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Σενάρια καθαίρεσης στις ΗΠΑ: Ο Τραμπ στο μονοπάτι που 
βάδισε ο Νίξον;

Ο 
ίδιος το συζητάει, επισημαίνοντας ωστόσο τις... κατα-
στροφικές συνέπειες που θα έχει μία πιθανή καθαίρε-
σή του από τον προεδρικό θώκο των Ηνωμένων Πολι-
τειών. Οι ρεπουμπλικανοί δείχνουν να στηρίζουν, αλ-

λά ως πότε; Το σενάριο να αποφασίσουν οι εσωκομματικοί του α-
ντίπαλοι να τον «ρίξουν», δεν μπορεί να αποκλειστεί, αν και στην 
παρούσα φάση, συγκεντρώνει μηδαμινές πιθανότητες. Οι απο-
καλύψεις στις υποθέσεις-σκάνδαλα του Πολ Μάναφορτ και του 
Μάικλ Κοέν αρχίζουν να γιγαντώνονται και να ασκούν ολοένα και 
μεγαλύτερη πίεση. Η ουσία είναι ότι η συζήτηση περί πιθανής κα-
θαίρεσης του Ντόναλντ Τραμπ από την προεδρία των ΗΠΑ έχει ξε-
κινήσει και διεξάγεται με τη συμμετοχή των άμεσων εμπλεκομέ-
νων και δη του ίδιου του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος εκτιμά 
και την επόμενη μέρα. Η κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί, θυ-
μίζει έντονα την υπόθεση του Ρίτσαρντ Νίξον τη δεκαετία του ‘70.
Τα γεγονότα έχουν ως εξής. Αυξάνεται η πίεση στον πρόεδρο 
Ντόναλντ Τραμπ μετά τις δικαστικές διαδικασίες σε βάρος δύο 
πρώην στενών συνεργατών του: του πρώην προσωπικού δικη-
γόρου του Μάικλ Κοέν και του πρώην επικεφαλής της προεκλογι-
κής του εκστρατείας Πολ Μάναφορτ. Ο μεν Κοέν ισχυρίζεται ότι 
πλήρωσε δύο γυναίκες πριν τις προεδρικές εκλογές στα τέλη του 
2016 για να μην προβούν σε αποκαλύψεις για τον Τραμπ, ο δε Πολ 
Μάναφορτ κρίθηκε πρόσφατα ένοχος για οικονομικά εγκλήματα 
και φοροδιαφυγή.
Το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται στις ΗΠΑ είναι αν θα ξεκινήσει 
ή όχι διαδικασία καθαίρεσης κατά του Ντόναλτ Τραμπ. Μιλώντας 
στον ραδιοσταθμό DLF ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Βερολίνο 
Τζον Κόρνμπλουμ δεν θεωρεί πιθανή μια διαδικασία καθαίρε-
σης και τονίζει ότι όλα εξαρτώνται εν τέλει από το αμερικανικό 
κογκρέσο:
«Προϋπόθεση για τη διαδικασία αυτή είναι η πολιτική βούληση. 
Στις δημόσιες συζητήσεις στις ΗΠΑ όλοι, λίγο πολύ, καταλήγουν 
στο ίδιο συμπέρασμα: Σύμφωνα με το αμερικανικό Σύνταγμα η 
διαδικασία καθαίρεσης ενός προέδρου γίνεται μόνο μετά από 
απόφαση του Κογκρέσου. Προς το παρόν τουλάχιστον οι Ρεμπου-
μπλικανοί δεν φαίνονται διατιθέμενοι να κάνουν αυτό το βήμα».
Συγκρίνοντας όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες στις ΗΠΑ με τη 
διαδικασία καθαίρεσης εναντίον του προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον 
στα μέσα της δεκαετίας του ΄70, ο πρώην αμερικανός πρέσβης 
διαπιστώνει ότι, όπως σήμερα έτσι και τότε, οι Ρεπουμπλικάνοι 
επέλεξαν τη σιωπή έως ότου, υπό το βάρος των ξεκάθαρων απο-
δείξεων, δεν μπορούσαν πια να σιωπήσουν. Ο Τζον Κόρνμπλουμ 
δεν θεωρεί ότι προς το παρόν το κλίμα στους κόλπους των Ρεπου-
μπλικανών γυρνά εις βάρος του Ντ. Τραμπ:
«Οι Ρεπουμπλικανοί βρίσκονται υπό πίεση όχι μόνο λόγω όσων 
συμβαίνουν με τον Ντ. Τραμπ, αλλά και επειδή οι Δημοκρατικοί 

ισχυροποιούνται ολοένα και περισσότερο στις ΗΠΑ. Αίσθησή 
μου είναι ότι οι Ρεπουμπλικάνοι δεν ξέρουν απλά τι να δηλώσουν 
δημόσια, δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν την κατάσταση. Από 
τη μια ούτε και εκείνοι θέλουν τον Τραμπ κι ας είναι κομμάτι του 
κόμματός τους. Από την άλλη φοβούνται πως αν τώρα συμβά-
λουν στην απομάκρυση Τραμπ αυτό θα έχει ολέθριες επιπτώσεις 
για τους ίδιους. Ίσως να σημάνει ακόμα και το τέλος του κόμμα-
τος».

Τραμπ: Αν πέσω, θα σημάνει την οικονομική κατα-
στροφή
Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει οικονομική κατα-
στροφή προειδοποιεί ο Τραμπ για το ενδεχόμενο καθαίρεσής 
του.«Αν ποτέ καθαιρεθώ, νομίζω πως οι αγορές θα κατέρρεαν 
και πως ο καθένας θα γινόταν πιο φτωχός», δήλωσε ο Τραμπ 
απαντώντας σε ερώτηση που του τέθηκε σε εκπομπή που ανα-
μεταδόθηκε σήμερα από το τηλεοπτικό δίκτυο Fox. «Δεν ξέρω 

πώς μπορεί να καθαιρεθεί κάποιος που κάνει σούπερ δουλειά», 
πρόσθεσε.
Η συζήτηση περί καθαίρεσης του Αμερικανού προέδρου επα-
νήλθε καθώς ο κλοιός σφίγγει γύρω του μετά την κατάθεση του 
πρώην δικηγόρου του Μάικλ Κόεν ότι εξαγόρασε, έπειτα από 
αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ – χωρίς ωστόσο να τον κατονομά-
σει- τη σιωπή δύο γυναικών που φέρεται να ήταν ερωμένες του 
Τραμπ, «προκειμένου να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλο-
γών» για την προεδρία των ΗΠΑ το 2016.
Ο Μάικλ Κόεν, που κατηγορείται για παραβίαση των νόμων περί 
χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας, συμφώνησε 
με τις αρχές να δηλώσει ένοχος, κάτι που μπορεί να τον κάνει να 
συνεργαστεί με τον ειδικό ανακριτή Ρόμπερτ Μάλερ. στον οποίο 
έχει ανατεθεί η ακανθώδης έρευνα για τη φερόμενη ανάμιξη της 
Ρωσίας στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.
Ο Λευκός Οίκος είχε ήδη δηλώσει χθες ότι ο Τραμπ «δεν ανησυ-
χεί καθόλου» για τυχόν αποκαλύψεις τις οποίες θα μπορούσε να 
κάνει ο Μάικλ Κόεν.

Ο Τραμπ «τα βάζει» με Twitter και Facebook
Με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook και Twitter 
τα «έβαλε» ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τα 
χαρακτήρισε «επικίδυνα», καθότι όπως δήλωσε σε συνέντευξή του 
στο Reuters τη Δευτέρα, φιμώνουν «φωνές» στις υπηρεσίες τους.
«Δεν θα αναφέρω ονόματα, αλλά όταν βγάζουν συγκεκριμένα 
άτομα από το Twitter ή Facebook και λαμβάνουν αυτή την από-
φαση, αυτό είναι πραγματικά επικίνδυνο διότι θα μπορούσατε να 
είστε εσείς αύριο», δήλωσε ο Τραμπ.
Ο Τραμπ έχει μετατρέψει τον λογαριασμό του στο Twitter – έχει 
πάνω από 53 εκατ. ακολούθους – αναπόσπαστο, όσο και αμφιλε-
γόμενο, κομμάτι της προεδρίας του, χρησιμοποιώντας τον για να 
προωθεί την ατζέντα του, να ανακοινώνει την πολιτική του και να 
επιτίθεται στους επικριτές του.
Προηγουμένως, είχε επικρίνει τη βιομηχανία των μέσων κοινω-
νικής δικτύωσης στις 18 Αυγούστου, υποστηρίζοντας χωρίς απο-
δεικτικά στοιχεία σε μια σειρά από αναρτήσεις στο Twitter ότι 
εταιρίες τις οποίες δεν κατονόμασε «κάνουν διακρίσεις σε βάρος 
Ρεπουμπλικανικών/Συντηρητικών φωνών». Στην ίδια ανάρτηση, 
ο Τραμπ ανέφερε ότι «πάρα πολλές φωνές καταστρέφονται, 
κάποιες καλές και κάποιες κακές».
Οι αναρτήσεις αυτές έγιναν ύστερα από τις ενέργειες της Apple, 
του YouTube (της Alphabet) και της Facebook να αποσύρουν 
περιεχόμενο που είχε αναρτηθεί από τον ιστότοπο Infowars, τον 
οποίο διαχειρίζεται ο συνωμοσιολόγος Άλεξ Τζόουνς. Ο λογα-
ριασμός του Τζόουνς στο Twitter έκλεισε προσωρινά στις 15 
Αυγούστου.

