινή καλλονή σπουδά-
ζει χημικός στο Καποδιστρι-
ακό, παράλληλα εργάζεται ως 
μοντέλο και στον ελεύθερο 
χρόνο της ασχολείται με το kick 
boxing. Η 22χρονη Μελίνα δια-
θέτει τρομερές καμπύλες τις 
οποίες φροντίζει να μας δείχνει 
μέσα από τους προσωπικούς 
λογαριασμού της στα social 
media. Η Μελίνα Λιακοπούλου 
αξίζει να γίνει διαδικτυακή φίλη 
σου και το μόνο σίγουρο είναι 
πως θα σε δικαιώσει με τις σέξι 
πόζες που θα σου χαρίζει!

Άγγελος Ανδριώτης: η επιτυχία 
δεν ήρθε καθόλου τυχαία..!! 

Νικολέττα Ράλλη: Είμαι 
μόνη πάνω από ένα χρόνο

Η Ελληνίδα φοιτήτρια 

που αναστατώνει το 

Instagram!

Η 
Κατερίνα Καινούργιου γεμίζει τις μπα-
ταρίες ενόψει της νέας τηλεοπτικής σε-
ζόν. Η παρουσιάστρια αμέσως μετά το 
τέλος της εκπομπής της «Φτιάξε καφέ 

να στα πω» γέμισε τις βαλίτσες της με μαγιό και 
ξεκίνησε τις καλοκαιρινές εξορμήσεις.
Η όμορφη Κατερίνα αφού απόλαυσε ολιγοή-
μερες διακοπές στο αγαπημένο της νησί, την 

Μύκονο αλλά έκανε και ένα μικρό ταξίδι ως το 
Monte Carlo, επέστρεψε για λίγο στην Αθήνα.
Αυτές τις ημέρες, η Κατερίνα απολαμβάνει 
τον ήλιο και την θάλασσα της Σύρου. Η ξαν-
θιά παρουσιάστρια δεν σταματά τις βόλτες στα 
σοκάκια του κυκλαδίτικου νησιού και χαλαρώ-
νει όσο μπορεί, λίγο πριν επιστρέψει στα τηλεο-
πτικά της καθήκοντα την επόμενη σεζόν. 

Κατερίνα Καινούργιου: Κάνει 
διακοπές στο αγαπημένο της νησί 

H 
Νικολέττα Ράλ-
λη είναι μια α-
πό τις πιο καυ-
τές και όμορ-

φες παρουσίες της τηλε-
όρασης το φετινό καλο-
καίρι. 

Η παρουσιάστρια της 
πρωιν ής  ε κπομπής 
του Ant1, «Καλοκαίρι 
μαζί στις 10» μίλησε 
στην εφημερίδα «Νέα 
Σε λίδα» και με ταξύ 
άλλων αναφέρθηκε και 
στο on air φλερτ που 
δέχτηκε από τον παρου-
σιαστή Γιώργο Μαυρίδη. 

Η Νικολέττα ξεκαθάρισε 
ότι προτεραιότητά της 
δεν είναι οι έρωτες αλλά 
η δουλειά της.
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Ε
ίναι παγκοσμίως γνωστή για τις 
πλούσιες και λαχταριστές της κα-
μπύλες. Ο λόγος για την πληθωρική 
Demi Rose η οποία επέλεξε τη χώρα 

μας και συγκεκριμένα τη Μύκονο για να κά-
νει μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών.
Η Demi για ακόμα μια φορά φρόντισε να 
μην απογοητεύσει τους διαδικτυακούς της 

φίλους και τους χάρισε πολύ πικάντικα στιγ-
μιότυπα. Η καστανομάλλα καλλονή φόρεσε 
το στρινκ μπικίνι της και πόζαρε με όλο τον 
αισθησιασμό που διαθέτει ξαπλωμένη 
πάνω σε σκάφος.
Σε άλλη φωτογραφία που ανέβασε χαλαρώ-
νει στην ξαπλώστρα ενώ σε άλλη ποζάρει με 
φόντο το ηλιοβασίλεμα.

Ο 
Josh Duhamel 
μπορεί να χώρι-
σε με την Fergie, 
βρήκε όμως πο-

λύ γρήγορα την αντικατα-
στάτρια της, στο πρόσωπο 
της νεαρής ηθοποιού Eiza 
Gonzalez. Το ειδύλλιο τους 
ωστόσο δεν κράτησε πο-
λύ μιας και σύμφωνα με 
νέες πληροφορίες οι δυο 
τους χώρισαν, έπειτα από 
δύο μήνες σχέσης. Ως λό-
γος του χωρισμού τους ω-
στόσο δεν ορίζεται το γε-
γονός ότι δεν ήταν ερωτευ-
μένοι ή ότι δεν έλκυε ο έ-
νας τον άλλον –και οι δύο 
είναι πανέμορφοι- αλλά το 
γεγονός πως η επιτυχημέ-
νη καριέρα τους τους δη-
μιουργούσε προβλήματα.

Ξανά εργένης ο Duhamel

Μ
π ο ρ ε ί 
στο ελ-
λ ην ικό 
κ ο ι ν ό 

να μην είναι ευρέως 
γνωστή έχει όμως κα-
ταφέρει να έχει 13,6 
εκατομμύρια ακόλου-
θους στο Instagram. 
Ο λόγος για την ελλη-
νικής καταγωγής Χά-
να Στόκινγκ η οποία 
βρίσκεται από τις 8 Α-
πριλίου στις τάσεις του 
Youtube. Στη χώρα μας 
έπιασε το Top10 ενώ τώ-
ρα βρίσκεται στη θέση 
#32.
Η ελληνικής καταγω-
γής Hanna Stocking, με 
πατρικό όνομα Siagkris 
είναι μια περσόνα του 
διαδικ τύου. Μάλισ τα 
είναι περήφανη Ελληνίδα

Demi Rose: Τα πιο ζουμερά 
οπίσθια είναι στη Μύκονο 

Η Κιμ Καρντάσιαν: Ήμουν γυμνή 
όταν μου τηλεφώνησε ο Τραμπ 

Η 
Κιμ Καρντάσιαν βρέθηκε κα-
λεσμένη στην δημοφιλή εκ-
πομπή «Jimmy Kimmel Live» 
όπου αποκάλυψε στον πα-

ρουσιαστή το παρασκήνιο της συνά-
ντησής της με τον Ντόναλντ Τραμπ στον 
Λευκό Οίκο.
Η διάσημη τηλεπερσόνα έπεισε τον 
Αμερικανό πρόεδρο να ελευθερώσει 
την Άλις Μαρί Τζόνσον η οποία είχε 
καταδικαστεί σε ισόβια για ναρκω-
τικά. Ιδιαίτερα χαρισματική στο λόγο 
η Κιμ αποκάλυψε πως όταν της τηλε-
φώνησε για να πάει στο γραφείο του, η 
ίδια, ήταν στη μέση μιας γυμνής φωτο-

γράφησης. Βέβαια, ξεκαθάρισε πως 
φόρεσε μια ρόμπα για να μιλήσει μαζί 
του.
Όσο για την εμπειρία της στον Λευκό 
Οίκο, φαίνεται πως θα της μείνει αξέ-
χαστη, έφυγε ενθουσιασμένη.
«Περπάτησα και μπήκα μέσα αποσβο-
λωμένη, κοίταξα γύρω μου και ένιωσα 
σα να με χτύπησε κεραυνός μόλις 
συνειδητοποίησα πως ήμουν στο Οβάλ 
Γραφείο και του είπα “Ουάου, είμαστε 
στο Οβάλ Γραφείο”. Αυτό του είπα, 
ήταν το πρώτο πράγμα που του είπα 
και χρειάστηκα λίγο χρόνο προκειμέ-
νου να συνέλθω», είπε.

Χάνα Στόκινγκ: Η ελληνικής καταγωγής 
youtuber με τα 13,6 εκατ. ακόλουθους
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Φύση, ιστορία, πολιτισμός και 
ιστορικά κεφαλοχώρια μιας «άλλης» 
Πελοποννήσου.

Μ
ε την προώθηση δύο φυσι-
κών αξιοθεάτων της Ηλείας, 
του δρυοδάσους της Φολόης 
και των καταρρακτών της Νε-

μούτας, ασχολείται ενεργά μια ομάδα ντό-
πιων. Αρκετά γνωστό το πρώτο (ένα τερά-
στιο αυτοφυές βελανιδόδασος ενταγμέ-
νο στο δίκτυο NATURA 2000), άγνωστοι 
στους περισσότερους οι δεύτεροι. Στόχος 
της ομάδας, που έχει συστήσει και μια Κοι-
νωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση («Περι-
βαλλοντικές Διαδρομές Δράσεις Νεμού-
τα-Αρχαία Ολυμπία»), είναι «να δείξει τις 
ομορφιές της περιοχής, να ευαισθητοποι-
ήσει την τοπική κοινωνία σε θέματα φυσι-
κού περιβάλλοντος και ουσιαστικά να προ-
ωθήσει τη λεγόμενη “ενδογενή ανάπτυξη”, 
όπου οι ίδιοι οι κάτοικοι αναλαμβάνουν 
την προβολή του τόπου», αναφέρει ο Νίκος 
Σιάκκουλης, εκ των συμμετεχόντων. Μαζί 
του κάνουμε μια φοβερή βόλτα σε τρεις κα-
ταρράκτες (από τους περίπου τριάντα που, 
όπως μας λέει, υπάρχουν στη Νεμούτα), 
αλλά και στο ομιχλώδες δάσος της Φολόης 
με τις γυμνές από φύλλα βελανιδιές. Είναι 
χειμώνας, ο τουρισμός ανύπαρκτος και η 
φύση δική μας.

 Αρχοντική Δίβρη
Ένα από τα σημαντικά ορεινά κεφαλοχώρια 
της περιοχής είναι η Δίβρη ή Λαμπεία (υψ. 
900 μ.). Το χωριό έχει χάσει πια την παλιά 
του αίγλη, όμως περπατώντας στα δρο-
μάκια του, καταλαβαίνεις ότι εδώ κάποτε 
υπήρχε ευημερία και πλούτος.
Το κέντρο πολιτισμού και περιβάλλοντος 
«Αρχοντικό Πετραλιά» στεγάζεται στην 
ιστορική οικία της γνωστής οικογένειας, 
σε ένα πέτρινο κτίριο του 19ου αιώνα στη 
συνοικία Περδικαράδες. Φιλοξενεί μια 
έκθεση για το περιβάλλον, αλλά και για 
σημαίνοντες Διβραίους όλων των πολι-
τικών και κοινωνικών αποχρώσεων: από 
τους αδελφούς Αγγελόπουλους που ανή-
καν στους οκτώ ιδρυτές της ελληνοαμερι-
κανικής οργάνωσης ΑΧΕΠΑ και τον πρό-
εδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτρο-
πής (και μέλος της Διεθνούς) Επαμεινώνδα 
Πετραλιά μέχρι τον αντιστασιακό Αλέξαν-
δρο Παναγούλη και τον συγγραφέα Παύλο 
Μάτεσι. Είναι λίγο βαριά η θεματολογία του 
μουσείου, όμως αυτό αλλάζει όταν αντικρί-
σει κανείς την Beibei το ψάρι, την Jingjing 
το πάντα και τη Nini το χελιδόνι, τρεις κινέ-
ζικες μασκότ από τους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες του Πεκίνου, που με κάποιον μυστήριο 
τρόπο κατέληξαν στον εκθεσιακό χώρο της 
Δίβρης.  
Φεύγοντας από το χωριό, συνεχίστε τη 
βόλτα σας προς Τριπόταμα. Στις όχθες 
του Ερύμανθου βρίσκεται ο «Μύλος», 
μια ταβέρνα-ιχθυοτροφείο που στεγάζε-
ται στον χώρο ενός παλιού νερόμυλου και 
σερβίρει πέστροφα, ψητή και καπνιστή, την 
οποία μπορείτε ακόμα και να ψαρέψετε. Αν 
παραγγείλετε τσίπουρο, παρατηρήστε το 

λογότυπο του μπουκαλιού: δείχνει έναν 
ασημένιο οβολό του 5ου αιώνα π.Χ., που, 
όπως μας λένε οι ιδιοκτήτες, βρέθηκε στην 
αρχαία Ψωφίδα και απεικονίζει –τι άλλο;– 
μια πέστροφα. Όταν ανοίξει λίγο ο και-
ρός, βουτήξτε στο ποτάμι (η θερμοκρασία 
του νερού είναι στους 12 βαθμούς όλο τον 
χρόνο με μικρές διακυμάνσεις). Θα βρε-
θείτε να κολυμπάτε στο υδάτινο σύνορο 
Ηλείας-Αχαΐας!
|| «Αρχοντικό Πετραλιά», τηλ. 6978-
584111. Επίσκεψη κατόπιν συνεννόησης με 
ελεύθερη είσοδο. Ταβέρνα «Μύλος», τηλ. 
26920-51380.

 Ατμοσφαιρική Ανδρίτσαινα
Το καταλληλότερο μέρος για να μπει κανείς 
στην ατμόσφαιρα της παλιάς Ανδρίτσαινας 
και να πάρει μια ιδέα σχετικά με την ανά-
πτυξη που βίωσε –ήδη από το 1200– το 
πετρόχτιστο κεφαλοχώρι της νότιας Ηλείας 
είναι το Λαογραφικό Μουσείο. Στεγάζεται 
στο αρχοντικό του Γεωργίου και της Φού-
λας Κανελλοπούλου, ένα κτίσμα του 1847 
που μέσα σε 500 τ.μ. φιλοξενεί περί τα 
4.000 εκθέματα: θα δείτε, μεταξύ άλλων, 
μια παγωτομηχανή, μια προβατοψαλίδα, 
ένα πρωτόγονο σίδερο κάρβουνου για 
φουστανέλες, ένα επιτοίχιο υφαντό που 
απεικονίζει το ειδύλλιο του Τάσου με την 
Γκόλφω, το μπεζ νυφικό της ιδιοκτήτριας 
Φούλας και κορνιζαρισμένο το τελευταίο 
γράμμα που έλαβε από τον βαλκανιομάχο 
σύζυγό της, δύο μέρες πριν αυτός πεθάνει.
Στο ίδιο πνεύμα με το μουσείο κινείται και 
ο έτερος πολιτιστικός πυρήνας του χωριού, 
η Νικολοπούλειος Βιβλιοθήκη, που ιδρύ-
θηκε στα μέσα του 19ου αιώνα μετά από 
δωρεά του Κωνσταντίνου-Αγαθόφρωνα 
Νικολόπουλου. Σαράντα εφτά κιβώτια με 
βιβλία μεταφέρθηκαν ακτοπλοϊκώς από το 
Παρίσι στο Ναύπλιο και από εκεί με ζώα 
έως την Ανδρίτσαινα. Περιλαμβάνει εκδό-
σεις των Ελλήνων κλασικών και πολύτιμα 

αντίτυπα της πρώιμης εποχής της τυπογρα-
φίας, ενώ διαθέτει και εργαστήριο συντή-
ρησης βιβλίων. Σπουδαίος θεματοφύλακας 
της ιστορίας της Ανδρίτσαινας είναι η βιβλι-
οθήκη της. Γεννήθηκε από την εσωστρεφή 
αγάπη ενός συλλέκτη προς τα βιβλία του 
και –αυτό είναι το σπάνιο– συνεχίζει να 
λειτουργεί με την ίδια προστατευτική τρυ-
φερότητα από το σημερινό προσωπικό.
Η βόλτα στο χωριό μπορεί να κλείσει με 
μια επίσκεψη στο παντοπωλείο του Βασίλη 
Θεοδωρόπουλου για γευσιγνωσία παστού 
χοιρινού (το φτιάχνει ο ίδιος και είναι πολύ 
νόστιμο) ή για αγορά ντόπιων προϊόντων – 
από λουκάνικο Ανδρίτσαινας μέχρι μυζή-
θρα και μεγαδένδρι (καπνιστό τυρί). Για 
το φινάλε αφήστε το εστιατόριο «Συντα-
γές Μαγειρικής», που σερβίρει νόστιμα 
πιάτα με βάση το κρέας και ένα λαχταριστό 
επιδόρπιο με λιοδώρι (τυρί σχάρας), μέλι, 
κανέλα, σουσάμι και σταφίδα.
|| Λαογραφικό Μουσείο, Τετάρτη, Παρα-
σκευή- Κυριακή 11.00-14.00, δωρεάν 
είσοδος με εθελοντική συνεισφορά, www.
andritsainamuseum.gr. Νικολοπούλειος 
Βιβλιοθήκη, Τρίτη-Σάββατο 08.00-14.00, 
τηλ. 26260-22242. «Συνταγές Μαγειρι-
κής», τηλ. 26260-22004.  

