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Στο… κόκκινο οι ελληνορωσικές σχέσεις

Σ
το… κόκκινο παραμένουν οι ελληνορωσικές 
σχέσεις. Λίγες ημέρες μετά τα ρωσικά αντί-
ποινα για τις απελάσεις διπλωματών, η Μόσχα 
ζητά εξηγήσεις για την άρνηση χορήγησης βί-

ζας σε κληρικούς της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Aυτήν την εβδομάδα, αρκετοί κληρικοί της Ρωσικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας ανέφεραν ότι ο Έλληνας Γενι-
κός Πρόξενος αρνήθηκε τη χορήγηση βίζας χωρίς να 
τους παράσχει εξηγήσεις.
Η Μόσχα έχει ζητήσει από την ελληνική πρεσβεία να 
αποσαφηνίσει την κατάσταση γύρω από τη φερόμενη 
άρνηση χορήγησης βίζας σε κληρικούς της Ρωσικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος 
του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχά-
ροβα.
Νωρίτερα, αυτήν την εβδομάδα, αρκετοί κληρικοί της 
Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ανέφεραν ότι ο Έλλη-
νας Γενικός Πρόξενος τους είχε αρνηθεί τη χορήγηση 
βίζας χωρίς να τους παράσχει εξηγήσεις.
«Έχουμε στέλει τη σχετική επισήμανση στην Πρε-
σβεία της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Μόσχα, ζητώ-
ντας να σχολιάσει σχετικά με την κατάσταση, είτε 
να επιβεβαιώσει είτε να απορρίψει (σ.σ. την πληρο-
φορία)… Αναμένουμε αντίδραση από την ελληνική 
πλευρά», σημείωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού 
υπουργείου Εξωτερικών στη διάρκεια ενημέρωσης 
Τύπου.
Παράλληλα, επεσήμανε πως οποιαδήποτε διάκριση 
στις εκδόσεις βίζας είναι απαράδεκτη.
«Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί πάντα 
στενά την κατάσταση γύρω από τις εκδόσεις βίζας για 
τους Ρώσους πολίτες. Ασφαλώς, οποιαδήποτε διά-
κριση όσον αφορά στην έκδοση κάποιας βίζας, είτε 
έχει να κάνει με τη χώρα, είτε με το επάγγελμα είτε με 
τη θρησκεία, είναι απαράδεχτη», δήλωσε η ίδια.

Τα ρωσικά αντίποινα
Μετά τις απελάσεις δύο Ρώσων διπλωματών της πρε-
σβείας στην Αθήνα και την απαγόρευση εισόδου 
στη χώρα ακόμη δύο Ρώσων αξιωματούχων, στις 6 
Αυγούστου 2018 ήρθε η «απάντηση» της Ρωσίας.
Με εντολή του Σεργκέι Λαβρόφ, απελάθηκαν ο εμπο-
ρικός ακόλουθος της Ελλάδας και ο υπεύθυνος επι-
κοινωνιών. Παράλληλα, την είσοδο στη Ρωσία απα-
γόρευσαν στον Γιώργου Σακελλαρίου, διευθυντή του 
πολιτικού γραφείου του Νίκου Κοτζιά.
Οι σχετικές ανακοινώσεις έγιναν στον Έλληνα πρέσβη 
της Μόσχας, Ανδρέα Φρυγανά, ο οποίος κλήθηκε από 

το ρωσικό ΥΠΕΞ για να δώσει εξηγήσεις για τις «μη 
φιλικές ενέργειες της Αθήνας» κατά τη διάρκεια των 
προηγούμενων εβδομάδων. Εκείνος, από την πλευρά 
του, παρουσίασε τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνη-
σης, υποβάλλοντας υπόμνημα.
Η κλήση του αφορούσε την απόφαση της ελληνι-
κής κυβέρνησης να προχωρήσει στην απέλαση δύο 
Ρώσων διπλωματών της ρωσικής πρεσβείας στην 
Αθήνα, αλλά και την απαγόρευση της εισόδου στη 
χώρα ακόμη δύο Ρώσων αξιωματούχων. Είχε προη-
γηθεί η αποκάλυψη πως Ρώσοι διπλωμάτες σχεδίαζαν 
να μπλοκάρουν τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Οργή της Μόσχας για δημοσίευμα περί 
οργάνωσης επεισοδίων στη ΔΕΘ
Την έντονη αντίδραση της Μόσχας προκάλεσε δημο-
σίευμα εφημερίδας, σχετικά με άρθρο της εφημε-
ρίδας Kontra News που δημοσιεύθηκε στις 23 Ιου-
λίου, ανήμερα της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, και 

το οποίο ανέφερε ότι η Μόσχα ετοιμάζει ταραχές στη 
Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ τον Σεπτέμ-
βριο.
Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της 
Ρωσίας, κάνει λόγο για «εχθρικές και ηλίθιες επιθέ-
σεις», υπογραμμίζοντας ότι ουδέποτε παραβίασε την 
δημόσια τάξη και την κρατική ασφάλεια της Ελλάδας.
Ειδικότερα, η δήλωση του ρωσικού υπουργείου Εξω-
τερικών που αναρτήθηκε στο Twitter αναφέρει: «Δεν 
υπάρχει κανένας λόγος αλήθειας”σε αυτό το δήθεν 
δημοσίευμα, δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, προ-
σθέτοντας ότι «η Ρωσία ποτέ δεν παραβίασε την κυρι-
αρχία, τη δημόσια τάξη, ή την Κρατική Ασφάλεια της 
Ελλάδας”. Τέτοιες εχθρικές και ηλίθιες επιθέσεις προς 
την Ρωσία, είναι «ντροπή για την Ελληνική δημοσι-
ογραφία, και φαίνονται παράλογες, «ενάντια στον 
σεβασμό μας προς την Αθήνα, ως ισότιμο εταίρο».
Στην αναλυτική ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουρ-
γείο φέρνει ως παράδειγμα τη φετινή 25η επέτειο από 
την υπογραφή του Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας 
μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας.
«Αυτό είναι το κύριο έγγραφο που καθορίζει τους 
βασικούς άξονες της διμερούς συνεργασίας των δύο 
χωρών. Αντανακλώντας τους ξεκάθαρους στενούς 
φιλικούς δεσμούς μεταξύ των χωρών και των λαών 
μας, το Σύμφωνο διασφαλίζει τη συνέχισή τους και 
τη μη επικράτηση καιροσκοπικών διαφοροποιήσεων. 
Επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητα και φιλοδοξία 
των δύο κρατών να ενισχύσουν ενεργά και σταθερά 
τις σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ανάπτυξης σε 
όλους τους τομείς στη βάση των αρχών σεβασμού της 
πολιτικής ανεξαρτησίας, της κυριαρχικής ισότητας, 
της εδαφικής ακεραιότητας, της μη παρέμβασης στις 
εσωτερικές υποθέσεις και του αμοιβαίου οφέλους», 
αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.
«Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές μας καθοδηγούν 
στην εργασία για την περαιτέρω επέκταση της συνερ-
γασίας», επισημαίνεται.
Επιπροσθέτως, υπογραμμίζει ότι η φετινή χρονιά 
σηματοδοτεί την 190η επέτειο από την έναρξη των 
ρωσο-ελληνικών διπλωματικών σχέσεων.
«Οι χώρες μας συνδέονται από δεσμούς και κοινές 
αξίες αιώνων, θρησκευτική αλληλεπίδραση, κοινή 
ιστορία. Η Ρωσία ποτέ δεν παραβίασε την εθνική 
κυριαρχία, τη δημόσια τάξη ή την κρατική ασφά-
λεια της Ελλάδας», τονίζει το ρωσικό υπ. Εξωτερικών, 
θέτοντας το ερώτημα γιατί η Ρωσία να εμπλακεί σε 
ταραχές στην Ελλάδα», καταλήγει.

«Οιαδήποτε διάκριση σ την 
έκδοσ η  βί ζ α,  ε ί τ ε  λόγω 
ε θ ν ι κό τ η τ α ς  ε ί τ ε  λ ό γ ω 
επαγγέλματος, είναι απαράδεκτη» 
δήλωσε η εκπρόσωπος του 
ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα
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Η 
Αθήνα ξεχωρίζει ανάμεσα στις ευ-
ρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά για 
αρνητικό λόγο, καθώς σύμφω-
να με τις εκτιμήσεις μιας νέας δι-

εθνούς επιστημονικής μελέτης, θα γνωρίσει 
στο μέλλον την μεγαλύτερη αύξηση τόσο σε 
καύσωνες όσο και σε ξηρασίες, σε σχέση με 
όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης.
Οι ερευνητές της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου του Νιούκασλ, με επικεφα-
λής τη Σέλμα Γκουερέιρο, που έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση στο περιοδικό περι-
βαλλοντικών ερευνών «Environmental 
Research Letters», χρησιμοποίησαν όλα τα 
διαθέσιμα κλιματικά μοντέλα (με βάση τρία 
σενάρια) για να προβλέψουν πώς θα εξε-
λιχθούν σε 571 ευρωπαϊκές πόλεις έως το 
2050 ή το 2100 τρία βασικά φαινόμενα: οι 

πλημμύρες, οι ξηρασίες και οι καύσωνες.
Η μελέτη προβλέπει αύξηση της μέγιστης 
θερμοκρασίας και χειρότερους καύσω-
νες και στις 571 πόλεις (ακόμη και με το πιο 
αισιόδοξο από τα τρία σενάρια), αυξημένη 
ξηρασία ιδίως στη Νότια Ευρώπη, αύξηση 
στις πλημμύρες ιδίως στη βορειοδυτική 
Ευρώπη και γενικότερη επιδείνωση των κιν-
δύνων από ακραία καιρικά φαινόμενα στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις.
Οι επιστήμονες προβλέπουν ότι μερικές 
περιοχές του ευρωπαϊκού Νότου μπορεί 
να βιώσουν ξηρασίες έως 14 φορές χειρό-
τερες από τις σημερινές. Οι πέντε πόλεις 
με τις μεγαλύτερες προβλεπόμενες αυξή-
σεις ξηρασίας είναι κατά σειρά η Αθήνα, 
η Λισαβόνα, η Μαδρίτη, η Λευκωσία και 
η Σόφια.

«Βιβλική καταστροφή» προβλέπουν 
οι επιστήμονες για την Ελλάδα

Στους 93 οι νεκροί από τη 
φωτιά στο Μάτι

Στους 93 ανεβαίνει ο αριθμός των 
νεκρών της ανείπωτης τραγωδίας 
από τη φωτιά της 23ης Ιουλίου στο 
Μάτι.

Τ
ο πρωί της Πέμπτης 8 Αυγούστου 
ακόμη μια γυναίκα ηλικίας 78 ετών 
που νοσηλευόταν, σύμφωνα με το 
υπουργείο Υγείας,  στην Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας του  Σισμανόγλειου 
νοσοκομείου, υπέκυψε. 
Στην ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας 
αναφέρεται ότι η 78χρονη γυναίκα είχε 
υποστεί εγκαύματα από τη φωτιά στο 
Μάτι αλλά είχε επιβαρυμένο ιατρικό ιστο-
ρικό. 
Την εκδοχή ότι η 93η νεκρή της ανείπω-
της τραγωδίας νοσηλεύοταν σε Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας διαψεύδει ο πρόε-
δρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργα-
ζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Σύμ-
φωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, η 78χρονη 
γυναίκα που κατέληξε έπειτα από 17 ημέ-
ρες στο νοσοκομείο δεν νοσηλευόταν 
σε Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας αλλά βρι-
σκόταν σε απλό θάλαμο 
νοσηλείας στη Β Πνευμο-
νολογική Κλινική.
Σύμφωνα με το υπουρ-
γείο Υγείας, 34 εγκαυ-
ματίες νοσηλεύονται σε 
νοσοκομεία της Αττικής, 
εκ των οποίων οι 6 είναι διασωληνωμένοι 
σε ΜΕΘ. Ένα παιδί εξακολουθεί να νοση-
λεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία 
Σοφία».

Κάηκε ολοσχερώς το 70% του οι-
κισμού στο Μάτι
Το 70% κάηκε ολοσχερώς και το υπόλοιπο 
30% του οικισμού στο Μάτι κάηκε μερι-
κώς ή καθόλου, σύμφωνα με χάρτη που 
δημοσιεύει το Κέντρο Διαχείρισης Φυσι-
κών Καταστροφών «BEYOND» του Ινστι-
τούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Δια-
στημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης 
(ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών (ΕΑΑ).
Όπως αναφέρει «η αναλυτική φωτο-ερ-
μηνεία των αεροφωτογραφιών αυτών, 
οι οποίες ελήφθησαν 2 ημέρες μετά την 
πυρκαγιά, οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι 
από την καλυφθείσα έκταση ποσοστό 
επιφανείας της τάξης του 70% αντιστοι-

χεί σε πλήρως καμένες εκτάσεις και της 
τάξης του 30% αντιστοιχεί σε μερικώς ή 
μη καμένες εκτάσεις». Επισημαίνει πως 
«ο ορθοφωτοχάρτης καλύπτει συνολική 
έκταση 4.318 στρεμμάτων και συντάχθηκε 
με αξιοποίηση των αεροφωτογραφιών 
υπερυψηλής ανάλυσης, που ελήφθησαν 
στις 25/07/2018 με χρήση Συστημάτων μη 
Επανδρωμένου Αεροσκάφους (ΣμηΕΑ)/
UAV τύπου «Falcon», σε συνεργασία με 
την εταιρεία «Άρτεμις-Aerosurvey»».
Ο χάρτης είναι αποκαλυπτικός για το μέγε-
θος της υλικής καταστροφής από την 
πολύνεκρη πυρκαγιά που έχει αφήσει 
πίσω της επίσημα 88 νεκρούς, μετά και το 
θάνατο της μητέρας του νεκρού βρέφους.

Παππάς για φονικές πυρκαγιές: 
Να ωριμάσουμε πολίτες, δημοσι-
ογράφοι και πολιτικές δυνάμεις
«Η πύρινη τραγωδία είναι η πιο δύσκολη 
στιγμή από όταν αναλάβαμε την διακυ-
βέρνηση της χώρας» αναφέρει ο υπουρ-
γός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς σε ανάρ-

τησή του στο Τwitter σημειώ-
νοντας ωστόσο ότι μέσα στην 
οδύνη έχει επιδειχθεί μία 
αξιοσημείωτη διαχειριστική 
επάρκεια και ότι για να μην 
επαναληφθεί μια ανάλογη 
τραγωδία θα πρέπει να ωρι-
μάσουν οι πολίτες, οι δημο-
σιογράφοι και οι πολιτικές 

δυνάμεις.
«Ο ESM εκταμίευσε την 5η και τελευταία 
δόση προς την Ελλάδα. Στις 20 Αυγούστου 
η χώρα βγαίνει από τα μνημόνια παρά 
τους ευσεβείς πόθους ΝΔ-ΠΑΣΟΚ πως δεν 
θα τα καταφέρουμε. Πόνταραν στην απο-
τυχία της χώρας. Έχασαν».
«Η πύρινη τραγωδία είναι η πιο δύσκολη 
στιγμή από όταν αναλάβαμε την διακυ-
βέρνηση της χώρας.Χωρίς περιστροφές.
Μέσα στην οδύνη έχει επιδειχθεί μία αξι-
οσημείωτη διαχειριστική επάρκεια.Το 
ζήτημα είναι να ωριμάσουμε -πολιτικές 
δυνάμεις, δημοσιογράφοι, πολίτες- για να 
μην επαναληφθεί».
«Παίρνουμε συγκεκριμένες πρωτοβου-
λίες και τολμάμε να κάνουμε τομές. Στον 
αντίποδα η ΝΔ κρύβεται πίσω από το ψευ-
δές και χαιρέκακο επιχείρημα ότι κρύψαμε 
τους νεκρούς και τολμά να αντιγυρίσει 
ότι δε λύσαμε το πρόβλημα της άναρχης 
δόμησης τα τρία τελευταία χρόνια».
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Παρά τη θύελλα που έχει ξεσπάσει, ο Παύλος Πολάκης όχι μόνο δεν παίρνει πίσω τη δήλωσή του 
για τα θύματα από τη φωτιά στο Μάτι αλλά επιτίθεται με ύβρεις στα ΜΜΕ

Κ
αμία διάθεση μεταμέλειας για τη 
δήλωσή του ότι «ο τελικός αριθ-
μός των θυμάτων (σ.σ. από τη φω-
τιά στο Μάτι) θολώνει την εικόνα(-

σ.σ. αποτελεσματικότητας του κράτους)» 
δεν δείχνει ο Παύλος Πολάκης παρά τη θύ-
ελλα αντιδράσεων τόσο από τα κόμματα 
της αντιπολίτευσης όσο και από τους χρή-
στες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Σε μια μακροσκελή ανάρτησή του στο 
Facebook ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας 
όχι μόνο δεν ανακαλεί τη δήλωσή του αλλά 
αφενός δεν θεωρεί ασέβεια τη χρήση του 
ρήματος «θολώνω» (ή «μαυρίζω» όπως 
προέκυψε μετά την αλλαγή από το Αθηνα-
ϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων) επιτίθεται στα 
μέσα ενημέρωσης κατηγορώντας τα για 
λάσπη και για «χάος, ανασφάλεια, αποστα-
θεροποίηση και πτώση της κυβέρνησης».
Στην ίδια ανάρτηση ο Παύλος Πολάκης δεν 
δίνει καμία απάντηση στα όσα έχουν απο-
καλύψει συνδικαλιστές και εργαζόμενοι σε 
νοσοκομεία για τον χρόνο μεταφοράς των 
πρώτων νεκρών πριν το σόου του συντονι-
στικού της «μαύρης Δευτέρας» αλλά αντί-
θετα επιμένει ότι η ανακοίνωση για τους 
20 νεκρούς έγινε μόλις επιβεβαιώθηκε η 
εικόνα της καταστροφής.
Ο αναπληρωτής υπ. Υγείας επιρρίπτει 
ευθύνες στα ΜΜΕ και για το αλαλούμ με 
τον αριθμό των νεκρών χωρίς να απαντά 
γιατί μετά από τόσες ημέρες οι αρχές αντί 
να ανακοινώνουν ονόματα και στοιχεία των 
θυμάτων και των ανγοούμενων, επιδίδο-
νται σε ένα παιχνίδι αριθμών και λέξεων 
για να θολώνουν την εικόνα σχετικά με τον 
αριθμό των θυμάτων από την καταστρο-
φική φωτιά της 23ης Ιουλίου.
Η απάντηση του Παύλου Πολάκη έχει ως 
εξής:
Λοιπόν, ακούστε καλά επιτελεία των ΜΜΕ 
της διαπλοκής ,επειδή εχω βαρεθεί αυτές 
τις μέρες τη διαστρέβλωση ,τον πόλεμο ,τη 
Χολη ,το μίσος ,τη λυσσώδη λαχτάρα σας 
να ρίξετε τη κυβέρνηση αξιοποιώντας με 
τη μεγαλύτερη δημοσιογραφική τυμβω-
ρυχία που έχει να επιδείξει η παγκόσμια 
ιστορία ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ της 
23ης Ιουλίου !!!
Ορμήσατε σαν ύαινες να κατασπάραξετε 
ότι κινείται διαστρεβλώνοντας λόγια,παί-

ζοντας με τα λεπτά ,κατασκευάζοντας φεικ 
νιους ,ανεβάζοντας φωτογραφίες με πτώ-
ματα ,υποτιμώντας την αλληλεγγύη του 
κόσμου,μην προβάλλοντας τα μέτρα ανα-
κούφισης ,διασπείροντας ψεύδη για τους 
Πυροσβεστες τους λιμενικούς το εκαβ ,τις 
υπηρεσίες της Περιφερειας ,μπερδεύο-
ντας επίτηδες τον αριθμό των νεκρών με 
τον αριθμό των σάκων που μεταφέρθηκαν 
στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες ,με ΕΝΑΝ 
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΧΟ :
Οχι την ανάδειξη της αλήθειας ,οχι τη θλίψη 
για τους νεκρούς ,οχι την αντιμετώπιση 
άμεσα και μακροπρόθεσμα των αποτε-
λεςματων και των αιτιών αυτών των τρα-
γωδιών
ΑΛΛΑ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΧΑΟΣ ,ΑΝΑ-
ΣΦΑΛΕΙΑ ,ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ !!
Μέσα σε αυτόν τον ορυμαγδό είχα την 
τιμητική μου απο σας !
Δεν μπορέσατε να ψελλίσετε ΜΙΣΗ ΚΟΥ-

ΒΕΝΤΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ τις πρώτες πέντε μέρες 
μετα την καταστροφή για την ετοιμότητα 
και το βαθμό ανταπόκρισης του δημοσίου 
συστήματος υγείας την ώρα της κρίσης που 
μετέφερε με το εκαβ και περιέθαλψε στα 
νοσοκομεία 187 ασθενείς και εκατοντά-
δες άλλους στο λιμάνι της ραφήνας ,και στα 
κέντρα υγείας της περιοχής !!!
Γι αυτο αρχίσατε με τους μηχανισμούς της 
μαύρης προπαγάνδας ,
(μετα απο πέντε μέρες )
-να χρησιμοποιείτε και να διαδίδετε σε Σαιτ 
και ΜΜΕ περυσινές μου δηλώσεις για τη 
φωτιά της Ζακυνθου ως φετινές
-,να κατασκευάζετε ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ λογαρια-
σμούς μου στο τουιτερ με ανύπαρκτες 
δηλώσεις μου ,
-να βάζετε λαμόγια και απολυμένους λόγω 

κακουργημάτων να δηλώνουν πως οι υπη-
ρεσίες του Κεελπνο δεν δούλευαν ,
-κομματικούς εγκάθετους συνδικαλιστές 
της Ποεδην και του Σωματειου Αθήνας του 
ΕΚΑΒ που σδεν έχουν δουλέψει ποτέ στη 
ζωη τους ,να δηλώνουν απίθανα πράγματα 
για νεκρούς να βγάζουν φωτογραφίες με 
νεκροσακους,να παίζουν με ώρες αφίξεων 
ασθενοφόρων ,να υποτιμούν και να υπο-
νομεύουν το ηρωικό έργο των συναδέλ-
φων τους εκαβιτων ,γιατρών και νοσηλευ-
τών
-να καλείτε να παραιτηθώ εγω ,οι άλλοι 
υπουργοί ,ο Τσιπρας, γιατι δεν είπαμε 
για νεκρούς την ώρα της σύσκεψης όταν 
ΜΟΛΙΣ επιβεβαιώσαμε την εικόνα της 
καταστροφής βγήκε με τον πιο επίσημο 
τροπο ο κυβερνητικός εκπροςωπος να 
δηλώσει την ύπαρξη «πάνω απο είκοσι 
νεκρών» στις 2.30 τη νύχτα της Δευτέρας .
-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ επεισόδιο το σημερινό με τη 
συνέντευξη μου στο ΑΠΕ που δεν λέτε τι 
λέω ,αλλα μου καταλογίζετε ασέβεια(!!!!) 
στους νεκρούς παίζοντας με το «θολωνω» 
και το «μαυρίζω» !!!
ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΑ ΛΟΙΠΟΝ ρετάλια της 
δημοσιογραφίας και εκπρόσωποι της ΝΔ 
και του ΠΑΣΟΚ :
-Εμένα η ΨΥΧΗ μου ΜΑΥΡΙΣΕ απο την 
απώλεια των ανθρωπίνων ζωών γιατι 18 
χρόνια ΕΧΩ δώσει χιλιάδες ώρες απο τη 
ζωη μου για να σώσω ανθρώπους στο 
χειρουργειο και στις Μονάδες εντατικής 
θεραπείας ΚΑΙ ΞΕΡΩ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ 
ΧΑΝΕΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ !!!
-Εσάς ομως έχει ΘΟΛΩΣΕΙ το μάτι σας απο 
το ΜΙΣΟΣ απέναντι σε αυτή τη κυβέρνηση 
που σας έκοψε το τσάμπα χρήμα διαφήμι-
σης ,δεν σας αφήνει να κάνετε «δουλειές 
«,βγάζει τη χώρα απ τα μνημόνια και τη 
χρεωκοπία που η κλεψιά των πολιτικών και 
οικονομικών σας αφεντικών την ερριξε !!!!!
ΓΙ ΑΥΤΟ ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ 
ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΕΤΕ Ο ΛΑΟΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙ-
ΝΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΔΕΙΞΕΙ ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΟΠΩΣ 
ΠΡΕΠΕΙ !!
Είμαστε πολύ καθαροί για να μπορέσετε να 
μας βρωμίςετε με τη λάσπη σας .
Η 21η Αυγουστου ειναι κοντά όση τυμβω-
ρυχία και να κάνετε...
Παύλος Πολάκης αν Υπ υγείας

Αμετανόητος ο Πολάκης για το «ο 
αριθμός των νεκρών θολώνει την 
αποτελεσματικότητα του κράτους» 

Washington Post: «H 
Ελλάδα έχει ακόμη 
τέσσερις δεκαετίες 
λιτότητας»

Η Ελλάδα έχει ακόμα μεγάλο χρέος, μικρή 
ανάπτυξη και πολύ εύθραυστο ιδιωτικό τομέα 
για να μπορεί να υποστηρίζει για πολύ ότι δεν θα 
χρειαστεί περισσότερη βοήθεια

Μ
ετά από οκτώ χρόνια προγραμμάτων διά-
σωσης και αδιεξόδων και... ακόμη περισ-
σότερων μνημονίων, η ελληνική οικονομία 
είναι έτοιμη να σταθεί και πάλι στα πόδια 

της. Ή τουλάχιστον ό,τι έχει απομείνει από αυτήν», α-
ναφέρει σε δημοσίευμά της η αμερικανική εφημερίδα 
Washington Post, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τη 
λήξη του προγράμματος έχει ήδη ξεκινήσει.
Μεταξύ άλλων, η εφημερίδα τονίζει ότι παρότι η Ελλάδα 
ετοιμάζεται να βγει από το μνημόνιο και στο εξής δεν 
θα χρειάζεται επιπλέον οικονομική βοήθεια, αυτό δεν 
σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί στο πιο μακρινό μέλλον. 
Όπως προκύπτει από την τελευταία έκθεση του ΔΝΤ, 
ακόμη και με χαμηλότερα επιτόκια και με παράταση 
στην αποπληρωμή των δανείων, το ελληνικό χρέος  είναι 
ακόμη υπέρογκο, η ανάπτυξη είναι πολύ χαμηλή και 
οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν εύθραυστες. Σύμ-
φωνα με το δημοσίευμα, όλα αυτά συνηγορούν στο ότι 
η Ελλάδα θα έχει και πάλι ανάγκη από εξωτερική οικονο-
μική ενίσχυση κάποια στιγμή στο μέλλον.
«Το χειρότερο όλων είναι όμως άλλο: Η Ευρώπη μπορεί 
πλέον να πανηγυρίζει πως η Ελλάδα συνιστά και αυτή 
ένα success story, αλλά στην πραγματικότητα, η χώρα 
αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές αποτυχίες 
της ιστορίας», συνεχίζει το δημοσίευμα, το οποίο τονί-
ζει ότι εκτός από μικρά κρατίδια, όπως το Σαν Μαρίνο, 
υπάρχουν μόλις τέσσερις χώρες που έχουν βιώσει μεγα-
λύτερη ύφεση από την ελληνική, τα τελευταία 10 χρόνια: 
Η Λιβύη, η Υεμένη, η Βενεζουέλα και η Ισημερινή Γουι-
νέα. Μάλιστα, οι δύο πρώτες ήρθαν αντιμέτωπες με τη 
φρίκη του εμφυλίου πολέμου και του αλληλοσπαραγ-
μού, ενώ οι άλλες δύο, πετρελαιοπαραγωγές δικτατορίες 
με ανίκανες και διεφθαρμένες ηγεσίες, έχουν συμβάλει 
στην επιδείνωση της πετρελαϊκής κρίσης.
Παρά τις εσωτερικές πολιτικές αναταραχές, οι οποίες 
πήραν τη μορφή ένοπλης σύρραξης με τη συμμετοχή 
της Ρωσίας το 2014, ακόμη και η Ουκρανία, η οικονομία 
της οποίας είχε δεχτεί ένα ισχυρό πλήγμα το 2009, είχε 
καλύτερες επιδόσεις από την Ελλάδα. Επιπλέον, Δεν είναι 
τυχαίο ότι η ουκρανική οικονομία παρουσιάζει συρρί-
κνωση επιπέδου 17,8% από το 2008, τη στιγμή που από 
το ίδιο χρονικό διάστημα η Ελλάδα μετρά ύφεση 23,6%.
Αναφορικά με το μέλλον της χώρας, συνεχίζει η εφη-
μερίδα, η Ελλάδα έχει δεσμευθεί να παράγει πρωτο-
γενή πλεονάσματα σε επίπεδο τουλάχιστον 2,2% του 
ΑΕΠ της έως το 2060. «Ναι, σωστά καταλάβατε: Τέσσε-
ρις δεκαετίες λιτότητας περιμένουν ακόμη την Ελλάδα. 
Αυτή είναι η επιτυχία για την οποία μιλά η Ευρώπη: Μια 
οικονομία που παρουσίασε τέτοια ύφεση, όπως μία 
χώρα που μόλις έχει βγει από πόλεμο», καταλήγει το 
δημοσίευμα.

επικαιρότητα
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Ο υπουργός Εθνικής 
Άμυνας συναντήθηκε 
με τον ομόλογό του 
από το Κατάρ ο οποίος 
εξέφρασε ενδιαφέρον 
να μεσολαβήσει στην 
Τουρκία με σκοπό 
την απελευθέρωση 
του ανθυπολοχαγού 
Μητρετώδη και του 
λοχία Κούκλατζη που 
είναι φυλακισμένοι 
επί 162 ημέρες στην 
Αδριανούπολη

Σ
την αναβάθμιση των δι-
μερών σχέσεων Ελλά-
δας και Κατάρ, τους δύο 
Έλληνες στρατιωτικούς 

που κρατούνται στην Τουρκία, 
καθώς και στις φονικές πυρκα-
γιές στην ανατολική Αττική ανα-
φέρθηκαν οι υπουργοί Εθνικής 
‘Αμυνας των δύο χωρών, Πά-
νος Καμμένος και Dr. Khalid Al - 
Attiyah, σε δηλώσεις τους μετά 
τη συνάντησή τους στην Αθήνα.
Ειδικότερα, ο Πάνος Καμμένος 
ευχαρίστησε τον ομόλογό του 
από το Κατάρ για την συμπα-
ράσταση της χώρας του στην 
Ελλάδα σχετικά με το ζήτημα 
των δύο Ελλήνων σ τρατιωτι-

κών που κρατούνται από τον 
Μάρτιο στις φυλακές της Αδρι-
ανούπολης.
«Γνωρίζοντας τ ις σχέσεις που 
έχει το Κατάρ με την Τουρκία, 
ο ίδιος ο υπουργός κατά την 
τελευταία μας επίσκεψη έδειξε 
ενδιαφέρον για να μεσολαβή-
σει για την απελευθέρωση των 
δύο στρατιωτικών», τόνισε ο 
κ.Καμμένος.
Με τη σειρά του, ο κ. Dr. Khalid 
Al - Attiyah, εξέφρασε τα συλ-
λυπητήρια και την αμέρισ τη 
συμπαράσταση του προς τον 
ελληνικό λαό με αφορμή την 
τραγωδία στο Μάτι.
Ο Πάνος Καμμένος εξέφρασε, 
παράλληλα, τη βούληση της 
Ελλάδας να συμβάλλε ι σ την 
επίλυση του προβλήματος του 
Κατάρ με το συμβούλιο συνερ-
γασίας του Κόλπου.
Επίσης,  υπε νθύμισε ότ ι  το 
Κατάρ ήταν η μοναδική χώρα 
που επένδυσε σ τη χώρα μας 
κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Οι υπουργοί Εθν ικής ‘Αμυ-
νας των δύο χωρών εξήραν το 
επίπεδο της διμερούς συνερ-
γασίας - τεχνολογικό, οικονο-
μικό, κλπ, και συμφώνησαν 
στην αναβάθμιση των διμερών 
σχέσεων στο επίπεδο της αμυ-

ντικής βιομηχανίας, ιδιωτικής 
και κρατικής. Επίσης, συμφώ-
νησαν στην εκπαίδευση πιλό-
των του Κατάρ στην Ελλάδα.

Κουβέλης: Βαρβαρότητα 
δικαίου η κράτηση των 
δύο στρατιωτικών
Η συνε χ ιζόμε νη παράνομη 
κράτηση των δύο Ελ λήνων 
σ τρατ ιωτ ικών σ τ ις φυλακέ ς 
υψίστης ασφαλείας της Ανδρι-
ανούπολης, αποτελεί βαρβα-

ρότητα δικαίου, επισήμανε 
με ταξύ άλλων ο αναπληρω-
τής υπουργός Εθνικής Αμυνας 
Φώτης Κουβέλης.
Ο κ. Κουβέλης, μιλώντας σ τον 
τηλεοπτ ικό σ ταθμό «Εψιλον», 
χαρακτήρισε λανθασμένη την 
τακτική του Τούρκου προέδρου 
να εν τάξει σ τα πολλαπλά προ-
βλήματα εξωτερικής πολιτ ικής 
που αντιμετωπίζει η γείτονα , το 
θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών.
Επίσης, εκτίμησε ότι θα συνε-

χίσει την σκληρή ρητορική και 
προς τη χώρα μας, η οποία 
με ταξύ άλ λων έ χε ι ως σ τό -
χευση την παρουσία της Τουρ-
κίας σ την ευρύτερη περιοχή 
της κυπριακής ΑΟΖ.
Τέλος, ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Εθνικής Αμυνας, δήλωσε 
ότ ι επιλογή της κυβέρνησης 
ε ίναι  οι  εκ λογέ ς να γ ίνουν 
σ το τέ λος της συν ταγματ ικά 
προβλεπομένης τ ε τ ραε τούς 
θητείας της.

Καμμένος: Το Κατάρ θα μεσολαβήσει στην Τουρκία για την 
απελευθέρωση των δύο στρατιωτικών

επικαιρότητα
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O δημοσιογράφος Κώστας 
Γιαννακίδης αποχαιρετά τη Ρίκα 
Βαγιάνη

Η 
Ρίκα Βαγιάνη ήταν από τις δημο-
σιογράφους που στελέχωσαν α-
πό την πρώτη μέρα την ιστοσελίδα 
protagon. Στις ηλεκτρονικές σελί-

δες της για αρκετό καιρό η Ρίκα ξεδίπλωνε το 
πηγαίο ταλέντο της στο γράψιμο και επικοι-
νωνούσε με το κοινό που την ακολουθούσε 
πιστά σε ότι και αν έκανε. Σήμερα, ο συνάδελ-
φός της Κώστας Γιαννακίδης, συγκλονισμέ-
νος από τον θάνατό της την αποχαιρετά με ένα 
συγκινητικό κείμενο στο protagon.gr με τίτλο: 
«Η Ρίκα που φοβόταν το σκοτάδι».
Διαβάστε παρακάτω όσα έγραψε ο δημοσιο-
γράφος για την καλή του φίλη και συνάδελφο.
«Eχω αποσυντονιστεί τελείως. Δεν έπρεπε 
να είμαι ζωντανή σήμερα. Aλλα μου έλεγαν 
οι γιατροί. Τώρα πρέπει να ζήσω ζωή που 
δεν περίμενα». Αυτό η Ρίκα 
μου το είπε ακριβώς πριν 
από τρία χρόνια. Eνα καλο-
καιρινό μεσημέρι του 2015, 
λίγο μετά το δημοψήφι-
σμα. Eμεινα να την κοιτάζω 
κάπως αμήχανος. Αλλά η 
Ρίκα ήταν συνηθισμένη σε 
αυτά τα βλέμματα. Hξερε 
ότι συχνά βγάζει από το 
στόμα της λέξεις που έκαναν τον ακροατή να 
κοντοστέκεται, ειδικά όταν αργούσε να πιά-
σει το αστείο. Με τον καρκίνο έκανε χιούμορ. 
Μαύρο. Με τον εαυτό της έκανε επίσης χιού-
μορ. Αυτοσαρκαστικό. Την έλεγες και πειρα-
χτήρι. Χρησιμοποιούσε το χιούμορ ως αντί-
δοτο στην οδύνη που προκαλεί η ζωή σε 
ανθρώπους με τα δικά της μάτια. Γιατί η Ρίκα 
μέσα της ήξερε ότι η ζωή είναι πόνος. Και όλο 
της το ταξίδι ήταν μία προσπάθεια να συμβι-
βαστεί με αυτό.
Με το αστείο στο στόμα και τη θλίψη στο 
βλέμμα. Αντίο, Ρίκα Βαγιάνη. Η Ρίκα ήταν 
ένας από τους πιο εύστροφους και πολυτάλα-
ντους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή 
μου. Και αυτό δεν είναι μία υπερβολή προς 
τιμή της νεκρής. Το έλεγες όταν την έβλεπες 
για πρώτη φορά. Γεννημένη σταρ. Στα καλά 
της χρόνια ερχόταν από μακριά και έσερνε 
αύρα πίσω της. Γυναικάρα. Ομορφη, πληθω-
ρική, λαμπερή. Και όλο αυτό κάτω από ένα 
υπέροχο μυαλό, σπαρμένο με χιούμορ και 
ποτισμένο με το ταλέντο του γραφιά. Στη ζωή 

της, βέβαια, έκανε πολλά πράγματα: από ηθο-
ποιός ως τηλεπαρουσιάστρια. Αν μη τι άλλο, 
είχε αποφοιτήσει από τη Δραματική Σχολή 
του Εθνικού. Ωστόσο πάνω από όλα ήταν 
ένας γραφιάς με βαθιά ματιά και κοφτερό 
λόγο. Γεννημένη για αυτή τη δουλειά, το ήξερε 
και η ίδια. Μέσα στο κείμενο, μπορούσε να 
τα χωρέσει όλα: την πρόζα της ηθοποιού, το 
σκέρτσο της τηλεπαρουσιάστριας, την άποψη 
της δημοσιογράφου, το χιούμορ της. Εκανε, 
βέβαια, σπουδαία καριέρα, αλλά κάποια 
στιγμή τα έστειλε όλα στο διάολο, τα μάζεψε 
και πήγε στην Αυστραλία, ακολουθώντας τον 
άνδρα της. Η Ρίκα down under. Σε ένα ήσυχο 
προάστιο του Περθ. Θα τρελαθούμε, έτσι; Το 
έβρισκα τόσο αστείο, σχεδόν γελοίο.
Ετσι το έβλεπε και η ίδια. Σαν έναν περίεργο 
κυματισμό της ζωής που στο τέλος πάντα στη 
Σκιάθο, στο εξοχικό, θα καταλήξει. Εγραφε 
για τη Σκιάθο σε ένα από τα τελευταία της κεί-
μενα στο Protagon: «Τα παιδιά, οι μπαμπά-
δες, οι μαμάδες, ο Τεν-Τέν, η μαμά-μπουρ-

κίνι, ο Εμίρης, ο κακομοί-
ρης, τα μπακούρια, τα ζευ-
γάρια, τα μωρά, επίσης δεν 
δίνουν δεκάρα, βρεγμένοι 
από την ίδια θάλασσα, σκε-
πασμένοι από τα ίδια αστέ-
ρια που ανάβουν σιγά σιγά, 
σαν φωτάκια χριστουγεν-
νιάτικου δέντρου, με το 
φεγγάρι στα μισά του, κι ο 

μαλωμένος με τον εαυτό του Θεός, για μια 
στιγμή, μένει ακίνητος, να σκεφτεί πόσο 
μαλάκας είναι». Α, είναι πολλές οι στιγμές 
που ο Θεός σου επιτρέπει να κάνεις αντίστοι-
χες σκέψεις για αυτόν. Αυτή είναι μία τέτοια 
στιγμή, γεμάτη με το αφελές ερώτημα για 
την απώλεια ανθρώπων που κάνουν τη ζωή 
μας καλύτερη. Είναι ένα ανόητο ερώτημα, θα 
σχολίαζε η Ρίκα. Θα ήταν έξαλλη αν διάβαζε 
αυτό το κομμάτι –τα σιχαινόταν κάτι τέτοια. 
Το παρήγορο είναι πως έζησε πολλές ζωές 
μέσα σε μία. Ομως αυτό είναι ένα μέτρημα 
που πάντα κάνουν οι άλλοι και όχι εσύ ξάγρυ-
πνος, μετρώντας τις ανάσες, τις μέρες και τους 
χτύπους της μίας και μοναδικής καρδιάς σου. 
Πριν από τέσσερα χρόνια είχε γράψει ένα 
κομμάτι για τον γιο της, που φοβάται το σκο-
τάδι. Ευχόταν να γίνει ένα τριήμερο blackout: 
«Ισως, σε μια τέτοια εξαιρετική περίπτωση, 
ο Οδυσσέας να μάθει να μη φοβάται πια τo 
σκοτάδι. Ισως, (κάτι ακόμα πιο δύσκολο): να 
σταματήσω να το φοβάμαι κι εγώ». Πρόλα-
βες, Ρικάκι;

Το συγκινητικό κείμενο του protagon 
για τη «Ρίκα Βαγιάνη που φοβόταν το 
σκοτάδι» 

Ως άλλοι λουόμενοι ή θαμώνες των beach bar οι «ράμπο» βγαίνουν παγανιά να 
ξεσκεπάσουν υποθέσεις φοροδιαφυγής

Ελεγκτές με... μαγιό παριστάνουν 
τους τουρίστες για να «πιάσουν» 
φοροφυγάδες! 

Τ
ους τουρίστες υποδεύονται ελε-
γκτές κατά της φοροδιαφυγής, 
προκειμένου να ξεσκεπάσουν 
τους παραβάτες σε παραλίες και 

beach bar.
Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ του ο Alpha, 
σε πλάνα που έχουν καταγράψει οι ίδιοι 
επιχειρούν να πιάσουν τις παραβάσεις. 
Σε beach bar γνωστού νησιού, ο ένας από 
τους ελεγκτές, υποδυόμενος τον πελάτη, 
παραλαμβάνει αυτό που έχει παραγγεί-
λει και, ενώ το πληρώνει, δεν κόβεται 
απόδειξη.
Σε άλλο στιγμιότυπο, οι ελεγκτές κατα-
γράφουν παραλία, θέλοντας να δείξουν 
αν έχουν τοποθετηθεί ομπρέλες που, 
ίσως νοικιάζονται παράνομα, και μάλι-
στα σε προστατευόμενη περιοχή Natura.
Επίσης, παρουσιάζουν αποδείξεις οι 
οποίες φαίνεται να έχουν κοπεί από το 
ίδιο κατάστημα, αλλά να σε αυτές να ανα-
φέρονται διαφορετικές ΔΟΥ και εξετά-
ζεται το ενδεχόμενο μαϊμού ταμειακών 
μηχανών
Σε ένα τελευταίο πλάνο τους, διακρίνεται 
το εξωφρενικό κόστος των 20 ευρώ για 
ξαπλώστρα σε... ερημική παραλία.

Κατασχέθηκε η είσπραξη εστια-
τορίου με χρέη στο Δημόσιο
«Σε άλλη χώρα» φαίνεται ότι νομίζουν 
πως ζουν οι επιχειρηματίες στην Μύκονο. 