Οι επιπτώσεις των υποθέσεων 
Μάναφορτ και Κοέν αρχίζουν 
να γιγαντώνονται και να ασκούν 
πιέσεις στον Αμερικανό πρόεδρο 
- Θα σ ιωπήσουν μέχρι να 
υποχρεωθούν σε δράση υπό το 
βάρος των αποδείξεων, όπως 
συνέβη με τον πρόεδρο Νίξον τη 
δεκαετία του ‘70;



524 Αυγούστου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

Π
έθανε ο γιατρός και καθηγητής Γιάν-
νης Παπαδημητρίου πρώην πρόε-
δρος του Ωνασείου. Να αναφερθεί, 
ότι είχε αναδειχθεί ως ένας από τους 

24 κορυφαίους χειρουργούς στον κόσμο.
Ο Γιάννης Παπαδημητρίου είχε διατελέσει 
πρόεδρος του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού 
Κέντρου και πραγματοποίησε την πρώτη επι-
τυχημένη μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα.
Γεννήθηκε στην Τρίπολη, στο χωριό Αραχα-
μίτες. Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και μετεκπαιδεύτηκε στο Λονδίνο και 
τη Στοκχόλμη.
Το 1987 εξελέγη Τακτικός Καθηγητής Χει-
ρουργικής (Αθήνα) και Διευθυντής της Β’ Χει-
ρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου (Αρε-
ταίειο Νοσοκομείο). Για την πρώτη επιτυχη-
μένη μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα που 

πραγματοποίηγσε το μεγάλου κύρους Ιατρικό 
Περιοδικό «Archives of Surgery», το 2000 τον 
ανακήρυξε ως έναν από τους 24 πλέον διακε-
κριμένους χειρουργούς στον κόσμο.
Διετέλεσε Visiting Professor σε 11 Πανεπιστή-
μια της Αμερικής, της Ευρώπης και της Ασίας. 
Έχει συγγράψει περίπου 400 επιστημονικά 
άρθρα, έχει εκδώσει 12 βιβλία και έχει βρα-
βευθεί για το έργο του από την Ακαδημία Αθη-
νών.
Διετέλεσε επίσης πρόεδρος στο Ωνάσειο Καρ-
διοχειρουργικό Κέντρο, στο Κεντρικό Εθνικό 
Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ), στην Εθνική Επι-
τροπή Βιοηθικής. Από την ίδρυση του νοση-
λευτηρίου «Ερρίκος Ντυνάν» και για διάστημα 
πέραν της δεκαετίας, διετέλεσε τομεάρχης Χει-
ρουργικού, καθώς και πρόεδρος του Επιστη-
μονικού Συμβουλίου του. 

Πέθανε ο διακεκριμένος γιατρός 
Γιάννης Παπαδημητρίου 

«Προεκλογικό» διάγγελμα 
Τσίπρα - Πυρ ομαδόν από 
Μητσοτάκη και αντιπολίτευση 
για τη φιέστα στην Ιθάκη

Οι αναφορές Τσίπρα από το νησί 
του Οδυσσέα για τη νέα εποχή 
που ξεκινά και η επαναφορά του 
προεκλογικού του συνθήματος 
από τον Καμμένο  βάζουν φωτιά 
στις χρηματαγορές αλλά και στα 
κομματικά επιτελεία 

Τ
ο μήνυμα του πρωθυπουργού από 
την Ιθάκη δεν προκάλεσε τριγμούς 
μόνο στις αγορές αλλά και ανατα-
ράξεις στα κομματικά επιτελεία τα 

οποία ερμήνευσαν τις δηλώσεις του πρω-
θυπουργού ως την έναρξη μιας παρατετα-
μένης προεκλογικής περιόδου.
Η φράση που χρησιμοποίησε ο Αλέξης 
Τσίπρας ότι «από σήμερα, ξεκινάμε με 
όραμα και αποφασιστικότητα, για τη νέα 
εποχή της πατρίδας μας» δημιουργεί την 
πεποίθηση ότι ο προ-
εκλογικός αγώνας ήδη 
ξεκίνησε με το μήνυμα 
του πρωθυπουργού. Στο 
συμπέρασμα αυτό ήρθε 
να προστεθεί και η ενέρ-
γεια του κυβερνητικού 
του εταίρου ο οποίος 
επανέφερε το προε-
κλογικό του σύνθημα περί «αναγκαίου 
καλού» στη δήλωσή του για το τέλος των 
μνημονίων. 
«Κάναμε πράξη τη λαϊκή εντολή που μας 
έδωσε ο ελληνικός λαός: Να αποτελούμε 
το αναγκαίο καλό και εμείς εγγυόμαστε το 
μέλλον της πατρίδος στην ανάπτυξη και 
στο αύριο», τόνισε ο κ. Καμμένος, ενώ 
ήδη το πρωί είχε αναρτήσει στο λογαρια-
σμό του το προεκλογικό σποτ με τον μικρό 
Αλέξη και το τρενάκι.
Το ερώτημα που απομένει να απαντη-
θεί στα κομματικά επιτελεία αφορά στον 
ακριβή χρόνο των εκλογών. Ως προς το 
περιεχόμενο του προεκλογικού αγώνα ο 
πρωθυπουργός έδωσε τον τόνο εξαπολύ-
οντας ολομέτωπη επίθεση σε ΝΔ – ΠΑΣΟΚ 
αλλά και στα υπόλοιπα... πρόσωπα που 
οδήγησαν την χώρα στα μνημόνια. Επί της 
ουσίας ο Αλέξης Τσίπρας θα εστιάσει την 
ρητορική του στα μνημόνια 1 και 2 αφήνο-
ντας στην άκρη το αχρείαστο τρίτο μνημό-

νιο που ίδιος υπέγραψε το 2015.
Εκεί ακριβώς αναμένεται να επικεντρωθεί 
η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευ-
σης καθώς κοινή συνισταμένη όλων των 
αντιδράσεων στο διάγγελμα Τσίπρα ήταν 
πως η χώρα θα είχε βγει από τα μνημόνια 
πριν απ-ό τρία χρόνια εάν δεν είχε μεσολα-
βήσει η καταστροφική διαπραγματευση 
των κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ.
Συμφωνούμε ότι οι Έλληνες δεν είναι 
λωτοφάγοι, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, τόνισε 
χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Νέας 
Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης δίνο-
ντας το στίγμα για το πλαίσιο της κριτικής 
που θα ασκήσει το επόμενο διάστημα η 
ΝΔ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέ-
λειψε να ασκήσει κριτική και στο κυβερ-
νητικό έργο καθώς σημείωσε με έμφαση 
ότι η κυβέρνηση υπονομεύει την οικονο-
μία και το εισόδημα των πολιτών, δεν μπο-

ρεί να κάνει καλύτερη τη ζωή 
των Ελλήνων αν δεν αποκτή-
σουμε αποτελεσματική δημό-
σια διοίκηση, σύγχρονο κοι-
νωνικό κράτος, ανταγωνι-
στική παιδεία και ασφάλεια 
για όλους».
Στα αξιοσημείωτα της προε-
κλογικής αντιπαράθεσης που 

ήδη ξεκίνησε είναι και οι επιθέσεις που 
δέχθηκε ο πρωθυπουργός από τα κόμματα 
της ελάσσονος αντιπολίτευσης αλλά και 
από τους πρώην συντρόφους του όπως ο 
Παναγιώτης Λαφαζάνης που είπε ότι μπή-
καμε σε 4ο μνημόνιο χωρίς χρήματα αλλά 
και ο Γιάνης βαρουφάκης ο οποίος επεσή-
μανε ότι ο Αλέξης Τσίπρας κατέφυγε στο 
χώρο της μυθοπλασίας για να πλαισιώσει 
συμβολικά το αφήγημα της Εξόδου από τα 
Μνημόνια»
Μικρή επίδραση στο οικονομικό κλίμα 
αλλά και την αντιμετώπιση της περιπέτειας 
της Ελλάδας στο εξωτερικό φαίνεται ότι 
είχε το διάγγελμα του Αλέξη Τσίπρα από 
την Ιθάκη για το τυπικό τέλος των Μνημο-
νίων και την άφιξη στον προορισμό.
Τα ομόλογα παραμένουν σε απαγορευτικά 
για την έξοδο στις αγορές επίπεδα, πάνω 
από το όριο του 4% - στα επίπεδα του 4,2-
4,3% ενώ το χρηματιστήριο παλεύει να 
συγκρατηθεί πέριξ των 705-707 μονάδων.
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Ένα πολύ σημαντικό ποσό, πολλοί θα το χαρακτήριζαν ιλιγγιώδες, «κατατίθεται» κάθε χρόνο 
στην Θεά... τύχη στη χώρα μας, το οποίο εάν κατευθυνόταν σε επενδύσεις θα έδινε μια σημαντική, 
ενδεχομένως και σωτήρια ώθηση στην οικονομία και τα εισοδήματα του μέσου Έλληνα

Ο
ι άνθρωποι προτιμούν να ε-
πενδύουν στις μηδαμινές μα-
θηματικές ελπίδες του ξαφνι-
κού πλουτισμού σε μια απο-