 Ο ναός του θεραπευτή θεού
Το πρώτο από τα ελληνικά μνημεία που 
εντάχθηκε στο δίκτυο της UNESCO το 1986 
(πριν από την Ακρόπολη, τους Δελφούς, 
την Επίδαυρο, τα Μετέωρα, την Ολυμπία) 
ήταν ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα, του 
θεού που λάτρευαν οι αρχαίοι Φιγαλείς ως 
θεραπευτή επειδή τους έσωσε από λοιμό.
Κατασκευασμένος από μάρμαρο και ασβε-
στόλιθο, βρίσκεται σε απόμερο ορεινό 
σημείο στις Βάσσες (υψ. 1.131 μ.), μεταξύ 
Ηλείας και Μεσσηνίας, χτίστηκε από τον 
Ικτίνο το 420-400 π.Χ.
Γνωστός ως ο «Παρθενώνας της Πελοπον-
νήσου», θεωρείται ο μόνος αρχαίος ναός 

που ενσωματώνει χαρακτηριστικά και των 
τριών αρχιτεκτονικών ρυθμών, ενώ στην 
ιωνική ζωφόρο του –που βρίσκεται στο 
Βρετανικό Μουσείο– απεικονιζόταν Αμα-
ζονομαχία και Κενταυρομαχία. Με τόσες 
περγαμηνές ο επισκέπτης της πρώτης 
φοράς θα περίμενε λίγο περισσότερα απ’ 
όσα αντικρίζει φτάνοντας: ένα σκέπαστρο 
σαν λευκό κουκούλι (για προστασία από τα 
καιρικά φαινόμενα) και μέσα σκαλωσιές, 
καθίζηση κατά τόπους και ένα πράσινο 
διχτάκι που λειτουργεί ως διαχωριστικό. 
Η εικόνα μπορεί να μην ταιριάζει στον θεό 
Απόλλωνα, παρ’ όλα αυτά ο ναός παραμέ-
νει εντυπωσιακός. Όμορφος είναι και ο 
περιβάλλων χώρος.

ΡΑΦΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΛΑΔΩΝΑ
Για το τέλος αφήστε μια εκδρομή λίγο πέρα 
από τα όρια της Ηλείας, στο σημείο όπου 
η Αχαΐα συνορεύει με την Αρκαδία. Κοντά 
στο χωριό Δάφνη βρίσκεται η βάση της Eco 
Action, μιας εταιρείας εναλλακτικού τουρι-
σμού που διοργανώνει διάφορες δραστη-
ριότητες, όπως ράφτινγκ, τοξοβολία, πεζο-
πορίες, ποδήλατο βουνού και lake kayak 
στην τεχνητή λίμνη Λάδωνα (13 χλμ. από-
σταση).
«Οι δραστηριότητες απευθύνονται σε όλο 
τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να έχεις εμπει-
ρία σε κάτι, αρκεί απλώς να σου αρέσει η 
επαφή με τη φύση», εξηγεί ο υπεύθυνος, 
Απόστολος Παπαοικονόμου. «Το μέρος 
προσφέρεται για να έρθει κανείς με την 
οικογένειά του ή και μόνος, να διανυκτε-
ρεύσει, να φάει και γενικά να περάσει ένα 
διήμερο ή ακόμη και μία μέρα, αφού είμα-
στε πολύ κοντά στην Αθήνα». Είναι πράγ-
ματι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, οι άνθρω-
ποι φιλόξενοι, η σόμπα ζεσταίνει τον χώρο 
όπου σερβίρεται το φαγητό, οι κρεατομεζέ-
δες, οι πίτες και το τσίπουρο σε κάνουν να 
νιώθεις σαν να είσαι καλεσμένος σε οικογε-
νειακό τσιμπούσι.

Ορεινή Ηλεία: Ο τουρισμός άργησε μια μέρα
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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. σπαγέτο ή άλλη πάστα
 ª 4 μεγάλες μελιτζάνες τσακώνικες
 ª 3 μεγάλες ώριμες ντομάτες
 ª 2 σκελίδες σκόρδου, τριμμένες
 ª 2 κουτ. σούπας φυλλαράκια φρέσκου δυόσμου (ή μαϊντανού), ψιλοκομμένα
 ª 4 κουτ. σούπας ελαιόλαδο + επιπλέον για να τηγανίσουμε τις μελιτζάνες
 ª αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ª Κόβουμε τις ντομάτες στη μέση, αφαιρούμε τα σπόρια και τις τρίβουμε στον τρίφτη. 

Βάζουμε τον πολτό στο ψιλό σουρωτήρι - σήτα και τον αλατίζουμε ελαφρά. Πρέπει να 
μείνει μισή ώρα τουλάχιστον για να αφήσει τα υγρά του.

 ª Ξεφλουδίζουμε τις μελιτζάνες και τις κόβουμε σε μικρούς κύβους. Τους αφήνουμε 
μισή ώρα μέσα σε αλατόνερο και μετά τους στύβουμε και τους αφήνουμε για λίγο πάνω 
σε πετσέτα. Τους τηγανίζουμε σε ελαιόλαδο να ροδίσουν από όλες τις μεριές. Τους βγά-
ζουμε με τρυπητή κουτάλα πάνω σε χαρτί κουζίνας για να αφήσουν τα περίσσια λάδια. 
Βράζουμε τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας και τα σουρώνουμε. Τα 
ξαναβάζουμε στην κατσαρόλα (εκτός φωτιάς). 

 ª Βάζουμε το λάδι σε τηγανάκι να ζεσταθεί. Ρίχνουμε το σκόρδο και ανακατεύουμε 
γρήγορα για να μη μαυρίσει· πρέπει να βγάλει το άρωμά του και να γίνει κρεμ - ροζ στο 
χρώμα, κάτι που γίνεται γρήγορα, γι’ αυτό θέλει προσοχή. Αδειάζουμε το σκόρδο με 
το λάδι στην κατσαρόλα με τα ζυμαρικά, ανακατεύουμε και προσθέτουμε τη σουρω-
μένη, ωμή ντομάτα, τους κύβους μελιτζάνας, το δυόσμο ή το μαϊντανό και όσο πιπέρι 
θέλουμε. Ανακατεύουμε και σερβίρουμε αμέσως.

Άρωμα Κουζίνας
Μακαρονάδα με κύβους 
μελιτζάνας
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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
Το διάστημα είναι κατάλληλο για να προ-
βληθείτε, να επιδείξετε τις ικανότητές σας, 
να αναμετρηθείτε με άτομα ισχύος και να 
υπογράψετε συμβόλαια. Στην οικογένεια τα 
πράγματα δεν πάνε καλά. Χρειάζεται μεγα-
λύτερη προσοχή, αλήθεια και μεγαλύτερη 
κατανόηση. Ασχοληθείτε περισσότερο με 
τη δουλειά σας, ψάξτε για καινούργια προϊ-
όντα ή προωθήστε προϊόντα που ήδη έχετε. 

ΤΑΥΡΟΣ
Μάλλον αγχώνεστε περισσότερο απ’ όσο θα 
έπρεπε με αποτέλεσμα να ταλαιπωρείτε την 
υγεία σας και τα νεύρα σας. Η περίοδος αυτή 
σας βάζει σε σκέψεις για ταξίδια ή επαγγελ-
ματικές κινήσεις που προγραμματίζατε και 
σας δίνει το πράσινο φως για περισσότερα 
κέρδη. Ένα ταξίδι στο εξωτερικό ή κάπου που 
πάτε για πρώτη φορά, σας κάνει να χαμογε-
λάτε πιο αβίαστα.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Καιρός να ασχοληθείτε σοβαρά με τα οικο-
νομικά σας. Θα παρουσιαστούν κάποιες 
δυσκολίες. Είναι θέμα δικού σας χειρι-
σμού αν θα επωφεληθείτε από ευκαιρίες 
που έρχονται. Καιρός να επανορθώσετε 
τα λάθη του παρελθόντος. Πάντως πολλά 
έχουν αλλάξει στις συνθήκες εργασίας σας 
και μάλιστα οριστικά. Από το πόσο έχετε 
προετοιμαστεί, εξαρτάται και η επιτυ-
χία σας.  Στο μεταξύ μην κάνετε 
παράλογα έξοδα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Ότι έγινε… έγινε. Δεν 
αλλάζει… Δεν πρέπει 
να κάθεστε τώρα και 
να κλαίτε την κακιά 
σας μοίρα… Πάρτε 
βαθιά ανάσα και προ-
χωρήστε μπροστά. Προ-
σπαθήστε όμως να αντι-
ληφθείτε τι πήγε στραβά, 
τι λάθη κάνατε και ποιες οι επι-
πτώσεις… Μην κάθεστε άπραγοι, είναι 
το χειρότερο.

ΛΕΩΝ
Εκμεταλλευτείτε τις επαφές σας όσον 
αφορά την εργασία σας και δείξτε σύνεση 
για να έχετε τα ποθητά αποτελέσματα. 
Οποιαδήποτε εγωιστική συμπεριφορά 
από μέρους σας απαγορεύεται! Αντιμετω-
πίστε τις καταστάσεις με λογική και καθαρό 
μυαλό και αφήστε τα συναισθήματα γιατί 
δεν σας αφήνουν να δείτε τις σχέσεις με 
αντικειμενικότητα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Νέες προοπτικές, ιδέες και σχέδια συνω-
στίζονται στο κεφάλι σας και αλλάζουν 
συνεχώς τη διάθεσή σας. Αποφύγετε τις 
υπερβολές και τις αντιθέσεις, αν δεν θέλετε 
να κάνετε λάθος εκτίμηση για άλλους 
ανθρώπους. Σημαντική περίοδος για τις 
επαγγελματικές και οικονομικές σας επι-
διώξεις. Γενικά μην αφήνετε εκκρεμότητες, 
μη δημιουργείτε αντιθέσεις στην εργασία 
σας και μην επιχειρείτε ριψοκίνδυνες αλλα-
γές.

ΖΥΓΟΣ
Αυτή την εποχή προσέξτε ιδιαίτερα τη δια-
τροφή σας και την υγεία σας, τις υπερβο-
λικές απαιτήσεις της δουλειάς που απει-
λούν να σας ρίξουν ακόμα και στο κρε-
βάτι. Διαρκώς μετράτε τα συν και τα πλην 
και βγάζετε ισολογισμούς, κάτι που δεν 
σας κολακεύει. Γεγονός όμως είναι ότι 
βρίσκεστε σε μία φάση που αισθάνεστε 
γενικώς πιο γενναιόδωροι απέναντι στους 
άλλους. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Τακτοποιήστε τυχόν εκκρεμότητες που 
σας έχουν προκύψει, γιατί αυτή την εβδο-
μάδα θα αναλάβετε νέες υποθέσεις και 
θα φορτωθείτε με επιπλέον ευθύνες. Τα 
νεύρα σας θα είναι τεντωμένα αυτό το διά-
στημα. Καλό θα είναι να αποφύγετε τα 
μακρινά ταξίδια.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Την περίοδο αυτή ανοίγετε έναν κύκλο με 
διαδρομές, ταξιδάκια και εξορμήσεις. 
Πρέπει να διεκπεραιώσετε οποιεσδή-
ποτε εκκρεμότητες νομικής φύσεως έχετε 
για να μην υπάρξουν παρατράγουδα. Το 
ενδιαφέρον σας θα στραφεί σε θέματα 
που αφορούν τα προσωπικά σας εισο-
δήματα, αλλά και κεφάλαια, δάνεια κλπ. 
Είναι αλήθεια ότι το ενδιαφέρον σας 

στρέφεται στον επαγγελματικό σας 
χώρο. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Αυτό το διάστημα θα 
δημιουργηθούν οι 
κατάλληλες συνθή-
κες για να αναδεί-
ξετε τα προσόντα σας 
και να τραβήξετε την 

προσοχή των ανωτέ-
ρων σας, αυξάνοντας 

τις πιθανότητες για προ-
αγωγή ή για κάποιες αξιόλο-

γες συνεργασίες. Τα ταξίδια, οι 
δικαστικές υποθέσεις, οι σπουδές, είναι οι 
τομείς που έχουν τις περισσότερες πιθα-
νότητες να πάνε καλά στη διάρκεια αυτών 
των ημερών.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αξιοποιήστε τις δυνατότητες της επικοινω-
νίας σας, που είναι πάντα κρυμμένες μέσα 
σας, αιφνιδιάστε τους άλλους και πρωτο-
τυπήστε στην εργασία σας. Θα νιώσετε 
λίγο εκτεθειμένοι και άλλο τόσο εκνευ-
ρισμένοι με διάφορα περιστατικά, επαγ-
γελματικά και προσωπικά. Αυτές τις μέρες 
θα υπάρξουν αρκετές μεταβολές και εντά-
σεις.