Μέσα σε δύο μόλις ημέρες (Δευτέρα και 
Τρίτη) οι 56 εφοριακοί που μετέχουν στην 
«επιχείρηση Τρίαινα» και έχουν κάνει 
απόβαση στο νησί, ανακάλυψαν ήδη 342 
φορολογικές παραβάσεις και έχουν επι-
βάλει πέντε 48ωρα «λουκέτα» σε επιχει-
ρήσεις, εστιατόρια, μπαρ, ακόμα και… 
πλυντήρια ρούχων.
Εκείνο όμως που έκανε τους ελεγκτούς 
«να τρίβουν τα μάτια τους» ήταν ότι επι-
τήδειοι αλλά και μεγάλες πολυεθνικές 
που θησαυρίζουν στη Μύκονο, είχαν 
κάνει πλήρες «by-pass» στο ελληνικό 
κράτος!
Σε ελέγχους της ΑΑΔΕ στα δύο (2) μαγα-
ζιά που έχει στο Νησί των Ανέμων η Louis 
Vuitton, η εταιρία με τις πιο διάσημες και 
ακριβές ίσως γυναικείες τσάντες στον 
κόσμο, οι ελεγκτές της Εφορίας ανακά-
λυψαν ότι και στα δύο καταστήματα αυτά 
υπήρχαν συνολικά τρία POS, μέσω των 
οποίων έστελναν τις εισπράξεις τους από 
το νησί κατευθείαν σε λογαριασμούς τρα-
πεζών στην... Ελβετία. Οι μηχανισμοί POS 
αυτοί κατασχέθηκαν άμεσα.
Επιπλέον όμως:
- στα δύο καταστήματα διαπιστώθηκε ότι 
οι εργαζόμενοι ήταν Ισπανοί
- οι εργαζόμενοι αυτοί δεν ήταν ασφαλι-
σμένοι στον ΕΦΚΑ
- η εταιρία δήλωσε πως τους έχει ασφαλί-
σει όλους στο… ισπανικό ΙΚΑ!
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«Τέλος στην ανεξέλεγκτη δόμηση»

Το χάος της ανεξέλεγκτης δόμησης, 
που απειλεί ανθρώπινες ζωές, 
δεν μπορεί άλλο να γίνει ανεκτό», 
δήλωσε ο πρωθυπουργός Αλέξης 
Τσίπρας, μετά την ολοκλήρωση της 
ευρείας σύσκεψης στο Λαύριο.

Ό
,τι καταστρέφει δάση και ακρο-
γιάλια, ό,τι εκπροσωπεί κίνδυνο 
για τις ανθρώπινες ζωές θα ξη-
λωθεί. Είναι χρέος μας απέναντι 

στους νεκρούς μας. Μα πιο πολύ είναι χρέ-
ος μας απέναντι στους ζωντανούς, απέναντι 
στις επόμενες γενιές», σημείωσε.
«Σήμερα δεν μπορούμε, δεν πρέπει και δεν 
θα πάμε ούτε βήμα παρακάτω, με οδηγό τη 
λήθη. Απόφασή μας είναι κανένας και τίποτα 
να μην ξεχαστεί», τόνισε ο πρωθυπουργός.
«Είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να γυρί-
σουμε το χρόνο πίσω ώστε να διορθώ-
σουμε πιθανά λάθη και παραλείψεις την 
ώρα του κακού, ούτε να ελέγξουμε ακραία 
κλιματικά φαινόμενα, όμως μπορούμε και 
οφείλουμε, γνωρίζοντας ότι θα ξανάρθουν, 
να προετοιμαστούμε καλύτερα. Κυρίως 
όμως οφείλουμε να χτυπήσουμε τη γροθιά 
στο μαχαίρι και να ξηλώσουμε, να γκρεμί-
σουμε μια-μια τις στρεβλώσεις του παρελ-
θόντος», συνέχισε.
«Το πένθος είναι εδώ και 15 μέρες παρόν 
σε όλες μας τις λέξεις, και σε όλες μας τις 
κινήσεις. Και κανείς δεν μπορεί να μην σκύ-
ψει το κεφάλι, κυριευμένος από τη θλίψη 
για την απώλεια τόσων συνανθρώπων μας. 
Κανείς», επεσήμανε.
Η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να σκύψει 
το κεφάλι για να δει τα «πώς» και τα «γιατί» 
της τραγωδίας με τις πυρκαγιές στην Ανατο-
λική Αττική. «Και η δική μου υπόσχεση από 
την πρώτη μέρα ήταν ότι αυτό το «πώς και το 
γιατί», θα διερευνηθεί σε βάθος, και σε όλες 
του τις διαστάσεις, με αδιάβλητες διαδικα-
σίες, και από αδιάβλητους ειδικούς. Τίποτε 
δεν πρόκειται να κουκουλωθεί, εν ονόματι 
οποιασδήποτε σκοπιμότητας», δήλωσε ο 
πρωθυπουργός και υπογράμμισε: «Ο πόνος 
για τις ζωές που χάθηκαν, γεννά την ευθύνη 
να μη μείνουμε στα λόγια αλλά να αναλά-
βουμε δράση, ο καθένας στο μέρος που του 
αναλογεί, ώστε να μη ζήσουμε ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ 
ξανά μια τέτοια τραγωδία. ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ! 
Αυτή πρέπει να είναι η απόφαση και η επιδί-
ωξη όλων μας. Και πρώτη από όλους οφεί-
λει να αναλάβει ευθύνες και δράση η πολι-
τική ηγεσία του τόπου».
«Υπήρξαν και στο παρελθόν περιπτώσεις 
που χρειάστηκαν σκληρές αποφάσεις, για 

να αντιμετωπιστούν θεμελιώδη ζητήματα, 
όμως για λόγους είτε πολιτικής δειλίας, είτε 
ανεπάρκειας, είτε ακόμη χειρότερα πολιτι-
κής -και όχι μόνο- κερδοσκοπίας πάνω σε 
διαχρονικές στρεβλώσεις, έλειψαν οι τολμη-
ρές αλλά αναγκαίες πολιτικές τομές ή έμει-
ναν στα χαρτιά, στις εξαγγελίες», παρατή-
ρησε στην ομιλία του στο Λαύριο ο πρωθυ-
πουργός Αλέξης Τσίπρας.
«Σήμερα δεν μπορούμε, δεν πρέπει και δεν 
θα πάμε ούτε βήμα παρακάτω, με οδηγό 
τη λήθη. Απόφασή μας είναι κανένας και 
τίποτα να μην ξεχαστεί», τόνισε ο πρωθυ-
πουργός.
«Είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να γυρί-
σουμε το χρόνο πίσω ώστε να διορθώ-
σουμε πιθανά λάθη και παραλείψεις την 
ώρα του κακού, ούτε να ελέγξουμε ακραία 
κλιματικά φαινόμενα, όμως μπορούμε και 
οφείλουμε, γνωρίζοντας ότι θα ξανάρθουν, 
να προετοιμαστούμε καλύτερα. Κυρίως 
όμως οφείλουμε να χτυπήσουμε τη γροθιά 
στο μαχαίρι και να ξηλώσουμε, να γκρεμί-
σουμε μια-μια τις στρεβλώσεις του παρελ-
θόντος», συνέχισε.
«Το χάος της ανεξέλεγκτης δόμησης, που 
απειλεί ανθρώπινες ζωές, δεν μπορεί άλλο 
να γίνει ανεκτό». «Ό,τι καταστρέφει δάση 
και ακρογιάλια, ό,τι εκπροσωπεί κίνδυνο 
για τις ανθρώπινες ζωές θα ξηλωθεί. Είναι 
χρέος μας απέναντι στους νεκρούς μας. Μα 
πιο πολύ είναι χρέος μας απέναντι στους 
ζωντανούς, απέναντι στις επόμενες γενιές», 
σημείωσε.
«Η κυβέρνηση αναλαμβάνει άμεσα δράση 
ώστε οι περιοχές που έχουν πληγεί από τις 
πυρκαγιές θα ανοικοδομηθούν τάχιστα, 
αλλά σε νέα βάση που θα εγγυάται τη νομι-
μότητα, το σεβασμό του περιβάλλοντος και 
τη ζωή των κατοίκων τους», δήλωσε ο πρω-
θυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Αυτό, όπως 
είπε, θα ισχύσει και για το σύνολο των οικι-
σμών στα περίχωρα της Αττικής.
Η κυβέρνηση θα προχωρήσει το αμέσως 
επόμενο διάστημα, με βάση τη σχετική 
προτεραιοποίηση, στην κατεδάφιση 3.200 
αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών 
που έχουν ήδη τελεσίδικα πρωτόκολλα 
κατεδάφισης, με ευθύνη της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης, δήλωσε ο πρωθυπουργός.
Κτίσματα που βρίσκονται σε ζώνη αιγιαλού, 
αναδασωτέες δασικές εκτάσεις σε εθνικούς 
δρυμούς και ρέματα στην Αττική και αποτε-
λούν άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια ασφά-
λεια θα κατεδαφιστούν.
Τα 3.200 αυθαίρετα κτίσματα αφορούν 
στην Αττική και το ίδιο θα συμβεί και στην 
υπόλοιπη Ελλάδα, πρόσθεσε.
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Α
πεγνωσμένοι δηλώνουν οι επαγγελματίες 
εκπαιδευτές οδηγών, στη Λεμεσό, από τη 
συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην εξέταση 
υποψήφιων νέων οδηγών, οι οποίοι μπο-

ρεί να αναμένουν μέχρι και πέντε μήνες για να λά-
βουν σειρά εξέτασης.
Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκ των συντονιστών των 
Επαγγελματιών Εκπαιδευτών Οδηγών Λεμεσού, 
Σίμος Κουφαλλής, οι επαγγελματίες εκπαιδευτές 
οδηγών της Λεμεσού, αναγκάζονται να επαναφέ-
ρουν το θέμα, καθώς οι διαβεβαιώσεις που λήφθη-
καν από το αρμόδιο Υπουργείο, δεν υλοποιήθηκαν.
Συγκεκριμένα, υπενθύμισε πως οι επηρεαζόμενοι 
επαγγελματίες εκπαιδευτές οδηγών της Λεμεσού 
είχαν αναστείλει τη διαμαρτυρία που εξήγγειλαν τον 
περασμένο Ιούνιο, μετά από πρόσκληση για διά-
λογο στο αρμόδιο Υπουργείο και τις διαβεβαιώσεις 
που έλαβαν, με στόχο την επίλυση των προβλημά-
των που ανακύπτουν από την έλλειψη επαρκούς 
αριθμού εξεταστών στη Λεμεσό.
Δυστυχώς, είπε ο κ. Κουφαλλής, παρά τις υποσχέ-
σεις των αρμοδίων, αντί να δοθούν λύσεις, το πρό-
βλημα μεγιστοποιήθηκε, αφού ένας ακόμη εξετα-
στής αποχώρησε με πρόωρη σύνταξη και έτσι μόλις 
δυο εξεταστές είναι διαθέσιμοι για τη Λεμεσό.

Χαρακτηριστικά ανέφερε πως, εάν κάποιος νέος 
οδηγός είναι έτοιμος, θα πρέπει να περιμένει μέχρι 
τον Ιανουάριο του 2019 για να εξεταστεί, ενώ σε 
περίπτωση που αποτύχει, θα πρέπει να περιμένει 
άλλους πέντε μήνες για επανεξέταση.
Ως εκ τούτου, υπογράμμισε ο Σίμος Κουφαλλής, 
αρκετοί υποψήφιοι οδηγοί επιλέγουν να σταματή-
σουν τα μαθήματα οδήγησης και να οδηγούν παρά-
νομα, με τη μαθητική τους άδεια και χωρίς ασφά-
λεια.
Το πρόβλημα με τις λίστες αναμονής αναμένεται 
να ενταθεί καθώς, όπως είπε, αναμένουν να εξε-
ταστούν, για εξασφάλιση επαγγελματικής άδειας 
οδήγησης, εκατοντάδες άτομα που πρόσφατα ανα-
κοινώθηκαν από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ότι 
πέτυχαν στη γραπτή εξέταση για τη χορήγηση Πιστο-
ποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας Αρχικής Επι-
μόρφωσης για τις κατηγορίες οχημάτων λεωφο-
ρείων και φορτηγών.
Οι οργανωμένοι επαγγελματίες εκπαιδευτές οδηγών 
της Λεμεσού, συνέχισε, είναι έτοιμοι να λάβουν νέα 
μέτρα αντίδρασης, εάν οι αρμόδιοι δεν ενσκήψουν 
με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στο πρόβλημα και 
δώσουν λύσεις, ώστε ο χρόνος αναμονής για εξέ-
ταση οδηγών να μειωθεί σημαντικά.

Λεμεσός: 5 μήνες αναμονή για άδεια 
οδήγησης 

Το Σεπτέμβρη έναρξη έργων συντήρησης 
σε Παναγία ‘Ασσιας και ‘Αγιο Αρτέμωνα

Ε
ντός Σεπτεμβρίου αναμένεται να αρχίσουν 
τα έργα συντήρησης στην Παναγία της 
‘Ασσιας και στον ‘Αγιο Αρτέμωνα στην Α-
φάνεια, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Ε/κ συμπρό-

εδρος της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική 
Κληρονομιά Τάκης Χατζηδημητρίου, σημειώνο-
ντας παράλληλα πως επίκειται και η προκήρυξη 
για υποβολή προσφορών για τη δεύτερη και τρί-
τη φάση των εργασιών αποκατάστασης στο Μο-
ναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα στην Καρπασία.

Ο κ. Χατζηδημητρίου είπε πως έχουν εγκριθεί οι 
προσφορές για τα έργα στην εκκλησία της Πανα-
γία της ‘Ασσιας και τον ‘Αγιο Αρτέμωνα και ανα-
μένεται η έναρξη των εργασιών τον Σεπτέμβριο. 
Πρόκειται για παλιές σημαντικές εκκλησίες που 
ουσιαστικά αποτελούν μνημεία, επεσήμανε.

Σημείωσε πως το κόστος των έργων, που χρημα-
τοδοτούνται από την ΕΕ, ανέρχεται για την εκκλη-
σία του Αγίου Αρτέμωνα  στα 200 χιλιάδες ευρώ 

και για την Παναγία της ‘Ασσιας στα 270 – 280 
χιλιάδες ευρώ. Επεσήμανε πως συνήθως χρειά-
ζονται 8-10 μήνες για την ολοκλήρωση τέτοιων 
έργων.

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη και τρίτη φάση των 
εργασιών στον Απόστολο Ανδρέα, ο κ. Χατζηδη-
μητρίου είπε πως αυτές αφορούν το μεσαιωνικό 
παρεκκλήσι, τη στήριξη των διπλανών κτιρίων 
και τη ρύθμιση του περιβάλλοντος χώρος.  Είμα-
στε έτοιμοι για τη διαδικασία των προσφορών, η 
οποία θα πάρει κάποιους μήνες, σημείωσε.

Υπενθυμίζεται πως η αναστηλωμένη ιστορική 
Μονή του Αποστόλου Ανδρέα στην κατεχόμενη 
Καρπασία είχε παραδοθεί μετά την ολοκλήρωση 
της πρώτης φάσης των έργων, σε συνεργασία με 
το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανά-
πτυξη (UNDP) και με χρηματοδότηση της Εκκλη-
σίας της Κύπρου και του ΕΒΚΑΦ, τον Νοέμβριο 
του 2016.

Τ
ην ελπίδα ότι θα εισακουστούν οι εκκλήσεις προς 
τις πλευρές στην Κύπρο να ανανεώσουν την πολιτική 
τους βούληση και δέσμευση για λύση του Κυπριακού, 
εξέφρασε η Ειδική Αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ στο 

νησί και επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο 
(ΟΥΝΦΙΚΥΠ) Ελίζαμπεθ Σπέχαρ.
Μιλώντας την Τρίτη, κατά τη διάρκεια τελετής απονομής 
μεταλλίων σε ειρηνευτές από την Αργεντινή, τη Βραζιλία, τη 
Χιλή και την Παραγουάη, ως αναγνώριση της υπηρεσίας τους 
προς τα Ηνωμένα Εθνη, η κ. Σπέχαρ επεσήμανε πως «το Συμ-
βούλιο Ασφαλείας στο πρόσφατο ψήφισμά του έχει παροτρύ-
νει τις πλευρές να ανανεώσουν την πολιτική τους βούληση 
και δέσμευση για μια διευθέτηση».
Πρόσθεσε ακόμη πως «το δικό μας μήνυμα από τον ΓΓ έχει 
ενισχύσει την αντίληψη ότι οποιαδήποτε βιώσιμη λύση πρέ-
πει να έλθει, πρώτα και κύρια, από τους δυο ηγέτες και γενι-
κότερα από τους ίδιους τους Κύπριους».
«Ελπίζουμε ότι αυτές οι εκκλήσεις θα εισακουστούν. Από 
πλευράς μας θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τον σκοπό 
της ειρήνης σε αυτό το νησί», υπογράμμισε η κ. Σπέχαρ.
Σημείωσε πως «δυστυχώς, όπως όλοι γνωρίζετε, δεν υπήρ-
ξαν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις από το κλείσιμο της Διά-
σκεψης για την Κύπρο τον περασμένο Ιούλιο και, έπειτα από 
τόσα χρόνια, η ελπίδα για λύση του κυπριακού προβλήματος 
έχει μειωθεί».
Ταυτόχρονα σημείωσε την τρομερή, όπως την χαρακτήρισε, 
πρόοδο που σημειώθηκε στην πρόσφατη διαπραγματευτική 
διαδικασία που ξεκίνησε τον Μάιο του 2015 και την επιθυμία 
πολλών Κυπρίων να διασφαλιστεί ότι τα όσα έχουν επιτευ-
χθεί δεν θα χαθούν.
Αναφερόμενη σ την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, επεσήμανε πως παίζε ι 
«ζωτικό ρόλο στην υποστήριξη της διαδικασίας, συμβάλ-
λοντας στη δημιουργία συνθηκών που να διευκολύνουν την 
επιτυχία των διαπραγματεύσεων και ένα βιώσιμο αποτέλε-
σμα».
«Με ικανοποίηση αναφέρω ότι στο πρόσφατο ψήφισμά του 
το Συμβούλιο Ασφαλείας αναγνώρισε τον ρόλο κλειδί της 
ΟΥΝΦΙΚΥΠ σε σχέση με αυτό, καθώς ανανέωσε την εντολή 
της Αποστολής για άλλους έξι μήνες μέχρι τον Ιανουάριο του 
2019», ανέφερε.
«Είμαστε ενθαρρυμένοι από αυτή τη συνεχή στήριξη στην 
ΟΥΝΦΙΚΥΠ, η οποία οφείλεται όχι κατά μικρό μέρος στη 
δική σας δουλειά», είπε απευθυνόμενη στους ειρηνευτές, 
τους οποίους επαίνεσε για το έργο τους.
Ευχαρίστησε εξάλλου ιδιαίτερα την Κυβέρνηση της Αργε-
ντινής και τους Αργεντινούς ειρηνευτές για όλα όσα έχουν 
κάνει, «υπηρετώντας την ειρήνη εδώ σ το νησί», καθώς 
συμπληρώνονται 25 χρόνια από την έναρξη συμβολής της 
Αργεντινής στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ.
«Καθώς θα επιστρέφετε με τα μετάλλιά σας στις χώρες σας, 
να είστε σίγουροι ότι η αφοσίωση και η συμβολή σας για 
ηρεμία και σταθερότητα στην Κύπρο δεν θα ξεχαστούν», είπε 
η κ. Σπέχαρ στους ειρηνευτές.

Ελπίζουμε να εισακουστούν 
οι εκκλήσεις προς τις πλευρές 
στην Κύπρο, λέει η Σπέχαρ 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Με μια σεμνή τελετή 
που θα γίνει το Σάβ-
βατο 11 Αυγούστου 

στις 8 το βράδυ το βράδυ στην 
Πλατεία Ευρώπης, στη Λάρ-
νακα, συγγενείς των θυμάτων 
του αεροπορικού δυστυχήμα-
τος της «’Ηλιος», που σημειώ-
θηκε στις 14 Αυγούστου 2005, 
οδηγώντας στον θάνατο 121 
άτομα, θα τιμήσουν τη μνήμη 
τους.
Εξάλλου, την Τετάρτη 14 Αυγού-
στου το πρωί θα τελεστεί η Θεία 
Λειτουργία στο εκκλησάκι που 
κτίστηκε στο Γραμματικό Αττι-
κής, όπου κατέπεσε το αερο-
πλάνο. Στη συνέχεια θα τελεστεί 
μνημόσυνο των θυμάτων της 
αεροπορικής τραγωδίας, και 
ακολούθως θα γίνει τρισάγιο 
στην κορυφή του βουνού, όπου 
είχε εντοπιστεί η ουρά του 
αεροσκάφους. Για τον σκοπό 
αυτό αναμένεται να μεταβούν 
στην Αθήνα γύρω στα 60 πρό-
σωπα, συγγενείς θυμάτων του 
δυστυχήματος από την Κύπρο.
‘Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ εκ 
μέρους της ομάδας πρωτοβου-
λίας συγγενών των θυμάτων του 
αεροπορικού δυστυχήματος της 
«’Ηλιος» ο ‘Αλκης Γεωργίου, το 
ερχόμενο Σάββατο στις 8 το 
βράδυ θα γίνει εκδήλωση μνή-
μης για τα 121 θύματα της αερο-
πορικής τραγωδίας στην Πλα-
τεία Ευρώπης, στη Λάρνακα. Θα 
είναι μια σεμνή τελετή κατά την 
οποία θα γίνει άναμμα κεριών 
στην μνήμη των αδικοχαμένων, 
είπε ο κ. Γεωργίου.
Εξάλλου, μιλώντας στο ΚΥΠΕ 
από την Αθήνα η κ. Νίκη Μιχα-
ηλίδου, η οποία έχασε τον 
σύζυγό της στο δυστύχημα, 
ανέφερε πως την Τρίτη 14 
Αυγούστου θα γίνει Θεία Λει-
τουργία και μνημόσυνο στο 
εκκλησάκι που κτίστηκε στο 
Γραμματικό και ακολούθως τρι-
σάγιο στην κορυφή του βου-
νού, στην παρουσία περίπου 
60 συγγενών που αναμένεται 
να μεταβούν για αυτό το σκοπό 
από την Κύπρο στην Αθήνα.

«Ήλιος»: 
εκδήλωση μνήμης 
στη Λάρνακα 

‘Απαιτείται λήψη πιο 
δραστικών μέτρων’

Η 
κυπριακή πρακτική για 
μείωση του διδακτικού 
χρόνου κατά 4 περιό-
δους στη δημοτική εκ-

παίδευση και 6 περιόδους στη μέ-
ση εκπαίδευση, συγκρούεται με 
τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτι-
κές και θα πρέπει να τερματιστεί, 
αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία 
σε ανακοίνωσή της στην οποία το-
νίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν 
υιοθετεί τις προτάσεις των εκπαι-
δευτικών οργανώσεων.
Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπη-
ρεσία «τα εξαγγελθέντα μέτρα της 
Κυβέρνησης, παρά το ότι βρίσκο-
νται προς την ορθή κατεύθυνση, 
δεν αρκούν για επίλυση του προ-
βλήματος και απαιτείται λήψη πιο 
δραστικών μέτρων, άμεσων και 
μακροπρόθεσμων, για τερματι-
σμό των στρεβλώσεων, στη βάση 
των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρα-
κτικών, ώστε οι αυξημένες δαπά-
νες για την παιδεία, με τις οποίες 
συμφωνούμε, να οδηγούν και στα 
ανάλογα ικανοποιητικά αποτελέ-
σματα επίδοσης τα μαθητών, σε 
αντίθεση με αυτό που συμβαίνει 
σήμερα όπου οι διεθνείς αξιολο-
γήσεις δείχνουν από τα πιο φτωχά 
αποτελέσματα, σε σχέση με το 
υψηλό κόστος».
«Οι πρώτες αναφορές για την 
ύπαρξη αδικαιολόγητων απαλλα-
γών από το διδακτικό χρόνο τέθη-
καν από την Ελεγκτική Υπηρεσία 
το 2004», αναφέρεται στην ανα-
κοίνωση της.
Οι δε επισημάνσεις για τη στρέ-
βλωση της μείωσης του διδα-
κτικού χρόνου με τα έτη υπηρε-
σίας, προστίθεται, «περιλήφθη-
σαν για πρώτη φορά στην Ετήσια 
Έκθεση της Υπηρεσίας για το 2011, 
η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα 

στις 10.12.2012».
Υπενθυμίζεται παράλληλα ότι 
«λίγες μέρες αργότερα, σ τις 
19.12.2012, η ΟΕΛΜΕΚ εξέδωσε 
ανακοίνωση εκθειάζοντας την 
Έκθεση αυτή. ‘Η έκθεση της Γενι-
κής Ελέγκτριας ήταν για μια ακόμα 
φορά καταπελτική και άκρως απο-
καλυπτική ως προς την κακοδια-
χείριση και τη διασπάθιση του 
δημόσιου χρήματος’, έλεγε τότε η 
ΟΕΛΜΕΚ».
Σημειώνεται ότι «όλα τα δια-
θέσιμα αξιόπιστα ευρωπαϊκά 
και διεθνή στοιχεία, όπως και η 
μελέτη του διεθνούς οίκου που 
παραδόθηκε το 2017 στο ΥΠΠ, 
αποδεικνύουν ότι, λαμβάνο-
ντας υπόψη τον συνολικό αριθμό 
εκπαιδευτικών (σε όλες τις βαθ-
μίδες), η Κύπρος έχει χαμηλό-
τερο μέσο εβδομαδιαίο διδακτικό 
χρόνο (σε ώρες) από τον μέσο 
όρο άλλων Ευρωπαϊκών χωρών 
EU(22), καθώς και των χωρών 
που ανήκουν στον ΟΟΣΑ, με μόνη 
εξαίρεση τη Δημοτική εκπαί-
δευση».
Η ανακοίνωση της Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας συνεχί-
ζει αναφέροντας ότι 
«σοβαρότερη στρέ-
βλωση δημιουργεί-
ται λόγω της μείω-
σης του διδακτικού 
χρόνου με τα έτη 
υπηρεσίας».
«Σύμφωνα με το 
Eurydice Report 
(Key Data on Teachers and School 
Leaders in Europe, 2013 Edition, 
pp 77), το οποίο εκδόθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η μεί-
ωση του φόρτου εργασίας των 
εκπαιδευτικών δεν είναι πολύ 
διαδεδομένη πρακτική σ την 
Ευρώπη», προστίθεται.
«Μόλις εννέα χώρες μειώνουν 
το φόρτο εργασίας των εκπαι-
δευτικών ανάλογα με τα χρόνια 

υπηρεσίας ή/και την ηλικία τους. 
Πιο συγκεκριμένα, στη Γερμανία 
οι εκπαιδευτικοί παίρνουν μια 
διδακτική ώρα μείωση όταν φτά-
σουν στο 55ο έτος της ηλικίας και 
αυξάνεται σε δύο όταν φτάσουν 
στο 60ο έτος της ηλικίας τους», 
συμπληρώνεται.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση «η 
κατάσταση είναι παρόμοια στην 
Πορτογαλία, όπου οι ώρες διδα-
σκαλίας μειώνονται σταδιακά από 
το 50ο έτος ηλικίας».
Αναφέρεται ακόμη ότι «άλλες 
χώρες που δίνουν μείωση διδα-
κτικών περιόδων λόγω ετών 
υπηρεσίας ή/και ηλικίας είναι η 
Ελλάδα, η Γαλλία, η Αυστρία, η 
Ρουμανία, η Μάλτα και το Λου-
ξεμβούργο. Στις χώρες για τις 
οποίες ο διεθνής οίκος μπόρεσε 
να αντλήσει πληροφόρηση, η 
μείωση διδακτικών περιόδων 
είναι κατά πολύ μικρότερη από 
αυτή που δίδεται σε άλλες Ευρω-
παϊκές χώρες».
Συνεπώς, σημειώνεται, «η κυπρι-
ακή πρακτική για μείωση του 
διδακτικού χρόνου κατά 4 περιό-

δους στη δημοτική 
εκπαίδευση και 
6 περιόδους στη 
μέση εκπαίδευση, 
συγκρούεται με τις 
ευρωπαϊκές βέλτι-
στες πρακτικές και 
θα πρέπει να τερ-
ματιστεί».
«Αυτή ήταν η δια-

χρονική σύσταση της Υπηρεσίας 
μας και ορθά το Υπουργικό Συμ-
βούλιο υιοθέτησε μέτρα προς 
σταδιακή έστω υλοποίησης της 
σύστασης αυτής στην Απόφαση 
του στις 4.7.2018», αναφέρεται.
Η Ελεγκτική Υπηρεσία «τονίζει 
ότι σε καμία περίπτωση δεν υιο-
θετεί και δεν συστήνει τις απα-
ράδεκτες προτάσεις των εκπαι-
δευτικών οργανώσεων που, σε 

μια προσπάθεια να αποτρέψουν 
την αύξηση του διδακτικού χρό-
νου, όπως δυστυχώς κατάφεραν 
να πράξουν το 2013, εισηγούνται 
άλλα, δήθεν ισοδύναμα μέτρα, 
για μείωση των αναγκών σε νέες 
προσλήψεις εκπαιδευτικών».
Εκφράζει την εκτίμηση ότι «είναι 
προφανές πως οι δήθεν προα-
σπιστές του δημόσιου σχολείου, 
θέτουν ως προτεραιότητα τους 
τη λίγη εργασία και τα αυξημένα 
ωφελήματα».
Διαβεβαιώνει παράλληλα ότι «η 
Ελεγκτική Υπηρεσία ουδέποτε 
προσέγγισε το θέμα λογιστικά, 
και ουδέποτε θα εισηγείτο μέτρα 
εξοικονόμησης που θα ήταν σε 
βάρος της ποιότητας της παι-
δείας».
«Κριτήριο των εισηγήσεων της 
Υπηρεσίας είναι, με βάση τα διε-
θνή πρότυπα, η επίτευξη του τρί-
πτυχου ‘Οικονομικότητα, Αποδο-
τικότητα, Αποτελεσματικότητα’», 
αναφέρεται.
Αν τ ίθετα, προστίθεται, «το 
δημόσιο σχολείο φαίνεται να 
πλήττουν τα μέτρα που προτεί-
νουν οι εκπαιδευτικές οργανώ-
σεις, όπως η αναστολή προγραμ-
μάτων επιμόρφωσης των εκπαι-
δευτικών, το κλείσιμο μικρών 
σχολείων σε απομακρυσμένες 
περιοχές και η συμπλεγματο-
ποίηση τους, και η κατάργηση 
μέτρων στήριξης συγκεκριμέ-
νων σχολικών μονάδων. Εξίσου 
απαράδεκτη θεωρούμε τη χωρίς 
μελέτη εισήγηση της ΟΕΛΜΕΚ 
για αποψίλωση από εκπαιδευτι-
κούς των Κρατικών Ινστιτούτων 
Επιμόρφωσης (ΚΙΕ)».
Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπη-
ρεσία «η υποβάθμιση της ποιό-
τητας των ΚΙΕ ενισχύει τις προ-
ϋποθέσεις για φαινόμενα παρα-
παιδείας και παράνομων φρο-
ντιστηρίων από διορισμένους 
εκπαιδευτικούς».

Ελεγκτική Υπηρεσία: Να τερματιστεί η πρακτική 
μείωσης του διδακτικού χρόνου 
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Έ
χασε 30 κιλά, έκανε εμφύτευση μαλ-
λιών όμως τίποτα από αυτά δεν ήταν 
αρκετό: οι αρχές κατάφεραν να ανα-
γνωρίζουν τον φερόμενο αρχηγό της 

ισχυρότερης εγκληματικής οργάνωσης του 
Μεξικού και φυσικά τον συνέλαβαν.
«Ο άνδρας, που συνελήφθη, είχε υποβληθεί 
σε χειρουργική επέμβαση μείωσης των δια-
στάσεων του στομάχου του και είχε χάσει 30 
κιλά για να αλλάξει την εξωτερική του εμφά-
νιση, προκειμένου να μην αναγνωριστεί» 
είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο 
Ρενάτο Σάλες, ο επικεφαλής της Εθνικής Επι-
τροπής Ασφαλείας.
Ο ύποπτος «βαρύνεται με υποψίες ότι διεύ-
θυνε, μεταξύ άλλων, επιχειρήσεις διακίνη-

σης και πώλησης ναρκωτικών ουσιών, εκβι-
ασμού, ληστειών, απαγωγών και ξεπλύμα-
τος μαύρου χρήματος, ιδίως στο κέντρο της 
πρωτεύουσας (…). Επιπλέον, βρίσκεται στο 
επίκεντρο έρευνας για πολλές ανθρωποκτο-
νίες» συμπλήρωσε ο Σάλες.
Ο Ρομπέρτο Μογιάντο, γνωστός και με το 
ψευδώνυμο «el Betito», 37 ετών, ήταν επικε-
φαλής της συμμορίας «Union de Tepito». Η 
εγκληματική οργάνωση, το όνομα της οποίας 
προέρχεται από μια κακόφημη συνοικία στο 
κέντρο της πόλης του Μεξικού, συνεργαζό-
ταν με καρτέλ ναρκωτικών όπως το Jalisco 
Nueva Generacion, και διακινούσαν από κοι-
νού τα ναρκωτικά στους δρόμους της πρω-
τεύουσας, σύμφωνα με τις αρχές.

διεθνή νέα

Γ
ια πρώτη φορά στην αμερικανική ι-
στορία, ένας Αμερικανός πρόεδρος 
παραδέχθηκε ότι η εκστρατεία του εί-
χε δεχθεί την προσφορά βοήθειας α-

πό τη Ρωσία κατά τη διάρκεια προεκλογικής 
εκστρατείας.
Την Κυριακή, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντό-
ναλντ Τράμπ, έγραψε tweet, επιβεβαιώνο-
ντας ότι ο γιος του, Ντόναλντ Τραμπ Τζού-
νιορ, συναντήθηκε με τη Ρωσίδα δικηγόρο  
Νατάλια Βεσελνίτσκαγια, το 2016 «για να 
πάρει πληροφορίες» για τη Χίλαρι Κλί-
ντον. Ο Trump Jr., μαζί με τον διευθυντή της 
εκστρατείας του Τραμπ, Πολ Μάναφορτ και 
τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Τραμπ, 
δέχτηκαν να κάνουν τη συνάντηση επειδή 
πίστευαν ότι η Veselnitskaya είχε «πικάντι-
κες» πληροφορίες για την Κλίντον.
Όταν η ομάδα του Τραμπ συνειδητοποίησε 
ότι η Veselnitskaya δεν είχε πραγματικές 
πληροφορίες για την Κλίντον, είπαν ότι έφυ-
γαν νωρίς από τη συνάντηση. Λίγο αργό-
τερα, ο ίδιος ο Τραμπ υπαγόρευσε προσω-
πικά μια παραπλανητική δήλωση σχετικά 
με τη συνάντηση, υποστηρίζοντας ότι αφο-
ρούσε κυρίως «υιοθεσίες».
Περίπου ένα χρόνο μετά τη δήλωση αυτή, 
ο Τραμπ παραδέχτηκε τελικά αυτό που έχει 
αναφερθεί εδώ και καιρό: ότι ο σκοπός της 
συνάντησης δεν ήταν «υιοθεσίες», αλλά 
ήταν, μάλλον, να πάρει  πληροφορίες για 
την Κλίντον από τη Ρωσία.
Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένας Αμε-
ρικανός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι η 
εκστρατεία του δέχθηκε προσφορές βοή-
θειας από το Κρεμλίνο. Όλες οι άλλες περι-
πτώσεις σε ολόκληρη την ιστορία των ΗΠΑ 
-το 1960, το 1968, το 1984- είχαν τύχει προ-
σπάθειας μείωσης. Αυτό το tweet έρχεται 
την ώρα που Μάναφορτ μπαίνει στη δεύ-
τερη εβδομάδα της δίκης για την απόκρυψη 
εκατομμυρίων δολαρίων από τις προσπά-
θειες του σε ξένα λόμπι.

Η επιτροπή που ερευνά την ανά-
μειξη Ρώσων στις εκλογές των Η-
ΠΑ κάλεσε τον Τζούλιαν Ασάνζ να 
καταθέσει
Το WikiLeaks δημοσίευσε έγγραφα που 
ελήφθησαν από το διακομιστή της Δημο-

κρατικής Εθνικής Επιτροπής από άγνω-
στους χάκερ, που φέρεται να επηρεάζουν 
το αποτέλεσμα της τότε εκλογικής διαδικα-
σίας κατά της Χίλαρι Κλίντον. Η Γερουσία 
των ΗΠΑ εξετάζει τους ισχυρισμούς ότι οι 
ρώσοι χάκερ βρίσκονταν πίσω από τη διαρ-
ροή.
Η Επιτροπή Πληροφοριών της Γερου-
σίας των ΗΠΑ ζήτησε από τον ιδρυτή του 
WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ να καταθέσει 
για την υπόθεση της υποτιθέμενης ρωσι-
κής εμπλοκής στις αμερικανικές προεδρι-
κές εκλογές του 2016 σε μία κλειστή συνέ-
ντευξη, δήλωσε το WikiLeaks σε ένα tweet. 
Σύμφωνα με την καταγγελία, η επιστολή 
που περιείχε το αίτημα παραδόθηκε μέσω 
της αμερικανικής πρεσβείας στο Λονδίνο. 
Σε επιστολή που απέστειλε στον Ασάνζ στην 
έδρα του στην πρεσβεία του Ισημερινού στο 
Λονδίνο, ο πρόεδρος της επιτροπής Richard 
Burr (Ρεπουμπλικανός εκλεγμένος στη 
Βόρεια Καρολίνα) ζήτησε από τον Ασάνζ να 
τεθεί στη διάθεσή του για μια κλειστή συνέ-
ντευξη «σε αμοιβαία συμφέρουσα ώρα και 
τοποθεσία».
Η νομική ομάδα της WikiLeaks δήλωσε στο 
tweet ότι εξετάζει επί του παρόντος την 
πρόταση από την Επιτροπή Γερουσίας των 
ΗΠΑ, αλλά σημείωσε ότι η διαδικασία της 
κατάθεσης μαρτυριών πρέπει να «συμμορ-
φώνεται με ένα υψηλό ηθικό πρότυπο».
Ο Assange κατέφυγε στην πρεσβεία του 
Ισημερινού στο Λονδίνο το 2012, ζητώ-
ντας άσυλο από πιθανή έκδοση στις ΗΠΑ, 
όπου αντιμετώπισε κατηγορητήριο βάσει 
του νόμου περί κατασκοπείας για τη διαρ-
ροή κυβερνητικών εγγράφων. Από τη δική 
του de-facto σύλληψη στην πρεσβεία, το 
WikiLeaks συνέχισε να προκαλεί διαμάχες, 
δημοσιεύοντας τα μηνύματα υποψήφιων 
της Hillary Clinton και διέρρευσαν μηνύ-
ματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τους 
εσωτερικούς διακομιστές του Δημοκρατι-
κού Κόμματος το 2016.
Πάνω από ένα μήνα πριν από την επιστολή 
της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, 
δέκα δημοκράτες γερουσιαστές έστειλαν 
επιστολή στον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς 
ζητώντας να πιέσει την κυβέρνηση του Ιση-
μερινού να ανακαλέσει το άσυλο του Ασάνζ.

Ο Τραμπ παραδέχεται επίσημα ότι ο 
γιος του συναντήθηκε με Ρώσους για 
να πάρει πληροφορίες για τη Χίλαρι! 
Την Κυριακή, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τράμπ, έγραψε tweet, 
επιβεβαιώνοντας ότι ο γιος του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, συναντήθηκε 
με τη Ρωσίδα δικηγόρο  Νατάλια Βεσελνίτσκαγια, το 2016 «για να πάρει 
πληροφορίες» για τη Χίλαρι Κλίντον

Μεξικό: Στα χέρια της αστυνομίας 
ο αρχηγός της ισχυρότερης 
εγκληματικής οργάνωσης 
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Η Άλια Γκανέμ μιλά στον βρετανικό 
Guardian για το γιο της 17 χρόνια 
μετά το τρομοκρατικό χτύπημα 
στους Δίδυμους Πύργους - «Στην 
αρχή ήταν ένα πολύ καλό παιδί. 
Ήταν ντροπαλός και καλός φοιτητής. 
Όλα αυτά μέχρι τα 20 του»

Η 
ζωή μου ήταν δύσκολη γιατί ή-
ταν πολύ μακριά μου» δηλώνει 
η μητέρα του Οσάμα Μπιν Λά-
ντεν, Άλια Γκανέμ, στην πρώ-

τη συνέντευξη που έδωσε στο βρετανικό 
Guardian, 17 χρόνια μετά το τρομοκρατι-
κό χτύπημα στους δίδυμους πύργους στη 
Νέα Υόρκη.
Η συνέντευξη έγινε στο 
σπίτι της οικογένειας, μια 
πολυτελή βίλα στη Σαου-
δική Αραβία, ενώ στο 
πλευρό της Άλια Γκανέμ 
ήταν τα δύο αδέρφια του 
άλλοτε επικεφαλής της 
αλ Κάιντα και ο δεύτερος 
σύζυγός της.
«Στην αρχή ήταν ένα πολύ καλό παιδί. Ήταν 
ντροπαλός και καλός φοιτητής. Όλα αυτά 
μέχρι τα 20 του όταν και γνώρισε μερικούς 
ανθρώπους που του έκαναν πλύση εγκε-
φάλου» επισημαίνει η μητέρα του.
Για πολλά χρόνια ήταν μακριά της, 
ωστόσο, όπως λέει, δεν γνώριζε ότι ο γιος 
της έγινε τρομοκράτης. Όταν το έμαθε, 
αναστατώθηκε.
«Αναστατωθήκαμε όλοι. Δεν ήθελα να 
συμβεί κάτι τέτοιο. Για ποιο λόγο να τα 
καταστρέψει όλα;» αναρωτιέται η μητέρα 
του.
Η Άλια Γκάνεμ, πάνω από 75 ετών, θυμάται 
την τελευταία φορά που τον είδε, το 1999, 
στην πόλη Κανταχάρ στο Αφγανιστάν, 
όπου ο Οσάμα Μπιν Λάντεν είχε εγκατα-
σταθεί και κατάστρωνε τα σχέδιά του.
«Ήταν πολύ χαρούμενος που μας είδε. 
Έσφαξε ένα ζώο, κάλεσε τους πάντες και 
έκανε γιορτή» ανακαλεί στη μνήμη της.
Μετά από πολύωρη συνέντευξη, η Άλια 
Γκάνεμ άφησε τον δημοσιογράφο για να 
ξεκουραστεί, ενώ μαζί του έμειναν οι γιοι 
της.
Όπως παραδέχονται, «έχουν περάσει 17 
χρόνια και ακόμα ζει σε μια άρνηση για 
τον Οσάμα».
«Τον αγαπούσε τόσο πολύ και γι’ αυτό 

αρνείται να τον κατηγορήσει. Αντ’ αυτού, 
επικρίνει τους γύρω του. Γνώριζε μόνο 
την καλή πλευρά του, αυτή που ξέραμε 
και μεις. Ποτέ δεν έμαθε τον τρομοκράτη 
Οσάμα Μπιν Λάντεν» επισημαίνει ο 
Αχμάντ.
Ο άλλος του αδερφός, ο Χασάν υποστη-
ρίζει ότι πριν κάνει όλα όσα έκανε, ήταν 
περήφανος για τον Οσάμα.
«Με δίδαξε πάρα πολλά. Αλλά δεν νομίζω 
ότι είμαι πλέον περήφανος.Έφτασε να γίνει 
σούπερ σταρ παγκοσμίως και όλα αυτά 
για το τίποτα», σημειώνει.
Από την πρώτη στιγμή του χτυπήματος 
στους δίδυμους πύργους, τα αδέρφια 
γνώριζαν ποιος ήταν ο υπεύθυνος.

« Ήμου ν  σ ο κα ρισ μέ -
νος. Ήταν ένα πολύ περί-
εργο συναίσθημα. Γνω-
ρίζαμε από την αρχή ότι 
ήταν ο Οσάμα. Σήμερα, 
από τους νεότερους μέχρι 
τους μεγαλύτερους, όλοι 
αισθανόμαστε ντροπή γι’ 
αυτόν» λέει ο Αχμάντ.
Άλλωστε, αν και ε ίχε 

φύγει από τη Σαουδική Αραβία, πολλοί 
θεωρούν ότι είχε την οικονομική στήριξη 
του κράτους. Μάλιστα, επικαλούνται το 
γεγονός ότι οι 15 από τους 19 αεροπει-
ρατές των επιθέσεων στις ΗΠΑ προέρχο-
νταν από τη Σαουδική Αραβία. Τα γεγο-
νότα αυτά έχουν στρέψει νομικά πολλές 
οικογένειες των θυμάτων κατά της Σαου-
δικής Αραβίας.
Η έγκριση για την πρώτη συνέντευξη της 
οικογένειας του Μπιν Λάντεν έδωσε ο πρί-
γκιπας και διάδοχος του θρόνου, Μοχά-
μαντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ.
Σύμφωνα με το δημοσιογράφο του 
Guardian, Μάρτιν Τσούλοβ, που πήρε τη 
συνέντευξη, επτά χρόνια μετά το θάνατό 
του, γίνεται μια προσπάθεια να φανεί ο 
Οσάμα Μπιν Λάντεν ως ένας «τρελός» 
τρομοκράτης και όχι ένας πράκτορας της 
Σαουδικής Αραβίας.
Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, ο διά-
δοχος του θρόνου επιδιώκει να εγκαθι-
δρύσει έναν μετριοπαθή ισλαμισμό και 
να εκσυγχρονίσει τις δομές της Σαουδι-
κής Αραβίας. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσεται 
η πρόσφατη άρση της απαγόρευσης στις 
γυναίκες να οδηγούν στους δρόμους της 
χώρας καθώς και περαιτέρω περιορισμών 
γύρω από το δημόσιο βίο στη χώρα.