θέωση του ατομικισμού, παρά να προ-
σπαθήσουν να βγουν από το πρόβλημα 
με υπομονή και επιμονή.
 Ολοένα και πλησιέστερα στα μεγέθη του 
συμβατικού επίγειου στοιχηματισμού 
πλησιάζει αυτός που διενεργείται στο 
Internet.
Το 2017, ο συνολικός κύκλος εργα-
σιών της επίγειας αγοράς τυχερών 
παιγνίων στην Ελλάδα ανήλθε σε 
6.079.330.553,67 ευρώ (αύξηση 8,7% 
έναντι του 2016) και τα συνολικά ακα-
θάριστα έσοδα (GGR) ανήλθαν σε 
1.634.091.599,18 ευρώ (αύξηση 2,3% 
έναντι του 2016).
Όμως ολοένα και πλησιέστερα στα 
μεγέθη του συμβατικού επίγειου στοι-
χηματισμού πλησιάζει αυτός που διε-
νεργείται στο Internet.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτρο-
πής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων 
(ΕΕΕΠ), που βασίζονται στα δεδομένα 
που της κοινοποίησαν οι εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στην αγορά διαδι-
κτυακού στοιχηματισμού, τα συνολικά 
έσοδά τους (τα χρήματα που δαπανούν 
οι παίκτες) ανήλθαν το 2017 σε 5,28 δισ. 
ευρώ, με τα μεικτά κέρδη (GGR) όμως 
στα 280,6 εκατ. ευρώ.
Ήτοι συνολικά το μέγεθος της συντε-
ταγμένης ελληνικής αγοράς στοιχημα-
τισμού ξεπέρασε τα 11 δισ. ευρώ και τα 
καθαρά έσοδα των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο προ-
σέγγισαν τα 2 δισ. Σε πολλά δισεκα-
τομμύρια ακόμα υπολογίζουν πολλοί 
τα μεγέθη της παράνομης αγοράς στο 
Internet.

Η «μαύρη λίστα»
Η ΕΕΕΠ εντόπισε νωρίτερα φέτος (πριν 
από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαί-
ρου) περί τους 1.400 νέους ιστότοπους 
παράνομου στοιχηματισμού και η σχε-
τική «μαύρη λίστα» που δημοσιοποιεί 
ξεπέρασε τις 2.700 εγγραφές από περί-
που 1.600 που ήταν πριν.
Ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΟΠΑΠ 

Καμίλ Ζίγκλερ, κατά τη διάρκεια της ετή-
σιας τακτικής γενικής συνέλευσης της 
εισηγμένης στα τέλη Απριλίου, υποστή-
ριξε πως το ύψος του παράνομου στοι-
χήματος στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερο 
από το νόμιμο, με τεράστιες απώλειες 
για το ελληνικό Δημόσιο.
Όπερ μεθερμηνευόμενον, εκτίμησε πως 
περί τα 5 δισ. ευρώ επιπλέον ποντάρο-
νται εκτός συντεταγμένης και αδειοδο-
τημένης, έστω και με προσωρινό ή μετα-
βατικό τρόπο, αγοράς. Τούτο σημαίνει 
πως στην Ελλάδα παίζονται κάθε χρόνο 
περί τα 16 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται πως οι εταιρείες του δια-
δικτυακού στοιχηματισμού για το 2016 
είχαν γνωστοποιήσει στην Επιτροπή 
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων έσοδα 
της τάξης των 5 δισ. ευρώ όταν για το 
2015 είχαν δηλώσει μόλις 1,88 δισ. 
ευρώ (και μεικτά κέρδη GGR μόλις 119 
εκατ.).
Η επισκεψιμότητα στα καζίνο το 2017 

εμφανίζεται μειωμένη κατά 4,4% σε 
σχέση με το 2016. Ο συνολικός αριθ-
μός των επισκέψεων το 2017 ανήλθε 
σε 2.456.549 έναντι των 2.570.078 το 
2016, όμως ο συνολικός κύκλος εργα-
σιών τους αυξήθηκε στα 1,582 δισ. από 
1,577 δισ. και ακαθάριστα έσοδά τους 
διαμορφώθηκαν στα 253,3 εκατ.

Οι πρωτιές
 Τα υψηλότερα ακαθάριστα έσοδα εμφά-
νισε το καζίνο Πάρνηθας (82,4 εκατ.), το 
καζίνο Θεσσαλονίκης (70 εκατ.) και το 
καζίνο Λουτρακίου (54,8 εκατ.)
Εξ αυτών τα υψηλότερα ακαθάριστα 
έσοδα εμφάνισε το καζίνο Πάρνηθας 
(82,4 εκατ.), το καζίνο Θεσσαλονίκης (70 
εκατ.) και το καζίνο Λουτρακίου (54,8 

εκατ.) Η συμβολή των παιγνιομηχανών 
στα ακαθάριστα έσοδα συμβάδισε με 
την αντίστοιχη αυξητική τάση της συμ-
μετοχής των παιγνιομηχανών στον 
κύκλο εργασιών, καθ’ όλη τη δεκαε-
τία 2008-2017, και ανήλθε σε 66,9% το 
2017.
Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
(2016), σημειώθηκε μείωση της τάξης 
του 3,46% στο σύνολο των μέσων διεξα-
γωγής, σε λειτουργία, στα εννέα καζίνο. 
Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε μείωση 
στα μηχανήματα με εγκατεστημένες επί 
αυτών εφαρμογές λογισμικού τυχερών 
παιγνίων (slot machines), στις ηλεκτρο-
νικές ρουλέτες, στους τερματικούς σταθ-
μούς ηλεκτρονικών ρουλετών και στα 
τραπέζια.
Στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν 
εννέα (9) από τις δέκα (10) επιχειρή-
σεις καζίνο, στις οποίες έχει χορηγηθεί 
άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του ν. 2206/1994 (Α 62) και του 
ν. 3139/2003 (Α 100). Με τις διατάξεις 
του ν. 4512/2018, άρθρα 357-378 (Α 5) 
επικαιροποιήθηκε το πλαίσιο αδειο-
δότησης, λειτουργίας και οικονομικών 
υποχρεώσεων των νέων επιχειρήσεων 
καζίνο στην Ελλάδα.
Στα τυχερά παίγνια μέσω Διαδικτύου, 
στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται στον 
τομέα αυτό εταιρείες οι οποίες παρέ-
χουν τις υπηρεσίες τους κατά τη μετα-
βατική περίοδο της παραγράφου 12 του 
άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α 180). 
Δραστηριοποιούνται, όμως, και χιλιά-
δες παράνομα sites.
Οι έλεγχοι της Επιτροπής Εποπτείας και 
Ελέγχου Παιγνίων, καθώς το Παγκόσμιο 
Κύπελλο Ποδοσφαίρου δημιούργησε 
οργασμό παράνομης δραστηριότητας, 
αυξήθηκαν και αξιοποιώντας ταχύτε-
ρες και αποτελεσματικότερες διαδικα-
σίες που εισήγαγε με στόχο την προ-
στασία του κοινού και των παικτών, σε 
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πραγ-
ματοποίησε πολλαπλούς ελέγχους και 
οι ιστότοποι της 24ης έκδοσης Blacklist 
ανέρχονται πλέον σε 2.708 μετά την 
προσθήκη 1.083 επιπλέον ιστοτόπων 
(η 24η έκδοση της Blacklist είναι αναρτη-
μένη στον ιστότοπο της ΕΕΕΠ)

Οι Έλληνες δεν επενδύουν αλλά... 
τζογάρουν

Κινδυνεύουν με λουκέτο 
τα ελληνικά σχολεία της 
Αιγύπτου λόγω έλλειψης 
εκπαιδευτικών

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά ζήτησε από τον 
υπουργό Παιδείας την παράταση των 
αποσπάσεων των εκπαιδευτικών – Ελάχιστοι 
καθηγητές έχουν εκφράσει ενδιαφέρον 
να έρθουν από τη νέα σχολική χρονιά στα 
ελληνικά σχολεία της Αιγύπτου 

Ι
διαίτερα ζωτικό θεωρείται για την ελληνική πα-
ροικία στην Αίγυπτο η παράταση των αποσπά-
σεων των εκπαιδευτικών που υπηρεστούν στα 
ελληνικά σχολεία, καθώς ελάχιστοι καθηγητές ε-

ξέφρασαν φέτος το ενδιαφέρον τους για να υπηρετή-
σουν από τη νέα σχολική χρονιά σε αυτά.
Παρέμβαση για το ζήτημα πραγματοποίησε ο Αρχιε-
πίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθούς κ. Δαμιανός, που 
με επιστολή του προς τον υπουργό Παιδείας Κώστα 
Γαβρόγλου, ζήτησε παράταση των αποσπάσεων όσων 
εκπαιδευτικών υπηρετούν εκεί.
Η επιστολή του Αρχιεπισκόπου Σινά έρχεται μετά από 
σειρά προφορικών και γραπτών αιτημάτων των Ελλη-
νικών Κοινοτήτων Καΐρου και Αλεξάνδρειας.
Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, που σύμφωνα με τον αιγυπτι-
ακό νόμο είναι και ο επίσημος διευθυντής του αμιγώς 
Ελληνικού Γυμνασίου – Λυκείου της Αμπετείου Σχολής 
Καΐρου, αναφέρθηκε στην επιστολή του στην ανάγκη 
λειτουργίας της Αμπετείου Σχολής,