ΙΧΘΕΙΣ
Είστε καταπληκτικοί στις δημόσιες σχέ-
σεις και έξοχοι στην προσπάθεια να 
αυτοπροβληθείτε... και μάλιστα χαρι-
τωμένα. Η περίοδος είναι η καλύτερη 
για να διαπιστώσετε τις ικανότητές σας 
που θα σας γεμίσουν αυτοπεποίθηση. 
Χρειάζεται όμως να δουλέψετε πιο 
σκληρά για να πετύχετε τους στόχους 
σας. Μην αδρανήσετε.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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«Πράσινο φως» για την 
παρουσίασή τους από το 
Συμβούλιο Μουσείων

Σ
υνολικά 1.290 αρχαία αντι-
κείμενα που χρονολογούνται 
από την τελική Νεολιθική Ε-
ποχή (περίπου 3000 π.Χ.) ως 

τον 10ο αιώνα μ.Χ., θα αποτελούν τη 
μόνιμη έκθεση των κινητών ευρη-
μάτων στη στάθμη -1 του Μουσεί-
ου Ακρόπολης, όπως έγινε γνωστό 
σήμερα στο Συμβούλιο Μουσείων, 
τα μέλη του οποίου έδωσαν ομόφω-
να το «πράσινο φως» στη σχετική 
μουσειολογική και μουσειογραφι-
κή μελέτη.
Η παρουσίασή τους σε μια ειδική 
προθήκη-«σχισμή» που θα περι-
τρέχει τους τοίχους του υπογείου 
για περίπου 35 μέτρα, αλλά και οι 
εκπλήξεις που θα συναντούν οι επι-
σκέπτες κατά την περιήγησή τους 
στον χώρο της ανασκαφής, (όπως 
η προθήκη - προσομοίωση ενός 
μεταλλικού και διάτρητου πηγαδιού 
με τα αντικείμενα, όπως ακριβώς 
βρέθηκαν στο αυθεντικό πηγάδι ή η 
ημιϋπαίθρια «αίθουσα» επιφάνειας 
76 τ.μ. όπου θα παρουσιάζονται, 
μεταξύ άλλων, αγάλματα θεοτήτων, 
πορτρέτα και προτομές αθλητών, 
φιλοσόφων και εύπορων αστών), 
υπόσχονται να δώσουν προστιθέ-
μενη αξία στο περίφημο μουσείο. 
Κι αυτό γιατί θα αναδεικνύει, πέρα 
από τα αριστουργήματα της αρχαϊ-
κής και κλασικής περιόδου που εκτί-

θενται στις αίθουσές του, την καθη-
μερινότητα των κατοίκων της περιο-
χής που έζησαν σε διάφορες εποχές. 
Με άλλα λόγια την πραγματική ζωή 
που συντελέστηκε σε αυτήν.
«Δεν έχουμε μια ανασκαφή την 
οποία στεγάσαμε. Έχουμε ενσωμα-
τώσει μια ανασκαφή στην αρχιτε-
κτονική του Μουσείου ως έκθεμα. 
Είναι μια ολίγον ασυνήθιστη αντί-
ληψη, η οποία όμως δεν είναι σχήμα 
λόγου, αλλά ήταν αναγκαίο να 
γίνει για να μπορεί η ανασκαφή να 
δεθεί με το Μουσείο Ακρόπολης», 
δήλωσε ο πρόεδρός του, Δημήτρης 
Παντερμαλής, που παραβρέθηκε 
στη συνεδρίαση του Συμβουλίου 

Μουσείων, μαζί με τους συνεργάτες 
του, αρχαιολόγο Σταματία Ελευθε-
ράτου και αρχιτέκτονα Ελένη Σπάρ-
τση.
«Όταν είχαμε παρουσιάσει το συνο-
λικό εκθεσιακό πρόγραμμα του μου-
σείου είχαμε πει ότι μπορεί η ανα-
σκαφή να ήταν ένα τεράστιο εμπό-
διο για την πρόοδο των εργασιών, 
στο τέλος όμως απέβη μια ευλογία, 
διότι το μουσείο στεγάζει κυρίως 
αριστουργήματα, αλλά η ζωή δεν 
αποτελείται μόνο από τις μεγάλες 
στιγμές της αρχαϊκής και της κλασι-
κής Αθήνας. Είναι κι αυτά τα ταπεινά 
ευρήματα της καθημερινότητας που 
δίνουν μια ανάγλυφη εικόνα» ανέ-

φερε ο κ. Παντερμαλής. «Με τα 
1.290 ευρήματα, δεν βομβαρδίζεις 
τον επισκέπτη. Tου δίνεις μια εντύ-
πωση. Η αντίληψή μας ήταν να μην 
δημιουργηθεί μέσα στην ανασκαφή 
ένας παραδοσιακός εκθεσιακός 
χώρος, αλλά ένας ανοιχτός εκθεσι-
ακός χώρος, ο οποίος να είναι συμ-
βατός με την ανασκαφή και να επι-
τρέπει στον επισκέπτη να κάνει αυτή 
την εναλλαγή. Να βλέπει δηλαδή τα 
ερείπια και μετά να κάνει τον περί-
πατο σε αυτή τη ‘σχισμή’, που δεν θα 
είναι μια βιτρίνα από πάνω ως κάτω, 
αλλά ένα ‘άνοιγμα’, στο οποίο μπο-
ρεί να ρίχνει ‘ματιές’ που αποκαλύ-
πτουν τι είχε αυτή η ανασκαφή».

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τ
ο 2016, ένα από τα έργα της εικαστι-
κής έκθεσης με τίτλο «A World not 
Ours», που φιλοξενείτο στο Art Space 
Pythagorion, ήταν μια καλύβα φτιαγ-

μένη από χώμα και νερό. Τα παιδιά που συμ-
μετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκείνης 
της χρονιάς είχαν ενθουσιαστεί με το έκθεμα, 
το ζούσαν και θυμούνταν τον τρόπο που οι 
μάστορες παππούδες τους έφτιαχναν τέτοιες 
καλύβες. Εκείνο ήταν ένα δύσκολο καλοκαί-
ρι για τη Σάμο, με τα κύματα των προσφύγων 
να κατακλύζουν τα Κέντρα Υποδοχής. Κι όμως 
αυτή την περίοδο το εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα που σχεδίασε και υλοποίησε η εικαστικός 
Κατερίνα Ζαχαροπούλου φιλοξένησε περίπου 
1.000 παιδιά, που το παρακολούθησαν μόνα 
τους ή με τα σχολεία τους ή ήταν προσφυγό-
πουλα και έφτασαν στο Ιδρυμα Schwarz μέσω 
οργανωμένων επισκέψεων.
Το θέμα της φετινής έκθεσης στον ίδιο χώρο 
είναι «Ανατομία Πολιτικής Μελαγχολίας», σε 
επιμέλεια Κατερίνας Γρέγου. Περιλαμβάνει 
12 έργα καλλιτεχνών που αποτυπώνουν τον 
τρόπο με τον οποίο η μελαγχολία έχει επηρεά-
σει τη ζωή, τις σχέσεις και το περιβάλλον όπου 
ζούμε. Ισάριθμες θα είναι και οι κάρτες, σαν 

τις γνωστές καρτ ποστάλ, που θα πάρουν στα 
χέρια τους τα παιδιά του εκπαιδευτικού προ-
γράμματος. Στη μια πλευρά θα υπάρχει μια 
εικόνα του έργου και στην άλλη ένα σύντομο 
επεξηγηματικό κείμενο, ως αφορμή για σκέψη 
και έμπνευση. Στο πλάι της καρτ ποστάλ τα 
παιδιά θα γράψουν τα δικά τους σχόλια, μικρές 
φράσεις σαν συνθήματα στον τοίχο. Αυτές οι 
κάρτες, που σκοπό έχουν να μεταφέρουν τις 
εμπειρίες των παιδιών από την έκθεση, απο-
τελούν μέρος του φακέλου που θα πάρουν οι 

συμμετέχοντες.
Το πρόγραμμα απευθύνεται και σε μαθητές 
σχολείων με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, 
ενώ διοργανώνονται ειδικά σεμινάρια και για 
εκπαιδευτικούς, καθηγητές. Ωστόσο οι πρώ-
τες συναντήσεις θα γίνουν τις επόμενες ημέρες 
με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης. Στο πρό-
γραμμα μπορούν να συμμετέχουν παιδιά από 
10 ετών και πάνω.
  Art Space Pythagorion, εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα 4/8 -15/9.

Στη Χρύσα 
Σπηλιώτη 
αφιερώνονται 
οι παραστάσεις 
του «Ορέστη»

Σ
τη μνήμη της ηθο -
ποιού Χρύσας Σπη-
λιώτη, η σορός της 
ο π ο ία ς  τ α υ τ ο π ο ι -

ήθηκε χθε ς ανάμεσα σ τα 
θύματα της φονικής πυρκα-
γιάς, αφιερώνει το Κρατικό 
Θέατρο Βορείου Ελλάδος τις 
δύο παραστάσεις του «Ορέ-
στη» του Ευριπίδη, που θα 
δοθούν σ το Αρχαίο Θέα-
τρο Επιδαύρου, στις 3 και 4 
Αυγούστου.
Σε ανακοίνωσή του, το ΚΘΒΕ 
εκφράζε ι τη συν τριβή του 
γ ια το θάνα τό της  «αγα-
πημένης μας Χρύσας Σπη-
λιώτη, μέλους του Διοικητι-
κού Συμβουλίου, το οποίο 
υπηρέτησε με συνέπεια από 
το 2015 μέχρι σήμερα ως 
εκπρόσωπος της Εταιρείας 
Ελλήνων Θεατρικών Συγγρα-
φέων».
«Η Χρύσα Σπηλιώτη υπήρξε 
ιδιαίτερα αγαπητή και χαρι-
σμα τ ική προσωπικότητα, 
δ ια κ ρ ίθ η κε  σ ε  π ο λ λ ο ύ ς 
τομε ίς του πνεύματος και 
της τέχνης, ενώ η προσφορά 
της στο σύγχρονο ελληνικό 
θέατρο υπήρξε σημαν τ ική 
και πολύπλευρη. Σπουδαία 
ηθοποιός  κα ι  αναγ νωρι -
σμέ νη θεα τ ρική συγ γρα-
φέας σ την Ελλάδα και σ το 
εξωτερικό, σεναριογράφος, 
σκηνοθέτης, καθώς και παι-
δαγωγός», τονίζει η ανακοί-
νωση.
Σοκαρισμένος για την απώ-
λε ια της ηθοποιού δηλώ-
νει ο πρόεδρος του ΔΣ του 
ΚΘΒΕ Άρης Στυλιανού.
« Ε ί μ α ι  σ ο κ α ρ ι σ μ έ ν ο ς . 
Χάσαμε τη Χρύσα μας, το 
πιο γλυκό κορίτσι του ελλη-
ν ικού Θεάτρου. Συνεργα-
σ τήκαμε τ ρία χρόν ια σ το 
Δ.Σ. του ΚΘΒΕ, ήταν άψογη 
σε όλα της. Δεν θα την ξεχά-
σουμε ποτέ», επισημαίνει.

Μουσείο Ακρόπολης: 1.290 αρχαιότητες στη 
μόνιμη έκθεση της στάθμης -1 

Μια καρτ ποστάλ από τα παιδιά της Σάμου
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αθλητικά

Π
ω πω μια ΠΑΟΚάρα! Ενας ΠΑΟΚ για 
φίλημα! Εξυπνος, διαβασμένος, ποιο-
τικός, ουσιαστικός, σε μια από τις κα-
λύτερες ευρωπαϊκές βραδιές του μα-

κριά από την Τούμπα, συνέτριψε την Βασιλεία 
και πλέον κάνει όνειρα μέχρι… τ’ αστέρια!
O «Δικέφαλος» με εξασφαλισμένη την παρουσία 
του στους ομίλους του Europa League (ό,τι κι αν 
γίνει στα ματς με την Σπαρτάκ Μόσχας) μπορεί 
να συνεχίζει να ονειρεύεται δίχως άγχος γιατί 
όχι και τους ομίλους του Champions League. Με 
τέτοιες εμφανίσεις το δικαιούται, το αξίζει!
Το ασπρόμαυρο πάρτι από 2.000 και πλέον 
ΠΑΟΚτσήδες σ τ ις κερκίδες του «Σεν τ 
Γιάκομπ», να τραγουδούν όρθιοι τον 
ύμνο του «Δικεφάλου», ήταν ο καλύ-
τερος επίλογος μιας μαγικής βρα-
διάς, που όπως και να το κάνουμε 
δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους 
οιωνούς.  

Το σοκ με το Βιεϊρίνια
Αυτό που συνέβη με τον Αντρέ Βιεϊρί-
νια στην προθέρμανση και τον τραυματι-
σμό του Πορτογάλου αρχηγού, διαφοροποίησε 
τα πλάνα για τον Λουτσέσκου, καθώς υποχρε-
ώθηκε να πάει τον Κρέσπο στο αριστερό άκρο 
και να βάλει τον ανέτοιμο Χατσερίντι στην ενδε-
κάδα, αφού ο Μαλεζάς δεν είχε δηλωθεί στην 
18αδα. Ο ΠΑΟΚ όσο δεν παίρνει ένα αξιόπιστο 
«μπακ απ» του Βιεϊρίνια αυτά θα έχει…
Κατά τα άλλα στην αρχική ενδεκάδα ο Λουτσέ-
σκου επέλεξε τον Ελ Καντουρί για το αριστερό 
άκρο της επίθεσης, αφήνοντας τον Λέο Ζαμπά 
στον πάγκο, ενώ η Βασιλεία όπως αναμενόταν 
έπαιξε με πολλά νέα πρόσωπα και ένα επιθετικό 
σχήμα (4-3-3), αλλά τεράστια κενά στην άμυνά 
της.  

Γκολ-πρόκρισης με το… καλημέρα
Ούτε… παραγγελία να το είχαν κάνει οι παίκτες 
του ΠΑΟΚ, που στην πρώτη φάση, στην πρώτη 
στημένη μπάλα, κατάφεραν και σκόραραν. Ο 
Δημήτρης Πέλκας εκτέλεσε το κόρνερ, οι καρα-
μπόλες έφεραν την μπάλα στον Βαρέλα, που με 

πλασέ την έστειλε πολύ εύκολα στα δίχτυα της 
εστίας της Βασιλείας!
Το γκολ έφερε τον ΠΑΟΚ στο δρόμο της πρό-
κρισης, αν και υπήρχε πάρα πολύς χρόνος και η 
Βασιλεία έδειχνε δειλά – δειλά να βγαίνει μπρο-
στά και τους «ασπρόμαυρους» να παίζουν… 
κλεφτοπόλεμο, με στόχο να κρατήσουν τους 
Ελβετούς μακριά από την εστία του Πασχαλάκη.
Με εξαίρεση ένα σουτ του Αγέτι (14’) η Βασι-
λεία δεν φάνηκε απειλητική, αντίθετα ο ΠΑΟΚ 
στο 32’ έφτασε κοντά στο δεύτερο γκολ, όταν ο 
Μάτος έκανε την σέντρα, οι Ελβετοί δεν έδιω-
ξαν, ωστόσο ο Ελ Καντουρί δεν μπόρεσε να την 

σπρώξει στα δίχτυα! Οι γηπεδούχοι απά-
ντησαν στις ευκαιρίες με το δυνατό 

σουτ του Τσούφι, που υποχρέωσε 
τον Πασχαλάκη στο 37ο λεπτό να 
απογειωθεί και να διώξει σε κόρ-
νερ.
Πάλι ο εξαιρετικός Λημνιός ήταν 
αυτός που σ το 42’ «σημάδεψε» 

με σέντρα ακριβείας το κεφάλι του 
Μαουρίσιο, αλλά η κεφαλιά του Βρα-

ζιλιάνου έστειλε την μπάλα ελάχιστα πάνω 
από το οριζόντιο δοκάρι του Ομλιν.