διεθνή νέα

Η μητέρα του ηγέτη της Αλ Κάιντα 
σπάει τη σιωπή της: «Ο γιος μου, 
Οσάμα Μπιν Λάντεν»

Κατάθεση ψυχής από τον διάσημο 
ηθοποιό – Μίλησε για τη μάχη που 
έδωσε ο γιος του με τα ναρκωτικά τα 
οποία για έξι χρόνια τον οδήγησαν στη 
φυλακή

Δ
ιάθεση για εξομολογήσεις είχε ο δι-
άσημος ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας. 
Ο μεγάλος αστέρας του Χόλιγουντ, 
με τις παχυλές αμοιβές, τη φήμη, τη 

δόξα, τις κατακτήσεις, αλλά και την πανέμορ-
φη Κάθριν Ζέτα Τζόουνς στο πλευρό του, θα 
περίμενε κανείς ότι θα είχε μία ονειρική ζωή, 
αξιοζήλευτη από πολλούς.
Μία από αυτές τις δύσκολες στιγμές, για έναν 
πατέρα, ήταν η χρόνια εξάρτηση του μεγά-
λου γιου του, Κάμερον (από τον πρώτο του 
γάμο) με τα ναρκωτικά. Ο Ντάγκλας προσπα-
θούσε να τον στηρίξει, στέλνοντας τον στα 
καλύτερα κέντρα απεξάρτησης, όμως, εκείνος 
δεν ήθελε να βοηθήσει τον εαυτό του.
Οι σχέσεις πατέρα και γιου δοκιμάστηκαν, για 
να μπουν στον πάγο, όταν ο Κάμερον συνελή-

φθη το 2010 έχοντας στην κατοχή του ηρω-
ίνη και αμφεταμίνες. Οι κατηγορίες, που τον 
βάραιναν δεν ήταν μόνο της κατοχής για προ-
σωπική χρήση, αλλά και της πώλησης. Έτσι, ο 
γιος Ντάγκλας πέρασε τα σίδερα της φυλακής 
κι έμεινε για τα επόμενα 6 χρόνια. Πριν έναν 
χρόνο έγινε πατέρας, οι σχέσεις του με τον 
διάσημο πατέρα του αποκαταστάθηκαν πλή-
ρως και σήμερα ο Μάικλ μιλάει με περηφά-
νια για το γιο του, που κατάφερε να τα αφή-
σει όλα πίσω, και να ξεκινήσει μία «καθαρή» 
ζωή.
«Η εξάρτηση του γιου μου ήταν ένας εφιάλ-
της για όλους. Ήταν μία αγχωτική, επίπονη και 
δύσκολη ιστορία για όλους μας», δήλωσε ο 
ηθοποιός στο Radio Times. Ο γιος του σήμερα 
είναι 39 χρόνων και, όπως αποκάλυψε ο πατέ-
ρας του, τα έχει αφήσει όλα στα παρελθόν. 
Και ναι, ο Μάικλ Ντάγκλας, σε μία σπάνια 
παραδοχή του, λέει πόσο ευτυχισμένος σύζυ-
γος, πατέρας και παππούς είναι τα τελευταία 
χρόνια. Έχοντας, βέβαια, αφήσει πίσω και τη 
δική του μάχη με τον καρκίνο, πριν λίγα χρό-
νια, από την οποία βγήκε νικητής.

Μάικλ Ντάγκλας: Η εξάρτηση 
του γιου μου ήταν ένας 
εφιάλτης

Πενς: Έφτασε η στιγμή να συγκροτήσουμε 
τη Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ

Ο 
Αμερικανός αντιπρόεδρος Μά-
ικ Πενς ανακοίνωσε σήμερα τη 
συγκρότηση έως το 2020 ενός 
έκτου σώματος των αμερικα-

νικών ενόπλων δυνάμεων, μιας «διαστη-
μικής δύναμης», μια επιθυμία του προέ-
δρου Ντόναλντ Τραμπ, που θέλει τις ΗΠΑ 
να «κυριαρχήσουν στο διάστημα».
«Ήρθε η ώρα να γράψουμε το επόμενο 
κεφάλαιο στην ιστορία των ενόπλων δυνά-
μεών μας, να προετοιμαστούμε για το επό-
μενο πεδίο μάχης όπου οι καλύτεροι και 
πιο γενναίοι Αμερικανοί θα κληθούν για 
να αποτρέψουν και να νικήσουν ένα νέο 
κύμα απειλών ενάντια στο λαό μας και το 
έθνος μας», δήλωσε ο Πενς σε ομιλία του 
προς στρατιωτικούς στο Πεντάγωνο.
«Έφτασε η στιγμή να συγκροτήσουμε τη 
Διαστημική Δύναμη των Ηνωμένων Πολι-
τειών».
Όπως τόνισε, οι προετοιμασίες βρίσκο-
νται σήμερα σε εξέλιξη για τη συγκρότηση 
αυτής της διαστημικής δύναμης του έκτου 
σώματος των ενόπλων δυνάμεων, μαζί με 

τον αμερικανικό Στρατό, το Ναυτικό, το 
Σώμα Πεζοναυτών, την Πολεμική Αεροπο-
ρία και την Ακτοφυλακή.
Ωστόσο, η δημιουργία του νέου στρατι-
ωτικού σώματος θα πρέπει να λάβει την 
έγκριση του Κογκρέσου, με τον Πενς να 
υπογραμμίζει ότι η διαδικασία θα προχω-
ρήσει σταδιακά, με στόχο τη συγκρότηση 
του έκτου σώματος έως το 2020.
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Υποψηφιότητα να ρίξει φως στο 
μυστήριο του Τριγώνου των 
Βερμούδων βάζει μία ακόμη θεωρία 
που είδε το φως της δημοσιότητας.

Β
ρετανοί ωκεανογράφοι, κατέλη-
ξαν να προσδιορίσουν αυτό που 
είχε αποκληθεί «μυστήριο» και 
είχε οδηγήσει στην εξαφάνιση 

πλοίων και αεροπλάνων στην περιοχή. 
Το τρίγωνο που εκτείνεται σε 700.000 
τετραγωνικά μίλια ανάμεσα στην Φλόρι-
ντα, το Πόρτο Ρίκο και την Βερμούδα έχει 
προκαλέσει δέος για τις μυστηριώδεις ε-
ξαφανίσεις αεροσκαφών και ναυαγίων 
που συνέβαιναν εκεί.
Οι «New York Times» 
έχουν γράψει ότι τουλάχι-
στον 50 ποία και 20 αερο-
πλάνα με περισσότερους 
από 1.000 επιβαίνοντες 
έχουν χαθεί στο Τρίγωνο 
τα τελευταία 500 χρόνια.
Τώρα όμως, ερευνητέ ς 
του Πανεπισ τημίου του 
Σαουθάμπτον υποσ τη-
ρίζουν πως τα ναυάγια στα πλοία που 
«ρούφηξε» ο ωκεανός προκλήθηκαν από 
τεράστια κύματα ύψους τριάντα και πλέον 
μέτρων και θυελλώδεις ανέμους.
Και εξήγησαν την θεωρία τους σε ντο-
κ ιμαν τ έρ που έδε ιξε το βρε ταν ικό 
«Channel 5».  «Όσο μεγαλύτερα είναι 
τα πλοία τόσο μεγαλύτερες καταστρο-
φές τους γίνονται», υποστηρίζει ο ωκε-
ανογράφος Dr Simon Boxall, με δηλώσεις 
τους στη Sun.
Παρ΄όλες τις θεωρίες που είχαν προκύψει 
με την πάροδο των χρόνων για να εξη-
γήσουν τις εξαφανίσεις, οι επιστήμονες 
πλέον επικέντρωσαν στην υπόθεση των 
φυσικών φαινομένων, αφού είχε κατα-
μετρηθεί από δορυφόρους κύμα ύψους 
18,5 μέτρων στην Βόρεια Θάλασσα στα 
1995.
Εξαιρε τ ικά επικ ίνδυνες κατασ τάσεις 
δημιουργούν ται όταν σημε ιώνον ται 
μεγάλου ύψους κύματα σ την ανοικτή 
θάλασσα. Τα συνήθη υψηλά κύματα δεν 
ξεπερνούν τα 12 μέτρα ύψος και η πίεση 
που ασκείται είναι 8,5 psi (λίμπρες ανά 

τετραγωνική ίντσα). Τα σύγχρονα σκάφη 
είναι κατασκευασμένα να αντέχουν σε 
πίεση περί τα 21 psi. Τα κύματα όμως 
που μετρήθηκαν στο Τρίγωνο των Βερ-
μούδων, έφταναν και τα 140 psi, ικανά να 
ανατρέψουν και μεγάλα σκάφη.
Υπάρχουν περιπτώσεις που «εξάγωνα» 
σύννεφα έκτασης ακόμη και 1,3 εκα-
τομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων 
πάνω από τον ωκεανό, ανάμεσα στις Βερ-
μούδες την Φλόριντα και το Πόρτο Ρίκο, 
προκαλούν ξαφνικούς ανέμους ταχύτη-
τας ακόμη και 106 χιλιομέτρων ανά ώρα 
–που αποκαλούν ται «βόμβες αέρα» 
με δυνατότητες να ξεριζώνουν μεγάλα 
δέν τρα, να ανατρέπουν πλοία και να 
καταρρίπτουν αεροσκάφη.

Μελέτες αναλυτών από 
δορυφορικές εικόνες της 
ΝΑΣΑ έχουν δείξει «εξά-
γωνα σύννεφα» σε περι-
οχή 240 χιλιόμετρα πέρα 
από τις ακτές της Φλόρι-
ντα πάνω από τις Μπαχά-
μες.
Οι επιστήμονες που εξέτα-
σαν παρόμοιους σχηματι-

σμούς από σύννεφα πάνω από την Βόρεια 
Θάλασσα ανοικτά των ακτών του Ηνω-
μένου Βασιλείου, βρήκαν πως οι άνεμοι 
στην επιφάνεια της θάλασσας που έφτα-
ναν ακόμη και τα 160 χιλιόμετρα την ώρα, 
προκαλούσαν κύματα ύψους 14 μέτρων.
Η πλέον πρόσφατη εξαφάνιση είχε συμ-
βεί περίπου πριν έναν χρόνο, όταν αερο-
σκάφος με τέσσερις επιβαίνοντες χάθηκε 
στο περίφημο Τρίγωνο.
Ο πιλότος είχε εκπέμψει σήμα κινδύ-
νου στο Πόρτο Ρίκο καθώς το δικινητή-
ριο αεροπλάνο επέστρεφε στην Φλόρι-
ντα, αλλά τελικά χάθηκε από τα ραντάρ. 
Παρά τις έρευνες ουδέποτε ανευρέθηκαν 
τα συντρίμμια ή κάποιος από τους επιβαί-
νοντες.
Οι πλέον σημαντικές μυστηριώδεις εξα-
φανίσεις που έχουν καταγραφεί, είναι 
του αμερικανικού σκάφους USS Cyclops 
με πλήρωμα 309 ανδρών, στις 4 Μαρτίου 
1918, και η πτήση 19, την οποία αποτε-
λούσαν πέντε TBM Avenger τορπιλοβόλα 
βομβαρδιστικά και είχαν εξαφανισθεί 
στην περιοχή στις 5 Δεκεμβρίου 1945.

Λύθηκε το μυστήριο για το 
Τρίγωνο των Βερμούδων; Νέα 
θεωρία από ωκεανογράφους 

Δ
εκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν 
και τραυματίστηκαν σήμερα σε 
επίθεση εναντίον λεωφορείου 
που μετέφερε παιδιά στη βόρεια 

Υεμένη, ανακοίνωσε η αντιπροσωπεία της 
Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού 
(ΔΕΕΣ) στην εμπόλεμη αυτή χώρα.
«Μετά την επίθεση σήμερα το πρωί ενα-
ντίον λεωφορείου που μετέφερε παιδιά σε 
μια αγορά της Ντάχιαν στο βόρειο τμήμα 
της Σαάντα, ένα νοσοκομείο που υπο-
στηρίζεται από τη ΔΕΕΣ δέχθηκε δεκάδες 
τραυματίες αλλά και νεκρούς που μετα-
φέρθηκαν εκεί» , ανακοίνωσε η οργάνωση 
μέσω Twitter, χωρίς να διευκρινίσει τον 
χαρακτήρα της επίθεσης.
Σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό 
δίκαιο, οι άμαχοι πρέπει να προστατεύο-
νται κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, 
πρόσθεσε η ΔΕΕΣ.
Το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Massirah των 
ανταρτών Χούτι, που ελέγχουν την περιοχή 
όπου σημειώθηκε η επίθεση, μετέδωσε 
ότι 39 είναι οι νεκροί και 51 οι τραυματίες 
«παιδιά στην πλειονότητά τους».

Σύμφωνα με το Al-Massirah, επρόκειτο για 
αεροπορική επιδρομή του υπό σαουδα-
ραβική διοίκηση συνασπισμού ο οποίος 
επιχειρεί στην Υεμένη υποστηρίζοντας τις 
δυνάμεις της αναγνωρισμένης από τη διε-
θνή κοινότητα κυβέρνησης.
Επί του παρόντος δεν υπάρχει αντίδραση 
του εκπροσώπου του συνασπισμού στην 
κατηγορία αυτή.
Την περασμένη Πέμπτη, τουλάχιστον 55 
πολίτες σκοτώθηκαν και 170 τραυματίστη-
καν σε επιθέσεις στη Χοντέιντα, στη δυτική 
Υεμένη, σύμφωνα με την ΔΕΕΣ.
Η στρατηγικής σημασίας πόλη Χοντέ-
ιντα ελέγχεται από τους Χούτι, οι οποίοι 
επίσης απέδωσαν στον συνασπισμό την 
ευθύνη για τις επιθέσεις αυτές. Ο συνασπι-
σμός κατηγόρησε από την πλευρά του τους 
αντάρτες ότι εκείνοι πραγματοποίησαν τις 
επιθέσεις.
Ο πόλεμος στην Υεμένη μετρά ήδη 10.000 
νεκρούς μετά την επέμβαση του συνασπι-
σμού τον Μάρτιο του 2015 και έχει προκα-
λέσει τη «χειρότερη ανθρωπιστική κρίση» 
παγκοσμίως, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Μακελειό στην Υεμένη: Δεκάδες 
νεκροί από επίθεση σε λεωφορείο 
που μετέφερε παιδιά 

Το πλάνο διχοτόμησης του Κοσόβου

Τ
ον ασκό του Αιόλου για τα Βαλκά-
νια θα ανοίξει μια ενδεχόμενη δι-
χοτόμηση του Κοσσυφοπεδίου 
προειδοποιεί αναλυτής του ιστό-

τοπου geopoliticalfutures. Ο αναλυτής του 
ιστότοπου προειδοποιεί ότι η αλλαγή συ-
νόρων στη Βαλκανική χερσόνησο είναι σα 
να «παίζεις με τη φωτιά», με το ντόμινο 
που θα διαμορφωθεί πιθανότατα να «αγ-
γίζει» και την Ελλάδα.
Ειδικότερα, ο αρθρογράφος εκτιμά ότι η 
επίλυση μιας από τις μεγαλύτερες συνο-
ριακές διαμάχες, μεταξύ Πρίστινας και 
Βελιγραδίου, μπορεί να αξίζει το ρίσκο, 
εντούτοις αν η υλοποίηση της αμφιλεγό-
μενης λύσης «πάει στραβά» όλοι οι εμπλε-
κόμενοι μπορεί να εύχονται να «μην είχαν 
ασχοληθεί με τη φωτιά».
Την περασμένη εβδομάδα πληροφορίες 
από ΜΜΕ του Κοσόβου ανέφεραν πως 
ΗΠΑ και Ρωσία, στη σύνοδο Κορυφής στο 
Ελσίνκι, συμφώνησαν στο ενδεχόμενο 
διχοτόμησης του ως επίλυση στη χρό-

νια διαμάχη με τη Σερβία. Πρόκειται για 
ένα σενάριο που στο παρελθόν οι ΗΠΑ το 
απέρριπταν κατηγορηματικά.
Η διαρροή της πληροφορίας προκάλεσε 
«συναγερμό» καθώς οι επίσημες δηλώ-
σεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν 
τους εν λόγω σχεδιασμούς. Πρώτα ήρθε 
η δήλωση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Πρί-
στινα, Γκρεγκ Ντελαουί, ο οποίος άφησε 
ανοιχτό το ενδεχόμενο ανταλλαγής εδα-
φών μεταξύ Σερβίας και Κοσόβου, στην 
διαδικασία οριστικής επίλυσης του ζητή-
ματος. Λίγες ημέρες αργότερα ο Σέρβος 
υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως «δεν 
βλέπει καλύτερη λύση από την διαίρεση 
του Κοσόβου. Μια λύση που θα εξασφα-
λίζει την ένωση με τη Σερβία όχι μόνο του 
βορείου Κοσόβου αλλά, εάν καταστεί 
δυνατό, και άλλων περιοχών όπου ο σερ-
βικός πληθυσμός αποτελεί πλειοψηφία». 
Μάλιστα εκτίμησε πως «η χρονική στιγμή 
για την επίλυση του ζητήματος του Κοσό-
βου είναι κατάλληλη όσο ποτέ άλλοτε».
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οικογένεια

Ε
ίναι προφανές ότι οι περισσότεροι από μας 
πρέπει να δουλεύουμε για να είμαστε σε θέ-
ση να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της οι-
κογένειάς μας. Υπάρχει όμως κάποιο όριο 

που , όταν ο σύζυγος ή η σύζυγος το ξεπερνάει, 
γίνεται εργασιομανής. Θα τολμούσα να πω ότι η 
πλειοψηφία των Ελλήνων στην κοινότητά μας είναι 
φημισμένοι για την εργατικότητά τους. Θάλεγα μά-
λιστα ότι υπάρχουν πολλοί στην κοινότητά μας που 
είναι εργασιομανείς στο έπακρο. 
Εργασιομανής είναι ο άνθρωπος που είναι αφο-
σιωμένος με μανία στη δουλειά του. Αυτή η υπερ-
βολική αφοσίωση μπορεί να είναι ευχάριστη στο 
θύμα της ή αντίθετα να του είναι βάρος και να 
του δημιουργεί προβλήματα. Μερικοί πιστεύουν 
ότι είναι ένα είδος αρρώστειας, παρόμοιο με μια 
έμμονη  διαταραχή. Το πρόβλημα είναι ότι οι εργα-
σιομανείς νομίζουν ότι αν δε δουλέψουν εκείνοι, τα 
πάντα θα καταρρεύσουν.  
Η κατάσταση γίνεται πολύ σοβαρή όταν το ίδιο το 
θύμα ή οι άλλοι καταλάβουν ότι είναι επιζήμια για 
την οικογενειακή ζωή ή για τις κοινωνικές σχέσεις 
μέσα κι έξω από τη δουλειά. Η εργασιομανία μπο-
ρεί να γίνει σοβαρή κατάσταση που μπορεί να οδη-
γήσει στη φθορά και στη διάλυση της οικογένειας 
αλλά και της προσωπικής υγείας. 
Όταν η δουλειά γίνει ο μόνος λόγος για να ζούμε, 
όταν γίνει το μόνο θέμα που μας απασχολεί, το 
μόνο πράγμα που μας δίνει χαρά και ικανοποίηση, 
τότε είναι καιρός να κάνουμε κάτι. Άλλο οι εργατι-
κοί κι άλλο οι εργασιομανείς. Οι εργατικοί ξέρουν 
τα όρια ανάμεσα στη δουλειά και στον προσωπικό 
τους χρόνο και μπορούν να συμπεριφερθούν φυσι-
ολογικά όταν δεν είναι στη δουλειά, ενώ οι εργασι-
ομανείς δεν έχουν προσωπικό χρόνο και δεν μπο-
ρούν να λειτουργήσουν σωστά έξω από τη δου-
λειά τους. 
Η πλειοψηφία των εργασιομανών βλέπουν την αξία 
τους στη δουλειά τους. Έχουν την εσφαλμένη εντύ-
πωση ότι αν αποτύχουν στη δουλειά τους, απέτυ-
χαν και στη ζωή. Η απληστία είναι το άλλο βασικό 
κίνητρο για τους εργασιομανείς. Θέλουν μεγαλύ-
τερο σπίτι, σε καλύτερη συνοικία, πιο ακριβό και 
εντυπωσιακό αυτοκίνητο, ή να κάνουν διακοπές σε 
εξωτικά μέρη για περισσότερον καιρό. Δουλεύουν 
για να αποκτήσουν πράγματα που είναι πέρα από 
τις ανάγκες τους και συχνά αυτό γίνεται σε βάρος 
της υγείας τους ή της οικογένειάς τους.
Οι εργατικοί ξέρουν πότε να βάλουν όρια στη δου-
λειά τους για να ασχοληθούν με την οικογένειά 
τους, με τους φίλους τους, και να είναι σε θέση να 
απολαμβάνουν τη ζωή τους συμμετέχοντας σε διά-
φορες δραστηριότητες. Οι εργασιομανείς αντίθετα 
αφήνουν τη δουλειά τους να πάρει την πρώτη θέση 
σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Δίνουν υποσχέ-
σεις στην οικογένεια, στους φίλους, και στα παιδιά 
τους και στη συνέχεια δεν τις τηρούν επειδή θέλουν 

να ανταποκριθούν πάνω απ’ όλα στις απαιτήσεις 
της δουλειάς. Ας δούμε μερικούς πρακτικούς τρό-
πους για να περιορίσουμε την εργασιομανία.
Ο στόχος είναι πολύ απλός. Βρες χρόνο να απο-
μακρυνθείς λιγάκι από τη δουλειά για να φέρεις 
τη ζωή σου πίσω στην ισορροπία. Θα χρειαστεί 
προσπάθεια από μέρους σου, και ίσως η βοήθεια 
κάποιου φίλου ή του/της συζύγου σου για να κάνεις 
αυτήν την στροφή από το μοναδικό στόχο που 
έχεις. Αλλά για το καλό σου τόσο το συναισθημα-
τικό όσο και το σωματικό, πρέπει να καταβάλεις την 
προσπάθεια που χρειάζεται. 
Ξεχώρισε κάποιες μέρες στο ημερολόγιό σου για να 
τις περάσεις με την οικογένειά σου και τους φίλους 
σου. Όρισε τις ώρες που θα δουλέψεις και προσπά-
θησε πάση θυσία να τις τηρήσεις. Μάθε να αναθέ-
τεις και σε άλλους κάποιες ευθύνες και ακόμα να 
λες και όχι όταν σου αναθέτουν κάποια καινούργια 
δουλειά όταν το ωράριό σου είναι ήδη πλήρες. Να 
παίρνεις άδεια πού και πού έστω κι αν η δουλειά 
μένει λίγο πίσω.
Θα ήθελα να τονίσω τη σπουδαιότητα μιας μέρας 
ξεκούρασης. Όλοι μας τη χρειαζόμαστε. Έτσι μας 
έπλασε ο Θεός. Όταν παραβιάζουμε αυτόν τον 
κανόνα, η ζωή μας αυτόματα χάνει την ισορροπία 
της. Αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό κάθε εβδο-
μάδα στην αρχή, τουλάχιστο κάντο μια φορά το 
μήνα για να αναζωπυρώσεις την οικογενειακή σου 
ζωή. 
Πείσε τον εαυτό σου ότι είναι λογικό να κάθεσαι 
μερικές φορές χωρίς να κάνεις κάτι και να χαλαρώ-
νεις. Οι εργασιομανείς συνήθως έχουν διανοητικό 
άγχος. Μάθε να αφήνεις τη δουλειά σου και τα προ-
βλήματά της στο γραφείο σου. Μην τα παίρνεις μαζί 
σου στο σπίτι.  Χαλάρωσε όταν είσαι στο σπίτι. Όλοι 
μας χρειαζόμαστε κάποιες ώρες ύπνου και χαλά-
ρωσης.  Αξιολόγησε τους στόχους σου ώστε να σου 
μένει περισσότερος διαθέσιμος χρόνος για να τον 
απολαμβάνεις με την οικογένειά σου.
Αν δεις ότι δεν μπορείς να ακολουθήσεις κάποια 
από αυτές τις υποδείξεις, τότε χρειάζεσαι επαγγελ-
ματική βοήθεια γιατί πρόκειται για εξάρτηση. Ένας 
από τους πρωταρχικούς σκοπούς για τη ζωή μας και 
για το γάμο μας θα πρέπει να είναι η διατήρηση μιας 
λογικής ισορροπίας. Ισορροπία στη δουλειά μας, 
ισορροπία στις σχέσεις μας, ισορροπία στη διασκέ-
δασή μας , και ισορροπία στην καλή συναισθημα-
τική, φυσική και πνευματική μας κατάσταση. 
Κι αν δεν το κάνουμε για μας, είμαστε υποχρεωμέ-
νοι να το κάνουμε για τον/την σύζυγό μας και για τα 
παιδιά μας. Ελπίζω με την ευκαιρία αυτή να δεις με 
ειλικρίνεια σε ποιο σημείο είσαι ως προς τη στάση 
σου απέναντι στη δουλειά. Μήπως δεν υπάρχει 
ισορροπία; Αν δεν υπάρχει, εύχομαι και ελπίζω να 
κάνεις τα απαραίτητα βήματα για να γυρίσεις πίσω 
στο σωστό δρόμο για να ενισχυθεί ο γάμος σου και 
να ωφεληθεί η οικογένειά σου.

Ακλόνητη Οικογένεια
ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

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

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

Εργασιομανία

To παιδί μου και εγώ
Το παιδί μου αντιμιλάει! 

Τι να κάνω;

Τ
α παιδιά μεταξύ ηλικίας 6-8 βρί-
σκονται στην αρχή του σχολεί-
ου και ανακαλύπτουν νέες λέξεις 
και φράσεις από τους συνομή-

λικούς τους, ενώ αντιλαμβάνονται δια-
φορετικά τον εαυτό τους μέσα από την 
αντίδραση απέναντι στους γονείς τους. 
Ίσως το κάνουν για να ελέγξουν τα όριά 
τους και να δουν μέχρι πού μπορεί να 
φτάσει αυτή η αντίδραση. Σύμφωνα με 
τους ψυχολόγους όμως, ο συνηθέστε-
ρος λόγος για αυτήν τη συμπεριφορά εί-
ναι για να εκφράσουν το θυμό, το φόβο, 
τον εκνευρισμό ή τη στενοχώρια τους. 
Αν βιώνει μία μεταβατική περίοδο, ό-
πως είναι ο ερχομός του δεύτερου μω-
ρού, το κάνει για να λάβει οποιαδήποτε 
αντίδραση από εσάς. Μην ξεχνάτε ότι τα 
παιδιά που πηγαίνουν σχολείο, μπορεί 
να είναι δέκτες bullying και να μην θέ-
λουν να το συζητήσουν μαζί σας.

Υπάρχει πρόληψη για αυτήν τη 
συμπεριφορά;
Αν εντοπίζετε ότι το παιδί αντιδρά έτσι 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μπο-
ρείτε να λύσετε το πρόβλημα έτσι ώστε 
να μην διογκωθεί αργότερα. Αν, για 
παράδειγμα, θυμώνει όταν του ζητάτε 
να στρώσει το κρεβάτι του ενώ κάνει 
κάτι άλλο, μπορείτε να του δώσετε προ-
ειδοποίηση 5 λεπτά πριν.

Θέστε κάποια όρια. 
Μπορείτε να πείτε στο παιδί ότι οι 
άσχημες λέξεις και οι χαρακτηρισμοί 
δεν είναι αποδεκτοί στο σπίτι και ότι 
κάποιες συμπεριφορές που είναι ειρω-
νικές σας κάνουν να στενοχωριέστε.

Κάντε την έρευνά σας. 
Τα μικρά παιδιά τείνουν να μιμούνται τις 
συμπεριφορές που βλέπουν γύρω τους. 
Ανακαλύψτε ποιες τηλεοπτικές εκπο-
μπές βλέπει και εξηγήστε ότι αυτές οι 
εκφράσεις δεν είναι και τόσο αστείες 
στην πραγματικότητα.

Διατηρήστε την ψυχραιμία 
σας. 
Μην αντιδράτε ποτέ υπερβολικά στην 
έντονη συμπεριφορά του παιδιού. Πείτε 
απλά ότι ‘νομίζω ότι μπορείς να βρεις 
έναν καλύτερο τρόπο για να το πεις 
αυτό’. Το σημαντικότερο όλων όμως 
είναι να θέσετε εσείς το παράδειγμα με 
τη δική σας συμπεριφορά.

Ανταποκριθείτε άμεσα στην α-
νάγκη του. 
Αντί να θυμώσετε και να το μαλώσετε, 
δείξτε του αμέσως ότι καταλαβαίνετε 
γιατί μιλά έτσι με φράσεις όπως ‘πρέ-
πει να είσαι πολύ θυμωμένος αυτήν 
τη στιγμή, έτσι;’ Ή ‘μήπως έχεις θυμώ-
σει επειδή σταμάτησα το παιχνίδι σου 
και σου ζήτησα να μαζέψεις τις κάλ-
τσες σου’; Έτσι εντοπίζετε το πρόβλημα, 
το αντιλαμβάνεται και το ίδιο το παιδί 
και μαθαίνει σιγά σιγά να το εκφράζει 
αλλιώς.

Μάθετε πότε πρέπει να κωφεύ-
ετε. 
Αν βλέπετε ότι αυτή η συμπεριφορά 
συνε χ ίζ ε ται,  μην απαν τήσε τε και 
φυσικά μην φύγετε από το χώρο. Περι-
μένετε μέχρι να τελειώσει το ξέσπα-
σμα και εξηγήστε του μετά ότι αυτή η 
συμπεριφορά είναι ανεπίτρεπτη και θα 
υπάρξουν συνέπειες, όπως στέρηση της 
τηλεόρασης ή του αγαπημένου του παι-
χνιδιού.

Να αναγνωρίζετε πάντοτε την 
καλή συμπεριφορά. 
Τα παιδιά που ακούνε μπράβο, παίρ-
νουν πολλές αγκαλιές και λαμβάνουν 
εκτ ίμηση ως προσωπικότητες, δεν 
έχουν την ανάγκη να εκφράζονται μέσω 
της επιθετικότητας και με το να αντιμι-
λούν. Περάστε ποιοτικό χρόνο με το 
παιδί, κάντε μαζί δραστηριότητες και 
δείξτε του πόσο σημαντικό είναι για 
εσάς.
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Η 
άτυπη κατάθλιψη συνή-
θως αρχίζει στην εφη-
βεία και είναι πιο συ-
χνή στις γυναίκες παρά 

στους άνδρες. Παρά την ονομασία 
της, η άτυπη κατάθλιψη δεν είναι 
πολύ σπάνια. Όπως και με άλλες 
μορφές κατάθλιψης, η θεραπεία 
για την άτυπη κατάθλιψη περιλαμ-
βάνει φαρμακευτική αγωγή, ψυ-
χολογική υποστήριξη (ψυχοθερα-
πεία) και αλλαγές στον τρόπο ζω-
ής.
Συμπτώματα
-Προσωρινή ευεξία στο άκουσμα 
μιας καλής/ευχάριστης είδησης, 
αλλά αίσθημα βαθιάς λύπης/από-
γνωσης λίγο αργότερα
-Αυξημένη όρεξη με ακούσια 
αύξηση του σωματικού βάρους
-Αυξημένη επιθυμία για ύπνο, 
συνήθως πάνω από 10 ώρες την 
ημέρα
-Αίσθηση ότι τα χέρια και 
τα πόδια σας είναι “πολύ 
βαριά”, κάτι που διαρκεί 
τουλάχιστον μια ώρα 
μέσα στην ημέρα
-Αδυναμία διατή-
ρησης μακροχρό-
νιας σχέσης, λόγω 
της ευαισθησίας στην 
απόρριψη ή την κριτική, η 
οποία επηρεάζει τις σχέσεις 
του ασθενούς, την κοι-
νωνική του ζωή και την 
εργασία του.
Παράγοντες κιν-
δύνου
Πολλοί παράγοντες φαίνε-
ται να αυξάνουν τον κίνδυνο 
ανάπτυξης ή “ενεργοποίη-
σης” της κατάθλιψης, είτε 
πρόκειται για άτυπη, είτε 
όχι. Οι παράγοντες κινδύ-
νου περιλαμβάνουν:
-Κατάθλιψη που ξεκίνησε σε 
παιδική ή εφηβική ηλικία
-Ιστορικό διπολικής διαταρα-
χής
-Κατάχρηση αλκοόλ ή ναρκωτικών 
ουσιών
-Σωματική ή σεξουαλική κακοποί-
ηση
-Τραυματικές εμπειρίες στην παι-
δική ηλικία
-Ορισμένα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας, όπως η χαμηλή 
αυτοεκτίμηση ή η υπερβολική 
εξάρτηση από άλλο άτομο
-Σοβαρή ασθένεια, όπως ο καρ-
κίνος ή η καρδιακή νόσος
-Ορισμένα φάρμακα, όπως 
κάποια φάρμακα για την υψηλή 
πίεση του αίματος ή υπνωτικά 
χάπια (Προσοχή: μιλήστε πρώτα 
με το γιατρό σας πριν διακόψετε 
οποιοδήποτε φάρμακο)
Οικονομικά προβλήματα
Το οικογενειακό ιστορικό και 
άλλα προβλήματα με την οικο-
γένεια ή τους άλλους μπορεί επί-
σης να αυξήσει τον κίνδυνο της 
κατάθλιψης:
Πρώτου βαθμού συγγενείς με 
ιστορικό κατάθλιψης, διπολικής 
διαταραχής ή αλκοολισμού
Στρεσογόνα γεγονότα στην ζωής 
του ασθενούς, όπως ο θάνατος 

ενός αγαπημένου προσώ-
που
Κατάθλιψη μετά τον τοκετό 
(επιλόχεια κατάθλιψη)

Πιθανή αυτοκτονία 
κάποιου μέλους της 
οικογένειας

Περιορισμένες φιλικές επα-
φές ή άλλες προσωπικές 

σχέσεις
Επιπλοκές
Η άτυπη κατάθλιψη 

μπορεί να οδηγήσει σε 
συναισθηματικά, συμπερι-

φορικά και προβλήματα υγείας, 
που επηρεάζουν κάθε τομέα 

της ζωής σας. Επιπλοκές 
που σχετίζονται με την 
άτυπη κατάθλιψη μπορεί 

να περιλαμβάνουν:
-Υπερβολικό βάρος ή παχυ-

σαρκία, η οποία μπορεί να 
οδηγήσει σε καρδιακή νόσο 
και διαβήτη
-Υπερβολική κατανάλωση 

αλκοόλ ή χρήση ναρκωτικών 
ουσιών

-Άγχος και διαταραχή πανικού ή 
κοινωνική φοβία
-Οικογενειακές διαφορές/εντά-
σεις, δυσκολίες στις σχέσεις και 
την εργασία ή προβλήματα στο 
σχολείο
-Κοινωνική απομόνωση
-Αυτοκτονικές σκέψεις

Η 
κακοσμία των ποδιών είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 
πολλοί στην καθημερινότητα. Ιδίως τώρα το καλοκαίρι. Υπάρ-
χουν αυτοί που τους συμβαίνει σπάνια και σε μέρες που περι-
λαμβάνουν πολύ περπάτημα. Υπάρχεις κι εσύ που σου συμ-

βαίνει κάθε μέρα. Ακόμα και το χειμώνα με το κρύο.
Ακόμα κι αν φοράς διαφορετικό παπούτσι. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό 
είναι γιατί έκανες κακή χρήση των ποδιών σου και έδωσες την ευκαιρία 
σε βακτήρια να αναπτυχθούν στην πατούσα και στο δέρμα ανάμεσα στα 
δάχτυλα.
Όλη η ζημιά στα πόδια προκαλείται από τον ιδρώτα. Ιδίως αν δεν καθα-
ριστούν τα πόδια ή αν δεν αλλάζει το ζευγάρι παπούτσια. Αυτό γιατί η 
τριβή διατηρεί τον ιδρώτα στο παπούτσι και βακτήρια όπως τα προπι-
ονοβακτήρια ή ο σταφυλόκοκκος, αναπτύσσονται και καταλαμβάνουν 
την πατούσα.
Για να αποτρέψεις ή να γιατρέψεις το πρόβλημα, άκου τι πρέπει να κάνεις. 
Παίρνοντας ως δεδομένο ότι πλένεις με σαπούνι κάθε μέρα τα πόδια 
σου, τότε:
• Πρέπει να φροντίζεις τα νύχια. Να τα κόψεις για να μην μετοικούν 
βακτήρια στο κομμάτι που εξέχει
• Κράτα τα πόδια σου στεγνά
• Φρόντισε οι κάλτσες σου να είναι από φρέσκο, συνθετικό βαμβάκι, με 
τρύπες για να αναπνέει το πόδι
• Όταν τις πλένεις να γυρνάς το μέσα έξω
• Μη φοράς το ίδιο ζευγάρι πάνω από δύο σερί μέρες. Εκτός κι αν η δου-
λειά σου περιλαμβάνει περπάτημα και ορθοστασία, οπότε άλλαζε κάθε 
μέρα
• Βάλε μαγειρική σόδα στα παπούτσια σου για να εξοντώσεις τα μικρό-
βια
• Να βάζεις στα πόδια σου αντιοξειδωτικές σκόνες που απορροφούν 
την κακοσμία
• Χρησιμοποίησε μείγμα από μαγειρική σόδα και τσάι

Τ
ο άγχος συνοδεύει πια τη 
σύγχρονη ζωή, αλλά δεν έ-
χουν όλοι οι άνθρωποι τις ί-
διες πιθανότητες να το νιώ-

σουν.
Οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσό-
τερο (σχεδόν διπλάσια) από τους 
άνδρες και τα άτομα έως 35 ετών, 
ανεξαρτήτως φύλου, κινδυνεύουν 
περισσότερο σε σχέση με τους μεγα-
λύτερους σε ηλικία, σύμφωνα με μια 
νέα βρετανική επιστημονική έρευνα.
Η μελέτη δείχνει επίσης ότι οι 
άνθρωποι στη Δυτική Ευρώπη και 
τη Βόρεια Αμερική είναι πιθανότερο 
να υποφέρουν από άγχος, σε σχέση 
με ανθρώπους σε άλλες χώρες και 
κουλτούρες.
Η έρευνα δείχνει ότι οι αγχώδεις 
διαταραχές συχνά αποτελούν ένα 
πρόσθετο βάρος σε ανθρώπους 
που ήδη βιώνουν άλλα χρόνια προ-
βλήματα υγείας, όπως καρδιοπά-
θεια ή καρκίνο. Ενδεικτικά, το 11% 
όσων έχουν καρδιαγγειακή νόσο, 
πάσχουν επίσης από γενικευμένη 
αγχώδη διαταραχή, ενώ το αντί-
στοιχο ποσοστό ανεβαίνει στο 32% 
για όσους πάσχουν από πολλαπλή 
σκλήρυνση.
Οι ερευνητές του Ινστιτούτου και 
του Τμήματος Δημόσιας Υγείας του 
Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, με επι-
κεφαλής την Ολίβια Ρεμς, που έκαναν 
τη σχετική δημοσίευση στο περιο-
δικό «Brain and Behavior» (Εγκέφα-
λος και Συμπεριφορά), ανέλυσαν 
όλες τις έως δημοσιευμένες μελέτες 
πάνω στο ζήτημα.
Οι ψυχικές διαταραχές που σχετί-
ζονται με το άγχος, είναι πολύ εξα-
πλωμένες στον Δυτικό κόσμο. Στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται ότι 
πάνω από 60 εκατομμύρια άνθρω-
ποι κάθε χρόνο υποφέρουν από 
αυτές, ενώ στις ΗΠΑ το ετήσιος 
κόστος τους υπολογίζεται σε 42,3 
εκατ. δολάρια.
Σύμφωνα με τη νέα έρευνα (μετα-α-
νάλυση), από διαγνωσμένη αγχώδη 
διαταραχή πάσχει περίπου το 4% 
του παγκόσμιου πληθυσμού. Το 
υψηλότερο ποσοστό (σχεδόν 8%) 
εμφανίζεται στις ΗΠΑ, ενώ το χαμη-
λότερο στην Ανατολική Ασία (κάτω 
από 3%).
Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι το 
άγχος μειώνει την ποιότητα ζωής, 
την παραγωγικότητα στην εργασία, 
ενώ μπορεί να αυξήσει και τον κίν-
δυνο αυτοκτονίας.

Το άγχος δείχνει 
προτίμηση στις 
γυναίκες Μυρίζουν τα πόδια σου; Να πως 

θα σταματήσεις την κακοσμία

Τα σημάδια της άτυπης 
κατάθλιψης

υγεία

Σ
ίγουρα το έχετε ακού-
σει πολλές φορές... ένα 
ποτήρι χλιαρό νερό με 
λεμόνι κάθε πρωί, πριν 

ακόμη ξεκινήσετε την ημέρα 
σας, είναι το μυστικό για επιτά-
χυνση του μεταβολισμού, απώ-
λεια βάρους και αποτοξίνωση. 
Πόσο όμως αληθεύει αυτός ο 
διατροφικός μύθος;
Οι ειδικοί σημειώνουν πως δεν 
υπάρχει κάποιο συστατικό στο 
νερό ή το χυμό λεμονιού που να 
επιταχύνει το μεταβολισμό και 
άρα να καίει περισσότερες θερ-
μίδες. Επιπλέον, οι ισχυρισμοί 
πως η οξύτητα του λεμονιού 
συμβάλει στην ταχύτερη πέψη 
δεν φαίνεται να επαληθεύο-

νται, καθώς ο οργανισμός έχει 
την ικανότητα να ρυθμίζει το pH 
του στομάχου γρήγορα, ανατρέ-
ποντας την όποια επιρροή του 
λεμονιού.
Σε ό, τι αφορά στην αποτοξί-
νωση, οι διατροφολόγοι εκτι-
μούν πως μια και μόνο τροφή 
δεν αρκεί για μια τέτοια διαδι-
κασία που σε γενικές γραμμές 
φέρνει εις πέρας ο οργανισμός 
ικανοποιητικά από μόνος του. 
Ναι, η άφθονη κατανάλωση 
νερού, οι φυτικές ίνες και οι 
βιταμίνες έχουν καθαρτικές ιδι-
ότητες, αλλά αυτό δεν σημαίνει 
πως ένα ποτήρι νερό με λεμόνι 
μπορεί να συμβάλει στην απο-
τοξίνωση.

Τελικά το νερό με λεμόνι 
αδυνατίζει και αποτοξινώνει;
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Ο
ταν σκέπτομαι τη συμπερι-
φορά με ταξύ ανδρών και 
γυναικών  οι σκέψεις μου εί-
ναι σαν …δεινόσαυροι. Το 

τι επιθυμείς όταν κάνεις  μία σχέση ε-
ξαρτάται από την ατομική τοποθέτη-
ση των προτιμήσεών  σου και πρέπει 
να μιλάς ελεύθερα: Να κάνεις θόρυ-
βο σαν τον  παρασαυρόλοφο που είχε 
στο κεφάλι ένα κοκκάλινο μεγάφωνο 
και  ήταν ο πιο θορυβώδης. Ρωτάς για 
προσωπικά του θέματα, εξετάζεις  και 
περιεργάζεσαι. Μαθαίνεις ό,τι μπορεί 
να είναι κρίσιμο για το μέλλον. Οταν 
καταλαβαίνεις τ ι χρειάζεσαι από μία 
σχέση και μπορείς  να το μεταδώσεις 
τότε υπάρχουν πιθανότητες να το απο-
κτήσεις.
Πολύς θυμός προέρχεται από την δια-
πίστωση ότι οι άλλοι δεν  μπορούν να 
καταλάβουν τι θέλουμε. Βοηθάει πολύ 

όταν τους λέμε τι  θέλουμε. Δεν είναι 
πιεστικό. Με τη συζήτηση θα ξέρουμε 
με  βεβαιότητα τι σκέπτεται ο ένας για 
τον άλλον. Αν τρομάζει να το  συζητή-
σει ...κλάψε! Τότε θα τρομάξει ακόμα 
περισσότερο, σα να  γυρίζει η γη ανά-
ποδα, θα νιώθει αδύναμα και δεν θα 
ξέρει τι να κάνει. Γι’αυτό πες τι θέλεις 
( έναν ώμο, ένα χαρτομανδηλο, λίγο 
χώρο )  αλλιώς δεν θα ξέρει. Και με 
τη γρηγοράδα του δεινόσαυρου ληστή  
που ήταν ο πιο ευκίνητος κλέφτης των 
αυγών!
Οι σκέψεις γ ίνον ται δίποδοι τυρρα-
νόσαυροι με τα πιο μακρυά  δόντια: 
Δεν εκφοβίζει ο ένας τον άλλον,δια-
πραγματεύονται. Δίνεις  και παίρνεις, 
με ευγένεια. Αλλιώς μπορεί να οπι-
σθοχωρήσει  κυριολεκτικά και μετα-
φορικά. Αλληλοσυμπληρώνον ται με  
αυτοπεποίθηση.