Ζητά απόφαση πριν τις 30 Αυγούστου
Στην επιστολή του προς τον κ. Γαβρόγλου, ο Αρχιεπί-
σκοπος Δαμιανός τονίζει τη σημασία της λειτουργίας 
της Αμπετείου Σχολής, που καλύπτει τις ανάγκες της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ελληνικής παροι-
κίας στο Κάιρο. Σε αυτό το πλαίσιο, ζητά από τις αρμό-
διες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας να συναι-
νέσουν στις προτάσεις της Συντονίστριας Εκπαίδευ-
σης Βορείου Αφρικής και Μέσης Ανατολής, Μαριέτ-
τας Κουμαριανού, για άμεση αποστολή νέων εκπαι-
δευτικών που να καλύψουν τις ανάγκες των σχολείων, 
παρακαλώντας επίσης όπως δοθεί η «έγκριση για 
παράταση των όσων εκπαιδευτικών τυγχάνουν απο-
σπασμένοι με οργανική θέση στην Ελλάδα, προκει-
μένου αυτοί τουλάχιστον να συνεχίσουν το εκπαιδευ-
τικό τους έργο έως ότου ενδεχομένως στο εγγύς, ελπί-
ζουμε, μέλλον ευρεθούν και αποσταλούν επιπροσθέ-
τως εκπαιδευτικοί».
Και ο Αρχιεπίσκοπος Σινά κ. Δαμιανός, ως ο επικεφα-
λής της ιστορικής Αμπετείου Σχολής Καΐρου, καταλή-
γει στην επιστολή προς τον κ. Γαβρόγλου, την οποία 
κοινοποιεί και στην υφυπουργό Παιδείας κα Μερόπη 
Τζούφη: «Σημειώνουμε ιδιαίτερα την ανάγκη, η από-
φασή σας αυτή περί συνέχισης της απόσπασης των 
ήδη απεσπασμένων εκπαιδευτικών να εκδοθεί, ει 
δυνατόν, άμεσα πριν την 30ή Αυγούστου, προκειμέ-
νου να γνωρίζουν αν πρέπει να παρουσιαστούν την 1η 
Σεπτεμβρίου στις οργανικές τους θέσεις».

επικαιρότητα
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«Ταβάνι» φαίνεται να 
πιάνουν οι τουριστικοί 
προορισμοί της πρώτης 
γραμμής φέτος το καλοκαίρι, 
χαρίζοντας χαμόγελα στο 
σκέλος της τουριστικής 
κίνησης.

Η 
χώρα μας απολαμβά-
νει πρωτόγνωρες εικό-
νες εισροής ξένων επι-
σκεπτών για μια ακόμη 

χρονιά, γεγονός που επιβεβαιώ-
νεται και από τα πρόσφατα στοι-
χεία που έχουν δημοσιοποιηθεί 
από τα κύρια αεροδρόμια της χώ-
ρας αλλά και από τον ΣΕΤΕ. Αυτό 
που μένει να φανεί όμως είναι σε 
τι επίπεδα θα κυμανθούν τα έσο-
δα από μια χρονιά που κινήθηκε 
πολύ δυνατά αλλά εξακολουθεί 
να προβληματίζει τους αρμοδίους 
η υψηλή φορολογία στα τουριστι-
κά καταλύματα και η γεωμετρική 
αύξηση στις μισθώσεις κατοικι-
ών.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν 
τουριστικοί πράκτορες και φορείς 
της αγοράς τα καταλύματα παρου-
σιάζουν υψηλές πληρότητες ενώ 
σε συγκεκριμένους δημοφιλείς 
προορισμούς δεν πέφτει «καρ-
φίτσα». Στους παραδοσιακούς 
προορισμούς, όπως η Κρήτη, 
η Ρόδος, η Κως, η Σαντορίνη, η 
Μύκονος, η Πάρος, η Κέρκυρα, η 

Ζάκυνθος, οι πληρότητες αυτή την 
περίοδο πλησιάζουν στο 100%, 
ενώ ακόμα και σε λιγότερο δημο-
φιλείς προορισμούς κυμαίνονται 
από 85% έως 95%.
Τον μήνα που μας πέρασε υπολο-
γίζεται ότι έφτασαν στη χώρα από 
τα 19 περιφερειακά αεροδρόμια 
της χώρας, περισσότεροι από 3,1 
εκατ. ξένοι ταξιδιώτες, αυξημένοι 
κατά 11%-12% σε σχέση με τον 
Ιούλιο 2017.
Μάλιστα, στην αντίστοιχη έρευνα 
από την Τράπεζα της Ελλάδος για 
το Μάιο, οι διεθνείς αφίξεις αυξή-
θηκαν κατά 23,6% και οι εισπρά-
ξεις κατά 34,7% οδηγώντας σε 
θετική αύξηση του μέσου όρου 
των δαπανών αντίστοιχα .
Στα ίδια ή και σε καλύτερα επί-
πεδα αναμένεται να κινηθεί και ο 
Αύγουστος ενώ άκρως ικανοποι-
ητικές είναι και οι προκρατήσεις 
για τον Σεπτέμβιρο, σύμφωνα με 
στοιχεία που έδωσε στη δημοσι-
ότητα το υπουργείο Τουρισμού.
Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν και 
τα πρόσφατα στοιχεία που έδωσε 
στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο 
του ΣΕΤΕ. Σύμφωνα με αυτά οι 
αεροπορικές και οδικές αφίξεις 
στη χώρα κατέγραψαν αύξηση τον 
Ιούνιο του 2018 σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του προηγούμε-
νου ετου.
Αναλυτ ικότερα, σ τα κυριό -
τερα αεροδρόμια καταγράφηκε 

αύξηση των διεθνών αφίξεων 
14,6% (+18,0% από την αρχή 
του έτους). Αύξηση παρατηρή-
θηκε τόσο στην Αθήνα (27,0%) 
όσο και στα περιφερειακά αερο-
δρόμια (11,7%), ενώ από την αρχή 
του έτους οι αντίστοιχες αυξή-
σεις είναι 23,1% και 15,8% αντί-
στοιχα. Την ίδια στιγμή οι διεθνείς 
οδικές αφίξεις, αυξήθηκαν κατά 
8,4%, ενώ από την αρχή του έτους 
η αύξηση ανέρχεται σε +3,1%.
Την άκρως επιτυχημένη τουρι-
στική χρονιά παρά τους φόβους 
για την άνοδο του τουριστι-
κού ρεύματος της γειτονικής μας 
Τουρκίας επιβεβαιώνουν και τα 

πρόσφατα επίσημα στοιχεία από 
ΥΠΑ, FRAPORT και Διεθνή Αερο-
λιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), για το επτά-
μηνο Ιανουαρίου- Ιουλίου.
Συγκεκριμένα, καταγράφεται 
μεγάλη αύξηση 13,7% στο επτά-
μηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018 
στις αφίξεις επιβατών εξωτερικού 
στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια 
που διαχειρίζεται η FRAPORT, σε 
σχέση με το αντίστοιχο χρονικό 
διάστημα του 2017. Επιπλέον 1,5 
εκατ. ξένοι επισκέπτες πέταξαν 
με απευθείας αεροπορικές πτή-
σεις από αεροδρόμια του εξωτε-
ρικού προς 14 ελληνικούς προο-
ρισμούς (2018 - 12,1 εκατ. 2017 

- 10,6 εκατ).
Ακόμα καλύτερα κινήθηκαν οι 
αφίξεις στο ΔΑΑ «Ελ.Βενιζέλος» 
ξεπερνώντας τα 9 εκατ. στο επτά-
μηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018, 
δηλαδή καταγράφοντας αύξηση 
15%. Περισσότεροι από 1,2 εκατ. 
επιπλέον ξένοι επισκέπτες πέτα-
ξαν από αεροδρόμια του εξωτε-
ρικού προς την Αθήνα το 2018 ως 
και το τέλος Ιουλίου (2018 - 9,03 
εκατ. 2017 - 7,85 εκατ.). Την ίδια 
στιγμή για πρώτη φορά οι επιβά-
τες εξωτερικού στο αεροδρόμιο 
«Ν.Καζαντζάκης» του Ηρακλείου 
ξεπέρασαν στο επτάμηνο τα 1,85 
εκατ.

«Ταβάνι» πιάνουν οι τουριστικοί προορισμοί πρώτης γραμμής

επικαιρότητα
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Μεγάλες διαστάσεις λαμβάνει 
στην Τουρκία η απόφαση του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, με 
την οποία εγκρίθηκε οριστικά η 
χορήγηση ασύλου στον Τούρκο 
πιλότο Σουλεϊμάν Οζκαϊνακτσί, 
με πολιτικούς και όχι μόνο φορείς 
της γείτονος να καταφέρονται 
εναντίον της χώρας μας, 
υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι 
αυτή η εξέλιξη θα έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις.