Πρίγιοβιτς, Ελ Καντουρί και… τέλος!
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Φράι να 
ρίχνει τον ποιοτικό Κάμπο, αλλά στο 52’ ο ΠΑΟΚ 
ξαναχτύπησε! Ο Πασχαλάκης έκανε το βολέ, 
οι κεντρικοί αμυντικοί της Βασιλείας, έχασαν 
τον Πρίγιοβιτς και ο Σέρβος «killer» με άψογο 
σουτ την «κάρφωσε» στα δίχτυα του Ομλιν και 
έστειλε τους ΠΑΟΚτσήδες στα ουράνια!
Και πριν προλάβουν οι ΠΑΟΚτσήδες να συνει-
δητοποιήσουν το πόσο κοντά ήταν η ομάδα 
τους στην πρόκριση, ήρθε το τρίτο γκολ από τον 
εκπληκτικό (το άξιζε) Ομάρ Ελ Καντουρί στο 61ο 
λεπτό να δώσει το έναυσμα για τρελούς πανη-
γυρισμούς από τους 2.000 και πλέον φίλους του 
«Δικεφάλου».
Η απίστευτη απόκρουση του Πασχαλάκη στο 
83’ στην κεφαλιά του Σούκι ήρθε την στιγμή που 
οι οπαδοί της Βασιλείας άρχισαν να χλευάζουν 
τους παίκτες του Φράι!

SPORTSNEWS

Νύχτα μαγική κι ονειρεμένη! Ο Βασιλιάς ΠΑΟΚ, κυριάρχησε και με τρομερή εμφάνιση έκανε 
πάρτι επί ελβετικού εδάφους! Με το χορταστικό 3-0, προκρίθηκε με 2 νίκες κόντρα στη Βασιλεία 
και πλέον κόντρα στη Σπάρτακ Μόσχας θα συνεχίσει να ονειρεύεται «σεντόνι» και ομίλους

ΠΑΟΚάρα, Βασιλιά μου! Απίθανη εξέλιξη κι αποκλεισμός για τον Ατρόμητο στο 
Περιστέρι. Η ομάδα του Κάναντι κρατούσε την πρόκριση 
μέχρι το 95’ από την γκολάρα του Μανούσου σ το 80’, 
όμως μια τραγική έξοδος του Μίρκοβιτ ς και σ τ ιγμιαία 

αδράνεια της άμυνας, έδωσαν την ευκαιρία στον Νεχάιτσουκ 
με κεφαλιά να ισοφαρίσει και να δώσει την πρόκριση στη Ντι-
νάμο.
Η εμφάνιση του Ατρόμητου στο πρώτο ημίχρονο της ρεβάνς με 
την Ντινάμο σε σχέση με αυτή στο Μπρεστ, ήταν πραγματικά η 
μέρα με τη νύχτα! Οι Περιστεριώτες μπήκαν με πολύ πάθος στο 
παιχνίδι, θέλοντας να κάνουν εκείνοι... κουμάντο στο γήπεδο 
και κατάφεραν να μην χάσουν καμία μονομαχία σε αντίθεση με 
ό,τι έγινε στη Λευκορωσία.
Αυτό έφερε και την πρώτη καλή σ τ ιγμή γ ια την ομάδα του 
Κάναντι, με τον Ρισβάνη στο 10’ μετά από φάουλ του Ούμπιδες 
από κοντά να στέλνει την μπάλα άουτ. Επόμενη ευκαιρία για 
τους γηπεδούχους ήταν στο 23’, όταν ο Κιβρακίδης με σέντρα 
βρήκε τον Κουλούρη κι αυτός με κεφαλιά έστειλε την μπάλα 
στην αγκαλιά του Γκουτόρ.
Τις δικές της καλές στιγμές είχε και η ομάδα της Λευκορωσίας. 
Αρχικά στο 28’ ο Κομπλένκο έπιασε... στον ύπνο τον Γιαννούλη 
κι από πλάγια θέση έστειλε την μπάλα λίγο έξω, ενώ στο 45’ 
άουτ κατέληξε και η κεφαλιά του Κομπλένκο. Κάπως έτσι οι 
δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια ισόπαλες χωρίς τέρματα, 
ένα αποτέλεσμα φυσικά που βόλευε την Ντινάμο.
Ήταν αποφασισμένος να περάσει και το έδειχνε! Ο Ατρόμη-
τος μπήκε με την ίδια αποφασιστηκότητα και στην επανάληψη, 
αλλά δεν μπορούσε με τίποτα να βρει την μία φάση που έψα-
χνε. Στο 49’ το μακρινό σουτ του Ρισβάνη έφυγε άουτ, όπως κι 
αυτό του Νόγιοκ για την Ντινάμο στο 58’.
Από εκεί και έρα όλο το παιχνίδι άνηκε στον Ατρόμητο. Αν μια 
ομάδα έπρεπε να προκριθεί βάση της εικόνας του αγώνα στο 
Περιστέρι, αυτή ήταν εκείνη του Κάναντι. Ο Βασιλακάκης ήταν 
εκείνος που προειδοποίησε στο 70’, όταν μετά από γύρισμα 
του Ενσικουλού δεν βρήκε όπως θα ήθελε την μπάλα κι αυτή 
απομακρύνθηκε.
Το παιχνίδι έδειχνε πως αργά ή γρήγορα θα έχει γκολ για τον 
Ατρόμητο. Αυτό ήρθε στο 74’ με τον Γιαννούλη να σκοράρει 
μετά από κόρνερ, αλλά τον Ισραηλινό ρέφερι λανθασμένα να 
το ακυρώνει για φάουλ του Κουλούρη.
Τελικά το γκολ που έψαχνε ο Ατρόμητος για να πάρει εκείνος 
την πρόκριση ήρθε και δεν ακυρώθηκε στο 80’. Ο Μανούσος 
με ένα τρομερό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Γκουτόρ 
και σήκωσε το Περιστέρι στο... πόδι!
Κι εκεί που όλοι απλά περίμεναν το τελευταίο σφύριγμα ώστε 
να πανηγυρίσουν την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο, 
μια τραγική έξοδος του Μίρκοβιτς έδωσε την πρόκριση στην 
Ντινάμο! Σέντρα από τα δεξιά, ο Σέρβος βγήκε πολύ άστοχα, ο 
Νεχάιτσουκ πήρε την κεφαλιά και... ξέρανε τον Ατρόμητο.
Κάπως έτσι το ταξίδι των Περιστεριωτών προς τους ομίλους 
του Europa τελειώνει άδοξα κι άδικα, με τον Ατρόμητο ουσια-
στικά να πληρώνει την τραγική του εικόνα στη Λευκορωσία...

Ατρόμητος - Ντινάμο Μπρεστ 1-1
Αυτοκτονία στο Περιστέρι

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Η χαμένη ευκαιρία από το πρώτο 
ματς, ολοκληρώθηκε στην ρεβάνς της 
Τρίπολης! Το 1-1 άφησε τον Αστέρα 
εκτός Ευρώπης. Οι Αρκάδες αν και 
έπαιζαν με 10 σχεδόν ένα ημίχρονο, 
ισοφάρισαν, πίεσαν αλλά το γκολ-
λύτρωση δεν ήρθε αφού έπεσαν στο 
«τείχος Μπογκντάν»!
 

Κ
ρίμα και άδικο. Ενας Αστέρας που 
ήταν ακόμη και με 10 παίκτες για 
ένα ημίχρονο πολύ καλύτερος της 
Χιμπέρνιαν, δεν κατάφερε όμως να 

την κερδίσει και το 1-1 που της παραχώρη-
σε σε συνάρτηση του 3-2 της περασμένης ε-
βδομάδας που έχασε στο Ιστερ Ρόουντ, τον 
άφησε ε εκτός συνέχειας του Γιουρόπα Λιγκ. 
 Οι Αρκάδες ξεκίνησαν με τον Αθανασι-
άδη στο τέρμα, τους Κώτσιρα, Τριανταφυλ-
λόπουλο, Βαλιέντε και Κυριακόπουλο στην 
άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά, τους 
Μπελόκ, Ιγκλέσιας, Μουνάφο στον άξονα με 
τον τελευταίο να έχει ρόλο οργανωτή, τους 
Τσιλιανίδη, Καλτσά στα άκρα και τον Μανιά 
«φουνταριστό». 
 Η Χιμπέρνιαν με το «κλασικό» της 3-5-2, 
ενώ είχε τον Κάμπερι στο αρχικό της σχήμα, 
καθώς ο Ελβετός φορ ξεπέρασε τις ενοχλή-
σεις που αισθάνονταν στο γόνατο. 
 Η αναμέτρηση άρχισε με τους γηπεδούχους 
να αποκτούν αμέσως τα ηνία. Πίεσαν ψηλά, 

με τους Μανιά, Κώτσιρα στην πρώτη γραμμή 
των διακριθέντων και όλους σε καλή βρα-
διά, κρατούσαν μπάλα και όριζαν τον ρυθμό. 
Την ίδια στιγμή είχαν το «αντίδοτο» για κάθε 
στημένη μπάλα των «Χιμπς» που είναι το 
δυνατό τους σημείο και απειλούνταν μόνο με 
μικροευκαιρίες. Αντίθετα εκείνοι «άγγιξαν» 
το γκολ στο 41’, όταν ο Τσιλιανίδης με κεφα-
λιά έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι 
του Μπογκντάν. Σα να μην έφτανε αυτό, αμέ-
σως μετά (43) ο Ιγκλέσιας γλίστρησε στο 1/4 
του γηπέδου του Αστέρα, ο Κάμπερι έγινε 
κάτοχος της μπάλας, «έστρωσε» στον Μακ-
Γκιν και εκείνος με σουτ μέσα από την περι-
οχή και αριστερά, άνοιξε το σκορ. Η χρονική 
στιγμή και ο τρόπος που οι «πράσινοι» βρή-
καν δίχτυα, ήταν μία.. μαχαιριά. 
 Το «κακό» για τους γηπεδούχους έγινε 
ακόμη μεγαλύτερο όταν στο 48΄ αποβλήθηκε 
με δεύτερη κίτρινη ο Μανιάς και εκεί, όλοι 
τους... ξεγράψαμε. Εκτός από τους εαυτούς 
τους. Μέχρι το 90’+5’ που έληξε η αναμέ-
τρηση και παρότι οι «Χιμπς» είναι πιο έτοιμη 
ομάδα και είχαν αριθμητικό πλεονέκτημα, 
όχι απλά ήταν καλύτεροι, αλλά δικαιούνταν 
την πρόκριση. Ο Παντελίδης από τον πάγκο 
«οργάνωνε» εξαιρετικά (άλλαξε το σύστημα 
κατά σειρά σε 4-3-2 και 4-2-3),  οι Αρκάδες 
έβγαλαν πνευμόνια, αρχικά ισοφάρισαν 
στο 56’ με εξαιρετική κίνηση του Τσιλιανίδη 
(«άδειασε» τον Αμπρόουζ και σούταρε) και 
μετά.. ακόμα χάνουν ευκαιρίες. 

Οχι απλές φάσεις, αλλά οι Κώτσιρας (61’), 
Δουβίκας (62’, 74’), Ιγκλέσιας (70’) και 
Κώτσιρας (83’) «άγγιξαν» το 2-1, αλλά ο 
Μπογκντάν βρέθηκε σε πολύ καλή βραδιά 
και ήταν εκείνος που έστειλε τους Σκωτσέ-
ζους στην επόμενη φάση.
MVP: Ο Κώτσιρας. Ο δεξιός μπακ του 
Αστέρα έκανε πάρα πολύ καλή εμφάνιση. 
Πλαγιοκόπησε, έτρεξε και δημιούργησε 
πολλά ρήγματα στους αντιπάλους του.
Στο ύψος του: Οι Κυριακόπουλος, Τσιλια-
νίδης Μουνάφο. Ο αριστερός μπακ έκανε 
πάρα πολλές κούρσες, ο ακραίος των Αρκά-
δων σημείωσε ένα πανέμορφο γκολ και ο 

Αργεντινός χαφ οργάνωσε πολύ καλά το 
παιχνίδι των Αρκάδων. Από την Χιμπέρνιαν 
μακράν κορυφαίος παίκτης ήταν ο Μπο-
γκντάν, ο πορτιέρο της! 
Αδύναμος κρικός: Ο Ιγκλέσιας. Ο Αργεντι-
νός ήταν μοιραίος. Οχι μόνο επειδή από δικό 
του λάθος ξεκίνησε η φάση όπου η Χιμπέρ-
νιαν άνοιξε το σκορ, αλλά και επειδή στο 70’ 
αστόχησε από πλεονεκτική θέση με κοντινή 
κεφαλιά. 
Η «γκάφα»: Η φάση του 43’ έμελλε να κρί-
νει την υπόθεση πρόκριση. Ο Ιγκλέσιας γλί-
στρησε, οι «πράσινοι» σκόραραν και εκ των 
υστέρων αποδείχθηκε ένα «χρυσό» γκολ.

Αστέρας - Χιμπέρνιαν 1-1

Το πάλεψε, αλλά.... τέλος
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Την αντίθεσή της στα σχέδια της Super 
League εξέφρασε για άλλη μια φορά 
η Football League, στη διάρκεια της 
συνεδρίασης της Τετάρτης.  

Σ
υγκεκριμένα, η Ένωση αποφάσισε ομό-
φωνα να συμπεριλάβει στην προκήρυξη 
της την απευθείας άνοδο δύο ομάδων 
στη Super League, μια κατάσταση που 

ίσχυε και πέρσι.
Σε ότι αφορά τους υποβιβασμούς, προβλέπεται 
πτώση των τεσσάρων τελευταίων συλλόγων του 
πίνακα στη Γ’ Εθνική, με συνέπεια η σεζόν 2019-
2020 να ξεκινά, εκ νέου, με 16 συνολικά ομάδες.
Παράλληλα, αποφασίστηκε να υπάρξει διορία 
μέχρι τις 10 Αυγούστου προκειμένου οι ομάδες 
να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα.
Επίσης, καθόρισε νέα ημερομηνία έναρξης του 
νέου πρωταθλήματος για το σαββατοκύριακο 
22-23 Σεπτεμβρίου.
Η προκήρυξη της Football League θα σταλεί 
στην ΕΠΟ προς έγκριση, η οποία θα κληθεί να 
λάβει την τελική απόφαση.