Καλό ε ίναι να έ χουμε και χώρο γ ια 
ν’αναπνέουμε. Αλλιώς η  σκέψη είναι 
φευγάτη σαν τον δεινόσαυρο ταχυλη-
στή που ήταν ένας  ανίκητος δρομέας. 
Είναι σημαν τ ικό να έ χουμε ξεχωρι-
σ τά  ενδιαφέροντα. Φύγε αν πισ τεύ-
εις ότι δεν κάνει για σένα. Ακόμα και  
αν η μητέρα σου συμφωνεί ενθουσια-
σμένη, οι φίλοι σου δεν μπορούν  να 
πισ τέψουν την καλή σου τύχη και ο 
χειρομάντης σου προβλέπει  υπέρο-
χες εξελίξεις. Μην αγνοήσεις τη φωνή 
μέσα σου. Ακόμα κι αν  είναι τέλειος 
δεν σημαίνε ι  ότ ι  ε ίναι τ έ λε ιος γ ια 
σένα. 
Θά μαλ λώνουμε :  Ερχε τα ι  πολ λ έ ς 
φορές ο παχυκεφαλόσαυρος  που το 
κεφάλι του ήταν ένα σκληρό κοκκάλινο 
κράνος. Εχουμε θέσει  τα όριά μας από 
την αρχή ( δεν μ’αρέσει ή δεν το κάνω 
αυτό ) και  απομακρυνόμαστε μέχρι να 
περάσει.
Να είμασ τε περιποιημένοι, να βγαί-
νουμε έξω και  να  φλερτάρουμε ο ένας 
τον άλλον. Σκέψου τον δίποδο χορι-
τόσαυρο με το πιο ψηλο λοφίο ή τον 
κομψόγναθο με το χαριτωμένο στόμα. 
Κρα τάς  το  χ έ ρι  με  τ ρυφε ρότ ητα, 
κάνεις έκπληξη με λουλούδια,  αφή-
νε ις σημειώματα αγάπης γύρω από 
το σπίτι, βοηθάς να  χαλαρώσει μετά 

από μία δύσκολη μέρα. Και λίγος ιππο-
τ ισμός παλαιού τύπου δεν βλάπτε ι. 
Αφησέ τον να κρατήσει την βαλίτσα 
σου  (όμως για καλό και για κακό αγό-
ρασε και ένα καροτσάκι!).  
Να έχουμε ηθική ακεραιότητα. Ναι, να 
μην ξενοκοιτάμε όσο  κι αν σκεφτόμα-
στε τον τρικεράτοπο - ήταν παράξενος 
με τρία κέρατα  στο μέτωπο! Βέβαια, 
απαιτούμε το καλύτερο σε κάθε τομέα 
της ζωής  και δεν συμβιβαζόμαστε με 
μέτρια ερωτική ζωή. Είναι σημαντικό 
να  νιώθουμε ικανοποίηση.
Οι σκέψε ις μου ε ίναι μακρυέ ς σαν 
τον διπλόδοκο, τον πιο μακρύ δε ι-
νόσαυρο,  όμως δε ν  θα μακρηγο -
ρήσω. Το κυριότερο είναι  όταν κοι-
τάζουμε ο ένας τον άλλον τα μάτια μας 
να λάμπουν. Εξωτερικεύεις τα συναι-
σθήματά σου, αισθάνεσαι ότ ι εκ τ ι-
μάσαι και  υποστηρίζεσαι. Αν δεν σε 
λατρεύει τότε δεν αξίζει να είναι μαζί 
σου. Το κυριότερο : Κάποιος που όχι 
μόνο σ’αγαπάει αλλά του αρέσεις  κιό-
λας και το δείχνει συνεχώς, ξανά και 
ξανά. Οπως οι  παρασαυρολόφοι: Τους 
άρεσε η οικογενειακή ζωή και φιλιό-
ντουσαν  στο στόμα!    
   

www.raniamesiskli.com
www.youtube.com/user/MadonnaRania
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Στην Κρήτη πάει η λεβεντιά 

και η αντρειοσύνη αντάμα

και μαντινάδα γίνεται 

ο πόνος και το κλάμα

ιστορίες

Γ
ια τη Μάχη της Κρήτης έχουν γραφτεί χιλιάδες σελί-
δες. Μα ο σκοπός αυτού του σημειώματος, δεν είναι 
να κοινοποιήσει τις τετριμμένες αράδες περί λανθα-
σμένης στρατηγικής ή τα λάθη που προκάλεσαν την 

κατάληψη της νήσου από τις Γερμανικές δυνάμεις.
Η«θυσία» του Σώματος των Γερμανών Αλεξιπτωτιστών για 
την επικράτησή τους, οι ευθύνες της Γερμανικής διοίκησης 
και της Συμμαχικής Αντικατασκοπείας με το θάρρος του 
απλού Κρητικού, που σε λίγες στιγμές βρέθηκε να πολεμά 
την ισχυρότερη πολεμική μηχανή με ευνοϊκές καταστάσεις 
υπέρ των εισβολέων.
Ο Χίτλερ, με τη διαταγή «υπ\’ αριθμόν 28» στις 25 Απριλίου, 
έδωσε την έγκρισή του για την εισβολή στην Κρήτη. Εκεί 
όπου είχαν καταφύγει οι εναπομείνασες Βρετανικές και Κοι-
νοπολιτειακές μονάδες από την ηπειρωτική Ελλάδα.
Μαζ ί  τους ,  δ ιάφορα 
συγκροτήματα του Ελληνι-
κού Στρατού, κυρίως διοι-
κητικής μέριμνας και νεο-
συλλέκτων, ένα Τάγμα της 
Χωροφυλακής και μετά 
από μία απίστευτη περιπέ-
τεια, η 1η Τάξη της Στρατι-
ωτικής Σχολής Ευελπίδων.
Ο διοικητής τους, στρα-
τηγός Φράιμπεργκ, είχε 
στη διάθεσή του αρκετούς 
στρατιώτες για την υπε-
ράσπιση του νησιού, με 
την κάλυψη του Βασιλικού 
Ναυτικού, όμως του έλει-
παν βαρέα όπλα και τεθω-
ρακισμένα, για την εκδί-
ωξη των εισβολέων σε 
περίπτωση απόβασης. Η 
Βρετανική Αντικατασκο-
πεία γνώριζε πως οι Γερ-
μανοί δεν ήθελαν με καμία 
δύναμη ν’ αφήσουν την 
Κρήτη στα χέρια των Βρε-
τανών. Μάλιστα υπέθεταν 
και τον τρόπο που θα μπο-
ρούσαν ή θα επεδίωκαν να 
την καταλάβουν, δεδομέ-
νης της ναυτικής ισχύος της 
Βρετανίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Αυτό όμως που έλειπε, ήταν η Αεροπορία. Η RAF (Βρετα-
νική Βασιλική Αεροπορία) είχε απωλέσει μεγάλο μέρος της 
δύναμής της, μπροστά στην ισχύ της Luftwaffe (Γερμανική 
Πολεμική Αεροπορία) στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου.
Οπότε ο δρόμος για την μεταφορά δυνάμεων ήταν μόνο 
ένας. Ο αέρας.
Το 11ο Σώμα Αλεξιπτωτιστών θα αναλάμβανε την αποστολή 
των δυνάμεών του, με ενίσχυση από την 7η Αερομεταφε-
ρόμενη Μεραρχία που θα έφτανε με ανεμοπλάνα μετά την 
κατάληψη των αεροδρομίων.
Εφεδρικά θα διατίθεντο η 22η Μεραρχία Αεραπόβασης 
κι εκείνη με ανεμοπλάνα σε δεύτερη ή τρίτη φάση εισβο-
λής. Η 22η Μεραρχία τελικά δε συμμετείχε στην επιχεί-
ρηση καθώς αντικαταστάθηκε από την 6η Ορεινή Μεραρχία 
(GebirgsDivizion) που κρατήθηκε σε εφεδρεία. Απόφαση 
ορθή για το γερμανικό επιτελείο, διότι χρησιμοποιήθηκε 
όταν η εναέρια εισβολή είχε σχεδόν αποτελματωθεί.
Φυσικά, όσο μεγάλη και αν ήταν η δύναμη των Αλεξιπτω-
τιστών, η ισχύς πυρός των ελαφρά οπλισμένων μονάδων 
τους ήταν μειονέκτημα. Αυτό όμως αντισταθμίζονταν με την 
εξαιρετική δύναμη βομβαρδιστικών και γενικά πτητικών 
μέσων που θα τους υποστήριζαν.
Ξεκινώντας η «Επιχείρηση Ερμής» στις 20 Μαΐου, με 

φοβερό βομβαρδισμό και πολυβολισμό των Συμμαχικών 
θέσεων από τη γερμανική αεροπορία, ακολούθησε η ρίψη 
χιλιάδων Αλεξιπτωτιστών.
Και τώρα ξεκινά η θυσία και η εποποιία.
Ο Κρητικός λαός είχε παραδώσει με «Αναγκαστικό Νόμο» 

τα όπλα που παραδοσιακά κατείχε, στην Κυβέρνηση 
Μεταξά, τυπικά για να εξοπλίσει μονάδες του Στρατού με 
την επιστράτευση.
Επίσης, ο ανθός της Κρήτης, όλοι σχεδόν οι άνδρες μάχι-
μης ηλικίας και εκπαίδευσης, είχαν επιστρατευθεί στην 5η 
Μεραρχία και είχαν προ μηνών αναχωρήσει για το Αλβα-
νικό Μέτωπο όπου και διέπρεψαν (κατάληψη υψώματος και 
ορεινού όγκου Κλεισούρας-Τρεμπεσίνας).
Με την αποστράτευση του Ελληνικού Στρατού μετά τη συν-
θηκολόγηση οι Κρήτες δεν μπορούσαν να γυρίσουν πίσω 
στο νησί τους.
Πίσω στην Κρήτη είχαν μείνει μόνο οι πολύ νέοι ή οι πολύ  
μεγάλοι, κοπέλες και γυναίκες, μα δε δείλιασαν στιγμή. Δεν 
έχει αναφερθεί ξανά στην ιστορία η άνευ διαταγής άμεση 
ενέργεια εναντίον στρατού από αμάχους.
Και οι απώλειες των Αλεξιπτωτιστών ήταν τραγικές.
(Στα Χανιά αναφέρεται πως μία υπέργηρη σκότωνε τους 
κρεμασμένους από τα δέντρα στρατιώτες με ένα δρεπάνι.)
Αξίνες, μαχαίρια, δίκρανα και τυφέκια του 1870 τύπου Gras 
(οι «γκράδες» που λέμε στην Ελλάδα) έγιναν φονικότερα 
για τους Γερμανούς απ’ ότι οι τεθωρακισμένες δυνάμεις των 
Γάλλων. Οι Γερμανοί Αλεξιπτωτιστές την πρώτη μέρα ανέ-
φεραν απώλειες της τάξης των 1000 νεκρών και χιλιάδων 
τραυματιών.

Συμπληρώνοντας με τη δεύτερη ρίψη το απόγευμα οι Γερμα-
νικές δυνάμεις ενισχύθηκαν σε προσωπικό και σε εφόδια.
Μα η έντονη άμυνα των χερσαίων δυνάμεων των Συμμά-
χων εν συναρτήση με το παράτολμο θάρρος των Αλεξιπτω-
τιστών, μετέτρεπαν τα άλλοτε εύφορα χωράφια, σε λίμνες 
αίματος, κλωθογυρισμένες από τις εκρήξεις και με τα διά-
σπαρτα πτώματα μαχητών. Οι Αλεξιπτωτιστές, είχαν μία 
πολύ μάχιμη φήμη ανάμεσα στη Βέρμαχτ, που απέρρεε 
από τις επιχειρήσεις που είχαν συμμετάσχει με μεγάλη επι-
τυχία και με μικρές απώλειες ανδρών. Η εκπαίδευσή τους 
ήταν πολύ απαιτητική και σκληρή και παρόλο το νεαρό της 
ηλικίας τους (μέσος όρος ηλικίας 22 έτη, με πολλούς 17χρο-
νους ακόμα).
Επίσης θεωρούνταν βετεράνοι εκστρατειών και μαχών με 
μεγάλο επίπεδο δυσκολίας.

Γι’ αυτό το λόγο επιλέ-
χθηκαν να συμμετάσχουν 
εκείνοι σε μία επιχείρηση 
που παρόμοιά της δεν είχε 
ξαναγίνει.
Και φυσικά πλήρωσαν το 
τίμημα πολύ ακριβά.
Η αντιμετώπιση που η 
Abwehr (Γερμανική Αντικα-
τασκοπεία) είχε ενημερώ-
σει τα επιτελεία πως ανα-
μενόταν, εθεωρείτο μηδε-
νική. Διατεινόταν μάλιστα 
πως ο κρητικός λαός θα 
υποδέχονταν λατρευτικά 
τους Γερμανούς, διότι λόγω 
του ελεύθερου χαρακτήρα 
τους καταπιεζόταν από τη 
Βρετανική κατάληψη. Αυτά 
φυσικά αποτέλεσαν θεω-
ρίες ανυπόστατες και σε 
μεγάλο βαθμό ουτοπικές. 
Αποφάσεις που πάρθη-
καν επί αναλύσεων χωρίς 
να λογαριάζουν το έντονο 
πατριωτικό αίσθημα των 
Κρητών και τους τερά-
στιους αγώνες που είχαν 
δώσειγια την ελευθερία 
τους.

Και αυτό στοίχισε στις επιτιθέμενες δυνάμεις.
Και οι Κρητικοί το πλήρωσαν κι εκείνοι ακριβά.
Πολλοί Γερμανοί ατίμασαν τις στολές των Αλεξιπτωτιστών 
και τη φήμη του «Ιπποτικού» τους Σώματος, διαπράττο-
ντας μαζικές εκτελέσεις αμάχων και ολοκαυτώματα. (Το 
Σώμα των Αλεξιπτωτιστών δε διέπραξε καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του πολέμου, άλλα εγκλήματα, μάλιστα οι Αλεξιπτωτι-
στές συμπεριφέρονταν στους αιχμαλώτους με επιείκεια και 
συναδελφικότητα).
Μετά το πέρας της μάχης, το Γερμανικό επιτελείο δε χρη-
σιμοποίησε ξανά σε ευρεία κλίμακα δυνάμεις αλεξιπτωτι-
στών, παρά μόνο ως επίλεκτο πεζικό και σε καταδρομικές 
επιχειρήσεις. Δεν ήταν, όπως εσφαλμένα αναφέρεται από 
την ιστοριογραφία, το ζήτημα της αναπλήρωσης των απω-
λειών, αλλά ο ψυχολογικός αντίκτυπος μεταξύ των στρατιω-
τών μετά το μακελειό. Η φήμη του Σώματος των Αλεξιπτωτι-
στών παρέμεινε υψηλά στην υπόληψη του Γερμανικού Στρα-
τού και εκτιμούνταν ιδιαιτέρως.
Φυσικά η άρνηση της περαιτέρω χρησιμοποίησής τους 
αποτέλεσε μεγάλο στρατηγικό σφάλμα των Γερμανών επι-
τελών σε πολλές περιπτώσεις. Μα περισσότερο, αποτέλεσε 
ένα χρήσιμο μάθημα για τους Συμμάχους και τη χρησιμο-
ποίησή τους και εφαρμόστηκε καθ’ έξιν σε Σαλέρνο, Σικελία, 
Βόρειο Αφρική, Νορμανδία και Ολλανδία.

Η Μάχη της Κρήτης: Ο «Τάφος» των Γερμανών Αλεξιπτωτιστών
Γιατί οι Γερμανοί κατάσκοποι πίστευαν, ότι οι Κρητικοί 

θα τους υποδεχτούν με ανακούφιση!
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ
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απόψεις

Ο περίφημος και γνωστός μαλακας !
Ο μαλάκας δεν αλλάζει με τίποτα παραμένει πάντα μαλάκας (Συλλεκτικό κομμάτι!)

Τ
ι εστί «μαλάκας»; 
Στα παλαιότερα ελληνικά η λέξη μαλακία  σήμαινε,  
«μαλακότητα», αλλά επίσης την αδυναμία, ασθένεια,  
βλακεία, και ένα είδος εκθήλυνσης.

Στον Επιτάφιο του Περικλή του Θουκυδίδη υπάρχει η 
φράση «Φιλοκαλοῦμεν τε γὰρ μετ’ εὐτελείας 
καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας» (άνευ μαλ-
θακότητας,  η νωθρότητας τη απώλεια ενεργητι-
κότητας).
Επίσης, στην ορθόδοξη εκκλησία στο κατά Ματ-
θαίον Ευαγγέλιο αναφέρεται : «Και περιήγεν ο 
Ιησούς τας πόλεις πάσας και τας κώμας, διδάσκων 
εν ταις συναγωγαίς αυτών και κηρύσσων το ευαγ-
γέλιον της βασιλείας και θεραπεύων πάσαν νόσον 
και πάσαν μαλακία». Δηλαδή στη περικοπή αυτή 
αντιδιαστέλλεται η σωματική «νόσος» από την 
Στα νεότερα χρόνια η λέξη «μαλακία» ταυτίσθηκε 
με την διανοητική ανεπάρκεια ή εγκεφαλική 
δυσλειτουργία, εξού και η φράση «μαλάκυνση 
εγκεφάλου». 
Σε κάποια στιγμή η σημασία της λέξης μαλακια 
μετατοπίστηκε  και ταυτίστηκε με την «αυνανιζό-
μενη»  γυναίκα και μετέπειτα  η λέξη  γενικεύτηκε να συμπε-
ριλαμβάνει και τους άνδρες.
Ο μαλάκας πια δεν έχει φύλο. Ο μαλάκας που αναφέρουμε 
είναι απλά ο μαλάκας άνθρωπος. Στη ζωή υπάρχουν οι 
άνδρες, οι γυναίκες που είναι  μαλάκες. 
Η λέξη «Μαλακας» έχει καθιερωθεί πια στην Ελληνική 
γλώσσα και στη καθημερινότητα της Ελληνικής ζωής. Έτσι 
καταλήξαμε σε μια λέξη με άλλες έννοιες , μια λέξη θησαυ-
ρός! Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι καμιά γλώσσα του κόσμου 
δεν διαθέτει ανάλογη λέξη με την ελληνική λέξη «μαλάκας». 
Η Λέξη με τη μεταφορική χρήση της,  καθορίζει και καθορί-
ζεται από το περιβάλλον της. Το ποιος τη λέει, το πώς τη λέει, 
και το γιατί τη λέει. Έννοια, που μπορεί να κάνει προκαλέσει 
τα πιο αντίθετα συναισθήματα και που μπορεί να μεταλλα-
χθεί από το ένα άκρο στο άλλο της εννοιολογικής της γκάμας 
χωρίς την παραμικρή επεξήγηση. 
Προφανώς υπάρχει  μια άτυπη μυστική συμφωνία των νεο-
ελλήνων, με βάση την οποία ξέρουν σαφώς πότε και πώς να 
την χρησιμοποιούν, αλλά και να την αποδέχονται ως προ-
σωπικό τους χαρακτηρισμό. Πάντως δεν γεννάται αμφιβο-
λία ότι η λέξη «μαλάκας» αποτελεί το βασικό χαρακτηρι-
στικό  της μοντέρνας ελληνικής κοινωνίας, που πολλοί τη 
χαρακτηρίζουν «σκέτη μαλακία». 
Ο μαλάκας δε χρειάζεται σπουδές, χαρτιά ή ταυτότητα. Τον 
αναγνωρίζουν παντού με το πρώτο. 
Όλοι οι Νεοέλληνες είναι μαλάκες αν και εφόσον τους θεω-
ρούν μαλάκες οι άλλοι!
Οι  μαλακες είναι κατηγορία ανθρώπων προς αποφυγή. Ο 
μαλακας  είναι μια ανεξάντλητη κατηγορία ανθρώπων.
Λόγω της ευρείας χρήσης στο καθημερινό λεξιλόγιο έχει 
πολλά παράγωγα σύνθετα, υποκοριστικά και μεγεθυντικά.  

Σήμερα αποτελεί προσφώνηση, αναφέρεται σ αυτόν που 
πληγώνει, προσβάλλει, κοροϊδεύει, η εκμεταλλεύεται. 
Η χρήση της λέξης είναι ποικίλη  ανάλογα με τη περίπτωση 
έτσι μπορεί να σημαίνει απλά dude, mate,  jerk, or asshole .
Επίσης χαρακτηρίζει τον ενοχλητικό, αγενή, υπερόπτης που 
δεν έχει συναίσθηση, ο ίδιος νοιώθει καλά με τις πράξεις 
του, μα ενοχλεί τους άλλους με την συμπεριφορά του
Λογικά κάποτε υπήρχε κάποτε ένας μαλακας όπως και ένας 
άνθρωπος. Μετά άρχισε η ταχύτατη αναπαραγωγή τους.  
όχι όμως με την κλασσική μορφή αναπαραγωγής να βγαί-
νει ο ένας μαλακας απ την κοιλιά ενός άλλου μαλάκα αλλά 
από συμπεριφορές που αναπαράγονται, υιοθετούνται, και 

αντιγράφονται. Υπ’ αυτή την έννοια ο μαλάκας δημιούργησε 
ολόκληρη σχολή! Και φυσικά σήμερα  το είδος ανθίζει!
Μαλάκες θα βρούμε παντού. Σε κάθε φάση της κοινωνικής 
μας ζωής. Στη δουλειά είναι εκείνος που  προκαλεί προβλή-
ματα, στο σουπερμάρκετ είναι εκείνος που μιλαει αγενώς 
στην ταμία, στην τράπεζα είναι εκείνος που προσπαθεί να 
σου πάρει τη σειρά.
Το δράμα, όμως, είναι οι μαλάκες των ανθρωπίνων σχέ-
σεων. Μαλάκες είναι όλοι εκείνοι που κρύβονται πίσω από 
κλισέ - ατάκες.  «θέλω χρόνο να βρω τον εαυτό μου»,  «αξί-
ζεις κάτι καλύτερο»,  οι φαφλατάδες   τα ψώνια, οι ψεύτες…
Το βασικότερο χαρακτηριστικό του μαλακα είναι ότι δεν 
αλλάζει. Ο μαλάκας παραμένει  παντού και πάντα  μαλά-
κας. Κι αν το μυριστείς ότι κάποιος είναι μαλάκας και εξα-
φανιστείς, αυτός θα είναι μαλάκας κάπου αλλού με κάποιον 
άλλο, στην επόμενη ευκαιρία που θα του δοθεί. Αξία στα-
θερή ο μαλάκας, μια Μετοχή που δεν πέφτει !
Κατά κανόνα, ο μαλάκας προκαλεί απογοήτευση, θυμό, 
οργή πόνο στους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρέ-
φεται. Δεν υπάρχει ερωτική «σταδιοδρομία» χωρίς έναν 
μαλάκα να την έχει προσυπογράψει. Σε κάθε ερωτική ζωή 
οι περαστικοί μαλάκες και μαλακισμένες  είναι γεγονός που 
αρκετές φορές επαναλαμβάνεται.
Ο κάθε μαλάκας είναι ένα απλό και ακίνδυνο για τον εαυτό 
του ανθρωπάκι.  Όταν όμως έρθει σ’ επαφή με συναίσθημα 
άλλου ανθρώπου, τότε προκαλείται χημική αντίδραση επι-
κίνδυνη . Όπως το τσιμέντο που είναι μια απλή σκόνη και 
μόνο όταν έρθει σε επαφή με το νερό προκαλεί χημική 
αντίδραση και πήζει και σκληραίνει, έτσι και ο μαλάκας σε 
σχέση προκαλεί χημικές αντιδράσεις και προβλήματα . 
 Ο κάθε μαλάκας είναι ερωτευμένος με τον εαυτό του και 

προπαντός με τη νοημοσύνη του.
Αν στερέψει η μαλακία, ο μαλάκας παραμένει. Ο μαλακας 
δεν αλλάζει 
Αν η μαλακία ήταν άθλημα ο τάδε θα ήταν χρυσός Ολυμπι-
ονίκης!
Να μερικές εκφράσεις που θα τις αναγνωρίσετε αμέσως 
«Μα πόσο μαλάκας είσαι; 
«Κοίτα ένα μαλάκα» 
«Έλεος ρε μαλάκα»
 «Είσαι και πολύ μαλάκω»! 
«Μη γίνεσαι μαλάκας. (Don’t be an asshole)
«Ξύπνα, μαλάκα» (πράξε πιο έξυπνα. )

«Την έκανε πάλι ο μαλάκας!» (Ο μαλακας ξανα-
χτυπά) 
«Είμαι ο μαλάκας της υπόθεσης» (κάποιος έχει το 
ρόλο του μαλακα πάντα).
«Μια ζωή μαλακας» (καμιά φορά αυτό είναι τίμια 
εξομολόγηση) . 
Μερικοί είναι παραπάνω από μαλακες όπως απο-
δεικνύουν οι εκφράσεις 
 «Είσαι ένας μαλάκας και μισός» 
«Μαλάκας στο τετράγωνο». 
«Μαλάκας με πατέντα». 
 «Μαλάκας με βούλα». 
«Μαλάκας με Μ κεφαλαίο». 
«Πολλά κιλά μαλάκας»
« Mαλάκας με δίπλωμα»
«Είσαι πιο μαλάκας κι απ' τον μαλάκα»
«Μαλάκας με περικεφαλαία» (σημαίνει φαίνεσαι 

και καθένας μπορεί να σε δει.)
«Με πιάσανε μαλάκα» (με εκμεταλλευτήκαν) 
«Πας καλά ρε μαλάκα;» (Τι βλακείες κανείς δεν σκέπτεσαι 
σωστά).
 «Ρε τον μαλάκα». (Απογοήτευση για πράξεις του μαλακα) 
«Τι να πει κανείς, είναι σκέτος μαλάκας». (Δικαιολογία 
συμπεριφοράς λογά μαλακιας.)
«Τον έφαγε η μαλακια» (η ζωή του καταναλώνεται από 
συνεχείς μαλακιες! )
«Η μαλακία πάει σύννεφο»  (Η μαλακια καλύπτει σαν σύν-
νεφο τον Ήλιο υπερισχύει της σοφίας)
«Τον χτύπησε η μαλακία στο κεφάλι» (είχε εγκεφαλικό απ τις 
άλλες μαλακιες ).
Υπάρχουν και θετικές εκφράσεις για το μαλακα  
«Που σε ρε μαλάκα;» (που είσαι φιλέ μου ?)
«Όχι ρε μαλάκα!» (συμβουλευτικά όχι φίλε μου μη το 
κανείς)  
Υπάρχουν επίσης συνηρημένες λέξεις και άλλα παράγωγα 
της λέξης μαλακας τα οποία σημαίνουν βασικά το ίδιο 
πράγμα της αρχικής λέξης.
Aρχιμαλάκας, χοντρομαλάκας , αρχοντομαλάκας, σκατομα-
λάκας , μαλακόφατσα, μαλακοκεφτές, Μαλακομπούκωμα, 
Μαλακοκαύλης, μαλακοβιόλης ,  μαλακιστήρι, μαλακισμέ-
νος / η,  μαλακούλης, Μαλακολόι, και μαλακάκος (μικρής 
ολκής μαλακας!)
Σε τοπικές διαλέκτους υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη λέξη 
μαλακας και στη καθομιλουμένη, αναφέρονται και  αυτές 
οι αντίστοιχες λέξεις: μινάρας – μιναδόρος, ψωλοκοπάνας 
, παπάρας.
Τι να πει κανείς περισσότερο απ όσα είπα ήδη? 
Βλέπετε  Την μαλακία πολλοί αγάπησαν, τον μαλάκα ουδείς!

Μαλάκας, Πληθυντικός: Μαλάκες, 
θηλυκό:  Μαλάκω

Τo ουσιαστικό  της λέξης: μαλακια 
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Γεια σας και χαρά σας. Δεύτερη εβδομάδα του Αυγού-
στου και φτάνουμε στην μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύ-
νης, τον 15αυγουστό της Παναγίας μας. Εύχομαι από τα 

βάθη της καρδιάς μου όχι μόνο να μας βοηθάει και να μας προ-
στατεύει υπό τη σκέπη της αλλά και να δώσει μυαλό σ’ αυτούς 
που «ξεφεύγουν» και να μην δημιουργούν ανεπανόρθωτα δεινά, 
στενοχώρια και κακουχίες σε φιλήσυχους πολίτες.
Και τι δεν είδαμε και τι δεν ακούσαμε μέχρι σήμερα αυτό το καλο-
καίρι και στην πατρίδα μας την Ελλάδα και στην δεύτερη πατρίδα 
μας στον Καναδά, αλλά και παγκοσμίως -για όποιον αρέσκεται να 
διαβάζει την καθημερινή επικαιρότητα-  «τρελένεται» και πραγ-
ματικά μονοπωλείς το σαιξπηρικό ρητό «to be or not to be?», 
δηλαδή να ζει κανείς ή να μη ζει; Ιδού η απορία. 
Ευγενικοί μου φίλοι αναγνώστες κοντεύω 45 συναπτά έτη στο 
«συνάφι» σε Αμερική και Καναδά, πραγματικά η αγάπη μου για 
την ενημέρωση του ελληνισμού με κρατάει εμένα και τους άξι-
ους συνεργάτες μου, τον Ηλία Μιχαϊλίδη και τη Χριστιάνα Κιέ-
σκου στις επάλξεις, σε ένα λειτούργημα που κοστίζει πλέον πολύ 
ακριβά, δηλαδή στην έκδοση μιας εφημερίδας 72-80 σελίδων 

εβδομαδιαία, που το κόστος πλέον με την αύξηση των δασμών 
του χαρτιού έγινε πάρα μα πάρα πολύ ακριβό. Εάν, ευγενικοί μου 
φίλοι, δεν υπήρχαν οι ελληνικές επιχειρήσεις και κάποιοι οργα-
νισμοί που εξακολουθούν και σκέφτονται ΕΛΛΗΝΙΚΑ 100%, ο 
ελληνικός έντυπος τύπος δυστυχώς θα είχε σβήσει. Παγκοσμίως, 
άλλωστε, έχει ήδη αρχίσει να συμβαίνει αυτό, αλλά και το πόσο 
θα αντέξει ακόμη ένας Θεός το ξέρει.
Εάν, και λόγω ηλικίας, μετά την δίκη μας γενεά δύσκολα ένας νέος 
ή νέα θα αγωνιστεί για να κρατήσει ελληνική εφημερίδα στην 
διασπορά. Εκτός εάν είναι οικογενειακά και κληρονομικά δημο-
σιογράφος κι αγαπάει πολύ αυτό το λειτούργημα. Την άλλη εβδο-
μάδα όπως και κάθε καλοκαίρι δεν θα εκδοθούμε. Δηλαδή, στις 
52 εβδομάδες παίρνουμε για επτά ημέρες ανάσα. Θέλω να περ-
νάτε καλά κι αγαπημένα με τα δικά σας πρόσωπα και η Παναγία 
μας που γιορτάζει σε λίγες ημέρες να μας φυλάει και να μας δίνει 
υγεία και φώτιση. Πάμε τώρα στην όμορφη κοινωνική μας ιστο-
ρία.
Με εκτίμηση,
Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης - Παραγωγός

Α
υτή η ιστορία θα σας ζεστάνει περισσότερο α-
πό έναν αχνιστό καφέ μια παγωμένη χειμωνιά-
τικη μέρα…
Δυο άντρες μπήκαν στο καφενείο μιας μικρής 

πόλης της Ιταλίας, για να πιουν καφέ. Ο ένας ήταν κάτοικος 
της περιοχής και ο άλλος ήταν φίλος του από την 
Ρώμη που ταξίδεψε για να τον επισκεφτεί.
Κάθισαν σε ένα τραπεζάκι, έδωσαν τη παραγγε-
λία τους και περίμεναν τους καφέδες τους όταν 
πρόσεξαν κάποιον να μπαίνει στο καφενείο και 
να κατευθύνεται προς το ταμείο.
Πλήρωσε την παραγγελία του, πήρε τον ένα καφέ 
στο χέρι και βγήκε από την πόρτα….
«Τι ήταν αυτό; Τι σημαίνει καφές σε αναμονή;» 
γύρισε και ρώτησε με απορία ο άντρας από την 
Ρώμη τον ντόπιο φίλο του.
«Περίμενε και θα δεις» του απάντησε εκείνος. 
Πολύ σύντομα οι δυο άντρες είδαν και άλλους 
ανθρώπους να μπαίνουν στο καφενείο και να 
παραγγέλνουν καφέδες.
Δύο κορίτσια παρήγγειλαν τέσσερις καφέδες, 
δυο δικούς τους και δυο σε αναμονή. Τρεις δικηγόροι 
ζήτησαν επτά καφέδες, τρεις για αυτούς και τέσσερις σε 
αναμονή. Η ώρα περνούσε και οι πελάτες του μικρού 

καφενείου δε σταματούσαν να πληρώνουν πάντα περισ-
σότερους καφέδες απ” όσους έπαιρναν στα χέρια τους.
Ο άντρας από την Ρώμη έδειχνε να απολαμβάνει τη θέα 
προς τη μικρή, αλλά πολύ όμορφη πλατεία της πόλης, 
αλλά μέσα του η περιέργεια για τους «καφέδες σε ανα-

μονή» όλο και μεγάλωνε.
Ξαφνικά η πόρτα του μικρού καφενείου άνοιξε και πάλι. 
Αυτή τη φορά ήταν ένας άνδρας ντυμένος με φθαρμένα 

ρούχα που έμοιαζε με ζητιάνο. Προχώρησε προς τον 
ιδιοκτήτη του καφενείου και με κουρασμένη φωνή τον 
ρώτησε: «Μήπως υπάρχει καφές σε αναμονή;»
Ήταν τόσο απλό! Οι πελάτες του καφενείου πλήρωναν 
προκαταβολικά καφέ γι” αυτούς που δεν είχαν την οικο-

νομική δυνατότητα να πληρώσουν τον δικό 
τους!
Η παράδοση με τους «καφέδες σε αναμονή» 
ξεκίνησε στη Νάπολη λίγο μετά τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο και πολύ σύντομα εξαπλώ-
θηκε σε όλο τον κόσμο. Σε αρκετές περιοχές 
σήμερα μπορεί κάποιος να πληρώσει όχι μόνο 
καφέ σε αναμονή, αλλά και σάντουιτς ακόμη 
και ένα ολόκληρο γεύμα!
Ο συγγραφέας Luciano de Crescenzo, συγ-
γραφέας του «Καφές σε αναμονή: Καθημερινή 
σοφία σε μικρές γουλιές» γράφει για την προ-
έλευσή του: «Όταν κάποιος άνθρωπος, καλό-
τυχος στη ζωή του, μπει σε μια καφετέρια και 
παραγγείλει ένα φλιτζάνι καφέ, δεν πληρώ-
νει μόνο ένα, αλλά δύο φλιτζάνια. Με αυτό 

το τρόπο επιτρέπει σε κάποιον λιγότερο τυχερό συνάν-
θρωπο του να απολαύσει και αυτός ένα ζεστό ρόφημα 
εντελώς δωρεάν».

Η συγκλονιστική ιστορία ανθρωπιάς
που πρέπει να μας παραδειγματίσει
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Π
αρότι ήταν η πιο ζεστή ημέρα της χρονιάς (μέσα 
στην εκκλησία με air condition είχε 38 βαθμούς 
θερμοκρασίας) εκατοντάδες Έλληνες χριστιανοί 
προσήλθαν και προσκύνησαν την εικόνα στην 

τελετή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Donalds και 
Danforth. Ο πάτερ Μιχαήλ Μιχαήλ, ο πρόεδρος ο αεικίνητος 

κ. Στέλιος Γεωργίου μαζί με το συμβούλιο του, τις κυρίες της 
Φιλοπτώχου, τους εθελοντές και τις εθελόντριες έκαναν τα 
πάντα και φέτος παίρνοντας ΑΡΙΣΤΑ με Α κεφαλαίο.
Η θρησκευτική κατάνυξη ήταν πράγματι καταπληκτική, οι 
Ψάλτες και οι ιερείς έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό και ο 
κόσμος έφυγε ευλογημένος από τον Μητροπολίτη Σωτήριο 

και τους ιερείς. Τίμησαν με την παρουσία τους η κα Μαρία 
Φραγγεδάκη, Δημοτικός Σύμβουλος, ο κ. Aris Babikian, 
βουλευτής με την περιοχή του Σκάρμπορο, πρόεδροι εκκλη-
σιών κι οργανώσεων κι εκατοντάδες πιστοί. Συγχαρητή-
ρια και του χρόνου όλοι μαζί πάλι στην Μεταμόρφωση του 
Σωτήρος.

Ο Μητροπολίτης Σωτήριος με τους ιερείς του

Ο αγαπητός ιερέας π. Οδυσσέας Δρόσος

Ο π. Αθηναγόρας
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ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ 15 ΙΕΡΕΩΝ

Ο π. Μιχαήλ Μιχαήλ Η κα Αγγελική Σαρδέλη

Οι κυρίες της Φιλοπτώχου Η κα Πέννυ Κόντος δίπλα στις καλόγριες

Η Πρόεδρος της Φιλοπτώχου του Ι.Ν. της Μεταμόρφωσης με την 
Πρόεδρο της Φιλοπτώχου της Μητρόπλης κα Σαπφώ Ρασιά

Ο κ. Γιώργος Δημητρακόπουλος με τις κυρίες Λούση Γρηγοριάδου, Μαρία 
Φραγγεδάκη, Έφη Κουτσούγερα, Παναγούλα Παπαδάκης και Σαπφώ Ρασιά

Το ζεύγος Λιαγκάκη και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας κ. 
Νίκος Λαγούδης

Ο Πρόεδρος του Ι.Ν. της Μεταμόρφωσης του 
Σωτήρος κ. Στέλιος Γεωργίου

Η κα Αναστασία Σωτηροπούλου, Πρόεδρος του Ι.Ν. του Αγίου Νικολάου
Ο αγαπητός κ. Γιώργος Λούκας από το 

γνωστό Homemakers
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Τ
ην Παρασκευή ολοκληρώθηκε 
το Θερινό Σχολείο του 2018 για 
νέους ομογενείς, που γ ια 13η 
χρονιά οργανώθηκε από το Τμή-

μα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πε-
λοποννήσου, την Παμμεσσηνιακή Ομο-
σπονδία Αμερικής και Καναδά, την Περι-
φέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Μεσσηνίας), 
το ΤΕΙ Πελοποννήσου και άλλους φορείς.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της 
Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερι-
κής και Καναδά, τα τελευταία 13 χρό-
νια περίπου 500 νέοι ομογενείς και 60 

ομογενείς δάσκαλοι της ελληνικής γλώσ-
σας είχαν την ευκαιρία να μάθουν για 
την Ελλάδα και ιδιαίτερα για τη Μεσ-
σηνία, και να βιώσουν γ ια ένα μήνα 
την ελληνική κουλτούρα και πολιτισμό 
στην Καλαμάτα, μια από τις πιο όμορφες 
πόλεις της Ελλάδας.
Φέτος, από τις 9 Ιουλίου έως την περα-
σμένη Παρασκευή, συμμετείχαν 30 φοι-

τητές Πανεπιστημίων του Καναδά και 
της Αμερικής, εκ των οποίων οι 10 ήταν 
μεσσηνιακής καταγωγής. Οι σπουδαστές 
ήταν 22 από τον Καναδά και 8 από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Ελαβαν μέρος από την Παμμεσσηνι-

ακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά 
ο συντονιστής του προγράμματος Θεό-
δωρος Τζαλαλής, η πρόεδρος του Τμή-
ματος Νεολαίας Βασ ιλική Κουτσού-
κου-Γκρόσσο από το Σικάγο, η Μαργα-
ρίτα Μπούρα (συντονίστρια της Παμμεσ-
σηνιακής Ομοσπονδίας στο Μόντρεαλ), 
η Ασπεν Ασπασία Τζαλαλή από το Τορό-
ντο, ο Αποστόλης Κουτσούκος-Γκρόσσο 
από το Σικάγο, η Αλεξάνδρα Κατσαρού 
και ο Φώτης Τσίχλης από τη Νέα Υόρκη. 
Επισημαίνεται δε η προσφορά της Γραμ-
ματέα της Παμμεσσηνιακής Ομοσπον-

δίας Γεωργίας Χρέππα στην οργάνωση 
του σχολείου.
Επισημαίνεται πως για τη λειτουργία του 
σχολείου ήταν αναγκαία και η δωρεά 
που έγινε από συλλόγους, πρόσωπα και 
οργανισμούς, από το Μόντρεαλ, τη Νέα 
Υόρκη, το Τορόντο, το Σικάγο, το Σαν 
Φρανσίσκο και το Ντιτρόιτ, ενώ γενικό-
τερα σημαντική ήταν η συμβολή αρκε-

τών προσώπων και φορέων.
Η Παμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής 
και Καναδά σημειώνει στην ανακοίνωση 
πως είναι αποφασισμένη να συνεχίσει 
το πρόγραμμα, αλλά χρειάζεται την αγα-
στή συνεργασία όλων των φορέων.

Μέλη Ελληνο-Καναδικής 
καταγωγής του 

Κοινοβουλίου Οντάριο στον 
Μητροπολίτη Σωτήριο

Την Παρασκεκυή, 3 Αυγούστου, 2018, ο Μητροπολίτης Σωτήριος καλωσόρισε 
δύο νεοεκλεγέντα μέλη του Επαρχιακού Κοινοβουλίου, Ελληνο-Καναδικής κα-
ταγωγής (MPPs) στα κεντρικά γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης.

Η Έφη Τριανταφυλλοπούλου (Βόρειο Oakville – Burlington), η οποία επίσης, είναι 
Βοηθός της Υπουργού Υγείας και Μακροχρόνιας Φροντίδας στο Κοινοβούλιο, μαζί 
με την Χριστίνα Μίτα (Κεντρικό Scarborough) συνάντησαν τον Σεβασμιώτατο για 
πρωινό και συζήτηση διαφόρων θεμάτων. Η Μπελίντα Καραχάλιου (Cambridge) 
ήταν επίσης προσκεκλημένη, αλλά δυστυχώς, κάτι το έκτακτο την τελευταία στιγμή 
δεν της επέτρεψε να προσέλθει.

Τα συζητηθέντα θέματα περιελάμβαναν την θρησκευτική ελευθερία του Οικουμε-
νικού Πατριαρχείου, την συνεχή υποστήριξη των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ιεράς 
Μητρόπολης από την Επαρχιακή Κυβέρνηση και την δυνατότητα επέκτασης αυτών 
των υπηρεσιών σε άλλα μέρη της επαρχίας, επιπροσθέτως, άλλα θέματα που αντι-
μετωπίζει η κοινωνία μας και η Ελληνική Διασπορά στον Καναδά.

Αυτή η συνάντηση γνωριμίας μεταξύ Μητροπολίτη και Μέλη του Επαρχιακού Κοι-
νοβουλίου έγινε σε μια θερμή οικογενειακή ατμόσφαιρα. Προσφέρθηκε νηστίσιμο 
πρόγευμα λόγω της Νηστείας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Δεκαπενταυγούστου), 
στο διαμέρισμα του Σεβασμιωτάτου.

Μετά την συζήτηση, ο Μητροπολίτης ξενάγησε τα μέλη του Κοινοβουλίου στο κτί-
ριο της Μητρόπολης, συμπεριλαμβανομένης της Πατριαρχικής Ορθόδοξης Θεο-
λογικής Ακαδημίας Τορόντο και του Ιερού Ναού του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου.