Ε
πίθεση κατά της Ελλάδας εξα-
πέλυσε με αναρτήσεις του στο 
Twitter ο εκπρό-
σωπος Τύπου του 

Κόμματος Δικαιοσύνης 
και Ανάπτυξης της Τουρ-
κίας, Ομέρ Τσελίκ, σχολι-
άζοντας τους χειρισμούς 
της ελληνικής δικαιοσύ-
νης, αναφορικά με τη χο-
ρήγηση ασύλου σ τους 
στρατιωτικούς που βρί-
σκονται στην Ελλάδα και κατηγορούνται 
ως υποκινητές του αποτυχημένου πρα-
ξικοπήματος της 15 Ιουλίου.
Ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΚ, έκανε 
λόγο για σκανδαλώδεις ενέργειες υπό-
θαλψης πραξικοπηματιών αναφέροντας 
μεταξύ άλλων «η Ελλάδα προστατεύει 
τους εχθρούς μας».
«Παρά το γεγονός ότ ι η Ελλάδα έχει 
υποφέρει στο παρελθόν από πραξικο-
πήματα, γίνεται φανερό ότι η ελληνική 
δικαιοσύνη διέπεται από άλλου είδους 
κίνητρα, τα οποία την αναγκάζουν να 
παρεκτρέπεται της νομιμότητας, προ-
στατεύοντας πραξικοπηματίες» ανέφερε 
και πρόσθεσε:
«Οι πραξικοπηματίες είναι οι χειρότε-
ροι εχθροί για το έθνος και το κράτος 
μας και όπως φαίνεται η ελληνική Δικαι-
οσύνη θέλει να συμμαχήσει μαζί τους, 
συνεχίζει προσθέτοντας πως οι πρα-
ξικοπηματίες θα πρέπει να αντιμετω-
πίζονται όπως οι τρομοκράτες από την 
Δικαιοσύνη, και αυτό σκοπεύει να κάνει 
η Τουρκία».
Τέλος ο Ομέρ Τσελίκ δήλωσε πως η 
χώρα του και η κυβέρνησή της θα συνε-

χίσει να μαχόμαστε ενάντια στους πρα-
ξικοπηματίες όπως ακριβώς μαχόμαστε 
ενάντια σ τους τρομοκράτες. «Δεν θα 
ξεχάσουμε όμως ποτέ ποιοι τους υπο-
στήριξαν παρέχοντας τους όπλα ή προ-
στασία» επεσήμανε.
Μετά την επίθεση του εκπροσώπου 
Τύπου του Κόμματος Δικαιοσύνης και 
Ανάπτυξης της Τουρκίας, Ομέρ Τσελίκ, 
τη σκυτάλη πήρε ο Εκπρόσωπος της 
Προεδρίας της Δημοκρατίας Ibrahim 
Kalin, ο οποίος ανέφερε δηκτικά ότι «με 
την απόφαση του δικαστηρίου η Ελλάδα 
έδειξε ότι είναι μια ασφαλής χώρα για 
τους πραξικοπηματίες και τους τρομο-
κράτες. Αυτή η σκανδαλώδης απόφαση 
πρέπει να απορριφθεί και να καταδικα-

στεί από όλους, συμπε-
ριλαμβανομένου και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Το τουρκικό Υπουργείο 
Εξωτερικών σε ανακοί-
νωση του αναφέρει πως 
«η απόφαση αυτή είναι 
αντίθετη με τις διεθνείς 
υποχρεώσε ις  κα ταπο -
λέμησης της τρομοκρα-

τίας, ενώ παραβιάζει τη Σύμβαση της 
Γενεύης του 1951 για το καθεστώς των 
προσφύγων. Η Ελλάδα, απορρίπτοντας 
το αίτημα της Τουρκίας για έκδοση, πλη-
γώνει την ψυχή του τουρκικού έθνους. 
Θα πρέπει η χώρα να μην παραβιάζει 
τις διεθνείς υποχρεώσεις της και να μην 
επιτρέψει να γίνει ένα ασφαλές λιμάνι 
για τους πραξικοπηματίες». 
Ανάλογη ανακοίνωση εκδόθηκε και από 
το υπουργείο Άμυνας, ωστόσο αρμόδιοι 
σ τρατιωτικοί συμπλήρωσαν ότ ι «εάν 
δεν ληφθούν αποφάσεις που να συνά-
δουν με τις σχέσεις καλής γειτονίας, δεν  
θα πρέπει να αναμένεται η διεύρυνση 
στην εφαρμογή των μέτρων εμπιστοσύ-
νης»... 
O ακροδεξιός δε, ηγέτης του κόμματος 
MHP, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, σε ακόμη ένα 
εθνικιστικό παραλήρημα, θυμήθηκε τον 
πόλεμο του 1922 και τη Μικρασιατική 
Καταστροφή, λέγοντας ότι  «η Ελλάδα 
με τη συμπεριφορά της αυτή, εύχο-
μαι να μη φτάσει στο σημείο να θυμη-
θεί την 9η Σεπτεμβρίου (είσοδος των 
στρατευμάτων του Ατατούρκ το 1922 
στη Σμύρνη).

«Η ελληνική δικαιοσύνη 
συμπαρατάχθηκε με τους εχθρούς 
της Τουρκίας»

Οι βασικοί διαμεσολαβητές εκτιμούν ότι η Ελλάδα θα πρέπει να προσφέρει 
απόδοση 4,5% με 5% για να προσελκύσει επενδυτές τον Σεπτέμβριο

Reuters: Μικρό καλάθι για 
ελληνική έξοδο στις αγορές τον 
Σεπτέμβριο 

Μ
ικρότερο καλάθι θα πρέπει 
να κρατούν όσοι αναμένουν 
την έξοδο της Ελλάδας στις 
αγορές, καθώς σύμφωνα με 

το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, 
οι πολιτικές εντάσεις γενικότερα στην Ευ-
ρώπη περιορίζουν τις προσδοκίες.
Όπως αναφέρει το διεθνές ειδησεογρα-
φικό πρακτορείο, η ελληνική κυβέρνηση 
φέρεται διατεθειμένη να επιστρέψει στις 
αγορές τον Σεπτέμβριο, με την έκδοση 
10ετούς ομολόγου, ώστε να ανοικοδο-
μήσει την καμπύλη επιτοκίων της και να 
επανέλθει ως κανονικός δανειζόμενος
Τις προσδοκίες της ελληνικής επανό-
δου στις αγορές επηρεάζουν, πάντα 
σύμφωνα με το Reuters, τόσο οι πολι-
τικές ανακατατάξεις στην Ιταλία, όσο 
και η  κρίση της τουρκικής λίρας. Τρεις 
από τους κύριους διαμεσολαβητές 
(primary dealers) της Ελλάδας, οι τρά-
πεζες στις οποίες έχει ανατεθεί να αγο-
ράσουν κρατικό χρέος και να διατηρή-
σουν τη ρευστότητα της δευτερογενούς 
αγοράς, εκτιμούν ότι τα ομόλογα της 
χώρας θα πρέπει να προσφέρει από-
δοση πάνω από 4,5% και ενδεχομένως 
5% για να προσελκύσει επενδυτές.
«Αυτή τη στιγμή, απλά δεν πιστεύ-
ουμε ότι έχουμε φτάσει εκεί. Νομίζω 
ότι πρέπει να δούμε να ηρεμεί η κατά-
σταση στην Τουρκία και να γίνει λίγο 

πιο σταθερή η ιταλική πολιτική σκηνή. 
Θα έπρεπε να πληρώσουν ένα γιγά-
ντιο premium και δεν χρειάζεται να το 
κάνουν αμέσως, οπότε θα περίμενα», 
αναφέρει στο Reuters ένας από τους 
διαμεσολαβητές, διατηρώντας την 
ανωνυμία του. Το τρέχον 10ετές ομό-
λογο, που λήγει τον Ιανουάριο του 
2028, έφτασε μόλις το 3,81% τον Ιού-
λιο αλλά τώρα διαπραγματεύεται στο 
4,33%.
«Ηταν μία εντυπωσιακή ανάκαμψη 
και περιμένουμε να δούμε περισσό-
τερη έκδοση ομολόγων», δηλώνει ο 
Νικ Γκάρτσαιντ, παγκόσμιος επικεφα-
λής επενδύσεων σταθερού εισοδήμα-
τος της JP Morgan Asset Management, 
μίας από τους μεγαλύτερους επενδυτές 
ομολόγων στον κόσμο. «Η επενδυτική 
περίπτωση είναι εκεί, αλλά όπως συμ-
βαίνει με όλα αυτά τα πράγματα είναι 
θέμα τιμολόγησης», σημειώνεται.
Ακόμη και χωρίς νέες συμφωνίες ομο-
λόγων, η Ελλάδα θα είχε πλεόνασμα 
εσόδων 13,1 δισ. ευρώ για το 2018 
και το 2019 μαζί, ανέφεραν σε ερευ-
νητικό σημείωμα. Οι τρεις τραπεζίτες 
δήλωσαν ότι μια νέα προμήθεια έκδο-
σης οπουδήποτε μεταξύ 25 και 40 
μονάδων βάσης θα ήταν πιθανότατα 
απαραίτητη για να πάρει μια δεκαετή 
πώληση ομολόγων συμφωνία μακριά.
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O Ζάεφ εξαφάνισε το «Βόρεια» και 
χρησιμοποιεί σκέτη την ονομασία 
«Μακεδονία»! 