Οριστική επιστροφή Μυροφορίδη 
στον Ηρακλή!
Νέα εποχή Παύλου Μυροφορίδη στον Ηρακλή! 
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κοζανίτης τεχνικός 
διευθυντής από το απόγευμα της Τετάρτης, επι-
χειρεί την «ολική επαναφορά» του στην «κυανό-
λευκη» ποδοσφαιρική πραγματικότητα.
Ο «μετρ των ανόδων», βρέθηκε στις 18:00 στη 
Μίκρα, για σύσκεψη με τους επιτελείς της ομάδας 
και την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του. 
Μάλιστα, αναμένεται να ακολουθήσει και το τυπικό 
της ανακοίνωσης της επιστροφής του.
Έχει ήδη έτοιμο πλάνο για δημιουργία ομάδας ανό-
δου στη Super League και έχει ήδη «έτοιμες» μετα-
γραφικές προσθήκες για τον Ημίθεο, οι οποίες θα 
αρχίσουν να ανακοινώνονται από αύριο!
Η συγκεκριμένη εξέλιξη από μόνη της αλλάζει 
επίπεδο προοπτικών για τους «κυανόλευκους» 
και είναι βέβαιο ότι θα ενισχύσει σημαντικά το 
θυμικό του κόσμου της ιστορικότερης ομάδας 
της Μακεδονίας.

Ηρόδοτος: Βλέπει αλλού για επενδυ-
τή….
Στην αποκάλυψη ότι προτεραιότητά του είναι να 
ασχοληθεί με τον Ηρακλή, προχώρησε ο Αιγύ-
πτιος επιχειρηματίας Καρίμ Σορούρ, με δηλώ-
σεις του σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης.
Ο ιδιοκτήτης της φαρμακευτικής εταιρείας 
SkyFarm, παραδέχθηκε ότι του έκανε κρούση 
ο Ηρόδοτος αλλά τόνισε ότι δεν έχει μιλήσει με 

κανέναν εκπρόσωπο της ομάδας της Αλικαρ-
νασσού.
«Μου έκανε κρούση ο Ηρόδοτος όπως και 
άλλες ελληνικές ομάδες, αλλά μόνο με τον Ηρα-
κλή έχω μιλήσει. Δεν επηρεάστηκα από τον 
Μάγκεντ Σάμι για να ασχοληθώ με το ελληνικό 
ποδόσφαιρο. Στους ανθρώπους του Ηρακλή 
δήλωσα ότι πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα, 
αρκεί να υπάρξει μια ξεκάθαρη εικόνα για τα 
χρέη της ομάδας».
Κατόπιν αυτής της τοποθέτησης, η διοίκηση του 
Ηροδότου είναι λογικό να δώσει προτεραιότητα 
στους άλλους δύο υποψήφιους επενδυτές, με τις 
εξελίξεις να αναμένονται άμεσα.

Τρίκαλα: Δανεικός από ΑΕΚ ο Μαλάι
Τριετές συμβόλαιο με την ΑΕΚ υπέγραψε ο νεα-
ρός μεσοαμυντικός Κωνσταντίνος Μαλάι που 
μέχρι πέρυσι αγωνιζόταν στην ομάδα της Παλ-
λήνης, με την πρώην πλέον ομάδα να του εύχε-
ται τα καλύτερα, καθώς θα παίξει δανεικός στον 
ΑΟ Τρίκαλα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ένα δικό μας παιδί, ο Κωνσταντίνος Μαλάι, ο 
οποίος ήταν και ο MVP του περσινού πρωταθλή-
ματος της Α’ ΕΠΣΑΝΑ αναχώρησε για… μεγά-
λες πολιτείες κάνοντας το τεράστιο άλμα στην 
καριέρα του, καθώς αποκτήθηκε από την ΑΕΚ, 
στην οποία υπέγραψε τριετές συμβόλαιο
Μόλις στα 19 του χρόνια ο Κωνσταντίνος θα 
αποκτήσει τις πρώτες του εμπειρίες σε επαγ-
γελματικά πρωταθλήματα, καθώς τη νέα σεζόν 
θα αγωνίζεται ως δανεικός με τη φανέλα του 
ΑΟ Τρικάλων στη Β’ Εθνική και εμείς δεν έχουμε 
παρά να του ευχηθούμε τα καλύτερα και με χαρά 
θα παρακολουθούμε από εδώ και στο εξής την 
πορεία του.
Ο Κωνσταντίνος είναι υπόδειγμα χαρακτήρα και 
ποδοσφαιριστή που δουλεύει σκληρά στις προ-
πονήσεις, γι’ αυτό και οι κόποι του ανταμείφθη-
καν. Σαν Παλληνιακός θα κάνουμε τα πάντα για 
να βοηθήσουμε τα δικά μας παιδιά να έχουν τη 
σωστή εξέλιξη στο ποδόσφαιρο και ευχόμαστε 
να δοθούν τέτοιες ευκαιρίες ξανά σε ποδοσφαι-
ριστές μας στο μέλλον.

Ανανέωσε με Αρναούτογλου ο ΑΟΧΚ
Κάτοικος Χανίων θα είναι και τη νέα σεζόν ο 
Παναγιώτης Αρναούτογλου καθώς ανανέωσε 
τη συνεργασία του με τον ΑΟΧ Κισσαμικός.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η ΠΑΕ ΑΟ Χανιά-Κισσαμικός ανακοινώνει την 
ανανέωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιρι-
στή Παναγιώτη Αρναούτογλου.
Στην πρώτη του σεζόν με την ομάδα μας ήταν 
από τα βασικά στελέχη καλύπτοντας το αρι-

στερό άκρο της άμυνας σε 22 παιχνίδια πρωτα-
θλήματος (όλα ως βασικός). Παράλληλα είχε και 
2 συμμετοχές (ως βασικός) στο Κύπελλο.
Για την παραμονή του στην ομάδα μας ο 22χρο-
νος ποδοσφαιριστής δήλωσε τα εξής: «Είμαι 
χαρούμενος που βρίσκομαι στα Χανιά ακόμη 
μια χρονιά και θέλω να ευχαριστήσω τη διοί-
κηση και το προπονητικό επιτελείο που με εμπι-
στεύτηκαν και αυτήν τη σεζόν. Δεν χρειάζεται 
να πούμε πολλά, όλοι μαζί πρέπει να δουλέ-
ψουμε πολύ σκληρά ώστε η περσινή, αν μη τι 
άλλο πετυχημένη σεζόν, να έχει συνέχεια και 
μόνο μέσα από δουλειά και οργάνωση θα έρθει 
αυτό. Είμαι σίγουρος πως ολοι, μηδενός εξαι-
ρουμένου, θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για 
να κάνει η ομάδα το βήμα παραπάνω».

Μίτσελ και Κοντοές για τον Απόλλω-
να Λάρισας
Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την έναρξη 
της προετοιμασίας του Απόλλωνα Λάρισας και 
οι άνθρωποι των «κυανολεύκων» συνεχίζουν 
σε εντατικούς ρυθμούς τις κινήσεις τους, προκει-
μένου να γεμίσουν το ρόστερ μέχρι την επίσημη 
«πρώτη» της ομάδας, τη Δευτέρα 6 Αυγούστου 
στο γήπεδο Φιλιππούπολης (19:00).
Ο νέος τεχνικός Μαρσέλο Τροΐζι εξετάζει περι-
πτώσεις παικτών, κυρίως από τη Βραζιλία, αλλά 
και από άλλες χώρες.
Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 
έναν ακόμα παίκτη με το όνομα Λουκάο, 22 
χρονών στη θέση του ανασταλτικού μέσου που 
αγωνίζεται στο δεύτερο τη τάξει Εθνικό πρω-

τάθλημα της Βραζιλίας. Οι συζητήσεις των δύο 
πλευρών εξελίσσονται σε πολύ καλό επίπεδο 
και εκφράζεται συγκρατημένη αισιοδοξία ότι 
θα υπάρξει αίσιο τέλος.
Πιο δύσκολη ωστόσο φαίνεται η περίπτωση 
του Βραζιλιάνου επιτελικού μέσου Μαρκολίνο, 
ο οποίος βρίσκεται επίσης στο «στόχαστρο» του 
Απόλλωνα Λάρισας.
Από εκεί και πέρα σε προχωρημένο στάδιο 
βρίσκεται η περίπτωση του Τζαμπάρι Μίτσελ. 
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 23χρονος μέσος 
από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο έχει συμφωνή-
σει με τους «κυανόλευκους», ωστόσο απομέ-
νει να διευθετηθούν κάποιες ακόμα λεπτομέ-
ρειες προκειμένου να οριστικοποιηθεί η μετα-
γραφή του. Ο Τζαμπάρι Μίτσελ έχει γεννηθεί 
την 1η Μαΐου 1997 και πρόσφατα τα ΜΜΕ στη 
χώρα του τον ήθελαν να παίρνει μεταγραφή 
στην Καστριότι, ομάδα της α’ κατηγορίας του 
αλβανικού πρωταθλήματος. Έχει αγωνιστεί 
στην πατρίδα του με τις W Connection και Point 
Fortin, ενώ μετρά 3 συμμετοχές και 5 γκολ με την 
U17 της χώρας του και 7 συμμετοχές και 3 γκολ 
στην U20.
Το μεταγραφικό ενδιαφέρον του Απόλλωνα 
Λάρισας δεν περιορίζεται μόνο σε παίκτες 
εκτός συνόρων. Οι τελευταίες πληροφορίες 
αναφέρουν ότι η λαρισινή ομάδα κινείται για 
την απόκτηση του Παναγιώτη Κοντοέ από τη 
Νίκη Βόλου. Ο 22χρονος υψηλόσωμος κεντρι-
κός αμυντικός έχει αγωνιστεί σε Δόξα Βύρωνα, 
Παναιγιάλειο, Ζέμπλιν Μιχαλόβτσε (Τσεχίας) και 
στην Κ-20 της ΑΕΚ.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Football League: Προκηρύσσει άνοδο για 2 ομάδες!
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Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη 
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 
στίβου, η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία 
έδωσε στη δημοσιότητα τις 
δηλώσεις συμμετοχής των 
αθλητών με τις φετινές καλύτερες 
επιδόσεις. Παπαχρήστου, 
Στεφανίδη και Τεντόγλου πιο ψηλά 
από την Ελλάδα.

Μ
ε 829 Αθλητές και 744 α-
θλήτριες από 51 χώρες της 
Ευρώπης θα γ ίνει το 24ο 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 

του Βερολίνου (6-12/8). Ανάμεσα στις 
μετέχουσες χώρες και η δική μας, η ο-
ποία είναι πιστή στο ραντεβού της με 
τη διοργάνωση, από την οποία δεν έχει 
λείψει ποτέ.
Η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία λίγες μόλις 
ημέρες πριν την έναρξη των αγώνων, 
έδωσε στη δημοσιότητα τις δηλώσεις 
συμμετοχής, σ τ ις οποίε ς φαίνε ται η 
θέση των αθλητών και αθλητριών μας 
στα αγωνίσματα τους.
Η Βούλα Παπαχρήστου είναι η μόνη που 
ηγείται του αγωνίσματος της, χάρη στο 
14,60 μ., το οποίο σημείωσε πριν λίγες 
ημέρες στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στη 
Στάρα Ζαγόρα. Η αθλήτρια μας είναι η 
μοναδική στη λίστα των 29 αθλητών που 
έχει επίδοση πάνω από τα 14,60 μέτρα. 
Δυνατή ε λ λην ική παρουσ ία έ χουμε 
και σ το επί κοντώ εκεί όπου η Κατε-

ρίνα Στεφανίδη αναμένεται να είναι από 
τις διεκδικήτριες γ ια το χρυσό μετάλ-
λιο. Η αθλήτρια μας έχει την δεύτερη 
επίδοση (4,83 σ τον κλεισ τό και 4,82 
μ. στον ανοιχτό) ανάμεσα στις 28 μετέ-
χουσες, πίσω από την Αντζέλικα Σιντό-
ροβα (4,90 μ. κλειστό, 4,85 μ. ανοιχτό), 
που βρίσκεται στην κορυφή. Με υψηλές 
προσδοκίες μετέχει στο αγώνισμα και η 
Νικόλ Κυριακοπούλου, που έχει 4,72 μ. 
είναι στην έβδομη της σχετικής λίστας 
και ικανή για ένα πλασάρισμα ψηλά στην 
κατάταξη.  Ικανός να ανέβει στο βάθρο 
των νικητών του μήκους είναι ο Μίλτος 
Τεντόγλου, με 8,24 μ. φετινό ρεκόρ, επί-

δοση που τον φέρνει στη δεύτερη θέση 
ανάμεσα στους 31 αθλητές που έχουν 
δηλωθεί στο αγώνισμα. Την κορυφαία 
επίδοση έχει ο Ράντεκ Γιούσκα με 8,27 
μέτρα.
Ο Κώστας Φιλιππίδης έχει περάσει στη 
διάρκεια της θερινής περιόδου το 5,71 
μ., ωστόσο το 5,85 μ. του κλειστού είναι 
η έκτη επίδοση. Ο αθλητής όπως σε 
κάθε μεγάλη διοργάνωση είναι από τα 
φαβορί για την κατάκτηση ενός μεταλ-
λίου.  
Με την έκτη επίδοση μετέχει στα 400 μ. 
η Μαρία Μπελιμπασάκη, που είναι ήδη 
γνωστό πως θα τρέξει απευθείας στον 

ημιτελικό της απόστασης. Η αθλήτρια 
έχει 51.14 και έχει κάθε λόγο να σκέφτε-
ται κάτι παραπάνω από μια θέση στον 
τελικό της απόστασης.
Με προσδοκίε ς με τέ χε ι σ την διορ-
γάνωση και ο Κώστας Μπανιώτης, ο 
οποίος έχει ξεπεράσει φέτος τα 2,31 
μ., επίδοση που είναι η πέμπτη και του 
επιτρέπει να σκέφτεται πρόκριση στον 
τελικό και μια καλή παρουσία.
Ο Κώστας Δουβαλίδης έχει την 13η επί-
δοση ανάμεσα στους 31 αθλητές των 
110 μ. εμπ. και κάθε λόγο να σκέφτεται 
πως μπορεί να φτάσει μακριά στη διορ-
γάνωση. Ο έμπειρος αθλητής θα ταξι-
δέψει σ το Βερολίνο με καλύτερη επί-
δοση στα 13.41.  Ο Λυκούργος Τσάκω-
νας θα ξεκινήσει την προσπάθεια του 
από τον προκριματικό των 200 μ., αφού 
με 20.48 έχει την 15η επίδοση. Ο αθλη-
τής μας είναι από τα φαβορί για να φτά-
σει μέχρι και τον τελικό κι εκεί να διεκ-
δικήσει μια καλή παρουσία.
Το ίδιο ισχύει και για τον Μιχάλη Ανα-
στασάκη, ο οποίος έχει σ τείλει φέτος 
τη σφύρα σ τα 76,53 μ. και ε ίναι ο 
14ος αθλητής με βάση τ ις δηλώσεις. 
Στο βάδην ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ 
έχει την 17η επίδοση, μα πολύ περισ-
σότερο έχει την εμπειρία να βρεθεί για 
μία ακόμη φορά ψηλά στην κατάταξης 
μιας μεγάλης διοργάνωσης. Κάτι ανά-
λογο ισχύει και για την Αντιγόνη Ντρι-
σμπιώτη, η οποία έχει τον 20ο χρόνο 
στο σύνολο των 34ων αθλητριών.