Η κυρία Τριανταφυλλοπούλου και η κυρία Μίτα καθώς και η κυρία Καραχάλιου 
ανήκουν στο Συντηρητικό Κόμμα του κ.Doug Ford, Πρωθυπουργού του Οντάριο. 
Ο Μητροπολίτης Σωτήριος τις συγχάρηκα για την εκλογή τους, ευχήθηκε καλή επι-
τυχία σε όλα και παρεκάλεσε να διαβιβάσουν τα τα θερμά του συγχαρητήρια στον 
Πρωθυπουργό.

Σημειώνεται ότι από τα 124 μέλη της Βουλής του Οντάριο τρία είναι ελληνικής κατα-
γωγής και συνεπώς το ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που αναλογεί στον 
ελληνισμό του Οντάριο.

Μεσσηνία: 
Ολοκληρώθηκε το Θερινό 
Σχολείο νέων ομογενών
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Ω
ς έκφραση τιμής των πολιτών της 
Χίου προς τους ομογενείς πραγ-
ματοποιήθηκε η ονοματοδοσία 
μικρής πλατείας στον κυκλοφο-

ριακό κόμβο στην είσοδο του κέντρου της 
πόλης λίγα μέτρα πριν τον δημοτικό κήπο, 
σε «Πλατεία Χίων Αποδήμων και Ομογε-
νών».

Την αποκάλυψη της πινακίδας έκανε ο 
Δήμαρχος Χίου, Μανώλης Βουνρούς, μαζί 
με τον πρόεδρο της Ένωσης Ομογενών 
Χίου, Παντελή Μπουρνιά, υπό τους ήχους 
του εθνικού ύμνου από τη Φιλαρμονική 
του Δήμου και ταυτόχρονη έπαρση των 
σημαιών της Ελλάδας, της Αμερικής, του 
Καναδά και της Ασυτραλίας.

Τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης κ.Μάρκος ενώ μιλώντας 
στην «Πατρίδα» ο πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Ελληνικών Σωματείων Αμερικής, 
Πέτρος Γαλάτουλας, εξήρε το έργο και την 
υποστήριξη των ομογενών προς την γενέ-
τειρα και ευχαρίστησε το Δήμο Χίου για την 
πρωτοβουλία.

Είχε προηγηθεί, την Παρασκευή, εκδήλωση 
στο Ομήρειο, στην οποία ο πρόεδρος, 
Παντελής Μπουρνιάς, έκανε μια σύντομη 
αναδρομή στο έργο της Ένωσης στα 30 χρό-
νια λειτουργίας της ευχαριστώντας τους 
προκατόχους του και βάζοντας στόχο την 
όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των 
επαναπατρισάντων.

"Πλατεία Αποδήμων και 
Ομογενών" Χίου

ΠΗΓΗ: ALITHIA.GR
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Ή
ταν οι πυρκαγιές του Ιουλίου, 
ένα τυχαίο γεγονός ή μια καλά 
διοργανωμένη επίθεση σε βά-
ρος των Ελλήνων πολιτών από 

στοιχεία εχθρικά κείμενα με τη κυβέρ-
νηση των Αθηνών, λόγω της γνωστής 
συμφωνίας Ζάρεφ- Τσίπρα; Μέρες μετά 
τις καταστροφικές πυρκαγιές, τις οποί-
ες η κυβέρνηση της Αθήνας προσπάθη-
σε να παρουσιάσει ως ένα φυσικό φαι-
νόμενο, συνελήφθη στα περίχωρα των 
Αθηνών άτομο το οποίο προσπαθού-
σε να ανάψει νέες πυρκαγιές στο δήμο 
του Μαραθώνα, σε μια προσπάθεια α-
ποτέφρωσης όσων οικημάτων δεν εί-
χαν αποτεφρωθεί από την θανατηφόρα 
πυρκαγιά των προηγούμενων ημερών. 
Στόχος  των δραστών ήταν η τέλεια α-
ποτέφρωση ολόκληρου του δήμου, σαν 
μια έκφραση διαμαρτυρίας για την υπο-
γραφείσα συμφωνία για το ονοματολο-
γικό μεταξύ των κυβερνήσεων της Αθή-
νας και των Σκοπίων. Το γεγονός αυτό 
είναι ίσως το πλέον σημαντικό δεδομέ-
νου ότι, για πρώτη φόρα, δίδει την ευ-
καιρία στις διωκτικές αρχές της Ελλάδας 
να ανακρίνουν έναν εμπρηστή, τον ο-
ποίο συνέλαβαν κατά την διάρκεια της 
προσπάθειας του να δημιουργήσει έ-
να νέο κύμα καταστροφών. Σύμφωνα με 
την  ανακοίνωση της αστυνομίας ο συλ-

ληφθείς ισχυρίστηκε ότι είναι “πυρομα-
νής”, κάτι σαν ένας σύγχρονος Νέρωνας 
που θα λέγαμε και κατά πάσα πιθανό-
τητα με αυτό το αιτιολογικό οι τυχόν ε-
πιπτώσεις πάνω του θα ήταν ελάχιστες. 
Πιθανόν.
Η πραγματικότητα, ωστόσο, φαίνεται 
διαφορετ ική. Αμέσως μετά την υπο-
γραφή της συμφωνίας Αθηνών-Σκοπίων, 
είχε γίνει πλέον γνωστό ότι ορισμένες 
ομάδες των εν αποδημία σλαβόφωνων 
επιδόθηκαν στην προπαρασκευή μιας 
νέας επίθεσης ενάν τ ια σ την Ελλάδα, 
και μάλιστα στην νότια Ελλάδα, όπου 
η έδρα της κυβέρνησης των Αθηνών, σε 
μια έκφραση “αγανάκτησης και μίσους” 
ενάντια σε κάθε τι το Ελληνικό. Το στρα-
τηγικό τους σχέδιο είχε σχεδόν όλα τα 
σ τοιχε ία των προηγούμενων εμπρη-
σμών του 2007, το τίμημα των οποίων 
ήταν περισσότεροι από εξήντα νεκροί, 
αθώοι πολίτες, χωρίς ωστόσο να βρε-
θεί έστω και ένας υπεύθυνος εκείνης της 
τρομερής λαίλαπας.
Οι πυρκαγιές πάντως του Ιουλίου του 
2018 προετοιμάστηκαν σε περισσότερο 
ασφαλή φιλοσοφία , η οποία σε καμία 
περίπτωση δεν θα μπορούσε να εκθέ-
σει τους ίδιους, δεδομένου ότι στηρί-
ζονταν στην  συνεργασία επί πληρωμή 
πρακτόρων τους, οι οποίοι εργάσθηκαν 

για λογαριασμό των εντολοδόχων του. 
Θεωρώ δε ενδεικτικό αυτού του γεγονό-
τος συνομιλία μου με ηγετικό στέλεχος 
του κινήματος, το οποίο προκειμένου να 
διασκεδάσει τις αμφιβολίες για τα λεγό-
μενά τους, μου απάντησε ότι: “με μερι-
κές χιλιάδες Ευρώ, σήμερα αγοράζεις 
τον κάθε Έλληνα, ο οποίος για χρήματα 
πουλά και τη μάνα του.”
Μέρες μετά την κατάσβεση της θεομη-
νίας των πυρκαγιών, οι οποίες τη φορά 
αυτή έκοψαν το νήμα της ζωής σε περισ-
σότερα από εκατό άτομα, (άνδρε ς, 
γυναίκες, παιδιά και γέροντες) και με 
την ευκαιρία των πανηγυρισμών της 
επετείου του Ιλιν τεν, η διοίκηση της 
οργάνωσης “Ενωμένοι Μακεδόνες”, 
αγόρασαν μια ολόκληρη σελίδα σ την 
μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδας του 
Τορόντο “Toronto Star”, προκειμένου 
να διακηρύξουν τη “Μακεδονική κατα-
γωγή τους” και να εκφράσουν ανοικτά 
την αντίθεσή τους στη συμφωνία μεταξύ 
των δύο γειτόνων διοικήσεων. Η σελίδα 
αυτή, στην οποία δεσπόζει ο “ήλιος της 
Βεργίνας” με το γνωστό μωσαϊκό του 
μεγάλου Μακεδόνα σ τρατηλάτη Αλέ-
ξανδρου , φέρει το σήμα των Ενωμέ-
νων Μακεδόνων (τους τρείς πυρσούς, 
καθένας των οποίων και συμβολίζει την 
Μακεδονία του Αιγαίου, του Βαρδάρη 
και του Πιρίν)  αναφέρεται στην αρχαία 
Μακεδονική τους καταγωγή, το ξεση-
κωμό του Ιλιν τεν και τον αγών α τους 
για τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους 
με τον όνομα “Μακεδονία”. Στην κύρια, 
μάλιστα αρθρογραφία της ακαδημαϊκού 
Solza Grceva, με τίτλο “Δραματικοί και-
ροί για την Μακεδονία” , η αρθρογρά-
φος λέει: 
“Η Μακεδονία αντιμετωπίζει τη μεγα-
λύτερη πρόκληση από την περίοδο της 
ανεξαρτησίας της ως κράτους.” Η Μακε-
δον ική ξενόδουλη κυβέρνηση υπέ-
γραψε μια συμφωνία με την Ελλάδα, 
παρά το γεγονός ότ ι  η πλε ιοψηφία 
των Μακεδόνων εδώ και στην αποδη-
μία, εκφράζουν την σθεναρή αντίθεσή 
τους στην δημιουργία μιας νέας κρατι-
κής ταυτότητας, την αναθεώρηση του 
Συν τάγματος, την αναμόρφωση της 
ιστορίας μας την εξάλειψη της αναφοράς  
όλων των μειονοτικών μας κοινοτήτων 
στις γειτονικές χώρες, από τον συνταγ-
ματ ικό μας χάρτη, αφήνον τας σ την 
Ελλάδα το αποκλειστικό δικαίωμα  της 
χρήσης της Μακεδονίας και της αρχαίας 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Σε μας δεν 
θα μας επιτρέπε ται να χρησ ιμοποι-
ούμε τον όρο Μακεδονία προκειμένου 
να δηλώνουμε την καταγωγή μας, τον 
πολιτισμό, την ιστορία και τη γλώσσα. 
Σε περίπτωση που η συμφωνία αυτή 
εφαρμοστεί  υποχρεώνει τη Μακεδο-
νία ουσιαστικά να καταπιέσει την ελευ-
θερία του λόγου των πολιτών της, δια-
φορετικά ολόκληρη η πολιτεία θα μπο-
ρεί να οδηγηθεί στο διεθνές δικαστήριο 
και τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό αποτελεί μια 
πρωτοφανή παράβαση του Διεθνούς 

Δικαίου και του Συντάγματός μας, κάτι 
το οποίο αποτελεί μια μοναδική σύγ-
χρονη εμπειρία. Δυστυχώς αυτή η Συμ-
φωνία έχει επιβληθεί και υμνηθεί από 
τις χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και από τον τοπικό τους εκπρό-
σωπο την Ελλάδα. Όλοι αυτοί έχουν μια 
τεράστια ευθύνη  για αυτή  τη βάρβαρη 
συμφωνία ενάν τ ια σε μια μικρή και 
ειρηνική χώρα, εναντίον των Μακεδό-
νων οι οποίοι προσέφεραν τόσα πολλά 
στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονο-
μιά.
Το χειρότερο είναι  ο τρόπος με τον 
οποίο η κυβέρνηση προτίθεται να την 
εφαρμόσει. Η κυβέρνηση προετοιμά-
ζει δημοψήφισμα στις αρχές του φθι-
νοπώρου χωρίς κανένα βασικό σ τοι-
χείο δημοκρατικής πρακτικής. Ήδη ένας 
μαζικός μηχαν ισμός προπαγάνδας ο 
οποίος ελέγχει τα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης και την ελευθερία της έκφρασης 
εφαρμόζονται. 
Άσχετα με όλα αυτά, ο Μακεδονικός 
λαός είναι αποφασισμένος να σταμα-
τήσει αυτή τη ταπεινωτική και πλήρη 
ν τροπής τακτ ική η οποία αν τ ισ τοιχεί 
σε αυτό απόρριψη. Οι πολίτες βρίσκο-
νται στους δρόμους, οι πολίτες ενημε-
ρώνουν τη διεθνή κοινότητα, πολίτες 
οργανώνονται και πολίτες επιδεικνύουν 
λαϊκή ανυπακοή. Μακεδόνες, από όλες 
τις ηπείρους έχουν ενωθεί λέγοντας το 
ιστορικό  τους “όχι” σε αυτή την σύγ-
χρονη έκφραση γενοκτονίας….” 
Δυστυχώς την καταστρεπτική τους αυτή 
μανία φαίνεται ότι πλήρωσαν με τη ζωή 
τους πάνω από εκατό πολίτες της Ελλά-
δας και χιλιάδες άλλοι με την απόλυτη 
καταστροφή της περιουσίας τους. Και 
όλα αυτά με την συμπαράσταση βοή-
θε ια και συμμε τοχή κάποιου ή και 
κάποιων σύγχρονων απογόνων του 
“Εφιάλτη”.
Το χειρότερο δε είναι ότ ι σ τ ις τάξεις 
της ηγεσίας του κινήματος επικρατεί η 
ιδέα ότι για όλα ευθύνεται η κυβέρνηση 
των Αθηνών, εξ αιτ ίας της οποίας και 
υπήρξαν τα αντίποινα των καταστρεπτι-
κών πυρκαγιών, με την εκατόμβη των 
νεκρών αθώων πολιτών, παιδιών και 
γερόντων.

Θωμάς Σ. Σάρας

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΘΩΜΑΣ Σ. ΣΑΡΑΣ

«Ενωμένοι Μακεδόνες»: “Παραλογισμός και Πάθος”
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Ο 
Σπύρος Αναστάς (Αναστασιάδης) γιός 
του γνωστού ζεύγους Τζιμ και Στέλλας 
Αναστασιάδη προσλήφθηκε ως ο νέ-
ος προπονητής και Director of Hockey 

Operations των South Carolina Stingrays, ομάδας 
του πρωταθλήματος χόκεϋ ECHL. Η ομάδα συνερ-
γάζεται με τους Washington Capitals του πρωτα-
θλήματος NHL και τους Hershey Bears της AHL.
Ο Σπύρος είναι ο όγδοος προπονητής στην ιστο-
ρία της ομάδας και αντικαθιστά των απερχόμενο 
Ryan Warsofsky, ο οποίος  μετακινήθηκε στους 
Charlotte Checkers της AHL.
Ο ιδιοκτήτης των Stingrays, Todd Halloran δήλωσε 
ότι υπήρχε πάρα πολύ ενδιαφέρον από πολλές 

πλευρές για τη θέση, η ομάδα κατέληξε στο ότι 
ο Σπύρος ήταν μακράν ο καλύτερος υποψήφιος 
βάσει της εμπειρίας του και στο AHL και στο κολε-
γιακό πρωτάθλημα όπως και στο πάθος του για το 
χόκεϋ και την θέση του προπονητή.
Ο Αναστάς τέλεσε βοηθός προπονητή με τους 
Grand Rapids Griffins για δύο σεζόν, οδήγησε 
την εθνική ομάδα της Νότιας Κορέας σε τέσσερα 
Παγκόσμια Πρωταθλήματα όπως και τις εθνικές 
ομάδες νέων της Εσθονίας στο περσινό Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα.
Η φετινή σεζόν της καινούριας ομάδας του αρχίζει 
στις 13 Οκτωβρίου με αντίπαλο τους Jacksonville 
Icemen. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία.

Ο Σπύρος Αναστάς νέος 
προπονητής των South 

Carolina Stingrays
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Μ
ε τεράστια επιτυχία στέφθηκε μια πρωτοβου-
λία του Hellenic Heritage Foundation κι είχε ως 
σκοπό μέσω μιας εκδήλωσης στο Δημαρχείο 
του Τορόντο να αναγνωριστεί και ο κόσμος να 

μάθει για τα βίαια επεισόδια που συνέβησαν στο Τορόντο 
πριν από 100 χρόνια. Δυστυχώς, ο κύριος στόχος των επει-
σοδίων αυτών ήταν οι Έλληνες μετανάστες στο Τορόντο και 
οι επιχειρήσεις τους, καθώς κυνηγήθηκαν και λεηλατήθη-
καν από περίπου 50.000 εξαιτίας ενός μικρού περιστατικού 
που ξέσπασε σε μία ελληνική επιχείρηση από έναν Καναδό 
βετεράνο πολέμου που λόγω μέθης του ζητήθηκε να απο-
χωρήσει από το εστιατόριο.  Την ίδια στιγμή, ο Καναδάς δεν 
κάλεσε τους Έλληνες μετανάστες να ενταχθούν στο στρατό 
στον Πόλεμο, φοβούμενος ότι θα στραφούν υπέρ των Γερ-
μανών, παρά το γεγονός πως η Ελλάδα κράτησε ουδέτερη 
στάση. Οι βετεράνοι, λοιπόν, ξέσπασαν όλο τους το θυμό 

πάνω στους Έλληνες του Τορόντο με απολογισμό ζημιών ύ-
ψους 1.25 εκατομμυρίων δολαρίων σε σημερινή αξία. 
Ο ρατσισμός προς τους Ελληνοκαναδούς θα ήταν έκπληξη 
για τους περισσότερους που ζουν στο Τορόντο σήμερα, 
καθώς (100 χρόνια αργότερα) η ομογένεια μας έχει προ-
χωρήσει, έχοντας ενταχθεί και προσαρμοστεί στην ζωή της 
πόλης και του Καναδά γενικότερα. Η πρωτοβουλία του HHF 
έδωσε την ευκαιρία μέσω των γεγονότων να αναδειχθεί η 
βίαιη προϊστορία της πόλης καθώς και το πόσο πλέον απέ-
χει από αυτό. Παράλληλα, αναδεικνύεται το πώς οι Έλληνες 
μέσω της σκληρής δουλειάς κατάφεραν να επιτύχουν κάτω 
από δύσκολες συνθήκες.  
Το παρών έδωσαν πολύ γνωστοί παράγοντες της ελληνικής 
παροικίας όπως ο Γενικός Πρόξενος στο Τορόντο, κ. Αλέξαν-
δρος Ιωαννίδης, η Βουλευτής του Oakville, κα Έφη Τριαντα-
φυλλόπουλος, ο Βουλευτής της περιοχής του Scarborough 

και γνωστός Φιλέλληνας, κ. Aris Babikian, ο Δημοτικός Σύμ-
βουλος, κ. Δημήτρης Καρύγιαννης, ο πρόεδρος της Ελλη-
νικής Κοινότητας, κ. Αντώνης Αρτεμάκης, ο πρόεδρος της 
Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά, κ. Γιώργος Παπα-
δάκης, ο πρόεδρος του National Ethnic Press and Media 
Council of Canada και εκδότης της εφημερίδας ΠΑΤΡΙΔΕΣ, 
κ. Θωμάς Σάρας κ.α. 
Το HHF είχε ετοιμάσει φωτογραφικό υλικό το οποίο ήταν 
στην διάθεση του κοινού μέσα στο Δημαρχείο του Τορόντο 
από τις 30 Ιουλίου ως τις 5 Αυγούστου. Στην συνέχεια ακο-
λούθησε το ντοκιμαντέρ «Violent August» και περίπατοι 
στις περιοχές όπου συνέβησαν τα γεγονότα. Οι εκδηλώσεις 
αυτές ήταν η ολοκλήρωση της προσπάθειας διάρκειας ενός 
χρόνου του Hellenic Heritage Foundation και κατάφεραν με 
τεράστια επιτυχία να μαθευτούν κάποιες άγνωστες πτυχές 
του παρελθόντος της πόλης του Τορόντο.

ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ

To HHF οργάνωσε εκδήλωση μνήμης για τις 

Ο Δήμαρχος του Τορόντο κ. John Tory
O Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτρης 

Καρύγιαννης
Η βουλευτής του Oakville κα Έφη 

Τριανταφύλλος
Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος κ. 

Αλέξανδρος Ιωαννίδης

Ο γνωστός δικηγόρος κ. Γιάννης 
Σώτος

Ο κ. Χρήστος Γράφος

Η κα Σάντρα Γκιόνιας Ο κ. Μιχάλης Μουρατίδης

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητος κ. Αντώνης 
Αρτεμάκης με την κα Τριανταφυλλόπουλος, τον κ. 

John Tory και τον κ. Μουρατίδη

Ο Γιώργος Κερογλίδης με την οικογένειά του
Η κα Ειρήνη Κερογλίδου με την κόρη της 

Παρθένα
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Ό
λα αρχίσαν με την ευγενή προσφορά του HELLENIC 
HERITAGE FOUNDATION να αναβιώσει μετα από 
100 χρόνια αυτό το ιστορικό αρνητικό για εμάς τους 
Έλληνες γεγονός και να προβάλει το ντοκιμαντέρ 

που έχει γυριστεί εδώ και αρκετά χρόνια.
Στο τέλος της πρώτης εκδήλωσης παραβρέθηκα και ρώτησα τον 
παραγωγό του ντοκιμαντέρ αν γνωρίζει γιατί ένα τόσο μεγάλο 
πλήθος οργίστηκε τόσο πολύ κατά της τότε μικρής Ελληνικής 
παροικίας και άρχισε όλες αυτές τις βιαιοπραγίες κατά των κατα-
στημάτων κατά κύριο λόγο εστιατορίων. Η απάντηση που πείρα 
τότε από αυτόν όχι δεν ήταν ικανοποιητική αλλά δημιουργούσε 
πολλά ερωτηματικά. 
Μου είπαν τότε ότι ένας καναδός φαντάρος μεθυσμένος πήγε 
σε ένα ελληνικό εστιατόριο  στην περιοχής και ο Έλληνας κατα-
στηματάρχης μαζί με τα γκαρσόνια τον πέταξαν έξω. Αυτός 
πήγε και ξεσήκωσε όλους τους φαντάρους από το παρακεί-
μενο στρατόπεδο και έτσι αρχίσαν οι βανδαλισμοί έγινε έτσι? 
Ασφαλώς όχι!
Είχα την τύχη πριν από κάμποσα χρόνια να γνωρίζω δυο Έλλη-
νες πανεπιστημιακούς που είχαν κάνει μια μεγάλη έρευνα στο 
θέμα σε βάθος και πέρα από το τι έγραφαν οι τότε εφημερίδες 
της εποχής αναζήτησαν επίσημα κείμενα  και ιστορικά ντοκου-
μέντα χάριν λοιπόν της αλήθειας θα παραθέσω τα γεγονότα 
όπως μου ειπωθήκαν χωρίς καμία πρόθεση να παίξω τον αδό-
κιμο ρόλο του ιστορικού της παροικίας. Αυτό είναι δουλειά 
άλλων. 
Εκείνη την εποχή η μικρή ελληνική παροικία ήταν κοντά και 
πλησίον της αργότερα εκκλησίας του αγίου Γεωργίου μετρού-
σαν όλοι και όλοι μέχρι τις  δυο χιλιάδες ψυχές και η κατά κύριο 
λόγο η ενασχόληση τους ήταν μικρά εστιατόρια και μικρό 
παντοπωλεία της εποχής. 

Στην περιοχής Queen & Jarvis υπήρχαν τα λεγόμενα barracks 
κοινώς ανοιχτό στρατόπεδο. Σήμερα είναι το στρατιωτικό κτή-
ριο armoury οπού οι τότε επιστρέφοντες από το μέτωπο του Α’ 
παγκοσμίου πολέμου κατέφευγαν εκεί για τα συσσίτια, φαρμα-
κευτική, περίθαλψη και καταυλισμό.
Αυτό το πλήθος εκείνη την  εποχή είχε πολλά προβλήματα και 
απαιτούσε μερικά βασικά πράγματα από την κυβέρνηση όπως 
μόνιμες δουλειές, επίδομα στέγασης, και αναμεσά τους ήταν 
και  ένας σημαντικός αριθμός αναπήρων που είχαν χάσει χεριά 
και πόδια και υπέφεραν ποιο πολύ από όλους , αυτό το ανθρώ-
πινο πονεμένο συνονθύλευμα των αποστράτων ήταν ένα υλικό 
έτοιμο να εκραγεί. 

Το συμβάν 
Μια ημέρα ένας από αυτούς που είχε  χάσει το χέρι του στον 
πόλεμό πήγε σε ένα παρακείμενο  Ελληνικό μαγαζί (εστιατόριο)  
της οικογένειας ΛΕΤΡΟΥ για πάρει κάτι πρόχειρο για φαγητό η 
και να ζητήσει κάτι φαγώσιμο  χωρίς χρήματα. Ο εστιάτορας 
τον απέπεμψε η κάτι σχετικό, αυτός γύρισε το κεφάλι του και 
είδε στον απέναντι τοίχο την φωτογραφία του Έλληνα  βασιλιά 
Κωσταντίνου και της συζύγου του και στην μέση αναμεσά τους 
την εικόνα του Γερμανού αυτοκράτορα Κάιζερ από οπού προ-
ερχόταν η βασίλισσα της Ελλάδας (ήταν η εποχή που οι Έλληνες 
τότε ήταν βαθιά χωρισμένοι σε βενιζελικους και κωσταντινι-
κους).
Βλέποντας την φωτογραφία του κάιζερ, ο ταλαιπωρημένος και 
ανάπηρος στρατιώτης βάζει τις φωνές λέγοντας περίπου ότι 
εγώ πολέμησα αυτόν το διάβολο και την πατρίδα του και έχασα 
και το χέρι μου και εσείς τον έχετε εδώ εικόνισμα τότε τον πέτα-
ξαν τα γκαρσόνια κακήν κακώς έξω από το μαγαζί.
Αυτός έφυγε έξω φρενών και πήγε στο μεγάλο τσούρμο στα 

στρατόπεδο και τους εξήγησε τα καθέκαστα με τον πιο γλα-
φυρό τρόπο. Αυτή ήταν η σπίθα που έβαλε την μεγάλη φωτιά 
για την εξέγερση των αποστράτων εναντίων των Ελλήνων και 
των ελληνικών επιχειρήσεων σε αυτούς συμπαρασύρθηκε ένα 
μέρος όχλου της εποχής που ξεκίνησε τους βανδαλισμούς.
Αν προσέξει ο παρατηρητής ότι από τα γραμμένα συνθήματα σε 
τοίχους από τις φωτογραφίες τις εποχής λέει <<φυλαχτείτε από 
το μάτι των Ελλήνων>> θεωρώντας μας σαν προδότες και ρου-
φιανους των Γερμανών.
Αυτή είναι αλήθεια και οποίος θέλει ας σκύψει το κεφάλι να 
ξαναμελετήσει  τα  γεγονότα η αλήθεια και η ιστορική ευθηνή 
επάνω στα γεγονότα είναι μια ιστορική  αναγκαιότητα μόνο για 
σοβαρούς ανθρώπους. 
Από αυτά τα γεγονότα κάνεις δεν ζήτησε συγνώμη από πλευ-
ράς Καναδικού κράτους προς στους Έλληνες και ακόμη περισ-
σότερο κάνεις δεν αποζημιώθηκε για τις ζημίες που έγιναν τότε 
από τους καναδούς στρατιώτες. 
Αρά το γεγονός από μόνο του δεν προσφέρεται για γιορτές και 
πανηγύρια, αλλά για περισυλλογή και αυτογνωσία  που θα μας 
βοηθήσει στο μέλλον αν θέλουμε να υπάρχουμε σαν οργανω-
μένος ελληνισμός.
Με αίσθημα ευθηνής
Χρήστος Μαρτζωκας 

ΥΓ ο οργανισμός HELLENIC HERITAGE FOUNDATION  Είναι ένα 
σοβαρός οργανισμός με σημαντική προσφορά στον Ελληνισμό 
θα μπορούσε να δημιουργήσει το Hellenic Historical society 
και να μαζέψει όλο αυτό το υλικό που είναι αναμεσά μας και θα 
χαθεί σύντομα να το ψηφιοποιήσει και να το ανεβάσει στο δια-
δίκτυο να δει ο κόσμος και οι νεότερές γενιές  την ιστορία των 
Ελλήνων του Καναδά.
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επιθέσεις κατά Ελλήνων στο Τορόντο το 1918

Ο Πρόεδρος της Παμμακεδονικής κ. 
Γιώργος Παπαδάκης με τον βουλευτή κ. 

Άρη Μπαμπικιάν και τον Δημοτικό 
Σύμβουλο κ. Δημήτρη Καρύγιαννη

Ο Πρόεδρος του NEPMCC κ. 
Θωμάς Σάρρας

Οι κκ Θωμάς Σάρρας και Γιώργος 
Κεερογλίδης

Ο κ Ιωανν κα Έφη Τριανταφύλλος
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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

1902 στην οδό Σταδίου

ΑΘΗΝΑ, 1926. Η πλατεία Κολωνακίου (οδός πατριάρχου Ιωακείμ)Αεροφωτογραφία της Θεσσαλονίκης του 1961

Στην Μήλο το 1970

Λιμάνι Ζέας, 1927

Στην Ακαδημία των Αθηνών το 1890

Το τραμ της Παραλίας στο ύψος της πλατείας Καραϊσκάκη, στο λιμάνι του Πειραιά, 1959 Σεπτέμβριος 1855, Θησείο

Αθήνα,Πλάκα,η οδός Λυσικράτους το 1950 

Η οδός Αρείου Πάγου το 1935
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Αυτή η στήλη είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε επιστολή, γράμμα ή απάντηση. Τα κείμενά σας θα πρέπει να είναι ενυπόγραφα, σε κόσμιο ύφος και ευανάγωστα. Η εφημερίδα HELLAS NEWS διατηρεί 
το αποκλειστικό δικαίωμα της δημοσίευσης ή όχι των κειμένων αυτών. Αυτή η σελίδα φιλοξενεί αποκλειστικά τις προσωπικές απόψεις των αναγνωστών, οι οποίες δεν ταυτίζονται με την άποψη της εφημερίδας.

Καμία επιστολή δεν γίνεται δεκτή χωρίς το τηλέφωνο και την διεύθυνση του αποστολέα (Το τηλέφωνό σας και η διεύθυνσή σας δεν θα δημοσιεύονται)

Πήρα την απόφαση να γράψω 

και κανένα να μην βλάψω

Στο Τορόντο μια ομάδα

Μας εκδίδει μια φυλλάδα

Τη διεύθυνση συγχαίρω

Κι ένα μήνυμα της φέρω

Απ’ όλους όσους την διαβάζουν

Και την ύλη της θαυμάζουν

Άξιοι συνεργάτες

Κι ακούραστοι εργάτες

Τρέχουν για διαφημίσεις

Σ’ όλες τις επιχειρήσεις

Μου θυμίζει την Ελλάδα

Η πολυσέλιδη φυλλάδα

Έχει ότι μου αρέσει 

Η φυλλάδα του Κουρτέση

Βρίσκω όπου και να πάω

Όταν θέλω για να φάω

Όταν θέλω να γλεντήσω

Που να πάω να ψωνίσω

Συνταγές να μαγειρέψω

Κι ότι άλλο θα γυρέψω

Δικηγόρους και γιατρούς

Λογιστές κι υδραυλικούς

Συνεχίστε τον σκοπό σας

Είμαστε όλοι στο πλευρό σας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΠΠΑΣ

Ο ΒΛΑΧΟΣ

Αλαλούμ επικρατεί

΄κει στο Δήμο Μαραθώνα

Πόσοι είναι οι νεκροί

Στην καταστροφή του αιώνα

Και ρωτώ τους αρμοδίους

Τους πολιτικούς κυρίως

Τι έχετε για να μας πείτε

Για να δικαιολογηθείτε;

Ποιος θα πάρει την ευθύνη

Για όλα αυτά που έχουν γίνει

Είστε μέλη μιας ομάδας

Σαν την Εθνική Ελλάδας

Ο προπονητής για όλα φταίει

Όταν η ομάδα παραπαίει

Και η τελική η λύση

Είναι να τα παρατήσει

Ήρθε κι η δική σας ώρα

Να παραιτηθείτε τώρα

Να ́ρθει άλλη μία ομάδα

Μπας και σώσει την Ελλάδα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΠΠΑΣ

Ο ΒΛΑΧΟΣ
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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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Ο 
Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας διαβεβαιώνει τον Καναδά ότι η δι-
πλωματική διαμάχη του βασιλείου με την Οττάβα δεν θα επηρεάσει τις πωλήσεις 
πετρελαίου. Σύμφωνα με την δήλωση  υπάρχει μια «σταθερή και μακροχρόνια 
πολιτική που δεν επηρεάζεται από πολιτικές συνθήκες». Προσθέτει ότι «η σημε-

ρινή διπλωματική κρίση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Καναδά δεν θα επηρεάσει με κανέ-
ναν τρόπο τις σχέσεις της Saudi Aramco με τους πελάτες της στον Καναδά». Περίπου το 10% 
των εισαγωγών πετρελαίου του Καναδά προέρχεται από τη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική 
Αραβία απέκλεισε τον Καναδό πρεσβευτή τη Δευτέρα και πάγωσε όλες τις νέες επιχειρήσεις 
με την Οττάβα για την κριτική που άσκησε ο Καναδός πρωθυπουργός στην σύλληψη των α-
κτιβιστριών περί των γυναικείων δικαιωμάτων στην Σαουδική Αραβία. Το βασίλειο σχεδιά-
ζει να βγάλει χιλιάδες φοιτητές και ιατρικούς ασθενείς από τον Καναδά.

Η 
πρώην διευθυντής πολεοδομίας του 
Τορόντο αναφέρει ότι πρέπει να γί-
νουν περισσότερα για την καταπολέ-
μηση της κρίσης στο θέμα της ενοι-

κίασης και υπόσχεται να χτίσει 100.000 πιο 
προσιτές μονάδες εάν εκλεγεί δήμαρχος. Στην 
πρώτη επίσημη ανακοίνωση της μετά από την 
είσοδό της στην προεκλογική εκστρατεία των 
δημάρχων, η Jennifer Keesmaat δήλωσε  δε-
σμεύεται να χτίσει υψηλής ποιότητας και οικο-
νομικά πιο προσιτές κατοικίες σε περίοδο 10 
χρόνων. Η Keesmaat δήλωσε ότι το σχέδιό της 
θα δώσει επίσης τη δυνατότητα να απελευθε-
ρωθούν περισσότερες εκτάσεις που ανήκουν 
στην πόλη για οικονομικά προσιτές κατοικίες 
και τη χρήση ομοσπονδιακών πόρων για να 
διατηρηθούν αυτά τα ενοίκια προσιτά. Ανέφε-
ρε ακόμη ότι σχεδόν οι μισοί από όλους τους 
κατοίκους του Τορόντο που ρώτησε είναι ε-
νοικιαστές και αμφισβήτησαν εάν η στέγαση 
έχει βελτιωθεί κατά τη διάρκεια της θητείας 
του Δήμαρχου, John Tory. Τέλος, επεσήμανε 
ότι εκτιμάται ότι 250.000 κάτοικοι του Τορό-
ντο μπορούν μόλις μετά βίας να πληρώσουν το 
μηνιαίο ενοίκιο τους. Επίσης, σχεδόν οι μισοί 
από αυτούς δαπανούν περισσότερο από το 
30% του εισοδήματός τους στο ενοίκιο.

Μ
ια νέα έρευνα του Statistics 
Canada διαπίστωσε ότι πε-
ρίπου 1,4 εκατομμύρια Κα-
ναδοί ανέφεραν ότι ήταν επι-

βάτες σε ένα όχημα οδηγούμενο από κά-
ποιον που είχε καταναλώσει κάνναβη τις 
δύο προηγούμενες ώρες. Επιπλέον, ένας 
στους επτά χρήστες κάνναβης με άδεια ο-
δήγησης δήλωσε ότι είχαν οδηγήσει τιμό-
νι τουλάχιστον μία φορά μέσα σε δύο ώ-
ρες από τη χρήση του ναρκωτικού τους τε-
λευταίους τρεις μήνες. Η έρευνα έδειξε ε-
πίσης πως οι άντρες ήταν περισσότεροι α-
πό τις γυναίκες. Με το νόμο για την κάννα-
βη από την κυβέρνηση του Justin Trudeau 
που θα τεθεί σε ισχύ στις 17 Οκτωβρίου, η 
Statistics Canada άρχισε να μετρά τις κοι-
νωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της 
νομιμοποιούμενης κάνναβης μέσω μιας 
τριμηνιαίας εθνικής έρευνας σχετικά με 
την κάνναβη. Τα δεδομένα του δεύτερου 
τριμήνου διαπίστωσαν ότι περίπου 4,6 ε-
κατομμύρια άτομα σε εθνικό επίπεδο, ή 
σχεδόν το 16% των καναδών ηλικίας 15 
ετών και άνω, ανέφεραν χρήση κάνναβης 
κατά την προηγούμενη τρίμηνη περίοδο. 

Η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέ-
ντων (82%) δήλωσαν επίσης ότι πιθανό-
τατα δεν θα αυξήσουν την κατανάλωσή 
τους μόλις νομιμοποιηθεί η κάνναβη. Τα 
τελευταία στοιχεία συλλέχθηκαν από τα 
μέσα Μαΐου έως τα μέσα Ιουνίου και περι-
λαμβάνουν στοιχεία από όλες τις επαρχίες.

Η Keesmaat υπόσχεται να προσφέρει 
πιο προσιτή στέγαση εάν εκλεγεί  
δήμαρχος του Τορόντο

Έρευνα δείχνει πως περισσότεροι Καναδοί 
οδηγούν υπό την επήρεια κάνναβης

H επαρχία του Οντάριο επενδύει $25εκ. 
στην αστυνομία για την καταπολέμηση της 

παράνομης οπλοκατοχής

Η 
αστυνομία του Τορόντο θα 
δεχτεί 25 εκατομμύρια δολά-
ρια σε μετρητά τα επόμενα τέσ-
σερα χρόνια από την επαρχία 

για την καταπολέμηση της βίας και των 
συμμοριών στη πόλη. Ο πρωθυπουργός, 
Doug Ford, ανακοίνωσε ότι τα χρήματα 
που διατίθενται συνολικά υπερβαίνουν 
τα 76 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία 
δίνονται για να στηρίξουν την αστυνο-
μική υπηρεσία του Τορόντο. Η κυβέρ-
νηση υποστηρίζει ότι τα 7,6 εκατομμύ-
ρια δολάρια θα χρηματοδοτηθούν για 
την ίδρυση μιας ομάδας SWAT σε κάθε  
δικαστήριο που θα επικεντρωθεί απο-
κλειστικά στη διασφάλιση ότι οι εγκλη-
ματίες βίαιου εγκλήματος στερούνται 
εγγύησης και παραμένουν πίσω από 
τα κάγκελα. Θα υπάρξει επίσης μια νέα 
ομάδα ειδικών αξιωματούχων συμμόρ-
φωσης με εγγύηση, στόχος των οποίων 
θα είναι να διασφαλιστεί ότι όσοι είναι 
έξω με εγγύηση δεν παραβιάζουν 
κανένα από τους όρους της απελευθέ-
ρωσής τους. Τα υπόλοιπα 18 εκατομμύ-
ρια δολάρια θα διατεθούν για τη αγορά 

τεχνολογίας και εξειδικευμένων εργα-
λείων για τους αστυνομικούς με σκοπό 
καταπολέμηση των όπλων και της βίας 
των συμμοριών.

Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας τονίζουν 
πως η διαμάχη με τον Καναδά δεν θα 
επηρεάσει τις τιμές του πετρελαίου
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LIFE

Silvia Caruso:
Μάμα μία…μας έκαψε!

Η Silvia Caruso 
ανήκει στα πιο 
σέξι κορίτσια στο 
Instagram και μια 
περιήγηση στον 
λογαριασμό της θα 
πείσει και τους πιο 
δύσπιστους.

Το διάσημο μοντέλο 
με το ιταλικό 
ταμπεραμέντο 
λατρεύει τα 
μικροσκοπικά 
μπικίνι ενώ πολύ 
συχνά αποχωρίζεται 
το πάνω μέρος 
του μαγιό για 
ομοιόμορφο 
μαύρισμα.
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Ε
ίναι ο τραγου-
διστής του συ-
γκροτήμα τος 
Onirama άλλα 

και ο σύζυγος της πα-
ρουσιάστριας Σίσσυς 
Χρηστίδου. Tον Θοδω-
ρή Μαραντίνη ίσως να 
τον γνωρίσατε κάποιοι 
τον τελευταίο καιρό 
μιας και εκτός από την 
πορεία του συγκροτή-
ματος,τον είδαμε και 
σε ρόλο παρουσιαστή 
μουσικών βραβείων 
στην Κύπρο άλλα και 
σε ρόλο κριτή μέσα α-
πό το πολλά πετυχημέ-
νο tallent show «Greek 
Idol».
Aυτό που ίσως έχουμε 
ξεχάσει να αναφέ-
ρουμε είναι ότι εκτός 
των όσων αναφέρα-
με,ο Θοδωρής είναι 
από τα πρώτα εκείνα 
αναγνωρίσιμα άτομα 
που μας έμαθαν τα 
οφέ λη των soc ial 
media και μας έμαθαν 
πώς είναι να τα λατρεύ-
ουμε.

Η Χριστίνα Κολέτσα 

έβαλε το μπικίνι της 

Η Χριστίνα Κολέτσα έχει κορμί 
θανατηφόρο το οποίο γνωρί-
ζει πως είναι χάρμα οφθαλ-
μών και φροντίζει να το απο-
καλύπτει στις καλοκαιρινές της 
εξορμήσεις!  Η τραγουδίστρια 
αυτές τις ημέρες απολαμβάνει 
τον ήλιο και τη θάλασσα στην 
Χαλκιδική αλλά δεν ξεχνά τους 
διαδικτυακούς της φίλους. 
Η Χριστίνα ανεβάζει συνέχεια 
στιγμιότυπα από τις διακοπές 
της στο Instagram και οι εικό-
νες της με μαγιό αποσπούν τα 
περισσότερα likes.

Μάνος Παπαγιάννης: 

«Δεν κοιμόμουν τα 

βράδια για δυο μήνες…»

Ο Μάνος Παπαγιάννης έχει 
παίξει αρκετές φορές είτε στο 
θέατρο, είτε στην τηλεόραση 
τον… ωραίο της υπόθεσης. 
Ένιωσε ποτέ «το ρόλο» του 
ζεν πρεμιέ;  «Για τον εαυτό 
μου δεν θα το έλεγα ποτέ 
αυτό. Και να ήμουν, δεν θα 
μου άρεσε αυτός ο τίτλος. 
Εμένα μου αρέσει πολύ η 
κωμωδία. Θα ήθελα να είμαι 
κωμικός και προσπαθώ πολύ 
για αυτό» τόνισε στο People.

Ο Αύγουστος μπήκε δυναμικά 
για την Αμαρυλλίδα με το νέο 
της τραγούδι ‘’Όλα επιτρέπο-
νται’’ να αποτελεί αναμφίβολα 
την επιτυχία του καλοκαιριού 
και να σαρώνει σε ραδιόφωνα 
και club, αλλά και στο YouTube 
όπου έσπασε το φράγμα του 
1 εκατομμυρίου προβολών 
και συνεχίζει την ανοδική του 
πορεία. Η αγάπη του κόσμου 
προς το τραγούδι και το πρό-
σωπο της ερμηνεύτριας είναι 
μεγάλη και αυτό φαίνεται και 
στις live εμφανίσεις της.

Θοδωρής Μαραντίνης: Ένας 
άνθρωπος που γνωρίζει τα Social

Κωνσταντίνα Στεργίου: Η 
πιο «καυτή» νοσηλεύτρια

«Όλα επιτρέπονται» για 

την Αμαρυλλίδα με 1 

εκατ. views σε ένα μήνα

N
έο «χτύπημα» από τη σεξοβόμβα Ρία Α-
ντωνίου!  Η εκρηκτική ξανθιά ανέβασε  
φωτογραφία της στο Instagram από το 
πανέμορφο νησί του Ιονίου και έκανε 

τους followers της να παραμιλούν.
Η σέξι Ελληνίδα καλλονή που κάνει καριέρα στην 
ιταλική τηλεόραση, αναστάτωσε και πάλι τα social 
media, βάζοντας «φωτιά» με ολόγυμνες φωτο-

γραφίες της. 
Μετά την αποκαλυπτική της φωτογράφιση για 
αντρικό ημερολόγιο η Ρία ξάπλωσε ολόγυμνη στο 
κρεβάτι της, κόβοντας την ανάσα των αρσενικών. 
«Heaven holds a sense of wonder!», γράφει στη 
λεζάντα των δύο φωτογραφιών που ανέβασε στα 
social media, επιδεικνύοντας τα ζουμερά της οπί-
σθια.