Πανηγυρίζει και για την 
αναγνώριση της «Μακεδονικής» 
γλώσσας από την ΕΕ ο 
πρωθυπουργός των Σκοπίων - 
Όπως αναφέρει όλη η επίσημη 
επικοινωνία με την Ε.Ε. θα γίνει στα 
«μακεδονικά»

Σ
τον απόηχο της συμφωνίας των 
Πρεσπών και ενόψει του επικείμε-
νου δημοψηφίσματος για την ονο-
μασία της γειτονικής χώρας, ο Ζό-

ραν Ζάεφ συνεχίζει να πανηγυρίζει για τα 
αποτελέσματα της πολιτικής του και στις 
σχετικές αναφορές επιλέγει ήδη τον όρο 
«Μακεδονία», χωρίς να χρησιμοποιεί κα-
θόλου το «Βόρεια Μακεδονία».
Χαρακτηριστικές είναι οι αναρτήσεις του 
στο twitter στις οποίες ο Ζόραν Ζάεφ επε-
σήμανε σήμερα πως «ως μέλος του ΝΑΤΟ 
η «Μακεδονική» ασφάλεια είναι βέβαιη, 
η εδαφική ακεραιότητα είναι εγγυημένη, 
και τα σύνορα ενισχύονται».
Παράλληλα, τη Δευτέρα το 
βράδυ ο Σκοπιανός πρόε-
δρος σημείωσε ότι «με τη 
συμμετοχή στην ΕΕ, όλες 
οι επίσημες επικοινωνίες 
μεταξύ της «Δημοκρατίας 
της Μακεδονίας» και των 
μελών της ΕΕ θα μεταφρά-
ζονται και θα διερμηνεύ-
ονται στα «Μακεδονικά» 
ως επίσημη και αναγνωρισμένη γλώσσα 
σε μια περιοχή στην οποία ζουν 500 εκατ. 
κάτοικοι».

Ξεκινούν τον Σεπτέμβριο οι ε-
νταξιακές διαδικασίες των Σκο-
πίων στο ΝΑΤΟ
Στο μεταξύ όπωςε έγινε γνωστό σήμερα, 
ο γ.γ. της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ 
απέστειλε στην ΠΓΔΜ τις οδηγίες για τις 
μεταρρυθμίσεις που απαιτείται να ικανο-
ποιήσουν τα Σκόπια προκειμένου να εντα-
χθούν .
Σύμφωνα με αυτές τα υπουργεία σε 
συνεννόηση με την κυβέρνηση χρειάζε-
ται να ικανοποιήσουν σειρά οικονομι-
κών, πολιτικών και νομικών απαιτήσεων, 
αλλά και να υλοποιήσουν ζητήματα ασφα-
λείας. Μεταξύ άλλων τα Σκόπια θα πρέπει 
να υιοθετήσουν ορισμένες προϋποθέσεις 

στον τομέα της άμυνας και του στρατού.
Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να ολοκλη-
ρωθούν τους επόμενους 18 μήνες προ-
κειμένου η χώρα να έχει δικαίωμα έντα-
ξης. Η διαδικασία αναμένεται να έχει ολο-
κληρωθεί έως τον Απρίλιο του 2020 και 
στη συνέχεια να κυρωθεί από τα μέλη του 
ΝΑΤΟ και την ΠΓΔΜ.

Ζάεφ: Κανείς και ποτέ δεν θα αμ-
φισβητήσει τη «μακεδονική» 
μας γλώσσα και τη «μακεδονι-
κή» μας μοναδικότητα
Τον ισχυρισμό ότι η συμφωνία των Πρε-
σπών με την Ελλάδα για το Σκοπιανό 
«προστατεύει τη «μακεδονική» ταυτότητα 
με το άρθρο 7 της συμφωνίας, και απεικο-
νίζει τη γλώσσα μας και το λαό μας με τη 
δική τους ιστορία, τη δική τους κουλτούρα 
και τη δική τους κληρονομιά» επανέλαβε 
ο Ζόραν Ζάεφ σε δηλώσεις του τη Δευ-
τέρα με αφορμή την 17η επέτειο από τη 
συμφωνία της Οχρίδας.
«Με τη συμφωνία η εθνότητά μας επιβε-

βαιώνεται ως «μακεδο-
νική». Η επίσημη γλώσσα 
μας προσ τατεύε ται ως 
«μακεδον ική γλώσσα» 
χωρίς υποσημειώσεις ή 
προσθήκες. Το «μακεδο-
νικό» μέλλον είναι εγγυ-
ημένο» πρόσθεσε ο Ζάεφ 
ε νώ σε ερώτηση που 
του έγινε σ τη συνέχεια 

υπογράμμισε ότι «κανείς και ποτέ δεν 
θα αμφισβητήσει τη «μακεδονική» μας 
γλώσσα και τη «μακεδονική» μας μονα-
δικότητα».
Στην ίδια δήλωση τόνισε ότι «με την υπο-
γραφή της συμφωνίας στις Πρέσπες αφαι-
ρέθηκε και το τελευταίο εμπόδιο στο 
δρόμο της ένταξης της χώρας στο ΝΑΤΟ 
και στην έναρξη διαπραγματεύσειων για 
ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Αναφερόμενος, δε, στο δημοψήφισμα της 
30ης Σεπτεμβρίου τόνισε ότι «αυτό που 
μένει είναι να φανούμε γενναίοι. Στις 30 
Σεπτεμβρίου καθένας από εμάς έχει τη 
δυνατότητα να συμβάλει στη δημιουργία 
της ευρωπαϊκής «Μακεδονίας». Είναι μια 
ιστορική ευκαιρία για το μέλλον και πρέ-
πει να φανούμε υπεύθυνοι για να το αξιο-
ποιήσουμε. Ας πούμε «ναι» στο «μακεδο-
νικό» μας μέλλον».
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Τ
ο Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε στον διο-
ρισμό διαπραγματευτικής ομάδας η οποία θα 
εισέλθει σε διαπραγματεύσεις με την κοινοπρα-
ξία για το κοίτασμα Αφροδίτη, είπε ο Υπουργός 

Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης.
Η καλύτερη επιλογή, ανέφερε, είναι να βρεθεί μια κοινά 
αποδεκτή λύση με την κοινοπραξία ούτως ώστε να προ-
χωρήσει η ανάπτυξη του «Αφροδίτη» το συντομότερο 
δυνατόν, που θα επιφέρει πάρα πολλά οικονομικά και 
γεωπολιτικά οφέλη.
Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Υπουργικού 
Συμβουλίου, στην προεδρική κατοικία στο Τρόοδος, ο 
Υπουργός ανέφερε ότι στα τέλη Δεκεμβρίου του 2017 
η Κυβέρνηση ενημερώθηκε από την κοινοπραξία του 
κοιτάσματος «Αφροδίτη» ότι έχουν φτάσει σε προκα-
ταρκτική συμφωνία με το τερματικό της Αιγύπτου για 
πώληση φυσικού αερίου προς τη διαχειρίστρια εται-
ρεία Shell.
«Αλλά ταυτόχρονα μας ενημέρωναν ότι λόγω και των 
μειωμένων τιμών πετρελαίου διεθνώς, τα οικονομικά 
του έργου δεν ήταν βιώσιμα και ζητούσαν όπως αναθε-
ωρηθήκαν οι οικονομικοί όροι που υφίστανται σήμερα 
στη σύμβαση. Εν πάση περιπτώσει εμείς, αφού ακολού-
θησαν άλλες επιστολές από την κοινοπραξία, μελετή-
σαμε με τους συμβούλους μας και την Εταιρεία Υδρο-
γονανθράκων Κύπρου και τη Νομική Υπηρεσία όλες τις 

πτυχές του θέματος και κοιτάξαμε όλες τις επιλογές που 
είχαμε ενώπιον μας. Καταλήξαμε ότι η καλύτερη επιλογή 
ήταν να προσπαθήσουμε βρούμε μια κοινά αποδεκτή 
λύση με την κοινοπραξία ώστε να προχωρήσει σε ανά-
πτυξη το κοίτασμα Αφροδίτη το συντομότερο δυνατόν» 
είπε ο Υπουργός σημειώνοντας ότι πρόκειται για «μια 
ανάπτυξη που θα αποφέρει πάρα πολλά οικονομικά και 
γεωπολιτικά οφέλη».
Σήμερα, είπε ο Υπουργός, «το Υπουργικό Συμβούλιο 
προχώρησε στο να ορίσει μια διαπραγματευτική ομάδα 
στα πρότυπα αυτού που έχουμε κάνει και στον γ΄ γύρο, 
όπου θα εισέλθουμε σε έναν θεσμοθετημένο διάλογο 
με τις εταιρείες με πρόθεση να καταλήξουμε κάπου».
Η διαπραγματευτική ομάδα θα αποτελείται από τον 
Υπουργό Ενέργειας, τον Υπουργό Οικονομικών, από 
τους συμβούλους του Υπουργείου Ενέργειας, από την 
Εταιρεία Υδρογονανθράκων και από τη Νομική Υπηρε-
σία, αλλά και από στελέχη του Υπουργείου Ενέργειας και 
όποιον άλλον κριθεί σκόπιμο να κληθεί για να συμβάλει 
στην προσπάθεια.
«Πρόκειται για μια πολύ ευαίσθητη συζήτηση, οπότε θα 
ζητήσω και την κατανόηση των ΜΜΕ για το αμέσως επό-
μενο διάστημα όταν θα γίνεται αυτή η συζήτηση, για να 
περιορίσουμε τα όσα λέγουμε και γράφουμε δημοσίως. 
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε στη συνέχεια αν και 
εφόσον καταλήξουμε» πρόσθεσε ο κ. Λακκοτρύπης.