Βερολίνο 2018: Η Παπαχρήστου πιο ψηλά!
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Λύθηκε το θέμα που είχε 
δημιουργηθεί και αφορά στη 
συμμετοχή παικτών άνω των 33 ετών 
στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.

Σ
ύμφωνα με το άρθρο 19 παράγρα-
φος 16 του ΚΑΠ (Κανονισμός Αγώ-
νων Ποδοσφαίρου) δεν επιτρέπεται 
«η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμε-

τοχή σε αγώνα περισσοτέρων των πέντε (5) 
ποδοσφαιριστών ηλικίας άνω των τριάντα 
τριών (33) ετών». Παρόλα αυτά στην προ-
κήρυξη Πρωταθλήματος από την ΕΠΟ αρ-
χικά προβλέφθηκε «η χρησιμοποίηση έως 
τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών ηλικίας ά-
νω των τριάντα τριών (33) ετών», δηλαδή η 
χρησιμοποίηση ενός λιγότερου παίκτη άνω 
της προαναφερόμενης ηλικίας σε σχέση με 
το προβλεπόμενο από τον ΚΑΠ!
Ήταν αβλεψία της Επιτροπής Διοργανώσεων 
της ΕΠΟ, όπου προΐστανται δυο έμπειροι 
πρόεδροι Ενώσεων και μέλη του ΔΣ της 
ΕΠΟ, συγκεκριμένα ο Σταύρος Ψαρόπουλος 
(ΕΠΣ Λέσβου) που είναι πρόεδρός της και ο 
Παναγιώτης Δημητρίου (ΕΠΣ Αθηνών) που 
είναι αναπληρωτής, να μη δουν αρχικά πως 
στον νέο ΚΑΠ είχε αυξηθεί το όριο. Τελικά, 
επειδή ο ΚΑΠ υπερισχύει, άλλαξε η προ-
κήρυξη της Γ’ Εθνικής κάτι που το πέρασαν 
και στο αναρτημένο κείμενο στη σελίδα της 
ΕΠΟ. Κι έτσι, και τυπικά οι 33αρηδες που 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής ανέρχονται 
στους 5. Ως τέτοιοι λογίζονται όσοι έχουν 
γεννηθεί πριν τις 1/1/1986, δηλαδή μέχρι 
και 31/12/1985.
* Εξέλιξη που, σε ότι αφορά τις ηλειακές 
ομάδες είναι βολική για τον ΠΑΟ Βάρ-
δας. Που ως τώρα στο ρόστερ του έχει 6 
τέτοιους παίκτες. Και πλέον, εξαιρουμένου 
του Βραχνή που βασικά έχει επιστρέψει 
στην ενεργό δράση για συμβολικούς λόγους 
αλλά και παρουσίας του στα αποδυτήρια, οι 
άλλοι πέντε υπολογίζονται κανονικά.

“Διπλή” ενίσχυση για το Αμύ-
νταιο
Στην απόκτηση δύο ποδοσφαιριστών προ-
χώρησε ο Ερμής Αμυνταίου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η διοίκηση του Ερμή Αμυνταίου ανακοινώ-
νει την έναρξη της συνεργασίας με τους εξής 
ποδοσφαιριστές:

1. ΠΙΡΙΤΖΑΟΥΣ ΘΩΜΑΣ 
2. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
τους καλωσορίζουμε στην μεγάλη οικο-
γένεια του συλλόγου και τους ευχόμαστε 
υγεία και καλή ποδοσφαιρική χρονιά!

Ανακοίνωσε Κατσιμήτρο ο ΑΟ Υ-
πάτου
Σε μια ακόμη μεταγραφή προχώρησε ο ΑΟ 
Υπάτου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ο ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ ανακοινώνει την έναρξη της 
συνεργασίας του με τον 24χρονο τερματο-
φύλακα Δημήτρη Κατσιμήτρο. Ο Κατσιμή-
τρος ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στον 
Ευαγόρα Οινόης και στη συνέχεια αγωνί-
στηκε στην Αναγέννηση Σχηματαρίου, τον 
Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου και στην Α ΕΠΣ 
Ευβοίας με τη φανέλα του ΑΠΚΟ Δροσιάς. 
Τη χρονιά που τελείωσε υπερασπίστηκε τα 
γκολπόστ του Αρματηλάτη στην Α ΕΠΣ Βοι-
ωτίας.
Με την προσθήκη του Κατσιμήτρου 
συμπληρώνεται η τριάδα τερματοφυλά-
κων που θα υπερασπιστεί την εστία του ΑΟ 
ΥΠΑΤΟΥ στην πρώτη του χρονιά στο πρω-
τάθλημα της Γ Εθνικής.
Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη στην οικο-
γένεια του ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ και του ευχόμαστε 
υγεία, δύναμη και επιτυχίες στους κοινούς 
μας στόχους!
Δημήτρη καλώς ήρθες!!

Στον Απόλλωνα Μακρυχωρίου οι 
Καινούριος και Τσιμπούκας
Ακόμη δύο ποδοσφαιριστές από την περι-
οχή της Καρδίτσας και με προοπτική να 
εξελιχθούν μέσα από το πρωτάθλημα της 
Γ’ Εθνικής προστέθηκαν στον Απόλλωνα 
Μακρυχωρίου.
Ο λόγος για τον Στέφανο Τσιμπούκα και τον 
Θανάση Καινούργιο που ενσωματώθηκαν 
στους Κυανόλευκους για τη νέα αγωνιστική 
περίοδο και μάλιστα σήμερα (1/8) συμμε-
τείχαν στην πρώτη προπόνηση της ομάδας.
Ο Τσιμπούκας γεννημένος το 1999 αγωνί-
ζεται στη θέση του αριστερού στόπερ και 
πρόκειται για έναν ελπιδοφόρο αθλητή που 
πήρε τη βασική του εκπαίδευση στη Δήμη-
τρα/Απόλλων από το 2009. Το 2016 μετακό-
μισε στον ΑΟ Τρίκαλα όπου για μία διετία 
στελέχωσε την ομάδα Νέων.
Ο Θανάσης Καινούργιος είναι 20 ετών και 

αγωνίζεται ως πλάγιος μπακ. Ο νεαρός 
ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε στην Αναγέν-
νηση Νέων τη σεζόν 2016-17 και πέρυσι 
ήταν συμπαίχτης με τον Τσιμπούκα στην 
Κ-20 των Τρικάλων.

Έτοιμα δύο super deals από ΑΟ 
Φλωριάδας!
Εντυπωσιακό διπλό «χτύπημα» είναι έτοι-
μος να ολοκληρώσει ο ΑΟ Φλωριάδας.
Συγκεκριμένα η νεοφώτιστη στη Γ’ Εθνική, 
ομάδα της Φλωριάδας, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες του “artagoal” έχει έρθει σε συμ-
φωνία με δύο ξένους ποδοσφαιριστές, 
όπου αναμένεται με την εμπειρία τους να 
τη βοηθήσουν σημαντικά στο πρωτάθλημα 
της Γ Εθνικής.
Ο πρώτος είναι ο 32χρονος (1.75μ.) αμυντι-
κός μέσος από την Ακτή Ελεφαντοστού, Ζαν 
Μπατίστ Ακασού (πάνω με τη φανέλα του 
Απόλλωνα Καλαμαριάς). Ο Ακασού ξεκί-
νησε την καριέρα από την γενέτειρα του και 
την Stade d” Abidjan και στη συνέχεια μετα-
κόμισε στην Ταϊλάνδη όπου αγωνίστηκε με 
την Muangthong United και την BEC Tero 
Sasana. Στην Ευρώπη ήρθε πρώτη φορά το 
χειμώνα του 2010 για λογαριασμό της ουγ-
γρικής Χόνβεντ (54 συμμετοχές), ενώ στο 
πρωτάθλημα της ίδιας χώρας αγωνίστηκε 
και με την Πέτσι Μέτσεκ (24 συμμετοχές). 
Τρία χρόνια αργότερα ήρθε στην Ελλάδα, 

όπου θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν να 
αγωνίζεται. Αγωνίστηκε κατά σειρά στη 
Football League με Νίκη Βόλου (33 συμμε-
τοχές), Απόλλων Καλαμαριάς (18 συμμετο-
χές), Αναγέννηση Καρδίτσας (22 συμμετο-
χές), και στη Γ’ Εθνική με Δόξα Δράμας, ΓΣ 
Αλμυρού, ενώ πέρυσι μοίρασε τη χρονιά σε 
Τσικλητήρα Πύλου και Ερμή Ζωνιανών.
Ο δεύτερος ποδοσφαιριστής είναι ο 37χρο-
νος βραχύσωμος (1,69μ.) βραζιλιάνος μεσο-
επιθετικός, Μάρκος Πάουλο Ντος Σάντος 
(κάτω με τη φανέλα της ΑΕΛ Καλλονής). 
Κατάγεται από το Μπέλο Οριζόντε της Βρα-
ζιλίας, και μετά τα πρώτα ποδοσφαιρικά 
του βήματα στη χώρα του καφέ, μετακό-
μισε στην Αλβανία με την Απολόνια Φιέρι, 
την Γκραμόζι, την Μπέσα Καβάγιε και την 
Σκεντέρμπεου. Μάλιστα με τις δύο τελευ-
ταίες αγωνίστηκε σε προκριματικά Europa 
League και Champions League. Στην Ελλάδα 
ήρθε το καλοκαίρι του 2011 για να αγωνι-
στεί στη Football League για λογαριασμό 
της ΑΕΛ Καλλονής (με τη φανέλα της αγω-
νίστηκε και σε κάποια παιχνίδια της Super 
League), για να ακολουθήσουν ΑΟ Καβάλα, 
Αχαρναϊκός, Αγία Νάπα (Κύπρος) και Παναι-
γιάλειος. Tα τελευταία τρία χρόνια αγωνί-
στηκε στη Γ’ Εθνική με τη φανέλα της Δόξα 
Δράμας και του Αμβρυσσέα Διστόμου. Σε 
επαγγελματικό επίπεδο έχει 150 συμμετο-
χές, με 14 γκολ και 7 ασίστ.

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Αυξήθηκε σε έως πέντε η συμμετοχή παικτών άνω των 33
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Το πρωτάθλημα της Premier 
League ξεκινά σε δύο εβδομάδες, 
η Τότεναμ δεν έχει κάνει 
ακόμη κάποια μεταγραφή κι ο 
Ποκετίνιο δεν κρύβει ότι θα ήθελε 
περισσότερη ποιότητα στην ομάδα 
του.

Τ
ότεναμ και Μπέρνλι είναι οι μό-
νες ομάδες στην Premier League 
που δεν έχουν κάνει κάποια με-
ταγραφή.

Στις 11 Αυγούστου μάλιστα, ξεκινούν οι 
υποχρεώσεις της ομάδας του Λονδίνου 
κι ο Ποκετίνιο δεν έχει την πολυτέλεια να 
περιμένει άλλο. Ο ίδιος δηλώνει ικανο-
ποιημένος με τους παίκτες που έχει αλλά 
δεν κρύβει ότι ψάχνει να προσθέσει κι 
άλλη ποιότητα.
«Η μεταγραφική περίοδος της Premier 
league κλείνει τόσο νωρίς όταν τη 
συγκρίνεις με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. 
Δεν πρόκειται να βοηθήσει αυτό μια 
ομάδα όπως η δική μας αλλά έτσι δου-
λεύει.
Η κάθε χρονιά είναι ίδια, συζητάμε για 
να προσθέσουμε περισσότερη ποιό-
τητα. Προσπαθούμε να πάμε στη διοργά-
νωση στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. 
Υπάρχουν πολλά πράγματα για να βελτι-
ώσουμε αλλά είμαι χαρούμενος με τον 
τρόπο που δουλεύουμε. Μετά το Μου-
ντιάλ, είναι πάντα δύσκολο αλλά πρέπει 
να προσαρμόσουμε το πλάνο μας για δια-
φορετικούς παίκτες. Οι Άγγλοι διεθνείς 
έπαιξαν μέχρι τα ημιτελικά, αλλά αυτό 
είναι μια καλή πρόκληση για όλους».

Πρόστιμο και χαμός με Μαρσι-
άλ στη Γιουνάιτεντ
Ο Αντονι Μαρσιάλ είναι αδικαιολογή-
τως απών από την προετοιμασία των 
Κόκκινων Διαβόλων και αφού έφαγε την 
πρώτη καμπάνα των 200.000 ευρώ, ετοι-
μάζεται για νέες τιμωρίες.
«Εχει πλέον ένα υγιές και όμορφο μωρό, 
αλλά εκείνος έπρεπε να βρίσκεται εδώ 
μαζί μας». Η ατάκα του Ζοσέ Μουρίνιο 
και ο θυμωμένος τρόπος του τα είπαν 

όλα αναφορικά με το τι συμβαίνει με τον 
Αντονι Μαρσιάλ. Ο Γάλλος επιθετικός 
είχε πάρει μικρή άδεια να πάει στο νεο-
γέννητο παιδί του, αλλά δεν έχει επιστρέ-
ψει ακόμα στην προετοιμασία της Γιου-
νάιτεντ και η ομάδα άρχισε τις τιμωρίες.
Σε πρώτη φάση ο Μαρσιάλ δέχτηκε πρό-
στιμο 200.000 ευρώ και αναμένονται 
ακόμα πιο σοβαρά μέτρα, εφόσον εξακο-
λουθήσει να απουσιάζει από την περιο-
δεία στις ΗΠΑ. Ο παίκτης έχει εκδηλώσει 
την επιθυμία του να αποχωρήσει με μετα-
γραφή και ίσως να πιέζει με αυτόν τον 
λάθος τρόπο. Οταν λοιπόν ο Μουρίνιο 
ρωτήθηκε για το μέλλον του Μαρσιάλ, 
απάντησε ενδεικτικά: «Δεν ξέρω τίποτα».

Ανακοίνωσε Ντιν η Έβερτον
Η Έβερτον χρειάστηκε να δαπανήσει 20 
εκατομμύρια λίρες για να φέρει στο Γκού-
ντισον Παρκ τον 25χρονο Γάλλο αριστερό 
μπακ, ο οποίος δεν βρισκόταν στα πλάνα 
του Ερνέστο Βαλβέρδε.
Ο Ντιν υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο 
με την Έβερτον, ως το καλοκαίρι του 2023 
και ανακοινώθηκε από τα «Ζαχαρωτά».
Αυτή είναι η δεύτερη μεταγραφική ενί-
σχυση για τον Μάρκο Σίλβα στην Έβερτον 
το φετινό καλοκαίρι μετά την απόκτηση 
του Ριτσάρλισον από τη Γουότφορντ.