Ρία Αντωνίου: Μοιράζει 
«εγκεφαλικά» στην Λευκάδα 

Η 
Κωνσταντίνα 
Στεργίου είναι 
ο λόγος που 
θα ήθελες να 

νοσηλευτείς στο νοσο-
κομείο.

Θεωρείται η ωραιότερη 
Ελληνίδα νοσοκόμα και 
οι σέξι φωτογραφίες της 
στο Instagram την έχουν 
κάνει ιδιαιτέρως δημο-
φιλή στο ανδρικό κοινό.

Η Κωνσταντίνα είναι 
όμορφη, με υπέροχα 
μάτια και κορμί που 
κόβει την ανάσα. Η 
νεαρή από τη Ναύπακτο 
απολαμβάνει τις καλο-
καιρινές διακοπές της 
και μας χαρίζει υπέρο-
χες πόζες με τα αποκα-
λυπτικά μαγιό της.
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Η 
Βικτόρια Λοπίρεβα μετά από 
μίνι απόδραση της στο Ρίο της 
Βραζιλίας, βρέθηκε για διακο-
πές στο νησί της Μυκόνου.

Η 35χρονη καλλονή, που είχε κεντρίσει 
τα βλέμματα κατά την διάρκεια του Μου-
ντιάλ της Ρωσίας, επισκέφθηκε τη χώρα 

μας για να γεμίσει τις μπαταρίες της αλλά 
και για να γιορτάσει τα γενέθλια της.
Η Λοπίρεβα πόσταρε διαρκώς βίν τεο 
από τις βραδινές εξόδους της στο νησί 
των ανέμων ενώ δεν παρέλειψε να ποζά-
ρει και σέξι με τα αποκαλυπτικά μαγιό 
της.

Τ
ρυφερός όσο δεν 
πάει ο Cooper Αυ-
τό το ζευγάρι δεν 
κρύβει τον έρω-

τά του. Ο λόγος για τον 
Bradley Cooper και την 
Irina Shayk που κάνουν δι-
ακοπές στο Positano της Ι-
ταλίας. Η γλώσσα σώματος 
του ζευγαριού δεν αφήνει 
περιθώρια και είναι σαφές 
πως ειδικά ο Cooper προ-
στατεύει όσο περισσότε-
ρο μπορεί την αγαπημένη 
του Irina. Ο φακός συνέ-
λαβε τον 43χρονο γόη του 
Hollywood στην παραλία 
με την 32χρονη αγαπημέ-
νη του και ο τρόπος με τον 
οποίο κάνει μασάζ στο μο-
ντέλο αλλά και ο τρόπος με 
τον οποίο φροντίζει να την 
κρατά από το χέρι και να 
την βοηθά παντού, μας ε-
ντυπωσίασε.

Ο τρόπος που ο Bradley Cooper 
φροντίζει την Irina Shayk στην παραλία

Η 
C l a u d i a 
Romani , 
γ ν ω σ τ ή 
τηλεστάρ 

και μοντέλο από την 
Ιταλία, ξαναχτύπησε 
με μία άκρως σέξι και 
καλοκαιρινή φωτο-
γράφιση σε παραλία 
του Μαϊάμι.  
Η πληθωρική Claudia, 
υποδυόμενη μία σέξι 
ναυαγοσώστρια έβαλε 
το κόκκινο στρινγκ 
μπικίνι της και έπαιξε 
με τον φωτογραφικό 
φακό προκαλώντας... 
καύσωνα στους λου-
όμενους που είχαν την 
τύχη να την απολαύ-
σουν από κοντά.
Η γνωστή για τις προ-
κλητικές της πόζες Ιτα-
λίδα, πάντα χαμογελα-
στή και φυσικά προκλη-
τική στήθηκε όπως μόνο 
εκείνη ξέρει και τράβηξε 
πάνω της όλα τα βλέμ-
ματα!

Ξεσάλωσε στη Μύκονο η 
εκρηκτική πρέσβειρα του 
Μουντιάλ της Ρωσίας

Απλά αναρωτιέσαι
πως έγιναν...

Δ
υσ τυχώς ή  ευ τυχώς  το 
Instagram είναι ένα μέσο που 
κατάφερε να φέρει κοντά στο 
μάτι του άντρα έναν πακτωλό 

φωτογραφιών από σέξι και πληθωρικές 
γυναίκες.
Αυτό σημαίνει ότι τα κριτήρια σου και η 
επίδραση τους στην φαντασία δεν είναι 
τα ίδια με δέκα χρόνια πριν. Τα κριτή-
ρια γίνονται πιο σκληρά και η επίδραση 
μειώνεται όλο και περισσότερο. Για να 
πάθεις αυτό το κοκομπλόκο θα χρεια-
στεί κάτι που να είναι εξωπραγματικό. 

Ε, η Ana Cheri είναι ακριβώς αυτό.
Είναι πολλές οι κοπέλες που τα δεί-
χνουν στο Instagram, αλλά είναι πολύ 
λίγες αυτές που θα σου προκαλέσουν 
ένα τάραγμα και θα σου βγάλουν με το 
έτσι θέλω ένα «Οου» από τα χείλη σου. 
Η Ana Cheri έχει όλα τα προσόντα για 
αυτό. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν στα 
οπίσθια της. Μπορεί να έχει ένα πολύ 
γυμνασμένο κορμί, να έχει κοιλιακούς, 
να έχει ζουμερό στήθος, αλλά όλα μπαί-
νουν σε δεύτερη μοίρα όταν δεις την 
πίσω κίνηση της.

Claudia Romani: Έβαλε το στρινγκ μαγιό 
της και υποδύθηκε τη ναυαγοσώστρια 
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Μια κοντινή εκδρομή που τα έχει όλα: 
την εμπειρία της παράστασης, όμορφα 
μονοπάτια, ανθισμένες αυλές και βουτιές 
με ιστορία.

Η 
Επίδαυρος έχει τον αυθορμητισμό της 
απρογραμμάτιστης εκδρομής. Είναι η 
ιδέα που πέφτει στο τραπέζι απόγευμα 
Παρασκευής μετά τη δουλειά και γίνε-

ται πράξη άμεσα, χωρίς προετοιμασία. «Θα μεί-
νουμε;», «Θα δούμε». Πριν καλά καλά το αποφα-
σίσεις, έχεις διασχίσει τον Ισθμό και περνάς τα 
Λουτρά της Ωραίας Ελένης, κοιτάζοντας στα αρι-
στερά τον Σαρωνικό. Στις στροφές του Σοφικού, 
το ραδιόφωνο κάνει παράσιτα. Tο κλείνεις κaι 
ανοίγεις το παράθυρο: πηχτή μυρωδιά πεύκου 
μπαίνει στο αυτοκίνητο και με την λούπα των τζι-
τζικιών φτάνεις στο αρχαίο θέατρο.
Πού να ήξεραν οι παρέες των ξένων τουριστών, 
καθώς ανηφορίζουν το πλακόστρωτο μονοπάτι 
κάτω από τις άγριες βελανιδιές και τις αχλαδιές, 
ακολουθώντας ένα πλήθος από φοιτητές, ηλικιω-
μένους, ζευγάρια και οικογένειες, ότι θα διηγού-
νται για χρόνια στους φίλους τους όσα θα ζήσουν 
το αποψινό βράδυ. Όσοι το έχουν ήδη ζήσει νιώ-
θουν συνένοχοι σε ένα μυστικό που αποκαλύπτε-
ται σε δόσεις.
Ο ήλιος έχει δύσει, αλλά οι θέσεις στις πέτρι-
νες κερκίδες καίνε ακόμη. Λίγα λεπτά μετά τις 9, 
έρχεται εκείνη η δυνατή στιγμή, που διαρκεί λίγα 
δευτερόλεπτα: τα φώτα σβήνουν, οι θεατές ησυ-
χάζουν, οι αισθήσεις οξύνονται. Αφουγκράζε-
σαι το θρόισμα των φύλλων στο σκοτάδι και τα 
βήματα των ηθοποιών που βγαίνουν στη σκηνή. 
Μια φευγαλέα σκέψη: πριν από 2.500 χρόνια, οι 
θεατές κατέφθαναν στο ίδιο σημείο, στη δυτική 
πλαγιά του Κυνορτίου όρους, στα νότια του ιερού 
του Ασκληπιού, και  έπαιρναν θέση για τον ίδιο 
σκοπό. Η παράσταση αρχίζει.
Με κάθε αφορμή, σκέφτεσαι τον αρχιτέκτονα και 
γλύπτη Πολύκλειτο, που κατάφερε τον 4ο αιώνα 
π.Χ. να δημιουργήσει ένα θέατρο αξεπέραστο 
μέχρι σήμερα σε ομορφιά και ακουστική: ακόμα 
και η εκπνοή του ηθοποιού φτάνει στην τελευταία 
σειρά και σβήνει πίσω της, μέσα στον πευκώνα.
Η παράσταση ενδέχεται να μη σε συνεπάρει– 
να τη βρεις είτε πολύ προχωρημένη, είτε πολύ 
αρχαιοπρεπή, είτε απλώς αδιάφορη. Και είναι 
πολύ πιθανό να υπάρξουν δυσάρεστες παρεμ-
βολές από κινητά που δεν μπήκαν στο αθόρυβο 
ή, ακόμα χειρότερα, που άναψαν εσκεμμένα για 
να βιντεοσκοπήσουν αποσπάσματα της παρά-
στασης και να τροφοδοτήσουν σε πραγματικό 
χρόνο τα social media. Όμως, θα υπάρξουν και οι 
παρεμβολές των γρύλων, που γεμίζουν τις παύ-
σεις των ηθοποιών, και τα νυχτεριδάκια, που 
κόβουν βόλτες πάνω από τα διαζώματα. Και είναι 
μαγική η σιωπή του κοινού, δευτερόλεπτα προ-
τού ξεσπάσει σε δυνατό χειροκρότημα. Μη βια-
στείτε να φύγετε μετά το τέλος. Αφήστε τους υπό-
λοιπους να προχωρήσουν και μείνετε λίγα λεπτά 
παραπάνω στις σχεδόν άδειες κερκίδες, κάτω 
από τα αστέρια.

Ο ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ
Οι περισσότεροι επισκέπτες φεύγουν από την 
Επίδαυρο έχοντας δει μόνο το θέατρο. Όμως, 
αυτό είναι μόνο ένα μέρος του αρχαιολογικού 
χώρου του Ασκληπιείου. Αξίζει να έρθετε νωρί-
τερα, για να περιηγηθείτε στο διεθνώς φημισμένο 

ιατρικό κέντρο της αρχαιότητας, που θεωρήθηκε 
αφετηρία της ιατρικής επιστήμης. Είναι συναρ-
παστική η βόλτα που θα κάνετε στα ερείπια των 
οικοδομημάτων του, σε καθένα από τα οποία 
υπάρχουν κατατοπιστικές επιγραφές με πληρο-
φορίες. Θα δείτε το Καταγώγιο, το μεγαλύτερο 
οικοδόμημα του Ασκληπιείου, και θα φαντα-
στείτε ένα αρχαίο πεντάστερο ξενοδοχείο με 160 
διαμερίσματα, όπου διέμεναν οι ασθενείς και οι 
συνοδοί τους.
Θα περιηγηθείτε στο Εστιατόριο, στα Λου-
τρά –στα οποία διακρίνονται ακόμη οι αρχαίοι 
νιπτήρες– και στη Θόλο, τον μυστηριακό χώρο 
λατρείας που στέγαζε την υπόγεια κατοικία του 
Ασκληπιού και μέχρι σήμερα θεωρείται το τελει-
ότερο κυκλικό οικοδόμημα της αρχαιοελληνικής 
αρχιτεκτονικής. Στο Στάδιο τελούνταν αθλητικοί 
αγώνες προς τιμήν του θεού, ενώ στο Άβατον οι 
ασθενείς προσδοκούσαν να τους αποκαλύψει σε 
όνειρο ο θεός τον τρόπο ίασής τους. Μην προ-
σπεράσετε το μικρό Αρχαιολογικό Μουσείο, ηλι-
κίας 118 ετών. Μπείτε για να διαβάσετε στη μαρ-
μάρινη ενεπίγραφη αναθηματική στήλη (150-200 
μ.Χ.) την ευανάγνωστη αρχαία συνταγή θερα-
πείας από τη δυσπεψία που πρότεινε ο Ασκλη-
πιός σε κάποιον ασθενή.
Στα highlights του μουσείου συμπεριλαμβάνο-
νται και τα πρωτότυπα τμήματα αρχαίων κτιρίων: 
εστιάστε στα ίχνη κόκκινου χρώματος πάνω στο 
γείσο του ναού του Ασκληπιού, που ήταν κάποτε 
πολύχρωμος, και στα αρχαία ιατρικά εργαλεία 
στην προθήκη της εισόδου.

ΛΟΥΚΟΥΜΑΚΙ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΑΓΝΟΥ-
ΝΤΟΣ
Μπορεί έξω ο ήλιος να καίει, αλλά στο καθολικό 
της Ιεράς Μονής Αγνούντος, έχει ησυχία και σκο-
τάδι. Φυσικό φως μπαίνει από τα τέσσερα στενά 
παράθυρα της οκτάγωνης στέγης και φωτίζει 
αχνά το ξυλόγλυπτο τέμπλο και τις παλιές τοιχο-
γραφίες που καλύπτουν ολόκληρους τοίχους και 
χρονολογούνται από το 1100. Οι μοναχές θα σας 
υποδεχτούν με λουκουμάκι και κρύο νερό στη 
λουλουδιασμένη εσωτερική αυλή και, αν θέλετε, 

θα σας διηγηθούν την ιστορία της μονής. Μια 
εικόνα που βρέθηκε το 1029 υπέδειξε το σημείο 
όπου τον 11ο αιώνα χτίστηκε το μικρό εκκλησάκι 
που πέντε αιώνες αργότερα εξελίχθηκε στο σημε-
ρινό πετρόχτιστο μοναστήρι. Στον περίβολό του 
υπάρχει τραπεζάκι για σκιερό πικνίκ. Για να φτά-
σετε, δεν χρειάζεται να βγείτε από την πορεία της 
διαδρομής προς ή από την Επίδαυρο.

ΣΤΗ ΜΟΥΡΙΑ ΤΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ
Τα πρώτα σχόλια μετά την παράσταση ακούγο-
νται στα τραπεζάκια της «Μουριάς» (τηλ. 27530-
41218), που αποτελεί εδώ και περίπου 60 χρό-
νια σημείο αναφοράς τόσο για τους Έλληνες και 
ξένους καλλιτέχνες όσο και για τους θεατές του 
Φεστιβάλ. Έχουν περάσει από εδώ, εκτός από 
την Ειρήνη Παππά, την Άννα Συνοδινού και τον 
Μάνο Κατράκη, η Έλεν Μίρεν, ο Ίθαν Χοκ και ο 
Παβαρότι. Θα δοκιμάσετε ελληνικά πιάτα μαγει-
ρεμένα με ντόπια πρώτη ύλη –φημίζεται για 
τον μουσακά και τα ντολμαδάκια– σε μια αυλή 
δίπλα στη θάλασσα, με τέσσερις μουριές που 
δημιουργούν φυσική σκίαση στα τραπεζάκια. 
Εναλλακτικά, επιλέξτε την αυλή της ταβέρνας 
Κλήματα (τηλ. 27530-41225) για γεμιστά κολο-
κυθάκια και κρέας ψητό. Στο χωριό Κολιάκι Επι-
δαύρου, κάντε στάση στο Αγνάντι του Σαρωνι-
κού (τηλ. 6973-887840) για χειροποίητες τυρό-
πιτες, κολοκυθοτυρόπιτες, πορτοκαλόπιτα και 
ελληνικό στο μπρίκι, σε μπαλκόνι με θέα στον 
Πειραιά, στην Αίγινα και στο Αγκίστρι.  

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ
Νωρίς το πρωί ή λίγο πριν από το ηλιοβασί-
λεμα περπατήστε περιφερειακά του λιμανιού 
της Παλαιάς Επιδαύρου με κατεύθυνση τη χερ-
σόνησο «Νησί». Από εδώ ξεκινάει μια εύκολη, 
σύντομη (περίπου 2 χλμ.) πεζοπορία στη φύση, 
ανάμεσα στα αρχαία ερείπια, τους πορτοκα-
λεώνες και τους ελαιώνες. Θα περάσετε από 
το Μικρό Θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου, θα 
κάνετε μια παράκαμψη 250 μ. στα αριστερά, 
για να φωτογραφίσετε τα ερείπια της αρχαίας 
Ακρόπολης, με φόντο το γαλάζιο του Σαρωνι-

κού, και θα κατηφορίσετε ξανά για να συνεχί-
σετε ανάμεσα στις ολάνθιστες αυλές του σύγ-
χρονου οικισμού, με τις γάτες που λιάζονται και 
τους φωνακλάδες κόκορες.

ΒΟΥΤΙΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΑ ΤΕΙΧΗ
Φέρτε μαζί σας ειδικά παπούτσια για τους αχι-
νούς, για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία 
στην παραλία Καλυμνιός: θα κολυμπήσετε 
στη «βυθισμένη πολιτεία», όπως ονομάζεται 
το τμήμα της αρχαίας πόλης που έχει βυθιστεί 
σε μικρή απόσταση από την ακτή. Μυκηναϊ-
κοί τάφοι, αμφορείς και τείχη που διακρίνονται 
πεντακάθαρα ακόμα και με γυμνό μάτι. Τα παι-
διά θα αισθανθούν ότι ανακάλυψαν τη χαμένη 
Ατλαντίδα στην Αργολίδα!
Θα σας ανταμείψει όμως και η πρωινή βουτιά 
στα καθαρά νερά της Πολεμάρχας. Ξέρουν κι 
άλλοι την ύπαρξη αυτής της απόμερης βοτσα-
λωτής ακρογιαλιάς, γι’ αυτό διασχίστε νωρίς 
τον χωματόδρομο ανάμεσα στα πεύκα που 
οδηγεί στην παραλία. Εκεί βρίσκεται το μεσαι-
ωνικό ερειπωμένο εκκλησάκι, της Παναγιάς 
Πολεμάρχας.
|| Περίπου 3-4 χλμ μετά τη διασταύρωση 
για Νέα Επίδαυρο (42ο χλμ.), στο ρεύμα από 
Αθήνα, θα δείτε στο αριστερό σας χέρι ταμπέλα 
«Παναγία Πολεμάρχα».

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
Εδώ και 40 χρόνια η οικογένεια Ξυπολιά κατα-
σκευάζει στο δικό της εργαστήριο κεραμικής 
τέχνης φαγεντιανά κεραμικά με αρχαϊκές παρα-
στάσεις, εμπνευσμένα από την αρχαιοελληνική 
μυθολογία. Μπορείτε να παρακολουθήσετε 
τη διαδικασία της δημιουργίας από το αρχικό 
στάδιο στον τροχό κεραμικής και το ψήσιμο 
στα καμίνια στους 110 βαθμούς, ακόμα και τον 
χώρο όπου γίνεται η διακόσμηση με σμάλτο και 
η ζωγραφική στο χέρι. Εκτίθενται κεραμικά-μι-
νιατούρες των 10 εκ., αλλά και οινοχόοι ύψους 65 
εκ., που, αν θέλετε, μπορείτε να αγοράσετε.
|| Στη διαδρομή Λυγουριό-Αρχαίο Θέατρο Επι-
δαύρου, 09.00-21.00, τηλ. 27530-22159

Επίδαυρος: Όχι μόνο θέατρο
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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)
Για τη γέμιση

 ª 700 γρ. ανθότυρο ή μυζήθρα
 ª 700 γρ. ξινομυζήθρα ή κατίκι Δομοκού
 ª 3 αυγά, αλάτι

Για το φύλλο
 ª 1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις
 ª 2 φακελάκια ξερή μαγιά (18 γρ.)
 ª 1 κουτ. γλυκού αλάτι
 ª περίπου 800 ml χλιαρό νερό

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ª Σε ένα μπολ αναμειγνύουμε όλα τα υλικά της γέμισης, σκεπάζουμε με μεμβράνη και 

βάζουμε στο ψυγείο για 30 λεπτά. Σε άλλο μπολ αναμειγνύουμε τα υλικά του φύλλου, 
ζυμώνουμε καλά ώσπου να ενωθούν και να έχουμε ένα σφιχτό ζυμάρι. Το αφήνουμε να 
φουσκώσει για περίπου 1 ώρα. 

 ª Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170° C στη λειτουργία του αέρα. Ανοίγουμε 
φύλλο όπως για λεπτή πίτσα, περίπου 0,5 εκ., κόβουμε με ένα πιατάκι φρούτου δισκά-
κια φύλλου και βάζουμε στο καθένα περίπου 2 κουταλιές γέμιση. 

 ª Αφήνουμε περίπου ένα δάχτυλο περιθώριο γύρω γύρω για να γυρίσουμε το φύλλο 
και να εγκλωβίσουμε τη γέμιση, χωρίς όμως να το κλείσουμε αλλά αφήνοντας την τυρέ-
νια ακάλυπτη, γυρνάμε δηλαδή το φύλλο 2-3 εκ. ίσα ίσα να καλύψει τις άκρες της γέμι-
σης. 

 ª Ψήνουμε για περίπου 30 λεπτά, μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια και να ψηθεί και από 
κάτω.  

Άρωμα Κουζίνας

Τυρένια Φολεγάνδρου 
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Ρε σύ αυτοί είναι ικανοί να δώσουν και 
επίδομα στον Κουφοντίνα γιατί το επίθετο 
του εχει 50% αναπηρία.

- Ελεος ρε μπριζολα για πρωινο;
- ναι κανε μας και κουμαντο τι θα βουταμε 
στον καφε μας.

- Μ αρέσει αυτος με το μαύρο μαγιό,τι να 
κάνω;
- Πήγαινε να ζητήσεις αναπτήρα να πιά-
σετε συζήτηση
- Μα δεν καπνίζω
- Ζητα λεμόνι για τα μπιφτέκια σου τότε

ΣΥΝΤΑΓΗ: Κοτόπουλο με Ουίσκι
Αγοράζετε ένα κοτόπουλο 1200 γρ. και 
ένα μπουκάλι Ουίσκι. Προβλέψτε, αλάτι, 
πιπέρι, ελαιόλαδο, και μπέικον σε λωρί-
δες. Για καλό και για κακό βεβαιωθείτε 
ότι έχετε και ένα βάζο μαγιονέζα. Τυλίξτε 
το κοτόπουλο με τις λωρίδες, αλατοπιπε-
ρώστε, και ρίξτε μια υποψία ελαιολάδου. 
Προθερμάνετε τον φούρνο σε μεσαία θερ-
μοκρασία, (220 βαθμοί ή θερμοστάτης 
στο 5) για 10 λεπτά.
Σερβιριστείτε ένα ποτήρι Ουίσκι και πιείτε 
το.
Βάλτε το κοτόπουλο στον φούρνο αφού 
πρώτα το τοποθετήσετε σε κατάλληλο 

σκεύος.
Βάλτε και πιείτε ακόμα ένα ποτήρι Ουί-
σκι. Επαναλάβατε αυτό το βήμα άλλες δυο 
φορές.
Μετά από ένα τέπαρτο φουρνίστε το 
άνοιγμα για να επιβλέψετε το κλείσιμο του 
ψοτόπουλου.
Λιάστε ξανά το ουικάλι του Μπίσκη και 
καπιατείτε μια καλή λουγία.
Μετά από ένα κετα.. όχι πέταρτο της ώρας, 
αργότερα τέλος πάτνων... κλιτρίστε μέχρι 
τον μπούρνο ανοίφτε την χόρτα, ξεγυρνί-
στε, απαναδονείστε... βάλτε τέλος πάντων 
το φωτόπουλο απ’ την άλλη, καφήστε σε 
μια λωκό καλέκρα και καβετάστε κάνα-
δυό φατήρια Κίσκη αμόκα.
Νύστε, λύστε, ψήστε το κουφόλουπο για 
μισή φώρα ακόμα.
3 λοτήρια αρφότερα...
Ζαμέψτε το γατόπουλο από χάμω, (έπεσε 
το μακαλισμένο), καφαρίστε το και γάλτε 
το σε μιάτο. Φτάτε τα κούτρα σας από το 
νέσιμο στο κάτωμα απ’ τα γάδια που μύθι-
καν στα κλαπάκια της μουζίνας μην απο-
χειραθείτε να κησωθείτε, μια φαρά είμα-
στε εδώ μάτω!
απομελειώστε το δουκάλι του Ρίσκι αργό-
μπερα σαρθήτε ως το κρεμάτι και κοιθω-
μήτε ως το χρωί. Την επόμενη μέρα, πάρτε 
ένα Alka-Seltzer. Πηγαίνετε να φάτε κρύο 
κοτόπουλο με μαγιονέζα και καθαρίστε 
το μπουρδέλο που δημιουργήσατε στην 
κουζίνα!!!

FUN

ΚΡΙΟΣ
Αναλάβετε μόνο όσες υποχρεώσεις είστε 
σίγουροι ότι μπορείτε να τις διεκπεραιώ-
σετε. Κάντε τις απαραίτητες αναθεωρήσεις 
για να ξεκαθαρίσετε ότι εκκρεμότητες κι αν 
έχετε. Αφήστε το χρόνο να δουλέψει για 
εσάς και μην πιέζετε περισσότερο τις κατα-
στάσεις. Στο τέλος θα ζημιωθείτε. Φανείτε 
προνοητικοί και επιφυλακτικοί σε ότι σχετί-
ζεται με τον οικονομικό σας τομέα.

ΤΑΥΡΟΣ
Αυτοπεποίθηση, ζωτικότητα και πολλές ιδέες 
κάθε μέρα. Ποτέ δεν ήσασταν σε καλύτερη 
φόρμα! Μια μικρή διαδήλωση στο ζώδιό 
σας από γεγονότα και καταστάσεις που ανά-
λογα με το πώς θα τα αξιοποιήσετε, θα έχουν 
και την κατάλληλη έκβαση. Η περιόδος αυτή 
είναι εδώ για να σας υπενθυμίζει ότι υπάρ-
χουν ευκαιρίες και πρέπει να αξιοποιηθούν. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Η περίοδος αυτή θα σας δοκιμάσει με εντά-
σεις και προβλήματα, που καλείστε να αντι-
μετωπίσετε με ώριμη σταθερότητα. Όσοι 
προσπαθείτε για την επαγγελματική σας 
πρόοδο ή αρχίζετε τώρα κάτι πολύ σημα-
ντικό, μην αρνείστε τη βοήθεια και τις υπο-
δείξεις ενός πολύ καλού φίλου. Θα χρεια-
στεί να εργαστείτε σκληρά και να αντιμετω-
πίσετε αθέμιτο ανταγωνισμό για να μπορέ-
σετε να πετύχετε.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Προφυλάξτε την υγεία 
σας από περιττά άγχη 
και συγκρατήστε τα 
νεύρα σας στο περι-
βάλλον της εργασίας 
σας. Δραστηριοποι-
ηθείτε κοινωνικά και 
ανοίξτε σε καινούργιες 
ιδέες που θα μπορού-
σαν να αλλάξουν τη ζωή 
σας προς το καλύτερο. Ένας 
αγαπημένος σας άνθρωπος θα 
σας βοηθήσει σημαντικά σε μία δύσκολη 
στιγμή και αν είστε γονείς θα χαρείτε για 
ένα παιδί σας.

ΛΕΩΝ
Αυτή την εποχή δε λείπουν ούτε οι αντι-
παραθέσεις, ούτε οι απογοητεύσεις. Η 
μυστική σας ζωή βρίσκεται σε έξαρση. 
Βέβαια οι ανησυχίες σας είναι πολλές μια 
και διαισθάνεστε ότι κάτι δεν πάει καλά. 
Εξελίξεις λοιπόν στη ζωή σας. Αρχίζετε να 
συνειδητοποιείτε πως οι αλλαγές που έγι-
ναν στη ζωή σας, τις είχατε ανάγκη. Στα 
οικονομικά η κατάσταση βελτιώνεται.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Τις επόμενες μέρες ένα άτομο από τον 
επαγγελματικό σας χώρο θα σας πλησιάσει 
με σκοπό να μοιραστεί μαζί σας τα μελλο-
ντικά του σχέδια και στόχους. Η εκμυστή-
ρευση αυτή θα είναι πέρα για πέρα αλη-
θινή. Βλέπει σε εσάς κάποια χαρακτηρι-
στικά που σας κάνουν τον ιδανικό σύμμαχο 
για την επίτευξη του στόχου του. Ακούστε 
με σοβαρότητα ότι έχει να σας πει και εξε-
τάστε προσεκτικά την πρότασή του! 

ΖΥΓΟΣ
Αυτή την περίοδο είναι απαραίτητο να 
μάθετε να ελέγχετε όλες τις ηθικές σας 
αδυναμίες. Τώρα, αντί να βασίζεστε στην 
εξωτερική σας εμφάνιση για να προσελ-
κύσετε τους γύρω σας, χρησιμοποιήσετε 
περισσότερο τη σοφία σας. Μάθατε πλέον 
να μπαίνετε στη θέση του άλλου και η 
εξαιρετική γενναιόδωρη διάθεσή σας σας 
κάνει ιδιαίτερα αγαπητούς. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Το ένα γεγονός θα διαδέχεται το άλλο 
αυτή την εβδομάδα. Δεν θα λείπει ο 
εκνευρισμός από μέρους σας, τα απρό-
οπτα γεγονότα, αλλά και οι… αδιαθε-
σίες. Όμως θα υπάρχουν και επιτυχίες οι 
οποίες, θα ανεβάσουν το ηθικά σας. Οι 
μπαταρίες σας φορτίζονται. Εντάσεις και 
προετοιμασίες αλλαγών. Ξεχάστε του 
ανθρώπους που δεν σας κάνουν καλό στη 
ζωή σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Το ξεκίνημα αυτής της περιόδου σας βρί-
σκει μοιρασμένους σε δύο διαφορετικούς 
προσανατολισμούς. Ο ένας σχετίζεται με 
τις καθημερινές συναλλαγές σας, ο άλλος 
όμως συνδέεται με πολύ ιδιαίτερα ζητή-
ματά σας, που μπορεί να αφορούν την ιδι-
ωτική σας ζωή, την οικογενειακή σας ή και 

τις περιουσιακές υποθέσεις σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Αφήστε τον εαυτό σας 

ελεύθερο και μην κατα-
πιέζετε τα συναισθή-
ματά σας. Ασχολη-
θείτε και λίγο με την 
οικογένειά σας, που 
σας έχει ανάγκη τον 

τελευταίο καιρό. Αν 
θέλετε να νιώσετε καλύ-

τερα, αλλάξτε το καθε-
στώς που υπάρχει μέχρι 

τώρα. Στα σημαντικά προβλή-
ματα που υπάρχουν στη ζωή σας, διαθέ-
στε και τον ανάλογο χρόνο.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Προσέξτε μην προκαλέσετε αντιπαραθέ-
σεις και μίση, γιατί στο τέλος μπορεί να 
στραφούν εναντίον σας. Ανακαλύψτε ποιο 
είναι το κύριο ζήτημα που υπάρχει στη 
ζωή σας και ασχοληθείτε με τη λύση του. 
Μην ασχολείστε με άτομα που δεν έχουν 
κανένα ενδιαφέρον για εσάς. Θα σας 
χαλάσουν τη διάθεση. Φροντίστε να είστε 
ρομαντικοί, αλλά παράλληλα και δυναμι-
κοί, όταν αυτό απαιτείται.

ΙΧΘΕΙΣ
Η εποχή αυτή θα σας προικίσει με γοη-
τεία στο κοινωνικό και επαγγελματικό 
σας περιβάλλον. Ήρθε η ώρα για αρκε-
τούς από εσάς να ανατρέψετε κάποια 
σχέδιά σας και να αναπροσαρμόσετε 
τους στόχους σας για καλύτερα αποτελέ-
σματα Κατά κάποιο τρόπο θα θέλετε να 
προσφέρετε ακόμα περισσότερα στην 
εργασία σας, δουλεύοντας πολύ και 
αναλαμβάνοντας υποχρεώσεις άλλων. 

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Πρόκειται για δύο λάρνακες 
της υστερομινωικής εποχής 
μεγάλων διαστάσεων και με 
ανάγλυφες απεικονίσεις - 
Βρήκαν σε αυτές υπάρχουν 
δύο σκελετοί, 24 περίπου 
αγγεία με έγχρωμα 
ανάγλυφα και απεικονίσεις

Έ
νας αρχαιολογικός θησαυ-
ρός ήρθε στο… φως σήμε-
ρα στο Κεντρί Ιεράπετρας 
κινητοποιώντας την αρχαι-

ολογική υπηρεσία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρό-
κειται για δύο λάρνακες της υστε-
ρομινωικής εποχής μεγάλων δια-
στάσεων και με ανάγλυφες απει-
κονίσεις που βρίσκονται σε άρι-
στη κατάσταση.
Μάλιστα, μέσα σε αυτές υπάρχουν 
δύο σκελετοί, 24 περίπου αγγεία 
με έγχρωμα ανάγλυφα και απει-
κονίσεις.
«Το θετικό είναι πως οι τάφοι 
δεν έχουν συληθεί κι αυτό θα 
βοηθήσει τους αρχαιολόγους να 
πάρουν όσο το δυνατόν περισσό-
τερα στοιχεία. Πρόκειται για μία 
μεγάλη ημέρα για την Ιεράπετρα. 
Όταν βλέπεις πως σ’ ένα λαγούμι 4 
μέτρων βρίσκονται τέτοιες σοβα-
ρές αρχαιότητες σε πιάνει δέος», 
ανέφερε μιλώντας στο cretapost, 
ο αντιδήμαρχος Τοπικών Κοινο-
τήτων, Αγροτικών και Τουρισμού 

Ιεράπετρας, Αργύρης Πανταζής.

Ήρθε στο φως τυχαία
Με εντελώς τυχαίο τρόπο ήρθε 
στο… φως το σπουδαίο αυτό 
αρχαιολογικό εύρημα.
Πρωταγωνιστής είναι ένας αγρό-
της ο οποίος επιχείρησε να παρ-
κάρει το όχημά του στην περιοχή 
και υποχώρησε το έδαφος ανα-
δεικνύοντας τον αρχαιολογικό 
πλούτο που ήταν κρυμμένος στην 
περιοχή.
«Η υποχώρηση του εδάφους ήταν 
αποτέλεσμα του ποτίσματος των 

ελαιοδέντρων που υπάρχουν 
στην περιοχή καθώς και από μία 
αρδευτική σωλήνα που έσπασε. 
Το έδαφος είχε υποχωρήσει μερι-
κώς κι όταν ο αγρότης προσπά-
θησε να παρκάρει στην σκιά της 
ελιάς τότε υποχώρησε εντελώς. 
Αμέσως στο σημείο κλήθηκε η 
αρχαιολογία και με την διορα-
τικότητα της προϊσταμένης της 
Εφορίας κ. Σοφιανού αλλά και 
του κ. Παπαδάκου Ιωάννη διαπι-
στώθηκε πως πρόκειται για ένα 
σοβαρό αρχαιολογικό εύρημα», 
επεσήμανε σχετικά ο κ. Πανταζής.

Ο συγκεκριμένος αρχαιολογικός 
θησαυρός αναμένεται να δώσει 
πολλά στοιχεία για την Υστερο-
μινωική περίοδο ενώ παράλληλα 
αποδεικνύει πως στην περιοχή 
εκείνοι υπήρχαν Μινωίτες.
«Μας χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό το 
σπουδαίο αρχαιολογικό εύρημα 
καθώς αναμένεται ν’ αναδείξει 
περεταίρω τον πολιτισμό και την 
ιστορία μας. Μάλιστα, αποτελεί 
και μία απάντηση σε όλους όσοι 
αμφισβητούν ότι υπήρξαν Μινω-
ίτες στην Ιεράπετρα», υπογράμ-
μισε σχετικά ο κ. Πανταζής.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τ
ην έναρξη των νέων εργασιών στον τύμ-
βο Καστά στην Αμφίπολη ανακοίνωσε 
το υπουργείο Πολιτισμού, επισημαίνο-
ντας ότι στόχος του είναι να αναδειχθεί 

η Αμφίπολη ως ένας ακόμη αρχαιολογικός προ-
ορισμός στη χώρα μας αλλά και να συμβάλει 
στην οικονομική ενίσχυση της περιοχής».
«Συνεπές το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού έχει θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα 
την προστασία, αποκατάσταση του σημαντι-
κού μνημείου στην Αμφίπολη στο πλαίσιο ενός 
ολοκληρωμένου προγράμματος ανάδειξης του 
μνημείου και της αρχαίας πόλης της Αμφίπο-
λης στη βάση της επιστημονικής δεοντολογίας 
της διεπιστημονικής συνεργασίας με σταθερά 
βήματα, συντεταγμένο τρόπο και χωρίς βια-
σύνη, όπως απαιτεί ένα σύνθετο έργο υψηλής 
εξειδίκευσης», τονίζει το ΥΠΠΟΑ και προσθέ-
τει:
«Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
αρκετές φορές κατά το παρελθόν έχει ενη-
μερώσει για την πρόοδο των εργασιών στο 
ταφικό μνημείο που αποκαλύφθηκε κατά το 
2014 στον Λόφο Καστά και αποτελεί μνημείο 
μεγάλης αξίας και μεγάλης κλίμακας και υψη-
λών απαιτήσεων ως προς τη διαχείρισή του. 

Για άλλη μια φορά υπενθυμίζεται ότι το μνη-
μείο, μετά την ανασκαφή του, βρέθηκε εκτε-
θειμένο στους μηχανισμούς φθοράς, με κυρι-
ότερο πρόβλημα τα φορτία που δεχόταν από 
τα υπερκείμενα εδάφη και τον περιβάλλοντα 
χώρο του», διευκρινίζει το ΥΠΠΟΑ, το οποίο 
πληροφορεί για τις εργασίες που έγιναν, αλλά 
και για εκείνες που πρόκειται να υλοποιηθούν:
«Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου 
στις 10 Ιουλίου τρέχοντος έτους δημοσιεύ-
θηκε η διακήρυξη του Τεχνικού Συμβούλου 

του Έργου με κατατακτήρια ημερομηνία στις 
9 Αυγούστου, ώστε τον Σεπτέμβριο να εκκινή-
σουν οι εργασίες ανασχηματισμού της στερεω-
τικής διάταξης του Ταφικού Μνημείου. Παράλ-
ληλα και σε άμεση προτεραιότητα θα γίνει η 
αναδιαμόρφωση του εργοταξιακού χώρου με 
την προμήθεια και τοποθέτηση οικίσκων και 
containers και η διευθέτηση και ομαδοποί-
ηση των πώρινων διασπάρτων αρχιτεκτονικών 
μελών που προέρχονται από την ανασκαφή του 
ταφικού μνημείου», σημειώνει το ΥΠΠΟΑ.

Πίνακας του 
Ντα Βίντσι που 
πουλήθηκε για 392 
εκατ. ευρώ ήταν... 
του βοηθού του! 

Ένας πίνακας του Λεονάρ-
ντο Ντα Βίντσι που που-
λήθηκε αντί 392 εκατ. 

ευρώ, στην πραγματικότητα 
αποτελούσε δημιούργημα 
του βοηθού του, σύμφωνα με 
ακαδημαϊκό της Οξφόρδης.
Ο «Salvator Mundi», ο ακρι-
βότερος πίνακας του κόσμου, 
αγοράστηκε από την κυβέρ-
νηση των Ηνωμένων Αραβι-
κών Εμιράτων, μετά από μία 
σκληρή «μάχη» προσφορών 
στον οίκο Christie’s στη Νέα 
Υόρκη το Νοέμβριο.
Αρκετοί ειδικοί απεφάνθησαν 
ότι ο πίνακας ήταν του Ντα 
Βίντσι και γι’ αυτό χαρακτηρί-
στηκε από τον οίκο δημοπρα-
σιών ως «ένας από τους λιγό-
τερο από 20 γνωστούς πίνα-
κες του Λεονάρντο».
Όμως τώρα, ο Μάθιου 
Λάντρους, ερευνητής στο 
Κολέγιο Γούλφσον, του Πανε-
πιστημίου της Οξφόρδης, 
υποστηρίζει ότι ο πίνακας 
είναι δημιούργημα του βοη-
θού του Ντα Βίντσι, Μπερ-
ναρντίνο Λουίνι.
«Είναι πίνακας του Λου-
ίν ι. Εξετάζοντας τη δου-
λειά των μαθητών του Λεο-
νάρντο, κάποιος μπορεί να 
δει ότι ο Λουίνι ζωγραφίζει 
ακριβώς όπως στον πίνακα 
Salvator Mundi». ανέφερε ο 
Λάντρους.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Ντα 
Βίντσι βοήθησε μόνο σε 5 
έως 20% του πίνακα και ότι 
ο Λουίνι ήταν ο ζωγράφος. 
«Μπορώ να αποδείξω ότι ο 
Λουίνι ζωγράφισε το περισ-
σότερο κομμάτι του πίνακα. 
Μία σύγκριση των έργων του 
Λουίνι με τον Salvator Mundi 
θα είναι επαρκής απόδειξη».
Τον Ιούνιο, ο Λούβρος του 
Αμπού Ντάμπι ανακοίνωσε 
ότι θα εκθέσει τον πίνακα από 
τις 18 Σεπτεμβρίου.

Απίστευτη ανακάλυψη στην Ιεράπετρα: Υποχώρησε 
το έδαφος και βρέθηκε μινωικός τάφος!

Αμφίπολη: Τον Σεπτέμβριο ξαναρχίζουν εργασίες
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αθλητικά

Μ
ατσάρα από άλλες εποχές! Εικοσιένα 
χρόνια μετά την απίστευτη ανατροπή ε-
πί μιας άλλης Σπαρτάκ, οι 28.000 ΠΑΟ-
Κτσήδες ξαναέζησαν τις ίδιες στιγμές. Τό-

τε, ήταν η Σπαρτάκ Τρνάβα, τώρα η Σπαρτάκ Μόσχας. 
Το 0-3 των Σλοβάκων είχε γίνει 5-3, το 0-2 των Ρώσων 
έγινε 3-2.
Η υπόθεση-πρόκριση στα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ 
παραμένει ανοικτή και αυτό ήταν το πρώτο ζητούμενο 
για τους «ασπρόμαυρους» απέναντι στην πανίσχυρη 
ομάδα από τη Μόσχα. Εκεί, όπου την ερχόμενη Τρίτη ο 
ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να… πεθάνει για την πρό-
κριση. Εδειξε ότι μπορεί να το κάνει….

Με 32 βαθμούς «πάγωσε» η Τούμπα
Στην πρώτη, ουσιαστικά φάση του 
αγώνα οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το 
σκορ «παγώνοντας» από πολύ νωρίς 
την Τούμπα. Στο 7’ ο Ποπόφ έγινε κάτο-
χος της μπάλας στο ημικύκλιο της περι-
οχής, μετά από πάσα του Ζομπνίν, απ’ 
όπου ανενόχλητος με σουτ έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα του Πασχαλάκη για το 
0-1. Και δεν ήταν μόνο αυτό…
Στο 16’ η Σπαρτάκ διπλασίασε τα γκολ της. Τα αμυ-
ντικά κενά των «ασπρόμαυρων» ήταν οφθαλ-
μοφανή, ο Πρόμες βρέθηκε μόνος του έξω από τη 
μεγάλη περιοχή, η μπάλα κόντραρε στον Χατσερίντι, 
άλλαξε πορεία αιφνιδιάζοντας τον Πασχαλάκη, που 
αρχικά απέκρουσε, αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι και 
πέρασε την γραμμή πριν την απομακρύνει και πάλι ο 
Έλληνας γκολκίπερ με τους Ρώσους να κάνουν με αυτό 
τον τρόπο το 0-2.