Επιτροπή μπαίνει σε διαπραγμάτευση 
με τις εταιρείες για το «Αφροδίτη» 

Μειωμένες ποσότητες νερού ταλαιπωρούν τη 
περιοχή από το Μαζωτό μέχρι το Μενεού 

Μ
ειωμένες ποσότητες νερού ταλαι-
πωρούν τους κατοίκους της τουρι-
στικής περιοχής σε κοινότητες από 
το Μαζωτό μέχρι το Μενεού.

Το πρόβλημα προκύπτει, σύμφωνα με τον Κοι-
νοτάρχη Περβολιών Κωνσταντίνο Τίγγη, λόγω 
της υψηλής συγκέντρωσης επισκεπτών από το 
Δεκαπενταύγουστο και μετά, και έχει ενταθεί 
λόγω δύο διαδοχικών βλαβών στο δίκτυο του 
Κυβερνητικού Υδατικού Έργου που καλύπτει την 
τουριστική περιοχή στις κοινότητες Περβολιών, 
Μενεού, Κιτίου και Μαζωτού.

Για το θέμα ο κ. Τίγγης είπε ότι συμμερίζεται το 
πρόβλημα του κοινού ωστόσο «είχαμε την ατυ-
χία να έχουμε δύο απανωτές βλάβες». Για απο-
κατάσταση της χθεσινής βλάβης που παρουσιά-
στηκε σε σωλήνα του ανεξάρτητου δικτύου του 
Κυβερνητικού Έργου Ύδρευσης, ο Κοινοτάρ-
χης Περβολιών είπε ότι εργάζονται πυρετωδώς 

τεχνικοί του Τμήματος Υδάτων Λευκωσίας και 
Λάρνακας μαζί με τα κοινοτικά Συμβούλια Κιτίου 
και Περβολιών.

Σημείωσε ότι η ποσότητα νερού που διοχετεύ-
εται στο δίκτυο δεν επαρκεί για να καλύψει τις 
αυξημένες ανάγκες σε νερό αυτή την εποχή. 
Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι το Δεκαπενταύγου-
στο υπήρχε μεγάλη ροή κόσμου στα Περβόλια 
και η τουριστική περιοχή από 1000, άτομα σε μια 
μέρα έγιναν 7000 οπότε υπήρχε μεγάλη ζήτηση 
σε νερό και η προσφορά δεν έφτανε τον κόσμο. 
«Υπήρχε υπερκατανάλωση οπότε ταλαιπωρή-
θηκε λίγο ο κόσμος», ανέφερε ο κ. Τίγγης.

Για εξεύρεση λύσης στο ζήτημα ο Κοινοτάρχης 
Περβολιών θα ζητήσει να έχει σύσκεψη με τον 
Έπαρχο Λάρνακας, ο οποίος είναι ο Πρόεδρος 
του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου.
Στην περιοχή ανεγείρονται νέες εξοχικές κατοι-
κίες και νέα μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα.

Ε
πιστρέφει στην Κύπρο η κλεμμένη εικόνα του Αγίου Γεωργίου Κα-
ραβά, από την Ελβετία όπου εντοπίστηκε, μετά από συντονισμένες 
ενέργειες της Εκκλησίας τη Κύπρου, των κυπριακών και ελβετικών 
αρχών.

Η εικόνα του 1829 κατασχέθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, λίγες ώρες 
πριν την πώληση της από τον οίκο δημοπρασιών Koller στη Ζυρίχη και όπως 
πληροφορείται το ΚΥΠΕ, πλέον βρίσκεται σε κυπριακά χέρια, στην Ελβε-
τία. Την εικόνα έχει αναλάβει να επαναπατρίσει στην Κύπρο η Εκκλησία της 
Κύπρου, όπως συνέβη στο παρελθόν σε παρόμοιες περιπτώσεις.
Πρόκειται για εικόνα που βρισκόταν πριν από την τουρκική εισβολή στον 
ιερό ναό Αγίου Γεωργίου, στον κατεχόμενο σήμερα Καραβά. O ιδιοκτήτης 
της εικόνας – η εθνικότητα του οποίου παραμένει άγνωστη – δεν γνώριζε 
ότι η εικόνα είναι προϊόν κλοπής, ενώ μόλις ενημερώθηκε, αποδέχτηκε να 
την επιστρέψει στις κυπριακές αρχές.
Σημαντικό ρόλο για την τεκμηρίωση της προέλευσής της εικόνας, ώστε να 
καταστεί εφικτός ο επαναπατρισμός της, έπαιξε το βιβλίο των Ανδρέα Στυ-
λιανού και Καλλιόπης Χαρμαντά «Καραβάς» (1969), όπου υπάρχει και σχε-
τική φωτογραφία.
Οι νομικές διαδικασίες για την κατάσχεση της εικόνας ξεκίνησαν κατόπιν 
καταγγελίας της Εκκλησίας της Κύπρου, ενώ καθοριστική σημασίας για 
την επιστροφή της εικόνας σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους ήταν η 
συνεργασία μεταξύ της Εκκλησίας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της Αστυ-
νομίας, της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ρώμη και των ελβε-
τικών αρχών.
Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ από την Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη 
Ρώμη, τον Αύγουστο του 2017 ο Επίσκοπος Νεαπόλεως Πορφύριος έστειλε 
επιστολή στον Αρχηγό της Αστυνομίας, ενημερώνοντας τον ότι η κλεμ-
μένη εικόνα επρόκειτο να δημοπρατηθεί στον ελβετικό οίκο Koller, στις 22 
Σεπτεμβρίου. Ακολούθως, προωθήθηκε αίτημα μέσω της Interpol για από-
συρση της εικόνας από τη δημοπρασία.
Παράλληλα, οι κυπριακές αρχές επικαλέστηκαν τη συμφωνία Κύπρου-Ελ-
βετίας για την εισαγωγή και τον επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών του 
2013, καθώς και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Εκτιμώντας τον επείγοντα χαρακτήρα για αποτροπή της δημοπρασίας, 
υπήρξε επίσης στενή συνεργασία της Πρεσβείας της Δημοκρατίας στη 
Ρώμη – στην ευθύνη της οποίας εμπίπτει η Ελβετία – με το Υπουργείο Πολι-
τισμού της Ελβετίας.
Η εικόνα αποσύρθηκε τελικά μερικές μόνο ώρες πριν από τη δημοπρασία, 
με τις ελβετικές αρχές να ζητούν στη συνέχεια περισσότερα στοιχεία από 
την κυπριακή πλευρά. Για τον λόγο αυτό ετοιμάστηκε λεπτομερής έκθεση, 
αποδεικνύοντας την κυπριακή προέλευση της εικόνας και το γεγονός ότι 
προστατεύεται από τον περί Αρχαιοτήτων Νόμο.
Ακολούθως, ανέλαβε το γραφείο του Ελβετού Εισαγγελέα να ερευνήσει 
κατά πόσο πρόκειται για προϊόν κλοπής και να ταυτοποιήσει την προέλευση 
της εικόνας πέραν πάσης αμφιβολίας. Ο ιδιοκτήτης της κατασχεθείσας εικό-
νας, μόλις ενημερώθηκε ότι είναι κλεμμένη, αποδέχτηκε οικειοθελώς να 
την παραδώσει στις κυπριακές αρχές μέσω απλουστευμένης διαδικασίας.
Βάσει της πληροφόρησης από τις ελβετικές αρχές, ο ιδιοκτήτης δεν γνώριζε 
ότι η εικόνα είναι προϊόν κλοπής, ενώ δεν έχει γίνει γνωστός ο τρόπος με 
τον οποίο η εικόνα περιήλθε στην κατοχή του.
Η εικόνα παραδόθηκε τελικά στις αρχές Αυγούστου και αυτή τη στιγμή βρί-
σκεται σε κυπριακά χέρια, στην Ελβετία, εν αναμονή της διαδικασίας επα-
ναπατρισμού στην Κύπρο από την Εκκλησία της Κύπρου.