Επιστρέφει στην Τσέλσι ο Μπα-
τσουαγί!
Ο Μιτσί Μπατσουαγί επιστρέφει στην 
Τσέλσι, με τον Μαουρίτσιο Σάρι να του 
ξεκαθαρίζει πως τον συμπεριλαμβάνει 
στα βασικά του πλάνα για τη νέα αγωνι-
στική σεζόν. 
Σύμφωνα με το έγκυρο «RMC Sport», 
σε επικοινωνία που είχε ο Μπατσου-
αγί με τον νέο προπονητή της Τσέλσι, 
ξεκαθαρίστηκε ότι συμπεριλαμβάνεται 
κανονικά στα πλάνα της ομάδας.  Ο Σάρι 
πιστεύει στις ικανότητες του Βέλγου, κάτι 
που έπεισε τον τελευταίο να επιστρέ-
ψει στο Λονδίνο. Συνολικά, την περσινή 
σεζόν μέτρησε 40 συμμετοχές (Τσέλσι 
και Ντόρτμουντ), με απολογισμό 21 γκολ 
και 3 ασίστ, ενώ στην Ντόρτμουντ είχε κι 
έναν σοβαρό τραυματισμό. 

Ο Ποκετίνιο το ψάχνει για 
μεταγραφές

Ολα τα εμπόδια προσπεράστηκαν 
σύμφωνα με... όλη την Ιταλία και 
το deal που στέλνει τον Μπονούτσι 
στην Γιουβέντους και τους 
Ιγουαΐν, Καλντάρα στην Μίλαν 
ολοκληρώθηκε.

Ο
πως προκύπτει από το ρεπορ-
τάζ του Sky Italia και άλλων Μέ-
σων από τη γειτονική χώρα, η 
τράμπα που μονοπωλεί το εν-

διαφέρον στη μεταγραφική τις τελευταίες 
μέρες, έχει ολοκληρωθεί και είναι πλέον 
θέμα χρόνου να γίνει και επίσημη. Ο Λεο-
νάρντο Μπονούτσι επιστρέφει στην Γιου-
βέντους ύστερα από μόλις 12 μήνες ως 
Rossonero και την αντίθετη κατεύθυνση θα 
κάνει ο 24χρονος, Ματία Καλντάρα, 
επίσης κεντρικός αμυντικός που 
θεωρείται μέσα στους 2-3 top 
νεαρούς στην Ιταλία. Εκτός α-
πό τον Καλντάρα, σαν μέρος 
της συμφωνίας, ο Αργεντι-
νός hitman, Γκονσάλο Ιγου-
αΐν, θα είναι το επόμενο No9 
της Μίλαν.
Σύμφωνα πάντα με τα όσα γρά-
φουν οι γείτονες, λεπτομέρειες 
απομένουν για να κλείσει η συμφωνία 
καθώς τα δύο club και οι τρεις παίκτες τα 
βρήκαν σε όλα. Οι Rossoneri παίρνουν ένα 
από τα next-big-things των Ιταλών αμυ-
ντικών, τον Καλντάρα, με straight ανταλλ-
λαγή με τον Μπονούτσι, ενώ ο Γκονσάλο 
Ιγουαΐν, θα αποκτηθεί ως δανεικός αντί 
18 εκατ. ευρώ και σε 12 μήνες οι 7 φορές 
πρωταθλητές Ευρώπης θα δώσουν 36 
εκατ. για να τον κάνουν δικό τους με κανο-
νική μεταγραφή. Ο Pipita θα περάσει από 
τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για 
λογιαριασμό της Μίλαν την Πέμπτη ή την 
Παρασκευή ενώ λίγο αργότερα αναμένε-
ται η άφιξη του Καλντάρα, ο οποίος βρί-
σκεται με την αποστολή της Γιουβέντους 
στις ΗΠΑ.

Για το απόλυτο μπαμ με τον Μό-
ντριτς πάει η Ίντερ
Και εκεί που η απόκτηση του Βρσάλικο, 
αλλά και η αναμενόμενη του Βιντάλ είχε 
φέρει αισιοδοξία στους φίλους της Ίντερ, 
ένα δημοσίευμα του Ιταλού Ντι Μάρτζιο, 
τους κάνει να χάσουν τον ύπνο τους. Και 

θα τον χάσουν σίγουρα, καθώς αναφέ-
ρεται πως οι «νερατζούρι» παλεύουν να 
κάνουν το μπαμ του καλοκαιριού, έχοντας 
ως στόχο τον μεγάλο Λούκα Μόντριτς. Ο 
ηγέτης της Εθνικής Κροατίας που στο πρό-
σφατο Μουντιάλ έφτασε ως και τον τελικό, 
ανήκει στην Ρεάλ που δύσκολα θα τον 
έδινε, ωστόσο οι Ιταλοί είναι έτοιμοι να 
κυνηγήσουν την υπόθεση, κάνοντας την 
απόλυτη κίνηση. Στα συν τους η κροάτικη 
παροικία που έχουν φτιάξει, καθώς ήδη 
στην ομάδα βρίσκονται οι Πέρισιτς, Μπρό-
ζοβιτς και Βρσάλικο.
Οι Μαδριλένοι από την πλευρά τους δεν 
είναι θετικοί στην παραχώρηση του παί-
κτη τους που τα τελευταία χρόνια ήταν ο 
ηγέτης τους στην μεσαία γραμμή, όμως 
το σίγουρο είναι πως η Ίντερ θα το παλέ-

ψει και μένει να δούμε αν θα έχουμε 
την μεταγραφή του καλοκαιριού 

ή έστω την δεύτερη, πίσω από 
την μετακίνηση του Ρονάλντο 
στη Γιουβέντους.

«Λατσιάλι» και επίση-
μα οι Κορέα και Μπα-

ντέλι
Η Λάτσιο ανακοίνωσε την από-

κτηση των Κορέα και Μπαντέλι, οι 
οποίοι αφού πέρασαν τις ιατρικές εξετά-
σεις έβαλαν τις υπογραφές τους.
Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε 
από τη Σεβίλλη έναντι 16 εκατομμυρίων 
ευρώ και υπέγραψε για πέντε χρόνια, ενώ 
ο Κροάτης μέσος έμεινε ελεύθερος από τη 
Φιορεντίνα και έβαλε την υπογραφή του σε 
συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

Μένει στην Γιουβέντους ο Πιά-
νιτς
Η Γιουβέντους έδωσε δύο λύσεις στον 
Μίραλεμ Πιάνιτς και εκείνος επέλεξε να 
δέσει το μέλλον του στους Bianconeri.
Ο Βόσνιος playmaker παρουσιαζόταν σαν 
μεταγραφικός στόχος αρκετών ομάδων τις 
τελευταίες εβδομάδες και οι Τορινέζοι του 
έβαλαν το δίλημμα. Ο Πιάνιτς, σύμφωνα 
με το ρεπορτάζ της Corriere della Sera, 
κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα σε ανανέ-
ωση (με αύξηση απολαβών) ως το 2023 ή 
πώληση, με την πλευρά του παίκτη να πρέ-
πει να φέρει πρόταση 80-100 εκατ. ευρώ 
και τελικά επέλεξε να συνεχίσει να φορά τη 
φανέλα της Γιουβέντους.

Εκλεισε το mega deal Γιούβε-Μίλαν 
για Μπονούτσι, Ιγουαΐν, Καλντάρα!
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Ο Απόλλωνας επικράτησε με 3-1 της Ζελέζνιτσαρ και πήρε 
την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Γιουρόπα Λιγκ με 
δεύτερη νίκη. Ο Φώτης Παπουλής ήταν ο πρωταγωνιστής του 
αγώνα αφού πέτυχε και τα τρία τέρματα των γαλάζιων.

Ο Απόλλωνας μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και με το καλημέρα 
κατάφερε να πάρει κεφάλι στο σκορ με τον Φώτη Παπουλή να φεύ-
γει μόνος και με ωραίο πλασέ να στέλνει την μπάλα στα δίκτυα κάνο-
ντας το 1-0.
Στην συνέχεια οι γαλάζιοι συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο του αγώνα 
και να πατούν καλύτερα από τον αντίπαλο τους. Μάλιστα στο 15’ λίγο 
έλειψε να γίνει το 2-0 με τον Σκέμπρι αρχικά να μην βρίσκει όπως θα 
ήθελε τη μπάλα και στην συνέχεια το σουτ του Παπουλή αποκρού-
στηκε από τον Κβοσέφσκι. Δύο λεπτά αργότερα ο Ζοάο Πέδρο εκτέ-
λεσε απευθείας το φάουλ ωστόσο η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι 
αφού βρήκε πρώτα στο δοκάρι και στην συνέχεια έφυγε έξω.
Και εκεί που όλα έδειχναν πως η ομάδα της Λεμεσού θα πάει στα 
αποδυτήρια για το πρώτο ημίχρονο με το υπέρ της προβάδισμα ήρθε 
ο Ζεκ και έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Μετά από αδράνεια στην άμυνα 
των γαλάζιων ο παίκτης της Ζελέζνιτσαρ, από κοντά έκανε το 1-1, 
σκορ που ήταν και το αποτέλεσμα του πρώτου μέρους.
Ο Σωφρόνης Αυγουστή προχώρησε σε δύο αλλαγές με την έναρξη 
του δεύτερου μέρους. Οι Ζελάγια και Περέιρα πέρασαν στον αγωνι-
στικό χώρο και εκτός έμειναν οι Μάγκλιτσα και Σκέμπρι.
Στο 56’ ο Απόλλωνας κέρδισε  πέναλτι μετά από αντικανονικό μαρ-
κάρισμα του Βράνιες στον Περέιρα. Ο Φώτης Παπουλής ανέλαβε την 
εκτέλεση και με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Κιοσέβσκι κάνοντας το 
2-1.
Η ομάδα του Αυγουστή είχε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα και έχασε 
και άλλες ευκαιρίες για να αυξήσει το δείκτη του σκορ. Στο 62’ ο Γιού-
στε έκανε το σουτ από καλή θέση αλλά η μπάλα κάπου βρήκε και 
πέρασε σε κόρνερ ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο ίδιος παίκτης έκανε 
το σουτ, μετά απο κόρνερ του Ζοάο Πέδρο αλλά ο τερματοφύλακας 
της Ζελέζνιτσαρ του είπε “όχι”. Στο 72’ και πάλι ο Κιοσέβσκι από-
κρουσε την δυνατή κεφαλιά του Σαρδινέρο.
Λίγο πριν το τέλος του αγώνα ο Φώτης Παπουλής έβαλε το κερασάκι 
στην τούρτα στην νίκη του Απόλλωνα, αφού με ωραίο πλασέ νίκησε 
για τρίτη φορά τον Κιοσέβσκι και έκανε το 3-1 το οποίο ήταν και το 
αποτέλεσμα του αγώνα.

Γρήγορα, απλά, όμορφα και ωραία, η ΑΕΚ 
καθάρισε μέσα σε ένα ημίχρονο την υπόθεση 
πρόκριση στον γ’ προκριματικό γύρο του 
Europa League απέναντι στην ιρλανδική 
Νταντόλκ.

Μ
εγάλη βραδιά για τους «κιτρινοπράσι-
νους» στο «ΑΕΚ Αρένα» με πρωταγωνι-
στές του Τριτσκόφσκι, Τέτε και Τομάς που 
με δύο, ένα και ένα γκολ, αντίστοιχα, χά-

ρισαν τη νίκη στης ομάδας τους που θα αντιμετωπίσει 
στον επόμενο γύρο την Στουρμ Γκρατς.
Θυμίζουμε ότι το πρώτο παιχνίδι είχε λήξει ισόπαλο 
0-0.
Κυρίαρχη σε όλο το μέρος του πρώτου ημι-
χρόνου ήταν η ΑΕΚ που από τα πρώτα 
λεπτά πίεσε ψηλά, μπήκε δυνατά και 
έψαξε για το γκολ που θα της έδινε το 
προβάδισμα για την υπόθεση της πρό-
κρισης.
Το ξεκίνημα των κυπελλούχων Κύπρου 
ήταν τελικά ιδανικό αφού ο Τριτσκόφσκι 
στο 13’ άνοιξε το σκορ γράφοντας το 1-0. Ο 
Σκοπιανός φορ της ΑΕΚ πήρε την κάθετη μπα-
λιά από τον Λαρένα, έφυγε στην πλάτη της άμυνας 
των Θρλανδών και με ψύχραιμ πλασέ έστειλε την μπάλα 
στα δίκτυα.
Ακολούθως οι γηπεδούχοι έψαξαν και για το δεύτερο 
γκολ και δεν κλείστηκαν στο καβούκι τους, σε μια προ-
σπάθεια να «κλειδώσουν» την πρόκριση και να έχουν 
μια πιο άνετη συνέχεια.
Τον δείκτη του σκορ ανέβασε σε 2-0 ο Τέτε στο 21’ με 
πανομοιότυπο τρόπο όπως ο Τριτσόφσκι στο πρώτο 
γκολ, πιάνοντας ένα ψύχραιμο πλασέ μετά από κάθετη 
μπαλιά από τον Χέφελ.
Στη συνέχεια η Νταντόλκ έδειξε να τα έχει χαμένα, αν 
και προσπάθησε να ξαναμπεί στο παιχνίδι στα τελευ-
ταία λεπτά, αλλά ο Τριτσκόφσκι χτύπησε ξανά στο 38’ 
Μετά από κεφαλιά του Τρουγιόλς εντός της περιοχής, ο 
Ρότζερς απέκρουσε ασταθώς και στο ριμπάουντ ο φορ 
της ομάδας της Λάρνακας με ψύχραιμο σουτ έγραψε το 
3-0.

Β’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Έχοντας πλέον ένα σοβαρό προβάδισμα η ΑΕΚ ξεκί-
νησε το παιχνίδι με σκοπό να περάσει ένα 45λεπτο 
χωρίς άγχος και πίεση μέχρι να πάρει την πρόκριση.
Ο Αντόνι Ιραόλα έδωσε οδηγίες προς τους ποδοσφαι-
ριστές του να διατηρήσουν την κατοχή της μπάλας και 
με αυτό τον τρόπο η Νταντόλκ δεν είχε την ευκαιρία να 
πάρει πολλά δικαιώματα και να δημιουργήσει προϋπο-
θέσεις στην εστία του Τόνιο.
Όσο περνούσε ο χρόνος ο ρυθμός του παιχνιδιού 

φυσιολογικά έπεφτε, με την ΑΕΚ να παίζει πιο άνετα 
και να αναμένει το λάθος του αντιπάλου για να χτυπή-
σει με τέταρτο γκολ στην αντεπίθεση. Χαρακτηριστική 
η μεγάλη ευκαιρία που έχασε ο Τριτσκόφσκι στο 51’ 
ο οποίος σημάδεψε το αριστερό κάθετο δοκάρι του 
Ρότζερς μετά από πλασέ εντός της περιοχής.
Στο τελευταίο ημίωρο η Νταντόλκ ανέκτησε την πρω-
τοβουλία των κινήσεων προσπαθώντας να πετύχει κάτι 
αξιόλογο, ωστόσο η αμυντική λειτουργία των «κιτρινο-
πράσινων» της Λάρνακας ήταν άψογη και δεν επέτρεψε 
στους Ιρλανδούς να απειλήσουν ουσιαστικά.
Το κερασάκι στην τούρκα έβαλε ο Χουάν Τομάς στο 88’ 
που πέρασε ένα λεπτό αργότερα στην αναμέτρηση και 
με κοντινό πλασέ έκανε το 4-0 βάζοντας τη δική του 

σφραγίδα σε αυτή την επιτυχία.