Το δεκάλεπτο της ανατροπής
Μέσα σε δέκα λεπτά οι «ασπρόμαυροι» έφεραν 
τα πάνω κάτω. Ο ΠΑΟΚ που μέχρι τότε είχε φοβη-
θεί το όνομα της Σπαρτάκ, βρήκε σιγά σιγά τα πατήΗ 
πρώτη καλή στιγμή του ΠΑΟΚ ήρθε στο 27ο λεπτό, 
με τον Μαξιμένκο να λέει «όχι» στο πλασέ του Πέλκα 
και στην εξέλιξη της φάσης, ο «Δικέφαλος» κέρδισε 
πέναλτι σε χέρι του Ζόμπνιν εντός περιοχής. Ο Ισραηλι-
νός Γκρίνφελντ πήγε στη βούλα και από εκεί ο Πρίγιο-
βιτς, ευστοχώντας, ξαναέβαλε τους «ασπρόμαυρους» 
στο παιχνίδι. Η Τούμπα «ξύπνησε», ο κόσμος μπήκε 

στην εξίσωση του αγώνα, ενώ ο Λουτσέσκου ανακά-
τεψε την τράπουλα. Πήγε τον Πέλκα στο δεξιό άκρο της 
επίθεσης, έφερε τον Λημνιό στα αριστερά και έκανε 
τον Ελ Καντουρί «δεκάρι».
Η Τούμπα έκανε το… θαύμα της! Ο «Δικέφαλος» 
κατορθώνοντας να πάρει ψυχολογία από τον κόσμο 
του, να κρατήσει την μπάλα, ισορρόπησε την εικόνα 
μέσα στο γήπεδο και στο 37’ έφερε το ματς στα ίσια. Ο 
Μάτος έκανε την σέντρα και ο Λημνιός με πλασέ στην 
κίνηση ισοφάρισε σε 2-2. Και δεν σταμάτησε εκεί…
Στο 44’ το ματς ήρθε… Τούμπα! Πάλι με δημιουργό 
τον Λέο Μάτος και μετά το τραγικό λάθος του Μαξι-
μένκο, ο Δημήτρης Πέλκας έσπρωξε την μπάλα στην 

άδεια εστία και έκανε το 3-2.
Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν και το δεύ-

τερο μέρος καλύτερα από την ελληνική 
ομάδα. Στο 51’ χρειάστηκε η εντυπωσι-
ακή απόκρουση του Πασχαλάκη στο 
πλασέ του Πρόμες από το ένα μέτρο, 
με τους παίκτες του Λουτσέσκου να 
μην μπορούν να ισορροπήσουν στο 

γήπεδο, να κάνουν φθηνά πουλήματα της 
μπάλας, αναζητώντας τη μία φάση μπροστά 

από την εστία του άπειρου Μαξιμένκο, ο οποίος 
με μεγάλες μπαλιές επιχειρούσε να βρει αμαρκάριστο 
τον Κουίνσι Πρόμες και να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά 
του Ολλανδού.
Η κίτρινη κάρτα από το 58’ του Ελ Καντουρί έφερε 
νωρίς τον Ουάρντα στο γήπεδο, καθώς ο Μαροκινός 
έδειχνε να είναι εκτός κλίματος και να κινδυνεύει να 
αφήσει την ομάδα του με παίκτη λιγότερο.
Στο 65’ ο Πέλκας βρήκε τη μια φάση. Εκλεψε την μπάλα 
από τον Μποκέτι, βγήκε μόνος του με τον Μαξιμένκο, 
ωστόσο το πλασέ του έστειλε την μπάλα να περάσει 
ελάχιστα δίπλα από το κάθετο δοκάρι της εστίας των 
φιλοξενουμένων. 
Από το… πουθενά η Σπαρτάκ άγγιξε την ισοφάριση. 
Ένα πέναλτι, που μόνον ο Ισραηλινός Γκρίνφελντ είδε 
και κανείς άλλος, σε μαρκάρισμα του Χατσερίντι πάνω 
στο Λουίς Αντριάνο, έφερε τον Πρόμες (71’) στην 
άσπρη βούλα. Ο Ολλανδός εκτέλεσε, ο Πασχαλάκης 
απέκρουσε στην αριστερή του γωνία, η μπάλα πήγε 
στο δεξί δοκάρι και στη συνέχεια απομακρύνθηκε! 
Θεία δίκη, με την Τούμπα «όρθια» να αποθεώνει τον 
Ελληνα τερματοφύλακα.

SPORTSNEWS

O ΠΑΟΚ βρέθηκε να χάνει 2-0 στο 17’ από τη Σπάρτακ Μόσχας στην έδρα του, όμως δεν... έπεσε 
ποτέ! Πριν το ημίχρονο κατάφερε την τεράστια ανατροπή και κράτησε τη νίκη (3-2) μέχρι το 
τέλος, κάνοντας την Τούμπα να παραληρεί!  

ΠΑΟΚόσμια ημέρα! Η Super League λίγο μετά τις 18.00 έκανε τις απαιτούμενες διαδικασίες 
για την έγκριση της προκήρυξης με τρεις ομάδες να πέφτουν και μία να 
ανεβαίνει.
Eίχατε ενημερωθεί νωρίτερα ότι ήταν πιθανό να περνούσε η προκήρυξη 

ακόμα και το απόγευμα της Πέμπτης.
Έτσι και έγινε λοιπόν. Η προκήρυξη - μετά το ραντεβού των Κούγια - Σπανού στο 
Υπουργείο του Παππά εκεί όπου έγινε δεκτό το αίτημα των 2 για συμβόλαια για 
όλους για την ΕΡΤ εάν δεν προκύψει νέα συμφωνία με τη NOVA - πέρασε και 
έτσι όπως αναμενόταν θα πέφτουν 3 ομάδες και θα ανεβαίνει μόνο 1 από την 
Football League. Με τα τωρινά δεδομένα όλα δείχνουν πως θα πάμε κανονικά σε 
σέντρα στις 25 Αυγούστου και ενώ θυμίζουμε πως τον Σεπτέμβριο θα υπάρξει 
διακοπή λόγω των αγώνων της Εθνικής μας ομάδας στο Nations League.

Η ανακοίνωση της Λίγκας
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της Λίγκας για τις αποφάσεις του ΔΣ έχει ως 
εξής: «Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Super League λήφθηκαν, μεταξύ άλλων, οι ακόλου-
θες αποφάσεις:
1/ Εγκρίθηκε ομόφωνα η Προκήρυξη του Πρωταθλήματος Super League 
Σουρωτή Αγωνιστικής Περιόδου 2018-19 και των Πρωταθλημάτων Υποδομής 
(Κ19, Κ17, Κ15)
2/ Εγκρίθηκε ομόφωνα το ετήσιο συνοπτικό πρόγραμμα του Πρωταθλήματος 
Super League Σουρωτή».

Μπαταγιάννης: «Ας ελπίσουμε να είναι το καλύτερο πρωτά-
θλημα»
Με αρκετά μεγάλη περιπέτεια τελικά έχουμε πρωτάθλημα. Στις 25 Αυγούστου 
θα γίνει κανονικά η πρώτη αγωνιστική της Super League μιας κι έγινε η κλή-
ρωση.
Στο περιθώριο αυτής, ο πρόεδρος της Super League Ευάγγελος Μπαταγιάννης 
τόνισε πως : «Εύχομαι στην πατρίδα μας το καλύτερο δυνατό, στις ελληνικές 
ομάδες που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά κύπελλα, καλή επιτυχία και να φτά-
σουν όσο μακρύτερα μπορούν και να χαρίσουν χαρά και βαθμούς στη χώρα μας 
και εύχομαι το φετινό πρωτάθλημα της Super League να είναι ένα πραγματικό 
όμορφο πρωτάθλημα, ανταγωνιστικό και ας ελπίσουμε όλοι μας ότι θα είναι το 
καλύτερο πρωτάθλημα από την ίδρυση της επαγγελματικής κατηγορίας»

Πέρασε η προκήρυξη και 
όλα δείχνουν σέντρα στις 
25 Αυγούστου!

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΨΗΦΙΑΚΑ 

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ

ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Τ
έσσερα γκολ, δύο δοκάρια και 26 
τελικές για τον Ολυμπιακό, ο οποί-
ος επικράτησε 4-0 της Λουκέρνης, 
ξεσήκωσε το «Γ. Καραϊσκάκης» και 

εξασφάλισε την πρόκριση στα πλέι οφ του 
Europa League!
Πίεση από το πρώτο λεπτό. Pressing 
ψηλά. Πολλά τρεξίματα. Δουλέμενες ομα-
δικές προσπάθειες. Απειλές από στατι-
κές φάσεις. 26 τελικές. Και πρωταγωνι-
στές. Πολλοί πρωταγωνιστές. Ο Ολυμπι-
ακός στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι 
στις 9 Αυγούστου έβγαλε στοιχεία που 
οι φίλαθλοι του είχαν καιρό να 
τα δουν. Πόσω μάλλον τόσο 
νωρίς το καλοκαίρι!
Το τελικό 4-0 επί της Λου-
κέρνης αδικεί τον Ολυμπι-
ακό ο οποίος είχε ακόμα 
δύο δοκάρια (και τα δύο ο 
Φορτούνης) πολλές ευκαι-
ρίες (με Γκερέρο, Τσιμίκα, 
Ποντένσε) και ταυτόχρονα ο Γιαν-
νιώτης δεν ένιωσε ποτέ την πίεση των 
Ελβετών. Ενα τέλειο πρώτο ευρωπαϊκό 
παιχνίδι για τους «ερυθρόλευκους» με 
τον Πέδρο Μαρτίνς να βλέπει τον Λάζαρο 
να πετυχαίνει δύο γκολ στο ντεμπούτο 
του, τον Ποντένσε να βγάζει στοιχεία της 
κλάσης του, τον Φορτούνη να είναι πιο 
μεστός σε σχέση με πέρσι.
Σε αυτούς προσθέστε την απίστευτη 
εμφάνιση του Τσιμίκα, τον Γκερέρο που 
έβαλε κι αυτός άλλα δύο γκολ (και συνέ-
χισε το καλό του σερί από την προετοιμα-
σία) αλλά και τους Μπουχαλάκη, Καμαρά 
που έκαναν ένα μεγάλο ματς.

Ονειρικό πρώτο ημίχρονο
Πιθανότατα ούτε ο ίδιος ο Μαρτίνς να μην 
περίμενε τέτοιο ημίχρονο από την ομάδα 
του. Ενα ημίχρονο στο οποίο ο Ολυμπια-
κός κατέθεσε όλες τις αρετές του και πήγε 
στ’ αποδυτήρια με σκορ πρόκρισης! Το 
3-0 αντικατροπτίζει στο 100% την εικόνα 
του αγώνα μιας και οι «ερυθρόλευκοι» 
άρπαξαν από το λαιμό την Λουκέρνη και 
από την στιγμή που μυρίστηκαν... αίμα 
δεν την άφησαν λεπτό να αναπνεύσει.
Ο Ολυμπιακός τελείωσε το ημίχρονο με 
10 τελικές (8 εντός εστίας) και βρήκε γκολ 
από στατική φάση (το 1-0), από το πείσμα 

των παικτών του (το 2-0) και από ομαδική 
προσπάθεια (το 3-0).

Το τρελό ντεμπούτο του Λάζα-
ρου
Εψαχνε το γκολ στα φιλικά. Βρήκε το 
πρώτο του στο ματς με την Γκεζτέπε και 
ξέσπασε. Στο πρώτο του επίσημο με την 
ερυθρόλευκη πέτυχε δύο γκολ! Και τα 
δύο πρώτα του Ολυμπιακού.
Στο 10’ με κεφαλιά μετά το κόρνερ του 
Τσιμίκα και στο 33’ όταν ακολούθησε την 

φάση του Φορτούνη και την τελεί-
ωσε με το αριστερό. Συνολικά 

ο Χριστοδουλόπουλος έκανε 
σπουδαίο πρώτο ημίχρονο 
με τους Ποντένσε, Φορ-
τούνη, Τσιμίκα, Γκερέρο, 
Καμαρά να τον ακολου-
θούν.

Επίσης καλή δουλειά στα 
χαφ από τον Μπουχαλάκη 

οπού βρέθηκε να γίνεται μέχρι 
και στόπερ για να... κόψει αλλά γινό-

ταν και δημιουργικός. Συνολικά ο Ολυμπι-
ακός λειτούργησε στο τέλειο στα πρώτα 
45λεπτα το οποίο είχε ως αποκορύφωμα 
το τρίτο γκολ.
Εκεί οι Φορτούνης, Καμαρά, Ποντένσε 
έκρυψαν την μπάλα με τέσσερις επαφές 
για να καταλήξει στον Γκερέρο ο οποίος 
απλά την έσπρωξε στα δίχτυα με όλη την 
άμυνα της Λουκέρνης να έχει εξουδετε-
ρωθεί...

Με τους ίδιους ρυθμούς άλλα ά-
τυχος ο Φορτούνης
Θα μπορούσε να κατεβάσει ταχύτητα. 
Ηταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι, είχε ήδη 
σκορ ασφαλείας για την ρεβάνς. Ομως ο 
Ολυμπιακός δεν σταμάτησε λεπτό. Μπήκε 
το ίδιο ορεξάτος με στόχο να πετύχει κι 
άλλα γκολ.
Και θα τα έβαζε εάν ο Φορτούνης δεν είχε 
ραντεβού με την ατυχία. Δύο δοκάρια για 
τον Ελληνα μέσο. Με απευθείας εκτέλεση 
φάουλ (στο 55’) και με ατομική ενέργεια 
(στο 70’).
Το βρήκε ο Γκερέρο στο 84’. Με ωραίο 
αριστερό πλασέ μετά την πάσα του Μιρά-
ντα για το τελικό 4-0. Μία νίκη-πρόκριση 
από τις 9 Αυγούστου.

Ολυμπιακός-Λουκέρνη 4-0
Έριξε... ντόρτια , μοίρασε 
υποσχέσεις και χαμόγελα

Βρέθηκε πίσω στο σκορ, 
αγωνίστηκε με παίχτη λιγότερο 
για 33 λεπτά, όμως η Ένωση έκανε 
κατάθεση ψυχής, πήρε την ισοπαλία 
(1-1) στην έδρα της Σέλτικ και πάει 
στη ρεβάνς του «καυτού» ΟΑΚΑ για 
να «καθαρίσει» την πρόκριση

Ο
ταν η κληρωτίδα της UEFA έ-
βγαλε την Σέλτικ για αντίπαλο 
της ΑΕΚ στα προκριματικά του 
Champions League, στα Σπά-

τα δεν τρόμαξαν. Σεβασμός στους Καθο-
λικούς, στους οποίους οι Κιτρινόμαυροι 
έδωσαν τον τίτλο του φαβορί, αλλά όχι 
φόβος. Η πρωταθλήτρια πίστευε από την 
πρώτη στιγμή ότι μπορεί να αφήσει εκτός 
την Σέλτικ και τώρα το πιστεύει ακόμη 
περισσότερο, αφού φεύγει από τη Γλα-
σκώβη με θετικό αποτέλεσμα από το γκολ 
του Κλωναρίδη, ο οποίος έκανε ματσά-
ρα! Κρίμα που δεν μπορούμε να πούμε 
το ίδιο και για τον διαιτητή Μπάντι, ο ο-
ποίος άφησε την ομάδα του Μαρίνου Ου-
ζουνίδη με 10 παίκτες χωρίς λόγο από το 
57’ (δεύτερη κίτρινη στον Γαλανόπουλο), 
καταδικάζοντας την να αμύνεται. Το έκανε 
όπως έπρεπε όμως, με αποτέλεσμα το 1-
1 να μείνει ως το τέλος, με τον λόγο πλέον 
να περνάει στον κόσμο της ΑΕΚ που πρέ-
πει να βάψει κιτρινόμαυρο το ΟΑΚΑ στη 
ρεβάνς!
Το ματς στο Celtic Park ξεκίνησε όπως 
αναμενόταν. Με τους γηπεδούχους, 
δηλαδή, να μπαίνουν δυνατά και να 
ψάχνουν το γρήγορο γκολ, ποντάροντας 
και στην ατμόσφαιρα του κόσμου τους. 
Στην Ενωση ήξεραν ότι το πρώτο 20λεπτο 
θα ήταν δύσκολο και τα προβλήματα του 
Μπακάκη με τον Τίρνι το έκαναν ακόμη 
δυσκολότερο. Κάπως έ τσ ι, άλλωστε, 
ήρθε και το γκολ τωνβ Σκωτσέζων στο 
17’, με το γύρισμα του νεαρού αριστερού 
μπακ και την εκτέλεση του ΜακΓκρέγκορ 
που κοντρόλαρε και γύρισε ωραία για το 
1-0. Με την εικόνα της ΑΕΚ ως εκείνο το 
σημείο, τα προβλήματα ανασταλτικά σε 
όλη τη δεξιά πλευρά, το γρήγορο γκολ της 
Σέλτικ και την ατμόσφαιρα στο γήπεδο, 
υπήρχε ο κίνδυνος να στράβωνε εντελώς 
το παιχνίδι από νωρίς, αλλά κάτι τέτοιο 
δεν έγινε. Και δεν έγινε επειδή η πρωτα-

θλήτρια αντέδρασε εξαιρετικά.
Οι παίκτες του Ουζουνίδη δεν πανικο-
βλήθηκαν, κράτησαν λίγο την μπάλα, 
βγήκαν πιο μπροστά, δεν επέτρεψαν 
στη Σέλτικ να τους απειλήσει σε κάποια 
άλλη φάση και σταδιακά πλησίαζαν στην 
εστία του Γκόρντον, ψάχνοντας την ισο-
φάριση. Και τη βρήκαν στο κατάλληλο 
χρονικό σημείο, στο 44’, όταν ο Λόπες 
γύρισε από αριστερά και ο Κλωναρίδης 
με δυνατό σουτ εντός περιοχής έκανε το 
1-1 και έκλεισε με τέλειο τρόπο το πρώτο 
ημίχρονο!
Στο δεύτερο η Σέλτικ, όπως επίσης ανα-
μενόταν, βγήκε για να πιέσει και να ψάξει, 
όπως και σ το πρώτο μέρος, ένα γκολ 
νωρίς, αλλά δεν το πέτυχε. Πέτυχε κάτι 
άλλο όμως, χάρη στον διαιτητή Μπά-
ντι: Να παίξει σχεδόν όλο το δεύτερο 
45λεπτο με παίκτη παραπάνω, αφού στο 
57’ ο Ιταλός ρέφερι... φαντάστηκε φάουλ 
του Γαλανόπουλου σ τον Φόρεστ (δεν 
υπήρχε καν παράβαση) και του έδειξε 
δεύτερη κίτρινη κάρτα! Τα πράγματα, 
όπως καταλαβαίνει κανείς, έγιναν εξαι-
ρετικά δύσκολα για την ΑΕΚ, η οποία 
έπρεπε να παίξει αυτό το ματς, αυτή την 
εποχή, με αυτές τις απουσίες (Τσιγκρίν-
σκι, Μάνταλος, Μπογιέ) και με 10 παί-
κτες, αδίκως, από το 57’...
Κι όμως, η πρωταθλήτρια ήταν πρωτα-
θλήτρια και αφού έβγαλε τον χαρακτήρα 
της, έδειξε καθαρό μυαλό και ακολού-
θησε κατά γράμμα τις εντολές του Ουζου-
νίδη, πέτυχε αυτό που ήθελε. Η είσοδος 
του Αλεφ αντί του Μπακασέτα δεν μπο-
ρούμε να πούμε ότι ενθουσίασε κιόλας 
(μην ξεχνάμε ότι ήταν το ντεμπούτο του 
Βραζιλιάνου) αλλά οι αλλαγές του Ουζου-
νίδη ήταν όλες σωστές, είχαν σωστό σκε-
πτικό. Αυτή που προαναφέραμε, αυτή 
του Πόνσε αντί του Λιβάια, αυτή του 
Γκάλο αντί του Κλωναρίδη στη συνέχεια.
Η Σέλτικ πίεσε, προσπάθησε, μετέφερε 
το ματς στο μισό γήπεδο στο τελευταίο 
10λεπτο, αλλά η ΑΕΚ είχε κάνει μεγάλη 
προσπάθεια και είχε αρκετή αυτοπεποί-
θηση και αρκετό καθαρό μυαλό, για να 
πάθει ζημιά. Και δεν την έπαθε, φεύγο-
ντας από το Celtic Park που τους δίνει, 
έσ τω σε θεωρητική βάση, τον πρώτο 
λόγο για τη ρεβάνς της άλλης Τρίτης στο 
ΟΑΚΑ!

Σέλτικ - ΑΕΚ 1-1

Αλύγιστη και... σεντονάτη! 
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Χαρακτήρα έδειξε ο Βόλος στο 
πιο δυνατό (έως τώρα) φιλικό 
προετοιμασίας, όπου ήρθε ισόπαλος 
με 1-1 κόντρα στην Λαμία και μάλιστα 
εκτός έδρας.

Η 
ομάδα του Βόλου αν και βρέθηκε 
πίσω στο σκορ από το 10ο λεπτό 
με τον Φακούντο, έδειξε ότι διαθέ-
τει ομάδα με ποιότητα και παρά το 

γεγονός ότι η Λαμία είναι πιο έτοιμη ομάδα 
αφού το πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκας ξε-
κινάει στις 25 Αυγούστου, έφτασε στην ισο-
φάριση στο 77ο λεπτό με τον Μαλακασιώτη.
Ο Βόλος μάλιστα θα μπορούσε να πετύχει 
κι άλλα τέρματα, καθώς δημιούργησε αρκε-
τές καλές ευκαιρίες οι οποίες όμως πέρασαν 
ανεκμετάλλευτες.
Η σύνθεση του Βόλου: Καραγκιολίδης (46ο 
Μπουργάνης), Ντεντάκης (55ο Καρρίκι), 
Ρούσσος (55ο Ανδρικόπουλος), Γκαλίτσιος 
(55ο Παπαδόπουλος), Ουνγιαλίδης (55οΤου-
λίκας), Ενγκουεμ (60ο Δώρης), Πέντα (55ο 
Κορέλας), Πίτου Γκαρσία (46ο Καμπαγιέρο), 
Ηλιόπουλος (46ο Δεμηρτζόγλου) (70ο Μαλα-
κασιώτης), Μηλιώτης (46ο Λούκας), Μάντζης 
(60ο Μεληκιώτης).

Νικηφόρο “τεστ” για Ηρακλή
Υπό πολύ ιδιαίτερες συνθήκες διεξάγεται 
η προετοιμασία του Ηρακλή στα 3-5 Πηγά-
δια Νάουσας, καθώς ο Σπύρος Μπαξεβάνος, 
στην παρούσα φάση, έχει διαθέσιμους ελά-
χιστους από τους παίκτες του ρόστερ (όπως 
αυτό διαμορφώνεται από τις αλλεπάλληλες 
μεταγραφικές προσθήκες), ενώ μεταξύ των 
παρόντων παικτών υπάρχουν και ορισμένοι 
που δεν μετέχουν ακόμη του προγράμματος 
των φιλικών αγώνων…
Με αυτά τα δεδομένα, όσοι αγωνίστηκαν, 
επικράτησαν του Εθνικού Άχνας με 1-0, στο 
φιλικό, το οποίο διεξήχθη στο γειτονικό προς 
το αθλητικό κέντρο προετοιμασίας γήπεδο 
«Λιβάδι».
Παρά τις εγγενείς αδυναμίες στον τομέα του 
αγωνιστικού δυναμικού, ο Ημίθεος εμφα-
νίστηκε συγκροτημένος και αξιόμαχος απέ-
ναντι σε μία ομάδα, η οποία την περασμένη 
περίοδο αγωνιζόταν στην Α΄ κατηγορία του 
κυπριακού πρωταθλήματος, από όπου και 
υποβιβάστηκε.
Μάλιστα, ο Ηρακλής κατόρθωσε να φύγει 
και νικητής, χάρη στο τέρμα, που πέτυχε ο 
Κώστας Παναγιωτούδης στο τέλος της ανα-
μέτρησης, ευστοχώντας σε εκτέλεση πέναλτι, 

ύστερα από χέρι των Κυπρίων εντός της περι-
οχής τους.
Ενδεικτικό της… λειψανδρίας, που επικρατεί 
στην ομάδα, είναι το γεγονός ότι στα τελευ-
ταία λεπτά του παιχνιδιού αγωνίστηκε με 10 
ποδοσφαιριστές, λόγω τραυματισμού του 
Κριστιάνο Μεντί και της μη ύπαρξης άλλης 
διαθέσιμης εναλλακτικής λύσης, μολονότι 
ο κόουτς είχε πραγματοποιήσει μόλις τρεις 
αλλαγές (εκ των οποίων οι δύο αφορούσαν 
στην είσοδο παικτών υπό δοκιμήν…).

Σπάτα: Πρώτη προπόνηση για Πα-
παδόπουλο
Κατσιγιάννης και Δουφεξής παρουσίασαν 
τον νέο προπονητή της ομάδας στους παί-
κτες.
Στην προπόνηση της Τετάρτης, ο πρόεδρος 
του Αήττητου Σπάτων. Νίκος Κατσιγιάννης 
κι ο τεχνικός διευθυντής Παναγιώτης Δου-
φεξής παρουσίασαν στους παίκτες το νέο 
κόουτς, Σούλη Παπαδόπουλο.
Στη συνέχεια ο 51χρονος προπονητής, αφού 
γνώρισε τους νέους του παίκτες, πραγματο-
ποίησε την πρώτη του προπόνηση εκεί όπου 
άπαντες έδειξαν άκρως ενθουσιασμένοι με 
την εν λόγω επιλογή της διοίκησης για την 
ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.
Οι προπονήσεις θα συνεχίζονται κανονικά 
στον γήπεδο του Κορωπίου.

Βραζιλιάνικη παροικία στη Λάρι-
σα!
Ενισχύεται η βραζιλιάνικη παροικία στον 
Απόλλωνα Λάρισας μετά και την έναρξη 
συνεργασίας με τον Λούκας Ράμος.
Πρόκειται για υψηλόσωμο αμυντικό, που 
είναι γεννημένος στις 18 Ιανουαρίου 1995. 
Ήδη στην ομάδα βρίσκονται οι συμπατριώ-
τες του Μαρσέλο Τροΐζι (προπονητής), Λου-
κάο και Μαρκολίνο.
Η ανακοίνωση του Απόλλωνα έχει ως εξής:
Η ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας ανακοινώνει την 
απόκτηση του υψηλόσωμου Βραζιλιάνου 
αμυντικού χαφ Lucas Ramos De Oliveira.
O Lucas Ramos είναι γεννημένος στις 
18/01/1995 στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας και 
έχει ύψος 1.87 (76 κιλά).
Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από την Paysandu, 
μετά αγωνίσθηκε στην Guarani πριν καταλή-
ξει στην XV De Novembro Jau ομάδα Β’ Εθνι-
κής κατηγορίας στην χώρα του καφέ, όπου 
μαζί της κατέγραψε 14 συμμετοχές σε πρω-
τάθλημα 8 ομάδων (στον α’ όμιλο).

Έρχεται με τις καλύτερες των συστάσεων 

στην Λάρισα και διακρίνεται για την δυναμι-
κότητα των κινήσεών του, όμως δημιουργεί 
και παιχνίδι.
Η ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας τον καλωσορίζει 
στις τάξεις της και του εύχεται με υγεία, να 
συντελέσει στην επίτευξη των φετινών μας 
στόχων για μια αξιοπρεπή παρουσία στο 
πρωτάθλημα της Football League.
Έτσι η βραζιλιάνικη παροικία μεγαλώνει στον 
Απόλλωνα Λάρισας, αφού ο Lucas θα έχει 
κοντά του, εκτός του coach Marcello Troizi 
και τους ήδη παίκτες της ομάδας μας, Lucao 
και Marcolino.

“Έκλεισε” Βασιλείου, επαφές με 
Μανωλά!
Σε μεταγραφικό “οργασμό” βρίσκονται στα 
Σπάτα, μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγε-
σίας του Αήττητου από τον Σούλη Παπαδό-
πουλο!
Ο 27χρονος επιθετικός, Στέλιος Βασιλείου, 
μετά από συντονισμένες κινήσεις του τεχνι-
κού διευθυντή του Αήττητου, Παναγιώτη 
Δουφεξή συμφώνησε με τον σύλλογο από 
τα Μεσόγεια και την Τετάρτη πραγματοποί-
ησε την πρώτη του προπόνηση στους “νεο-
φώτιστους”! Αναμένεται η επίσημη ανακοί-
νωση από τη διοίκηση για να ολοκληρωθεί 
και τυπικά η μεταγραφή του πρώην παίκτη 
της Παναχαϊκής, στον σύλλογο των Σπάτων.
Από κει και πέρα, οι μεταγραφικές κινήσεις 
δεν σταματούν εδώ για τον Αήττητο! Σύμ-
φωνα με πληροφορίες της mikriliga.com 

γίνονται προσπάθειες για να αποκτηθεί 
(μεταγραφή ή δανεικός) ο Κώστας Μανωλάς, 
ο οποίος ανήκει στη Λοκομοτίβ Σόφιας (έχει 
συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2019)!
Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο 25χρονος αμυ-
ντικός (26 Μαρτίου 1993) έχει αγωνισθεί 
στον Λεβαδειακό την περίοδο 2015-16 και 
ακολούθως πήγε στην ΑΕΚ για να επιστρέ-
ψει και πάλι στη Λιβαδειά το καλοκαίρι του 
2017. Τον Ιανουάριο του 2018 έμεινε ελεύθε-
ρος από τους Βοιωτούς και πήρε μεταγραφή 
για τη Λοκομοτίβ Σόφιας (β’ κατηγορία Βουλ-
γαρίας). Να σημειωθεί ότι στο παρελθόν 
φόρεσε τη φανέλα του Θρασύβουλου, των 
Χανίων και της Κέρκυρας.

Ανακοίνωσε Χασομέρη ο Ηρα-
κλής!
Στον Ηρακλή θα συνεχίσει την καριέρα του ο 
Δημήτρης Χασομέρης, με τον έμπειρο ποδο-
σφαιριστή να ανακοινώνεται το μεσημέρι της 
Τετάρτης.
Aναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:
Το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ηρακλή ανακοι-
νώνει ότι ο Δημήτρης Χασομέρης θα είναι 
μέλος της ομάδας μας για την επομενη ποδο-
σφαιρική σεζόν. Ο Δημήτρης (γεν.1989,ύψος 
1.84) είναι επιθετικός και έχει αγωνιστεί στην 
ΑΕΛ,Αναγέννηση Επανωμής,Μακεδονικό,Α-
τσαλένιο,Ξάνθη,Πανθρακικό.
Δημήτρη σου ευχόμαστε υγεία και να εκπλη-
ρώσεις τόσο τους προσωπικούς όσο και τους 
στόχους της ομάδας μας.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Σουπερλιγκάτη ισοπαλία για τον Βόλο!
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Πραγματικά εκπληκτικές, η 
Kατερίνα Στεφανίδη και η Νικόλ 
Κυριακοπούλου εξουδετέρωσαν όλες 
τις αντιπάλους τους και κατέκτησαν 
το χρυσό και το ασημένιο μετάλλιο 
αντίστοιχα, στον τελικό του επι 
κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
στίβου στο Βερολίνο.

Π
ρωταθλήτρια Ευρώπης είναι και 
πάλι η Κατερίνα Στεφανίδη που 
στο Μόναχο υπερασπίστηκε τον 
τίτλο της από το 2016 και το Αμ-

στερνταμ, ενώ τη δεύτερη θέση πήρε η έ-
ξοχη Νικόλ Κυριακοπούλου με τις δύο α-
θλήτριες να κάνουν το 1-2 στο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα του Βερολίνου, χαρίζοντας α-
πίστευτες στιγμές υπερηφάνειας σε όλους 
τους Ελληνες.
Η Στεφανίδη δεν είχε αντίπαλο και απέδειξε 
ότι είναι η απόλυτη κυρίαρχος στο άθλημα 
τα τελευταία χρόνια! Μπήκε τελευταία στον 
αγώνα και ξεκίνησε με επιτυχημένο άλμα 
στα 4.65, ενώ μετά πέρασε το 4.75 και το 
4.80 και το 4.85 με την τρίτη, πετυχαίνο-
ντας ρεκόρ αγώνων! Μετά δοκίμασε τρεις 
φορές στα 4.96 χωρίς επιτυχία, αλλά αυτό 
δεν έχει καμία σημασία. Είναι το τέταρτο 
χρυσό μετάλλιο για την αθλήτρια του Α.Ο 
Φιλοθέης, από το 2016 και μετά. Χρυσό στο 
Ευρωπαϊκό του Αμστερνταμ, στους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες του Ρίο, στο Παγκόσμιο του 
Λονδίνου το 2017 και τώρα στο Βερολίνο.

Δεύτερη θέση και ασημένιο μετάλλιο με 
4.80 για τη Νικόλ Κυριακοπούλου που 
πέρασε με την πρώτη τα 4.45, με την δεύ-
τερη τα 4.55 και στη συνέχεια με την πρώτη 
τα 4.65, τα 4.70 και τα 4.75 κάνοντας ατο-
μικό ρεκόρ για φέτος! Δεν σταμάτησε εκεί, 
όμως, καθώς πέρασε με την δεύτερη το 
4.80! Δεν τα κατάφερε στα 4.85 αλλά δεν 
έχει καμία σημασία καθώς το ασημένιο 
μετάλλιο είναι δικό της. Τρίτη ήταν η Βρετα-
νίδα Μπράντσου με 4.75.

Πρωταθλητής Ευρώπης και ο Τε-
ντόγλου στο απλούν
Ο καλύτερος Ευρωπαίος άλτης του μήκους 
είναι ο εξαιρετικός Μίλτος Τεντόγλου που 
πήρε την πρώτη θέση στον τελικό στο Βερο-
λίνο με άλμα στα 8.25, σε ηλικία μόλις 20 

ετών!
O 20χρονος πρωταθλητής μας, στο πέμπτο 
του άλμα απογειώθηκε στα 8.25, επίδοση 
που είναι καλύτερη του φετινή και κοντά 
στο ατομικό ρεκόρ του, των 8.30.
Αυτό το άλμα ήταν αρκετό για να του δώσει 
το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα του Βερολίνου, καθώς ξεπέρασε 
κατά πολύ τον Γερμανό Χάινλε και τον Ρώσο 
ΝΙκιφόροφ που και οι δύο έφτασαν ως τα 
8.13.
Ο Τεντόγλου είχε ακόμα κατά σειρά άλμα 
στα: 7.96, 7.80, 8.00, άκυρο και το έκτο ήταν 
7.04, όταν όλα είχαν κριθεί! Πριν πανηγυρί-
σει το χρυσό μετάλλιο αγκαλιά με την ελλη-
νική σημαία φίλησε την Χάικε Ντρέσλερ, 
η οποία ήταν εθελόντρια στον σημερινό 
τελικό του μήκους, ήταν εκείνη που έστρωνε 
το σκάμμα.
Ο Τεντόγλου πριν γίνει ο νεαρότερος Ελλη-
νας που κατακτά την κορυφή της Ευρώ-
πης στο αγώνισμα του, είχε κατακτήσει το 
χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα Κ18 και το ασημένιο στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Κ18. Ο 20χρονος αθλητής 
αναμφίβολα ανήκει στους ανερχόμενους 
Ευρωπαίους αθλητές και μια από τις ελλη-
νικές ελπίδες για διάκριση στους Ολυμπια-
κούς του 2020.

Ο Τσάκωνας στην 11η θέση
Το παρών σε έναν ακόμη ημιτελικό Ευρωπα-
ϊκού Πρωταθλήματος έδωσε ο Λυκούργος 
Τσάκωνας, ο οποίος τερμάτισε στην πέμπτη 

θέση της δεύτερης σειράς σε 20.54 (0,3).
Ο πρωταθλητής μας όπως στον προκριμα-
τικό έτσι και στον ημιτελικό έτρεξε στον 
όγδοο διάδρομο, γεγονός που δεν τον ευνό-
ησε. Ο έμπειρος σπρίντερ, ο οποίος στον 
πρωινό προκριματικό είχε πετύχει 20.49, 
ολοκλήρωσε την παρουσία του στο αγώνι-
σμα στην 11η θέση.

Σε τρομερή κατάσταση η Παπα-
χρήστου, πήγε τελικό!
Εκπληκτική η Βούλα Παπαχρήστου στον 
προκριματικό του τριπλούν, χρειάστηκε ένα 
μόνο άλμα στα 14.49 για να προκριθεί στον 
τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
Η Παπαχρήστου πέταξε στα 14 μέτρα και 49 
εκατοστά και ξεπέρασε κατά πολύ το όριο 
των 14.05 για να προκριθεί στον τελικό του 

τριπλούν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στί-
βου του Βερολίνου, αποδεικνύοντας ότι 
είναι το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο.
Η Παπαχρήστου με χαρακτηρισ τ ική 
ευκολία παρότι είχε κόντρα άνεμο 3.00 
μ. πέτυχε την έκτη καλύτερη επίδοση 
της καριέρας της και πλέον είναι έτοιμη 
να διεκδικήσει το χρυσό στον τελικό της 
Παρασκευής. 
Αλλωστε η 29χρονη πρωταθλήτρια μας, 
ταξίδεψε στη γερμανική πρωτεύουσα με 
άλμα 14,60 μ., το οποίο έκανε πριν από 
λίγες ημέρες στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα 
στη Στάρα Ζαγόρα και είναι η καλύτερη επί-
δοση από όλες τις αθλήτριες που συμμετέ-
χουν στο αγώνισμα.
Πριν από δύο χρόνια στο Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα του Αμστερνταμ, η Παπαχρήστου 
είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο.

Στον τελικό η Αναγνωστοπούλου, 
ημιτελικά ο Δουβαλίδης
Νέες επιτυχίες για την εθνική ομάδα στίβου 
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καθώς η Κρί-
στυ Αναγνωστοπούλου προκρίθηκε στον 
τελικό της δισκοβολίας και ο Κώστας Δου-
βαλίδης στα ημιτελικά των 110 μ. εμποδίων.
Με την τρίτη της βολή στα 56,52 μ. η Κρίστι 
Αναγνωστοπούλου ολοκλήρωσε τον προ-
κριματικό στην 5η θέση του γκρουπ της και 
προκρίθηκε στον τελικό της δισκοβολίας.
Η Αναγνωστοπούλου είχε άκυρη την πρώτη 
βολή και έφτασε στα 53,30 μ. στη δεύτερη 
βολή και πέρασε με την 12η επίδοση στο 
σύνολο! Την κορυφαία επίδοση των προ-

κριματικών πέτυχε με 64.54μ η Σάντρα Πέρ-
κοβιτς (Κροατία), το μεγάλο όνομα του αγω-
νίσματος που στοχεύει σε ένα 5ο συνεχό-
μενο ευρωπαϊκό τίτλο.
Επίσης ο Κώστας Δουβαλίδης, ο πιο έμπει-
ρος αθλητής της ελληνικής ομάδας, τερμά-
τισε τέταρτος στην σειρά του με 13.68 και 
προκρίθηκε στον ημιτελικό.
Αντιθέτως, η Λίλη Αλεξούλη δεν προκρί-
θηκε στον τελικό του μήκους καθώς με 
καλύτερο άλμα στα 6.21μ κατετάγη 12η 
στο Α΄ προκριματικό γκρουπ και 23η στο 
σύνολο.

Η Μαρία Μπελιμπασάκη στον τε-
λικό των 400!
Η εξαιρετική Μαρία Μπελιμπασάκη προ-
κρίθηκε στον τελικό των 400μ. στο Ευρω-
παϊκό Πρωτάθλημα στίβου, τερματίζοντας 
δεύτερη στην ημιτελική σειρά.
Η Μπελιμπασάκη έτρεξε την απόσταση σε 
χρόνο 51.23, πίσω από την Βρετανίδα Νίλ-
σεν που έκανε 51.21! Μάλιστα ο χρόνος 
αυτός είναι ο δεύτερος των ημιτελικών!
Η Μαρία Μπελιμπασάκη επιβεβαίωσε έτσι 
ότι είναι ένα από τις ελπίδες της Ελλάδας για 
νέα μετάλλια στο Βερολίνο!
Αντίθετα η Ελισάβετ Πεσιρίδου στην 
πρώτη ημιτελική σειρά των 110μ εμπόδια, 
δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό. Η 
26χρονη αθλήτρια του ΓΣ Κηφισιάς στην 3η 
συμμετοχή της στη διοργάνωση, τερμάτισε 
3η σε 13.00, επίδοση που είναι η καλύτερη 
εφετινή της (είχε 12.04) και σημείωσε την 
13η επίδοση των ημιτελικών.

Βερολίνο 2018
Οι ουρανοί ανήκουν στην Στεφανίδη και την Κυριακοπούλου!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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Με τον πήχη ψηλά, που μεταφράζεται 
στην κατάκτηση του τίτλου και την 
αποκάλυψη δια στόματος Γιάννη 
Χριστόπουλου πως τις επόμενες 
μέρες αναμένεται νέο μεταγραφικό 
μπαράζ.

Μ
ε την επίσημη “πρώτη” προ-
πόνηση στο γήπεδο Μεσση-
νιακού και τον αγιασμό, η Κα-
λαμάτα ξεκίνησε το ταξίδι για 

την νέα σεζόν στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνι-
κής, ευελπιστώντας στο τέλος της να πανη-
γυρίζει την επιστροφή στις επαγγελματικές 
κατηγορίες.
Στην πρώτη έδωσαν το παρών ο χρηματο-
δότης της ομάδας Αγαθοκλής Χριστόπου-
λος, ο πρόεδρος ΑπόστολοςΚουκούτσης, 
ο γεν. Γραμματέας Στέλιος Κουτίβας, ο αντι-
πρόεδρος Παύλος Κρανιώτης, το μέλος της 
διοίκησης Γιάννης Σταματογιαννόπουλος 
και ο τιμ μάνατζερ Παύλος Κρεμμύδας.
“Σήμερα γίνεται ένα νέο ξεκίνημα σε όλα 
τα επίπεδα. Είμαστε εδώ για να παλέ-
ψουμε όλοι και με την βοήθεια του Θεού 
να φέρουμε την ομάδα εκεί που της αξί-
ζει. Είμαι ικανοποιημένος απ’ ότι έχει συμ-
βεί μέχρι αυτή την στιγμή. Τις επόμενες 
μέρες θα υπάρξουν 8 με 9 ποδοσφαιριστές 
οι οποίοι θα προστεθούν στο ρόστερ για 
να ολοκληρωθεί. Στόχος μας είναι μόνο η 
άνοδος”, επεσήμανε ο τεχνικός της ομάδας 
Γιάννης Χριστόπουλος, μιλώντας στον Τύπο 
λίγο πριν την προπόνηση.
“Έχουν γίνει τεράστια βήματα. Η οργάνωση 
της ομάδας έχει φτάσει σε ένα πάρα πολύ 
υψηλό επίπεδο και νομίζω πως θα μπο-
ρέσουμε να είμαστε έτοιμοι στην έναρξη 
των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομά-
δας”, τόνισε ο κ. Αγαθοκλής Χριστόπουλος 
ο οποίος απαντώντας σε σχετική ερώτηση 
ανέφερε πως δεν είναι ευχαριστημένος από 
την κίνηση των εισιτηρίων διαρκείας γεγο-
νός που απέδωσε στο ότι βρισκόμαστε σε 
περίοδο διακοπών.
“Πιστεύω πως με το που θα μπεί η ομάδα 
στο γήπεδο και θα δείξει τι μπορεί να κάνει 
θα αυξηθεί η κίνηση των διαρκείας, των 
χορηγών, κτλ. Είναι κάτι που το είχα προ-
βλέψει, πρέπει πρώτα να δείξεις για να 
πάρεις μετά. Είμαι πάντως χαρούμενος που 
μέσα στο κατακαλόκαιρο και με 36 βαθ-

μούς είδα σήμερα αυτή την παρουσία του 
κόσμου στην κερκίδα όπως και των οργα-
νωμένων.
“Προχωράμε, δεν νομίζω πως υπάρχει 
κάτι να μας σταματήσει. Ανεβάζουμε επί-
πεδο την Καλαμάτα μέρα με την μέρα. Όλοι 
μαζί και ειδικά ο Γιάννης Χριστόπουλος 
έχει δώσει μια διαφορετική ώθηση στην 
ομάδα. Αυτό που υποσχόμαστε είναι πως η 
ομάδα θα τα δίνει όλα στο γήπεδο και αυτό 
που θέλω να βλέπω είναι γεμάτες κερκίδες. 
Όλοι οι Καλαματιανοί, όλοι όσοι αγαπάμε 
την ομάδα πρέπει να στηρίξουμε αυτή την 
προσπάθεια”.
Στην προπόνηση που ακολούθησε υπό τις 
οδηγίες του Γιάννη Χριστόπουλου και του 
προπονητικού τιμ που απαρτίζουν Γιώρ-
γος Πολυμενέας (Φυσικής κατάστασης/ 
βοηθός προπονητή), Γιάννης Γεωργιτζί-
κης (βοηθός προπονητή), Κώστας Παγα-
νιάς (προπονητής τερματοφυλάκων) πήραν 
μέρος οι Βούρας Ηλίας, ΚασωτάκηςΔημή-
τρης, Κόκκαλης Νίκος, Μίνγκας Χρήστος, 
Μπίζος Άγγελος, Τσόπελας Γιάννης, Ψάνης 
Δημήτρης, ΛαθύρηςΒαγγέλης, Αντωνιά-
δης Παντελής, Φουάσης Αντώνης, Πινδώ-
νης Θανάσης, Μαστραντωνάκης Ανδρέας, 
Αθανασόπουλος Βασίλης, Ζαχαρόπουλος 
Μιχάλης, Κανελλόπουλος Κώστας, Κανανάι 
Ρονάλντο, ΟικονομέαςΠαναγιώτης, Ρουμε-
λιώτης Παναγιώτης, Ρόδης Γιάννης, Χότζας 
Κώστας, Κάρλος Ρόνι, Στράσε Έντζο, Μάτα-
Ματέους.

Στην Αναγέννηση οι ταλαντούχοι 
αφοί Αλεξίου
Η Αναγέννηση Καρδίτσας κάνει μεγάλη 
προσπάθεια για να συμπληρώσει το 
ρόστερ της έτσι ώστε να παρουσιάσει ένα 
ανταγωνιστικό σύνολο στο δύσκολο πρω-
τάθλημα της Γ’ Εθνικής.
Μάλιστα, οι “κιτρινόμαυροι” έχουν ήδη 
έρθει σε συμφωνία με ορισμένους ποδο-
σφαιριστές.
Δύο εξ’ αυτών σύμφωνα με ρεπορτάζ από 
τα γειτονικά Τρίκαλα, είναι τα νεαρά αδέρ-
φια Δημήτρης και Ευθύμιος Αλεξίου.
Οι δύο ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές αγω-
νίστηκαν στα τμήματα υποδομής του ΑΟ 
Τρίκαλα παρουσιάζοντας τρομερή εξέλιξη.
Ο Δημήτρης Αλεξίου αγωνίζεται στη θέση 
του στόπερ και ήταν από τους κορυφαί-
ους της ομάδας Νέων του ΑΟΤ. Μάλιστα, 

είχε και προτάσεις από ομάδες της Football 
League, όμως επέλεξε να κάνει το βήμα 
παραπάνω από την ΑΣΑ και τη Γ’ Εθνική.
Ο Ευθύμιος Αλεξίου αγωνίζεται ως μεσο-
επιθετικός και προέρχεται από εξαιρετική 
χρονιά με την Κ17 του ΑΟΤ στο τοπικό πρω-
τάθλημα των Τρικάλων. Είναι ικανότατος και 
μπορεί να εξελιχθεί σε παίκτη… αποκά-
λυψη για την ΑΣΑ. Μάλιστα εισήχθη και στο 
ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Προετοιμασία στον Μυλότοπο τα 
Γιαννιτσά
Στο Νέο Μυλότοπο συνεχίζεται πλέον η 
προετοιμασία για τα Γιαννιτσά, γήπεδο 
που δηλώνεται ως δεύτερη έδρα και σαν 
άτυπο βοηθητικό-προπονητήριο. Ο Δημή-
τρης Τομπάζης είδε τους Ζούρκο και Ρέις 
να ξεπερνούν τις ενοχλήσεις τους και να 
γυμνάζονται κανονικά, ενώ το ρόστερ… 
αποσυμφορήθηκε, αφού είχε αρκετά στε-
λέχη και έτσι την πόρτα εξόδου πέρασαν 
τρεις νεαροί, οι Λεοντιάδης (τερματοφύλα-
κας), Γκουγκουλούδης και Ζαχαριάδης.
Το επόμενο φιλικό θα δοθεί την Κυριακή, 
εντός με τη Νάουσα, με τους “κυανόλευ-
κους” να θέλουν βελτιωμένο προφίλ, μετά 
το 2-2 με τα Τρίκαλα Ημαθίας.
Παράλληλα, στην ομάδα της Πέλλας θέλουν 
επιθετικές ενισχύσεις, δίπλα στους Πετράι, 
Ρέκο, Φερίντ, Κοβάτση και Παντελίδη (οι 

περισσότεροι περιφερειακοί και πλάγιοι), 
με έναν κλασικό στράικερ. Διερευνητι-
κές κρούσεις έγιναν στους Σάκη Κανούλα 
(πέρυσι Μακεδονικό και Απόλλωνα Λάρι-
σας, απασχολεί πολλές ομάδες) και Δημή-
τρη Γιουκούδη (21χρονος, με θητεία σε 
Επανομή, Κ20 Αστέρα Τρίπολης και Παναρ-
καδικό), αλλά αμφότερες δείχνουν δύσκο-
λες περιπτώσεις και ειδικά η πρώτη.
Σύντομα ξεκαθαρίζει οριστικά και το θέμα 
απόκτησης του μεσοαμυντικού, Βασίλη Για-
ουτζή.

Σε ρυθμούς Σούπερ Καπ η Καβάλα
Χαρακτήρα… επίσημου θα έχει για την 
Καβάλα η δεύτερη αναμέτρηση της προ-
ετοιμασίας. Μετά τη νίκη με τον Βύρωνα 
(6-0, με χατ τρικ του Κροάτη Γιατσίνοβιτς), ο 
ΑΟΚ αντιμετωπίζει το Σάββατο στο “Ανθή 
Καραγιάννη” τον Κεραυνό Πέρνης (20.00, 
υπό το φως των προβολέων), στον τελικό 
του Σούπερ Καπ. Αμφίβολος για την ομάδα 
του Παύλου Δερμιτζάκη είναι ο Ψάλτης, 
ενώ σταμάτησαν τις προπονήσεις οι Πανα-
γιώτης Παπαδόπουλος και Νίκος Τριαντα-
φυλλίδης και φυσιολογικά δεν απασχολούν 
άλλο.
Έτσι, φαβορί για τους “Αργοναύτες” δεί-
χνουν ο γκολκίπερ Σπύρος Βρονταράς και 
ο στόπερ, Δημήτρης Τόσκας, χωρίς να απο-
κλείεται κάποια άλλη έκπληξη.

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
“Μόνο πρωτάθλημα, θα γίνουν ακόμη 8-9 μεταγραφές!”
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Η Τσέλσι πλήρωσε το πρωί 
της Τετάρτης τη ρήτρα των 80 
εκατομμυρίων ευρώ στην Αθλέτικ 
Μπιλμπάο και ο Κέπα ταξιδεύει 
για το Λονδίνο προκειμένου να 
ολοκληρώσει τη μετακίνησή του 
στους «Μπλε».

Ό
πως αναμενόταν, η Τσέλσι ε-
νεργοποίησε τη ρήτρα των 80 
εκατομμυρίων ευρώ για τον 
23χρονο τερματοφύλακα της 

Αθλέτικ, ο οποίος αποτελεί τον αντικατα-
στάτη του Τιμπό Κουρτουά.
Έτσι, ο Κέπα εντός της ημέρας αναμένε-
ται στο Λονδίνο για να περάσει τα ιατρικά 
και στη συνέχεια να υπογράψει στους 
«Μπλε».
Η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κέπα 
θα ανάψει και το πράσινο φως της απο-
χώρησης του Κουρτουά, ο οποίος πιέζει 
έντονα τις τελευταίες μέρες την Τσέλσι να 
τον παραχωρήσει στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Κίνηση για Ζουμά η Γιουνάιτεντ!
Η αναζήτηση κεντρικού αμυντικού συνε-
χίζεται στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και 
φαίνεται ότι η κατάσταση είναι τόσο απελ-
πιστική που σύμφωνα με την Equipe έκανε 
κίνηση για την απόκτηση του Ζουμά από 
την Τσέλσι.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα η Γιουνάιτεντ 
ενδιαφέρεται για μεταγραφή, ενώ στο 
τραπέζι υπάρχει και πρόταση της Έβερτον 
για δανεισμό. Η Τσέλσι, μάλιστα, φέρεται 
να είναι διστακτική στο να παραχωρήσει 
τον Γάλο στους κόκκινους διαβόλους...

Στα μπλε της Τσέλσι και επίσημα 
ο Κόβατσιτς
Η Τσέλσι ανακοίνωσε τον δανεισμό του 
Ματέο Κόβατσιτς από τη Ρεάλ Μαδρίτης 
για ένα χρόνο.
Ο Κροάτης μέσος είχε αποφασίσει να 
αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης, 
καθώς ήταν δυσαρεστημένος από τον λίγο 
χρόνο συμμετοχής που είχε στους «Μερέ-
νχες» και η λύση βρέθηκε μέσω του deal 
της Τσέλσι για την πώληση του Τιμπό 

Κουρτουά.
Ως μέρος του deal αυτού ο Κόβατσιτς 
έκλεισε στην Τσέλσι με τη μορφή δανει-
σμού για ένα χρόνο, με τους «Μπλε» 
να ανακοινώνουν τον Κροάτη μέσο την 
τελευταία ημέρα των μεταγραφών στο 
Νησί.
«Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι 
στην Τσέλσι. Θα δώσω τον καλύτερό μου 
εαυτό για τον σύλλογο. Είναι ένα καινούρ-
γιο πρωτάθλημα για μένα και το ξεκίνημα 
είναι πάντα δύσκολο. Αλλά είμαι σίγουρος 
ότι ο προπονητής και οι συμπαίκτες μου 
θα με βοηθήσουν και ανυπομονώ για την 
έναρξη της σεζόν», ανέφερε ο Κόβατσιτς.

Πήρε Μπένκοβιτς από την Ντινα-
μό Ζάγκρεμπ η Λέστερ
Η Λέστερ ανακοίνωσε την απόκτηση του 
21χρονου Κροάτη στόπερ Φίλιπ Μπένκο-
βιτς από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ έναντι 13 
εκατομμυρίων λιρών.
Ο Μπένκοβιτς αποτελεί ένα από τα νέα 
ταλέντα του κροατικού ποδοσφαίρου, 
πραγματοποιώντας την περσινή σεζόν 30 
συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 
τη φανέλα της Ντιναμό Ζάγκρεμπ.
Η Λέστερ χρειάστηκε να δαπανήσει 13 
εκατομμύρια λίρες για να ολοκληρώσει 
την απόκτησή του, με τον 21χρονο Κρο-
άτη αμυντικό να βάζει την υπογραφή του 
σε συμβόλαιο πέντε ετών με τις «Αλεπού-
δες».

Ανακοίνωσε Λούκας Πέρεθ η 
Γουέστ Χαμ
Η Γουέστ Χαμ ολοκλήρωσε την απόκτηση 
του Λούκας Πέρεθ από την Άρσεναλ ένα-
ντι 4 εκατομμυρίων λιρών.
Νέο ποδοσφαιρικό περιβάλλον για τον 
πρώην άσο του ΠΑΟΚ, Λούκας Πέρεθ, ο 
οποίος όμως παρέμεινε στο Λονδίνο.
Όπως αναμενόταν, ο Ισπανός επιθετικός 
ολοκλήρωσε τη μετακίνησή του από την 
Άρσεναλ στη Γουέστ Χαμ, με τα «Σφυριά» 
να ανακοινώνουν την απόκτησή του.
Η Γουέστ Χαμ ξόδεψε 4 εκατομμύρια λίρες 
για να τον κάνει δικό της με τον Λούκας να 
βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο 
τριών ετών.

«Έσπασε» η ρήτρα και ταξιδεύει 
Λονδίνο για την Τσέλσι ο Κέπα

Με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο 
να είναι βασικός, η Μπενφίκα 
κατάφερε να επικρατήσει της 
Φενέρμπαχτσε με 1-0 και να πάρει 
προβάδισμα πρόκρισης στα πλέι 
οφ του Champions League.

Π
ροβάδισμα πρόκρισης στα πλέι 
οφ του Champions League ό-
που και θα αντιμετωπίσει το 
ν ικητή του ζ ευγαριού ΠΑ-

ΟΚ-Σπάρτακ Μόσχας, πήρε η Μπενφί-
κα. Οι Λουζιτανοί επικράτησαν με 1-0 της 
Φενέρμπαχτσε με γκολ που πέτυχε ο Σέρ-
βι στο 69’. Για τους Πορτογάλους βασι-
κός αγωνίστηκε ο Οδυσσέας Βλαχοδή-
μος, ενώ στον πάγκο έμεινε ο Ανδρέας 
Σάμαρης.
Οι... αετοί εκτός του γκολ είχαν 
τον έλεγχο και έχασαν περισ-
σότερες ευκαιρίες, ωστόσο 
το 1-0 παρέμεινε, ένα σκορ 
που τους δίνει προβάδισμα 
για τη ρεβάνς κόντρα στους 
Τούρκους. 
ΜΠΕΝΦΙΚΑ: Βλαχοδήμος, 
Αλμέιδα, Ντίας, Ζαρντέλ, Γκρι-
μάλντο, Πίζι, Φέισα, Φερνάντες, 
Σάλβιο (75’ Ζίβκοβιτς), Φερέιρα (63’ 
Καστίγιο), Σέρβι
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ: Βολκάν, Ίσλα, Νόι-
σταντερ, Σκρτελ, Αλί Καλντιρίμ, Έλμας, 
Τοπάλ, Ντιράρ (87’ Αλιτζί), Ζιουλιάνο, 
Βαλμπιενά (61’ Εκιτζί), Ποτούκ (74’ Σολ-
δάδο)

Ζάλτσμπουργκ – Σκεντίγια 3-0
Κανένα πρόβλημα δεν αντιμετώπισε η 
Ζάλτσμπουργκ, που κέρδισε με 3-0 την 
Σκεντίγια και έκανε άλμα πρόκρισης στην 
επόμενη φάση.
Η Ζάλτσμπουργκ ήταν το απόλυτο φαβορί 
για την πρόκριση και φρόντισε να το απο-
δείξει από το πρώτο παιχνίδι. Η ομάδα 
του Ρόζε υποδέχθηκε την Σκεντίγια και 
μετά το 3-0 μπορεί απλά να κάνει δια-
χείριση στον επαναληπτικό και να περι-
μένει τον αντίπαλό της στα πλέι οφ του 
Champions League.
Το σκορ άνοιξε στο 16’ με πέναλτι του 
Νταμπούρ, ενώ ο ίδιος παίκτης έκανε 
το 2-0 στο 3’ των καθυστερήσεων του 
πρώτου μέρους. Στο 81’ ήρθε και το 3-0 

με νέο πέναλτι, το οποίο αυτή τη φορά 
εκτέλεσε ο Σαμασέκου, ενώ στο 83’ οι 
γηπεδούχοι έμειναν με 10 παίκτες, όταν ο 
Γιουνούζοβιτς αντίκρισε δεύτερη κίτρινη, 
κάτι που δεν κατάφεραν να εκμεταλλευ-
τούν οι φιλοξενούμενοι.

Ζωντανές στις καθυστερήσεις 
Σταντάρ και Σλάβια
Σταντάρ Λιέγης και Σπάρτα Πράγας ισο-
φάρισαν στις καθυστερήσεις και μένουν 
ζων τανές γ ια την πρόκριση. Διπλό 
ΜΠΑΤΕ, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, νέα έκπληξη 
η Σπαρτάκ Τρνάβα.
Ο Άγιαξ προηγήθηκε με 2-0 στη Λιέγη 
χάρη στα γκολ των Χούντελαρ (19’) και 
Τάντιτς (34’), όμως είδε τη Σταντάρ Λιέ-
γης να ισοφαρίζει σε 2-2 στις καθυστερή-

σεις και να διατηρεί ελπίδες πρόκρι-
σης. Οι Βέλγοι αρχικά μείωσαν 

με τον Καρσελά στο 67’, πριν 
ο Εμόντ κάνει το τελικό 2-2 
στο 5’ των καθυστερήσεων.
Νωρίτερα, το ίδιο είχε συμ-
βεί και στην Πράγα, όπου η 
Σλάβια ήταν ανώτερη, αλλά 

η Ντ ιναμό Κιέβου άνοιξε 
το σκορ με τον Βέρμπιτς στο 

82’. Ο ίδιος παίκτες, όμως, έκανε 
πέναλτι στις καθυστερήσεις, με τον Χου-
σμπάουερ να ευστοχεί από την άσπρη 
βούλα στο 96’ για το τελικό 1-1.
Νωρίτερα, μεγάλο διπλό πήρε η Ντι-
ναμό Ζάγκρεμπ, που κέρδισε με 2-0 την 
Αστανά στο Καζαχστάν και έκανε άλμα 
πρόκρισης, όπως και η ΜΠΑΤΕ Μπορί-
σοβ, που επιβλήθηκε με 1-0 της Καρα-
μπάχ στο Αζερμπαϊτζάν. Τέλος, ακόμη μία 
έκπληξη έκανε η Σπαρτάκ Τρνάβα, που 
έφυγε με το 1-1 από το Βελιγράδι απένα-
ντι στον Ερυθρό Αστέρα.

Τα αποτελέσματα
Αστανά – Ντιναμό Ζάγκρεμπ 0-2
(39’ Μπούντιμιρ, 84’ Όλμο)
Καραμπάχ – ΜΠΑΤΕ Μπορίσοβ 0-1
(36’ Ντράγκουν)
Σλάβια Πράγας – Ντιναμό Κιέβου 1-1
(96’ πέν. Χούσμπαουερ – 82’ Βέρμπιτς)
Σταντάρ Λιέγης – Άγιαξ 2-2
(67’ Καρσελά, 95’ πεν. Εμόντ – 19’ Χού-
ντελαρ, 34’ Τάντιτς)
Ερυθρός Αστέρας – Σπαρτάκ Τρνάβα 1-1
(23’ πεν. Μπεν – 24’ Γκρέντελ)

Προβάδισμα πρόκρισης 
για Μπενφίκα
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Ο Απόλλωνας κέρδισε στο ΓΣΠ την Ντιναμό Μπρεστ με 4-0 στο 
πρώτο παιχνίδι για τον Γ’ προκριματικό γύρο του Europa League 
βάζοντας γερές βάσεις πρόκρισης.  Όλα τα γκολ σημειώθηκαν στο 
β΄ ημίχρονο με τους Ζελάγια(46 ,́ 58΄), Μάρκοβιτς (87’) και 90+1 με 

αυτογκόλ από τον Βερετίλο.
Ο Απόλλωνας μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και προσπάθησε να πετύχει 
ένα γρήγορο γκολ. Στο 2’ η κεφαλιά του Γιούστε πέρασε έξω, ενώ στο 
5’ ο Περέιρα βρέθηκε σε ευνοϊκή θέση αλλά δεν πρόλαβε να κάνει το 
σουτ.
Στο 18’ οι γαλάζιοι έχασαν τεράστια ευκαιρία με τον Σαρδινέρο να πιά-
νει τη κεφαλιά ανενόχλητος μέσα από την περιοχή αλλά να αστοχεί. 
Ένα λεπτό μετά η Μπρεστ πήγε να «τιμωρήσει» τον Απόλλωνα, αλλά ο 
Φεμέγιοφ δεν μπόρεσε να σκοράρει στο τετ α τετ.
Η ομάδα του Αυγουστή συνέχισε να έχει την πρωτοβουλία των κινή-
σεων και στο 34’ έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία με τον Περέιρα. Ο Ζοάο 
Πέδρο έκανε τη σέντρα στην περιοχή, με τον Αργεντινό να κάνει την 
κεφαλιά αλλά ο Γκούτορ απόκρουσε την μπάλα. Δύο λεπτά μετά ο Ζελά-
για βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα της Μπρεστ αλλά δεν 
μπόρεσε να την στείλει στα δίκτυα.
Στο 40’ ο Παπουλής, μετά από γύρισμα του Πέδρο έστειλε την μπάλα 
έξω, με σουτ. Αυτή ήταν και η τελευταία ευκαιρία του πρώτου ημιχρό-
νου. Έτσι οι δύο ομάδες πήγαν στην ανάπαυλα με το σκορ 0-0, το οποίο 
αδικεί τους γηπεδούχους, αφού είχαν πολλές ευκαιρίες να σκοράρουν.
Ο Απόλλωνας μπήκε φουριόζος στο δεύτερο μέρος και κατάφερε με 
το καλημέρα να ανοίξει το σκορ με τον Παπουλή να φεύγει μόνος και 
να δίνει στον Ζελάγια ο οποίος προ κενής εστίας έστειλε τη μπάλα στα 
δίκτυα κάνοντας το 1-0.
Στο 52’ η ομάδα του Αυγουστή λίγο έλειψε  να κάνει το 2-0 αλλά η κεφα-
λιά του Περέιρα σταμάτησε στο δοκάρι. 6 λεπτά αργότερα όμως έγινε 
και το 2-0 με τον Πέδρο να βρίσκει τον Ζελάγια ο οποίος με κεφαλιά 
έστειλε την μπάλα στα δίκτυα.
Στο 71’ οι γαλάζιοι έχασαν διπλή ευκαιρία! Αρχικά ο Περέιρα έκανε το 
δυνατό σουτ με τον Γκουτόρ να αποκρούει και στην επαναφορά της 
μπάλας ο Βασιλείου έκανε το σουτ αλλά και πάλι ο τερματοφύλακας της 
Μπρεστ απόκρουσε σε κόρνερ.
Στο 87’ ο Απόλλωνας κατάφερε  να κάνει το 3-0 μετά από ένα εξαιρτε-
τικό γκολ του Μάρκοβιτς με απευθείας εκτέλεση φάουλ.
Το κερασάκι στην τούρτα ήρτε στις αθυστερήσεις του αγώνα όταν ο 
Ζοάο Πέδρο έκανε τη σέντρα και ο Βερετίλο άθελα του έστειλε τη μπάλα 
στα δίκτυα της ομάδας του κάνοντας το 4-0 το οποίο ήταν και το τελικό 
σκορ.
Aπόλλων: Βάλε, Πέδρο, Γιούστε, Ρομπέρζ, Bασιλείου, Χάμπος, Σακέτι 
(77΄ Μπρου), Σαρδινέρο (83΄ Μάρκοβιτς), Παπουλής, Φακούντο Περέ-
ιρα, Ζελάγια (73΄ Μάγκλιτσα)
Ντιναμό Μπρεστ: Gutor, Kiki, Noyok,Fameyeh,Veretilo, Zaleski, 
Nekhaychik, Filipovic, Yuzepchuk, Ferreira, Osuchukwu

Γιατί έφυγε ο Σωφρόνης;
Ήταν ομαδάρα ο Απόλλωνας στο β´ ημίχρονο με την Μπρέστ και πάει 
ξανά στα πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ αλλά ο Σωφρόνης Αυγουστή έφυγε 
αμέσως για τα αποδυτήρια στο τέλος.
Ο λόγος; Είχε παράπονο για τη συμπεριφορά μερίδας φίλων του Απόλ-
λωνα από τη Δυτική κερκίδα οι οποίοι αποδοκίμασαν το Μάγκλιτσα σε 
μια χαμένη ευκαιρία για να σκοράρει.

Σοβαρό προβάδισμα πρόκρισης στη φάση των 
play-offs του Europa League πήρε απόψε η 
κυπελλούχος Κύπρου απέναντι στην Στουρμ 
Γκρατς.

Π
ολύ καλά μπήκε στην αναμέτρηση της Αυστρίας η 
ΑΕΚ που από τα πρώτα λεπτά πήρε τις πρωτοβου-
λίες των κινήσεων και δημιούργησε αρκετές ευ-
καιρίες για να ανοίξει πρώτη το σκορ.

Ξεχώρισε η ευκαιρία του 16’ της αναμέτρησης όταν έφυγε 
από τα δεξιά ο Ακοράν, έκανε το παράλληλο γύρισμα, η 
μπάλα πέρασε από τον Τριτσκόφσκι, κατέληξε στον Γιάννου 
που από κοντά δεν κατάφερε να νικήσει τον αντίπαλο τερ-
ματοφύλακα.
Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την Γκρατς ήρθε 
τελικά στο 30’, με τον Κοχ να βρίσκει χώρο να 
πιάνει ένα δυνατό σουτ από καλή θέση και 
να στέλνει την μπάλα άουτ.
Kάπου σε αυτό το σημείο οι γηπεδούχοι 
ισορρόπησαν το παιχνίδι, ωστόσο ο ρυθ-
μός του παρέμεινε ψηλός και η ΑΕΚ έψαξε 
για το λάθος και την αντεπίθεση, προκειμέ-
νου να πετύχει κάτι αξιόλογο στα τελευταία 
λεπτά του πρώτο μέρους.
Έτσι οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με το 
0-0 και την ΑΕΚ να είναι καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος 
του πρώτου ημιχρόνου.
Ιδανικό ήταν το ξεκίνημα για την ομάδα μας στο β’ μέρος της 
αναμέτρησης, καθώς με το «καλημέρα» ο Τρουγιόλς άνοιξε 
στο 46’ το σκορ για τους «κιτρινοπράσινους», εκμεταλλευό-
μενος την άστοχη έξοδο του Σίμπενχαντλ.
Το γκολ αυτό έδωσε νέα ψυχολογική ώθηση στους ποδο-
σφαιριστές του Αντόνι Ιραόλα. Οι Λαρνακείς δεν έμειναν 
κλειστοί στο καβούκι τους και έψαξαν και το δεύτερο γκολ 
που θα τους έδινε σοβαρό προβάδισμα στην υπόθεση της 
πρόκρισης.
Εκεί που όλα έδειχναν δύσκολα για τους γηπεδούχους, τα 
δεδομένα για αυτούς έγιναν ακόμα χειρότερα με τον Τρι-
τσκόφσκι να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 0-2 στο 75’. 
Ο Σκοπιανός φορ μετά από απαντωτά λάθη στην άμυνα της 
Γκρατς, βρήκε τον τρόπο με ωραίο πλασέ να διπλασιάσει τα 
γκολ των Λαρνακέων.
Σε αυτό το σημείο οι Αυστριακοί οπαδοί έδειχναν να τα 
έχουν πολύ έντονα με τους ποδοσφαιριστές και τον προπο-
νητή της ομάδας τους και οι αποδοκιμασίες ήταν έντονες σε 
κάθε τους αποτυχημένη προσπάθεια και ευκαιρία.
Έτσι στο 78’ ένας οπαδός έριξε από κοντά ένα γυάλινο 
μπουκάλι προς το γήπεδο, βρίσκοντας το κεφάλι ενός από 
τους βοηθούς διαιτητές της αναμέτρησης. Ο βοηθός τραυ-
ματίστηκε σοβαρά και το παιχνίδι διακόπηκε.
Το τρίο της διαιτησίας αποχώρησε για τα αποδυτήρια και 
μετά από μια 20λεπτη σύσκεψη με τους αρμόδιους της 
ΟΥΕΦΑ και τους επικεφαλείς των δύο ομάδων, ο τραυματι-

σμένος διαιτητής αντικαταστήθηκε από τον τέταρτο διαιτητή 
και το παιχνίδι άρχισε ξανά μετά από 25 λεπτά από το 78’.
Στην επανέναρξη οι «κιτρινοπράσινοι» έδειξαν να είναι επη-
ρεασμένοι αρνητικά από αυτό, ο ρυθμός του παιχνιδιού 
έπεσε και η ΑΕΚ οπισθοχώρησε προσπαθώντας να διατη-
ρήσει το υπέρ της 0-2, όπως και τα κατάφερε.

Χάποελ Μπερ Σεβά – ΑΠΟΕΛ 2-2
Ένας ΑΠΟΕΛ επικίνδυνος και ουσιαστικός στο παιχνίδι του 
κατάφερε να πάρει προβάδισμα δύο γκολ στο πρώτο μέρος, 
όμως στην ζωγραφιά του 0-2 με τον Ντελατόρε προέκυψε 
η… μουτζούρα στο 41’ με τους Ισραηλινούς να μειώνουν 
σε 1-2.
Στο πρώτο δεκάλεπτο οι δύο ομάδες δεν δημιούργησαν 

φάσεις στις δύο εστίες με τους ποδοσφαιριστές να… 
κυκλοφορούν την μπάλα κυρίως στη μεσαία 

γραμμή.
Στην πρώτην απειλή φάσης ο ΑΠΟΕΛ κέρ-
δισε πέναλτι με τον Τάμαρι α ανατρέπεται 
από τον Μπιτόν και τον Μοράις να ευστοχεί 
απέναντι στον Γκόες στο 12’.
Η ομάδα της Λευκωσίας αξιοποίησαν 

το μομέντουμ μετά το 0-1 κα κατάφερε να 
διπλασιάσει το σκορ με τον Ντελατόρε έπειτα 

από σουτ του Σόουζα να υποδέχεται την μπάλα 
στην καρδιά της περιοχής κάνοντας το 0-2 με εξαιρετικό 

ανάποδο σουτ στο 28’.
Οι γηπεδούχοι επιδίωξαν να αντιδράσουν με τον Μάμαν 
στο 35’ να κάνει την κεφαλιά και τον Βάτερμαν να μαζεύει 
την μπάλα, ενώ στο 39’ του σουτ του Μάμαν κατέληξε άουτ. 
Στο 42’ οι «Τρελοκόκκινοι»… βρήκαν το δρόμο προς τα 
δίκτυα όταν μετά από κεφαλιά του Νουακέμε ο Όγκου με 
κοντινό σουτ εκμεταλλεύτηκε την ολιγωρία στην άμυνα του 
ΑΠΟΕΛ μειώνοντας σε 1-2. 
Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον ΑΠΟΕΛ να προηγείται 
με 1-2 κι ενώ προηγουμένως οι Τάμαρι και Σόουζα επιχείρη-
σαν μέσω αντεπίθεσης και σουτ να σκοράρουν ανεπιτυχώς.
Η Χάποελ δημιούργησε την πρώτη ευκαιρία στο δεύτερο 
ημίχρονο με τον Μάμαν να σημαδεύει το οριζόντιο δοκάρι 
με κεφαλιά ενώ στο 54’ το πλασέ του Ντελατόρε σταμάτησε 
στον Γκόρες.
Ο Σάλαι στην επόμενη φάση με φαλτσαριστό σουτ δεν 
κατάφερε να βρει στόχο ενώ με την πάροδο του χρόνου 
οι γηπεδούχοι έγιναν πιο απειλητική ενώ ο ΑΠΟΕΛ με το 
στοιχείο του αιφνιδιασμού προσπάθησε να βρει τρόπο για 
να σημειώσει τρίτο γκολ. Στο 65’ η συνεργασία των ποδο-
σφαιριστών της Χάποελ βρήκε αποδέκτη τον Μάμαν όμως 
ο Βάτερμαν τον… νίκησε στο τετ-α-τετ.
Η πίεση των «Εργατών» καρποφόρησε στο 70’ ‘όταν ο Μπι-
τόν με σέντρα από δεξιά έστειλε την μπάλα στον Νουα-
κέμε να ισοφαρίζει σε 2-2. Ο ΑΠΟΕΛ μετά το 79΄κλήθηκε 
να ανταπεξέλθει της πίεσης από τους γηπεδούχους με δέκα 
ποδοσφαιριστές λόγω… τραβηγμένης δεύτερης κίτρινης 
και αποβολής στον Ντελατόρε.

αθλητικά
Στουρμ Γκρατς-ΑΕΚ 0-2

Άπιαστη ΑΕΚάρα στην Αυστρία!
Απόλλωνας-Ντιναμό Μπρεστ 4-0
Με το ενάμιση πόδι στα πλέι 
οφ
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αθλητικά

Πιστιόλης: «Θα δούμε άλλο μπάσκετ με 
τον Μπλατ»

Ο Ανδρέας Πιστιόλης μίλησε για την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, 
ομάδες επιπέδου Final 4 όπως τις χαρακτήρισε. 

Ο 
άμεσος συνεργάτης του Δημήτρη Ιτού-
δη στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας φιλοξενήθηκε 
στον «Sport fm».
Ο Ανδρέας Πιστιόλης αναφέρθηκε σε 

πολλά και διάφορα σχετικά με την Euroleague της 
επόμενη σεζόν.
Αναλυτικά:
Για την ΤΣΣΚΑ: «Είμαστε σε καλό επίπεδο, καθώς 
ο προγραμματισμός είναι σχεδόν ολοκληρωμέ-
νος. Υπάρχει μία μικρή περίπτωση να πάρουμε 
κάτι έξτρα, αν βρούμε κάτι που θέλουμε. Γενι-
κότερα θέλαμε διορθωτικές κινήσεις σε κάποια 
προβλήματα και είμαστε ευχαριστημένοι γενικά 
με την ομάδα, στην οποία δεν θέλαμε δραστικές 
αλλαγές». 
Για τον Βέστερμαν που έφυγε και τον Χάκετ που 
τον αντικατέστησε: «Ο Βέστερμαν ήταν άτυχος. 
Είναι καλός παίκτης, ο οποίος γενικά στην 
καριέρα του έχει αδικηθεί από τους 
τραυματισμούς, αλλά ο φετινός ήταν 
περίεργος τραυματ ισμός. Παρ’ 
όλα αυτά, έπρεπε να αλλάξουμε. 
Θέλαμε ένα ψηλό γκαρντ και δια-
φορετικό με τον Σέρχιο, ώστε να 
έχουμε άνεση να αλλάζουμε τα 
σχήματα της ομάδας. Ο Χάκετ ήταν 
αυτό που θέλαμε. Ο σοβαρός τραυ-
ματισμός του μας προβλημάτισε, 
αλλά είναι ένα παιδί με γερή κράση και 
σωστός επαγγελματίας. Για έναν παίκτη με τα 
αθλητικά προσόντα του Χάκετ το ότι είναι 31 ετών 
δεν σημαίνει ότι πέφτει και είναι μεγάλος. Αν δεν 
είχε τον τραυματισμό στον Ολυμπιακό θα έμενε ή 
θα ήταν σε αντίστοιχου επιπέδου ομάδα. Αλλά, 
νομίζω ότι αξίζει να είναι σε αυτό το επίπεδο». 
Για τον Άλεκ Πίτερς: «Οι σουτέρ είναι μία περί-
εργη υπόθεση. Μπορεί σε ένα παιχνίδι να βάζει 
και στο άλλο όχι. Είναι θέμα ημέρας και ψυχολο-
γίας. Ο Πίτερς δεν μας άρεσε μόνο γιατί είναι σου-
τέρ, αλλά είναι σκληρό παιδί που δουλεύει πολύ 
και έχει μεγάλο μπασκετικό IQ. Είναι σε μία ηλι-
κία που μπορεί να προσθέσει πράγματα στο παι-
χνίδι του. Από την άλλη, φέτος προσπαθήσαμε να 
χαμηλώσουμε τον μέσο όρο ηλικίας στην ομάδα, 
για να αντέξει όλη τη σεζόν και έτσι θέλει έναν 
συνδυασμό έμπειρων και φρέσκων παικτών». 
Για την επόμενη Euroleague και τις ομάδες που 
ενισχύθηκαν: «Είναι ευχάριστο να βλέπουμε να 
ενισχύεται η Euroleague και να γίνεται πιο αντα-
γωνιστική. Όσο καλύτερες γίνονται οι ομάδες 

είναι μεγαλύτερο το όφελος για εμάς. Από την 
άλλη, οι μεταγραφές δεν λένε την αλήθεια. Φέτος, 
η κατάσταση είναι πιο νορμάλ, καθώς αρκετοί 
επέστρεψαν από το ΝΒΑ και ανέβασαν το επίπεδο 
της Euroleague». 
Για τους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό: «Ο Ολυμπι-
ακός πάει σε μία μεγάλη αλλαγή μετά τον κόουτς 
Σφαιρόπουλο. Πήρε τον Ντέιβιντ Μπλατ, έναν 
προπονητή εγνωσμένης αξίας, με δικό του στιλ. 
Ο Παναθηναϊκός πάει με τον ίδιο προπονητή και 
δείχνει να κινείται σε μία φιλοσοφία παρόμοια με 
αυτή που τελείωσε τη χρονιά. Χάθηκε ο Σίνγκλε-
τον που ήταν σημαντικός και ήρθε ο Λάνγκφορντ, 
που θα έχει έναν ρόλο σαν του Τζέιμς, πιστεύω. 
Γενικότερα πρέπει να δούμε πως θα γίνει η μετά-
βαση των δύο ομάδων. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
θα έχει ο Ολυμπιακός γιατί θα αλλάξει το στιλ 

παιχνιδιού του. Πάει για κάτι διαφορετικό 
ο Μπλατ σε σχέση με αυτό που βλέ-

παμε μέχρι σήμερα. Περιμένουμε να 
δούμε τους ρόλους. Σίγουρα είναι 
ομάδες επιπέδου Final Four και οι 
δύο». 
Για τον Γιανίκ Μορέιρα που πήρε 
ο ΠΑΟΚ: «Είχε μία καλή χρονιά, 
σε μία ομάδα που έδειχνε ότι μπο-

ρεί να κάνει το κάτι παραπάνω. 
Είναι μία καινούρια ομάδα, σ τη 

δεύτερη σεζόν της στη VTB League και 
ακόμα ψάχνεται. Είναι σέντερ παλιάς κοπής. 

Ψηλός, με παιχνίδι στο ποστ, κάτι που… εξαφανί-
ζεται σιγά σιγά στην Ευρώπη. Έχει καλό ύψος και 
καλή τεχνική, ενώ μπορεί να απειλήσει με χουκ 
και σουτάκια μέσης απόστασης. Θα κάνει δύσκο-
λες τις αλλαγές στην αντίπαλη ομάδα. Στο επιθε-
τικό κομμάτι μπορεί να είναι σημείο αναφοράς σε 
σετ παιχνίδι κυρίως και όχι τόσο στον αιφνιδια-
σμό. Στην άμυνα μπορεί να αλλοιώσει σουτ, όχι να 
κόψει τόσο πολύ. Σίγουρα δεν είναι ο σέντερ που 
θα βγει στο τρίποντο να μαρκάρει και μένει να 
δούμε πως θα τον χρησιμοποιήσουν στον ΠΑΟΚ».

«Χρόνια πολλά στον αρχηγό μας»
Οι «ερυθρόλευκοι» έστειλαν τις δικές τους ευχές 
στον αρχηγό της ομάδας για τα 36ά γενέθλιά του.
«Ο Βασίλης Σπανούλης έχει σήμερα τα γενέθλια 
του! Άπαντες στην ΚΑΕ Ολυμπιακός ευχόμαστε 
στον αρχηγό μας υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία! 
Happy B-Day VSpan» ανέφερε στο μήνυμα του ο 
Ολυμπιακός.

«Ανακατεύει» την τράπουλα 
για το «4»    η ΑΕΚ

Η 
αναζήτηση για τον ξέ-
νο παίκτη που θα έρθει 
στην ΑΕΚ και θα καλύ-
ψει το κενό στο «4» συ-

νεχίζεται από τον Λούκα Μπάνκι 
και τους συνεργάτες του.
Οι Κυπελλούχοι Ελλάδος και 
κάτοχοι του BCL εξετάζουν καθη-
μερινώς λύσεις για την συγκε-
κριμένη θέση, μέχρι να βρεθεί ο 
κατάλληλος.
Με το ρόστερ να έχει σχεδόν 
ολοκληρωθεί, οι «κιτρινόμαυ-
ροι» δεν δείχνουν να βιάζονται 
για τον τελευταίο παίκτη που θα 
προστεθεί στην ομάδα. Μάλιστα, 
δεν αποκλείεται αυτός να έρθει 
ακόμα και όταν θα έχει ξεκινήσει 
η προετοιμασία της ομάδας (23-
24/08).
Το όνομα του Κρις Ράιτ έχει 
«πέσει» στο τραπέζι, ωστόσο μια 
συνεργασία δεν μοιάζει πιθανή. 
Κι αυτό, διότι, ο 29χρονος φόρ-
γουορντ είναι μια «ακριβή» λύση, 
την στιγμή που η «Βασίλισσα» 
έβαλε... βαθιά το χέρι στην τσέπη 
για τον Ρατάν Μέις και - κυρίως - 
τον Σαντ Ρους.
Στο... κάδρο υπάρχει ακόμα η 
περίπτωση του Ντελρόι Τζέιμς. Ο 
Αμερικανός ενδέχεται να συνεχί-
σει την καριέρα του στην Γκαζια-
ντέπ, αλλά όσο αργεί να απαντή-
σει τόσο στην πρόταση της ΑΕΚ, 
όσο και σε αυτή της τούρκικης 
ομάδας, οι «κιτρινόμαυροι» αισι-
οδοξούν ότι ίσως κάτι θα αλλάξει 
την τελευταία στιγμή.
Επιθυμία του Ιταλού προπονητή 
είναι να βρει κάποιον που θα 
μπορεί να αγωνιστεί και στο «5» 
και ο Τζέιμς χρησιμοποιήθηκε 
αρκετές φορές πέρυσι σε αυτή 
τη θέση, όταν κρινόταν αναγκαίο 
στη διάρκεια των αγώνων.

Ανακοίνωσε τον Σαντ - 
Ρος η ΑΕΚ!
Η ΑΕΚ επισημοποίησε την έναρξη 
της συνεργασίας της με τον Xάου-
αρντ Σαντ – Ρος, ανακοινώνοντας 
την απόκτησή του για έναν χρόνο.  
Αναλυτικά
«H AEK B.C. συνεχίζει τις προ-
σπάθειές της  για ενίσχυση του 
ρόσ τερ της Πρωταθλήτριας 
Ευρώπης και Κυπελλούχου Ελλά-

δος, με στόχο σταθερά τις υψηλές 
διακρίσεις.   
Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνει, 
ότι υπέγραψε σήμερα (03/08) 
συμβόλαιο διαρκείας ενός (1) 
έτους με τον Xάουαρντ Σαντ – Ρος. 
Βιογραφικό: 
O Xάουαρντ Σαντ - Ρος γεννή-
θηκε, στις 13 Φεβρουαρίου 1991, 
στην Αβάνα της Κούβας και έχει 
ύψος 1μ.98. 
Ξεκίνησε την καριέρα του το 
2009 στην Bernareggio και την 
Γ’ Εθνική της Ιταλίας (Serie C) και 
την επόμενη χρονιά (2010-2011) 
πήρε μεταγραφή στην Broni (Serie 
C). 
Ακολούθησαν οι New Yorkers 
Phantoms  B rauns chweig , 
η Spot Up Medien Baskets 
Braunschweig, και η Assigeco 
Casalpusterlengo της Ιταλίας. 
Το καλοκαίρι του 2015 μετακό-
μισε στην Τσεχία για λογαριασμό 
της Νίμπουρκ, όπου παρέμεινε 
για δύο χρόνια. Την πρώτη του 
σεζόν (2015-16) αγωνίστηκε σε 
31 αγώνες στην VTB League όπου 
είχε 11,2 πόντους, 5,5 ριμπά-
ουντ. Συμμετείχε επίσης σε 16 
αγώνες του τσεχικού Πρωταθλή-
ματος, έχοντας 10,5 πόντους και 
5,3 ριμπάουντ μέσο όρο, ενώ σε 
11 αγώνες στο FIBA Europe Cup 
σημείωσε 11,5 πόντους με 5,2 
ριμπάουντ μέσο όρο. 
Την επόμενη σεζόν (2016-17) σε 
40 συμμετοχές στο τσεχικό Πρω-
τάθλημα κατέγραψε 13,6 πόντους 
με 6 ριμπάουντ μέσο όρο. Στα 
δύο χρόνια της παρουσίας του 
στην Τσεχία, ο Κουβανός φόρ-
γουορντ κατέκτησε δύο Πρωτα-
θλήματα Τσεχίας (NBL – League) 
και ένα Κύπελλο Τσεχίας.
Τον Ιούλιο του 2017 πήρε μέρος 
στο Summer League του Las 
Vegas με τους Denver Nuggets και 
αμέσως μετά (20 Ιουλίου) πήρε 
μεταγραφή στην Νταρουσάφακα, 
όπου και πανηγύρισε την κατά-
κτηση του Eurocup.  O Σαντ – Ρος 
αγωνίστηκε σε 29 αγώνες στο 
τουρκικό Πρωτάθλημα έχοντας 
7,3 πόντους με 4,7 ριμπάουντ, 
ενώ σε 21 αγώνες στο Eurocup 
είχε 8,6 πόντους με 4,2 ριμπά-
ουντ και 2 κλεψίματα μέσο όρο».
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