Φλόρα-ΑΠΟΕΛ 2-0: «Γλυκιά» ήτ-
τα και πρόκριση
Δύο γκολ που δέχτηκε ο ΑΠΟΕΛ σε ένα 
πεντάλεπτο (32’, 37’) έφεραν την ήττα με 
2-0 στο Ταλίν από την Φλόρα, αλλά το 
5-0 του πρώτου αγώνα έδωσε την άνετη 

πρόκριση στους «γαλαζοκίτρινους». 
Αντίπαλος η Χάποελ Μπερ Σεβά στον τρίτο 

προκριματικό γύρο.
Δύο αλλαγές από τον Μπρούνο Μπαλταζάρ στη 

ρεβάνς του ΑΠΟΕΛ με τη Φλόρα. Συγκεκριμένα Ντελα-
τόρε και Ταμάρι αντικατέστησαν Ποτέ και Σάλαϊ.
Πρόθεση του Πορτογάλου τεχνικού ήταν να μειώσει 
το ρίσκο με τις πολλές αλλαγές, αλλά και να είναι πιο 
έτοιμη η “βασική” 11άδα του για τον επόμενο γύρο. 
Αλλά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ιδανικά για τον 
ΑΠΟΕΛ στο πρώτο ημίχρονο.
Αν και οι “γαλαζοκίτρινοι” είχαν τον έλεγχο και δημι-
ούργησαν ευκαιρίες στην αρχή με τον Σόουζα (7’), τον 
Ντελατόρε (13’) και τον Ζαχίντ (20’), η Φλόρα ήταν αυτή 
που ήταν αποτελεσματική και πήγε στα αποδυτήρια με 
προβάδισμα 2-0! Ο Καμς στο 32’ και ο Πουμ στο 37’ 
διαμόρφωσαν το σκορ στο πρώτο 45άλεπτο και έβαλαν 
πίεση στον ΑΠΟΕΛ, αν και το 5-0 του πρώτου αγώνα 
έδινε μαξιλαράκι ασφάλειας.
Ο Μπρούνο Μπαλταζάρ προσπάθησε να αλλάξει 
την εικόνα της ομάδας του με διπλή αλλαγή στο ημί-
χρονο (Ρέζα και Βούρος αντί Εφραίμ και Καρλάο), με 
τον ΑΠΟΕΛ να μπαίνει με μεγαλύτερη διάθεση στο δεύ-
τερο ημίχρονο.
Ο Ρέζα μπήκε ορεξάτος και παραλίγο να κερδίσει 
πέναλτι στο 47’. Κέρδισε πέναλτι ο Ιρανός, στο 52’, 
αλλά ο Νούνο Μοράις ήταν άστοχος με τον Τουμ και το 
δοκάρι να  τον σταματούν στο 53’.
Η ουσία είναι πως οι “γαλαζοκίτρινοι” δεν κινδύνευσαν 
καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο είχαν και 
αρκετές ευκαιρίες στο τελευταίο τέταρτο, κυρίως με τον 
Ντελατόρε, για να σκοράρει, χωρίς να τα καταφέρουν.

αθλητικά
ΑΕΚ-Νταντόλκ 4-0

Τους έστειλε για μπάνια!
Απόλλωνας-Ζελέζνιτσαρ 3-1
Δεύτερη νίκη με…one man 
show από τον Παπουλή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΨΗΦΙΑΚΑ 

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ

ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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αθλητικά

Επίσημα στον Παναθηναϊκό ο Τόμας!

Παίκτης του Παναθηναϊκού και με την... βούλα είναι ο Ντεσόν Τόμας. 

Ο 
Αμερικανός ψηλός ήταν ο εκλεκτός του Τσά-
βι Πασκουάλ για τη θέση «4» και το θέμα έ-
ληξε οριστικά.
Ο Τόμας έστειλε υπογεγραμμένο το συμβό-

λαιό του στους «πράσινους», οι οποίοι τον ανακοίνω-
σαν επίσημα.
Την σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο 26χρονος παίκτης 
φόρεσε την φανέλα της Μακάμπι, με την οποία είχε 
κατά μέσο όρο 11.5 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 1.2 
ασίστ στην Euroleague.
Η ανακοίνωση:
«Η  ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση 
του Ντεσόν Τόμας για ένα χρόνο.
 Ο Ντεσόν Τόμας γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου του 
1991 στην Indiana των ΗΠΑ, έχει ύψος 2,01μ. και 
αγωνίζεται στις θέσεις των φόργουορντ. Ξεκίνησε το 
μπάσκετ από τους Bishop Luers του Fort Wayne High 
School. Στα κολεγιακά του χρόνια βρέθηκε στο Ohio 
State, ενώ το  2013 επιλέχθηκε στη θέση 58 του NBA 
draft από τους San Antonio Spurs. Την τελευταία του 
χρόνια στο κολέγιο μέτρησε 19,8 πόντους και 6 
ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά αγώνα! 
 Ακολούθησε η άκρως επιτυχημένη 
ευρωπαϊκή... περιπέτεια με πρώτο 
του σταθμό τη γαλλική JSF Nanterre 
και δεύτερο την Barcelona του Τσάβι 
Πασκουάλ. Το 2015 επέστρεψε στις 
ΗΠΑ και στους Austin Spurs, τη θυγα-
τρική ομάδα των Spurs μετρώντας 
15,4 πόντους και 6 ριμπάουντ κατά 
μέσο όρο ανά ματς. Το 2016 επανήλθε 
στην Ευρώπη για λογαριασμό της Anadolu 
Efes, όπου αγωνίστηκε για μια σεζόν, πριν πάρει 
μεταγραφή για την Maccabi Tel Aviv.
 Τη σεζόν 2017-2018 με τη φανέλα της ομάδας του 
λαού, ο Αμερικανός φόργουορντ είχε 11,5 πόντους 
(45,5% δίποντα, 42,5% τρίποντα, 68,9% βολές), 
3,3 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ ανά παιχνίδι στην 
Euroleague. Επίσης, κατέκτησε το πρωτάθλημα του 
Ισραήλ, έχοντας 11,7 πόντους και 3,8 ριμπάουντ κατά 
μέσο όρο ανά αγώνα.

Στο Ρέθυμνο ο Σιγκούνας!
Μετά την παρουσία του στο πρωτάθλημα της Α2 με 
τη φανέλα του Περιστερίου, ο Αλέξανδρος Σιγκούνας 
επιστρέφει στην Basket League υπογράφοντας μονο-
ετές συμβόλαιο με το Ρέθυμνο. 
Η ανακοίνωση της κρητικής ΚΑΕ:
«Η ΚΑΕ Ρέθυμνο Cretan Kings ανακοινώνει την 
έναρξη της συνεργασίας με τον καλαθοσφαιριστή 
Αλέξανδρο Σιγκούνα για έναν χρόνο. Ο 30χρονος παί-
κτης, ύψους 2.02μ. θα ενισχύσει την ομάδα μας από 
τη θέση «4».

Ενίσχυση με Καλαϊτζάκη ο Χολαργός!
Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης θα συνεχίσει την καριέρα 
του στον Χολαργό, καθώς η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη 
ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του πρώην 
γκαρντ του Άρη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Χολαργός:
«Η ΚΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ ανακοινώνει την συμφωνία της με 
τον αθλητή Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ο οποίος υπέγραψε 
συμβόλαιο διάρκειας δύο χρόνων με την ομάδα μας.
Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης γεννήθηκε στις 2 Ιανουα-
ρίου του 1999 στο Ηράκλειο της Κρήτης, έχει ύψος 1,99 
μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των shooting guard/small 
forward.
Εκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στον ΑΡΗ το 
2016 και ανήκε στο δυναμικό της ομάδας της Θεσσαλο-
νίκης μέχρι το τέλος της προηγούμενης σεζόν.
Συμμετείχε από τις 14 έως τις 22 Ιουλίου στο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών (Under 20) που διεξήχθη 
στην Γερμανία και με τη φανέλα της Εθνικής μας ομά-
δας σε 7 αγώνες είχε 9.6 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και μία 

ασίστ κατά μέσο όρο.
Καλωσορίζουμε τον Παναγιώτη στην οικο-

γένεια του ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Στον ΠΑΟΚ ο Αθηναίου!
Ο Γιάννης Αθηναίου υπέγραψε συμ-
βόλαιο για δύο χρόνια στον ΠΑΟΚ 
και στη συνέχεια ανακοινώθηκε και 
επίσημα από τον «δικέφαλο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ 
ΠΑΟΚ:

«H ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την συμφωνία 
με τον διεθνή καλαθοσφαιριστή Γιάννη Αθηναίου 

για τα δύο επόμενα χρόνια. Η συμφωνία των δύο πλευ-
ρών ολοκληρώθηκε σήμερα και ο Γιάννης Αθηναίου θα 
αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ μέχρι και την σεζόν 2019-2020.
Ο Γιάννης Αθηναίου γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27 
Μαΐου 1988, έχει ύψος 1μ.94 και αγωνίζεται ως γκαρντ. 
Ξεκίνησε το μπάσκετ από τα τμήματα υποδομής του 
Ποσειδώνα Νέου Ψυχικού, υπέγραψε το πρώτο του 
επαγγελματικό συμβόλαιο το 2006 με την ομάδα του 
Ηλυσιακού και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Πανιώνιο, 
ΚΑΟΔ (ως συμπαίκτης μάλιστα με τον Κώστα Χαρα-
λαμπίδη και τον Θοδωρή Ζάρα), Άρη, Armani Milano, 
Eskisehir, ΑΕΚ και Ολυμπιακό.
Στη διάρκεια της περσινής σεζόν αγωνίστηκε στον Άρη 
και σε 24 αγώνες πρωταθλήματος είχε: 8,6 πόντους, 2,3 
ριμπάουντ, 2,7 ασσίστ, με 80% στις βολές, 43,5% στα 
δίποντα και 29,1% στα τρίποντα σε 21 λεπτά συμμετο-
χής ανά αγώνα.
Ο Γιάννης Αθηναίου έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα 
Ελλάδας το 2016 με τον Ολυμπιακό και είναι εν ενέργεια 
διεθνής με την Εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών.»

«Λύγισε» από την 
Γαλλία η Εθνική 
Εφήβων 

Η Εθνική Εφήβων έκανε 
τρομερή προσπάθεια 
κόντρα στη Γαλλία, 
αλλά ηττήθηκε με 86-81 
και αποκλείστηκε από 
τα προημιτελικά του 
Eurobasket U18, που 
διοργανώνεται στη Λετονία.

Τ
ο όνειρο ενός μεταλλίου 
στο Eurobasket U18 χάθη-
κε για την Εθνική Εφήβων.
Το αντιπροσωπευτικό μας 

συγκρότημα έκανε την ανατροπή 
κόντρα στους Γάλλους, αλλά δεν 
μπόρεσε να κρατήσει το προβά-
δισμα μέχρι τέλους.
Οι παίκτες του Γιώργου Βλασσό-
πουλου βρέθηκαν στο -18 (6-24, 
7’) στην πρώτη περίοδο (16-27, 
10’), αλλά με επιμέρους 18-4 
πήραν τα «ηνία» (από 21-34, 
39-38, 18’) και πήγαν στα απο-
δυτήρια με το υπέρ τους 44-40 
(20’).
Στην τρίτη περίοδο οι διεθνείς 
μας έφτασαν στο +9 (55-46, 25’), 
αλλά οι αντίπαλοι «ροκάνισαν» 
την διαφορά και ισοφάρισαν (59-
59, 29’), με τον Ρογκαβόπουλο να 
γράφει το 65-61 στο 30’.
Στο τέταρτο δεκάλεπτο κρίθη-
καν όλα και οι «τρικολόρ» πήραν 
ξανά... κεφάλι στο σκορ (70-72, 
34’), κι έκτοτε δεν κινδύνεψαν 
ξανά, φτάνοντας στη νίκη (81-86).
Από την «γαλανόλευκη», ο 
Ρογκαβόπουλος είχε 21 πόντους, 
4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Αρσε-
νόπουλος πρόσθεσε 15 πόντους, 
ο  Σανδραμάνης έβαλε άλλους 
12 και ο Γάργαλης μέτρησε 10 
πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 
ασίστ.
Για τους νικητές, μεγάλη εμφά-
νιση έκανε ο Αγιάγι με 31 
πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 
κλεψίματα. Ο Γιοβό μέτρησε 
19 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 
ασίστ. Ο Τσουπά είχε 16 πόντους 
και ο Ντιμαντσέ πρόσθεσε 11 
πόντους και πήρε 9 ριμπάουντ.
Τα Δεκάλεπτα: 16-27, 44-40, 

65-61, 81-86.

Με την Ισπανία η Εθνική
Η Ισπανία θα είναι ο αντίπα-
λος της Εθνικής Εφήβων στο 
EuroBasket για τις θέσεις 9-16 
έπειτα από την ήττα της «ρόχα» 
από το Μαυροβούνιο με 83-78.  
Το εμπόδιο της Γαλλίας αποδεί-
χτηκε απροσπέλαστο για την 
Εθνική Εφήβων που έμεινε εκτός 
προημιτελικών και πλέον θα 
διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό 
πλασάρισμα στη διοργάνωση, 
αρχής γενομένης από τον αγώνα 
με την Ισπανία για τις θέσεις 9-16 
(3/8, 14:00).
Οι Ίβηρες ηττήθηκαν από το 
Μαυροβούνιο που έκανε την 
έκπληξη και προκρίθηκε στις 
οκτώ καλύτερες ομάδες του 
τουρνουά στέλνοντας τη «ρόχα» 
πάνω στην Ελλάδα.
Αν η Εθνική επικρατήσει των 
Ισπανών, θα διεκδικήσει μία από 
τις θέσεις 9-12. Σε περίπτωση 
ήττας, υπάρχει κίνδυνος υποβι-
βασμού αφού οι ομάδες που θα 
τερματίσουν στις θέσεις 14-16 θα 
πέσουν στη Β’ Κατηγορία.
Τα προημιτελικά του EuroBasket 
Εφήβων
Λετονία - Μεγάλη Βρετανία
Ρωσία - Λιθουανία
Γαλλία - Μαυροβούνιο
Γερμανία - Σερβία

Δεύτερη νίκη της Εθνικής 
Παίδων σε τουρνουά
Η Εθνική Παίδων έκανε τη δεύ-
τερη νίκη της στο τουρνουά του 
Νόβι Σαντ. Μετά τη Ρωσία επι-
βλήθηκε και της Τουρκίας με 
58-55. Αύριο η ελληνική ομάδα 
επιστρέφει στην Αθήνα.
Τα δεκάλεπτα: 18-14, 31-22, 
51-35, 58-55
Ελλάδα (Παπαδόπουλος): Φίλ-
λιος 5, Νικολαιδης 3, Κολοβέρος 
13, Βησσαρίου, Κωστόπουλος, 
Πράπας, Φιλίππου 4, Παπασά-
βογλου 10, Καλόγηρος 12, Τόλιας 
2, Καραμανλής 2, Κουρουπάκης 
5, Τσάμης 2
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