Επιστρέφει στην Κύπρο η 
κλεμμένη εικόνα του Αγίου 
Γεωργίου Καραβά 
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εδώ Κύπρος

Σ
τις πρώτες ταυτοποιή-
σεις λειψάνων ατόμων 
που έχασαν τη ζωή τους 
κατά τους τουρκικούς 

βομβαρδισμούς το 1974 στο 
Νοσοκομείο Αθαλάσσας έχει 
προχωρήσει το Ινστιτούτο Νευ-
ρολογίας και Γενετικής Κύπρου, 
δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Επίτρο-
πος Προεδρίας Φώτης Φωτίου, 
προσθέτοντας πως αυτές αφο-
ρούν επτά πεσόντες, έξι Ελλη-
νοκύπριους και έναν Τουρκοκύ-
πριο.
«Μετά την εκταφή, που είχε 
πραγματοποιηθεί στα πλαίσια 
του προγράμματος της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας, στην περι-
οχή του Νοσοκομείου Αθαλάσ-
σας, υπήρξαν τα πρώτα αποτε-
λέσματα από το Ινστιτούτο Νευ-
ρολογίας και Γενετικής Κύπρου, 
με ταυτοποιήσεις σκελετικών 
δειγμάτων που ανήκουν σε επτά 
ασθενείς», είπε ο κ. Φωτίου, 
προσθέτοντας πως το ένα από 
τα άτομα αυτά είναι ένας εκ των 
τριών Τουρκοκυπρίων που σκο-
τώθηκαν από τους βομβαρδι-
σμούς στο Νοσοκομείο Αθα-
λάσσας.
Ο κ. Φωτίου είπε ακόμη πως 
«για άλλες πέντε περιπτώσεις 
πεσόντων στο Νοσοκομείο 
Αθαλάσσας υπάρχουν ενδεί-
ξεις, και χρειάζεται περαιτέρω 
επιβεβαίωση για να πούμε ότι 
είμαστε βέβαιοι για τα αποτε-
λέσματα».
Συνεχίζονται οι προσπάθειες 
μας για όλα τα σκελετικά δείγ-
ματα τα οποία έχουν εντοπιστεί 
κατά την εκταφή στο Νοσοκο-
μείο Αθαλάσσας, προκειμένου 
να ολοκληρωθούν οι ταυτοποι-
ήσεις, σημείωσε ο Επίτροπος 
Προεδρίας.
Είπε ακόμη πως όταν ολοκλη-
ρωθούν οι ταυτοποιήσεις 
αυτές, «τότε θα προχωρήσουμε 
με τις επτά περιπτώσεις που 
είναι καταγραμμένες σε βιβλίο 
του κοιμητηρίου Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης και φαίνε-
ται να αφορούν τρόφιμους του 
Νοσοκομείου Αθαλάσσας».

Ταυτοποιήθηκαν 
7 πεσόντες του 
1974 

Το πράσινο φως για άντληση 
κεφαλαίων συνολικά €150 
εκατ. (€100 εκατ. και €50 
εκατ.) προκειμένου να γίνει 
πράξη το deal απορρόφησης 
περιουσιακών στοιχείων 
της Συνεργατικής Κυπριακής 
Τράπεζας άναψε η Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων της Ελληνικής 
Τράπεζας, η οποία 
πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 22 Αυγούστου του 
2018.

Σ
υγκεκριμένα, κατά την εν 
λόγω Έκτακτη Γενική Συ-
νέλευση των Μετόχων συ-
ζητήθηκε και εγκρίθηκε 

το ψήφισμα που, μεταξύ άλλων, 
επιτρέπει στην εταιρεία να εκδώ-
σει δικαιώματα σε προτιμησιακή 
βάση σε όλους τους εγγεγραμμέ-
νους μετόχους της εταιρείας όπως 
αυτοί θα εμφανιστούν στο Μη-
τρώο Μετόχων της εταιρείας κατά 
την ημερομηνία καταγραφής που 
θα καθοριστεί από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, για την άντληση πο-
σού έως €100.031.254,40.
Όπως σημειώνεται στην ανακοί-
νωση της Ελληνικής Τράπεζας, τα 
δικαιώματα θα εκδοθούν και θα 
διανεμηθούν δωρεάν κατ’ ανα-
λογία ενός δικαιώματος για κάθε 
υφιστάμενη συνήθη μετοχή, ενώ 
κάθε 25 δικαιώματα που θα ασκη-
θούν θα μετατραπούν σε 18 συνή-
θεις μετοχές ονομαστικής αξίας 
€0,50 στην τιμή άσκησης €0,70 
η κάθε μία. 

Άντληση 150 εκατ.
Εξάλλου, διά του παρόντος ψηφί-
σματος το Διοικητικό Συμβούλιο 
εξουσιοδοτείται, κατά οποιοδή-
ποτε χρόνο πριν την ημερομηνία 
δημοσίευσης του σχετικού ενημε-
ρωτικού δελτίου σε σχέση με τα 

δικαιώματα, να μην προχωρήσει 
με την υλοποίηση του ψηφίσματος 
που αναφέρεται στην παράγραφο 
1(α) πιο πάνω και με την έκδοση 
των δικαιωμάτων στην περίπτωση 
κατά την οποία η απόκτηση των 
εργασιών που αποτελούνται από 
ορισμένα περιουσιακά στοιχεία 
και υποχρεώσεις από τη Συνεργα-
τική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ, σύμ-
φωνα με τη σχετική συμφωνία 
που περιγράφεται στην Εγκύκλιο 
δεν έχει πραγματοποιηθεί και το 
Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί, 
κατά την κρίση του, ότι δεν υπάρ-
χει εύλογη πιθανότητα η Από-
κτηση να πραγματοποιηθεί.
Εξουσιοδοτείται επίσης να εκδώ-
σει και να παραχωρήσει μέχρι και 
142.901.792 συνήθεις μετοχές σε 
τιμή €0,70 η κάθε μία (δηλαδή 
ποσό περίπου €100 εκατ.) , οι 
οποίες θα προκύψουν από την 
άσκηση των δικαιωμάτων.
Όπως επεξηγείται επίσης στην 
ανακοίνωση της Ελληνικής Τρά-
πεζας, στο βαθμό που οποιαδή-
ποτε Δικαιώματα δεν ασκηθούν, 
το ΔΣ εξουσιοδοτείται να εκδώσει 
και να παραχωρή-
σει οποιεσδήποτε 
μετοχές που δεν 
έχουν αναληφθεί 
ως αποτέλεσμα της 
μη άσκησης των εν 
λόγω Δικαιωμάτων. 
Η συμφωνία εγγρα-
φής μετοχών έχει 
τ ρ ο π ο π ο ι η θ ε ί , 
μεταξύ της εταιρείας και της Δήμη-
τρα Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ, 
έτσι ώστε η συνολική τιμή παρα-
χώρησης όλων των μετοχών που 
έχει αναλάβει η Δήμητρα, συμπε-
ριλαμβανομένων οποιωνδήποτε 
μετοχών που προκύπτουν από την 
άσκηση από αυτή οποιωνδήποτε 
Δικαιωμάτων, ανέρχεται σε ανώ-
τατο ποσό €50.000.000 με τιμή 
παραχώρησης €0,70 ανά μετοχή.

Υπέρ του ψηφίσματος τάχθηκαν το 
100% των μετοχών που ψήφισαν 
(151.305.460 μετοχές).
Το σύνηθες ψήφισμα 2 που εγκρί-
θηκε επίσης από την Έκτακτη 
Γενική Συνέλέυση των Μετόχων 
προνοεί ότι κλάσματα νέων συνή-
θων μετοχών ως αποτέλεσμα της 
μετατροπής των Δικαιωμάτων δεν 
θα εκδοθούν και το Διοικητικό 
Συμβούλιο θα χειρίζεται οποια-
δήποτε κλασματικά υπόλοιπα που 
σχετίζονται με την άσκηση των 
δικαιωμάτων κατά την κρίση του.
Το ψήφισμα εγκρίθηκε από το 
99,97% των μετοχών που ψήφι-
σαν (151.259.510 μετοχές) έναντι 
0,03% ή (151.305.460 μετοχές) 
που ψήφισαν κατά του ψηφίσμα-
τος.

Οι αμοιβές της Επιτροπής 
Ενσωμάτωσης
Ακριβώς το ίδιο ήταν το ποσοστό 
των μετόχων που ενέκρινε και το 
τρίτο ψήφισμα, το οποίο αφορά 
την αμοιβή του προέδρου και των 
μελών της Επιτροπής Ενσωμάτω-
σης του Διοικητικού Συμβουλίου, 

η οποία δημιουρ-
γήθηκε προκειμέ-
νου να διασφαλι-
στεί η αποτελεσμα-
τική παρακολού-
θηση και συμβολή 
του Διοικητ ικού 
Συμβουλίου στην 
ομαλή υλοποίηση 
του σχεδίου ενσω-

μάτωσης σε σχέση με την από-
κτηση των περιουσιακών στοι-
χείων του Συνεργατισμού.
Η αμοιβή του Προέδρου της Επι-
τροπής Ενσωμάτωσης θα είναι 
€45.000 ετησίως, ενώ κάθε μέλος 
της Επιτροπής θα αμείβεται με 
€20.000 ετησίως.

Ειδικό ψήφισμα
Η Έκτακτη ΓΣ ενέκρινε ακόμα 

ειδικό ψήφισμα, υπό την προϋπό-
θεση έγκρισης του πρώτου ψηφί-
σματος που τέθηκε ενώπιον των 
μετόχων. 
Με βάση το εν λόγω ψήφισμα, 
το ΔΣ εξουσιοδοτείται να εκδώ-
σει και να παραχωρήσει μέχρι 
71.428.572 πλήρως πληρωθείσες 
συνήθεις μετοχές στην Ελληνική 
προς την POPPY SARL σε τιμή 
παραχώρησης €0,70 ανά μετοχή 
(€50 εκατ.)
Η εταιρεία έχει συσταθεί βάσει 
των νόμων του Λουξεμβούργου.
Το Ειδικό Ψήφισμα 4 εγκρίθηκε 
από το 99,88% των μετοχών που 
ψήφισαν (151.117.955 μετοχές).

Μάτσης: Σε 15 μήνες η 
πλήρης ενοποίηση Ελλη-
νικής – ΣΚΤ
Πρόκληση των οποία επεδίωξε 
η Ελληνική Τράπεζα αποτελούν 
οι επόμενοι 15 μήνες, περίοδος 
η οποία απαιτείται για την ολο-
κλήρωση της μεταφοράς, ενσω-
μάτωσης και ενοποίησης των 
περιουσιακών στοιχείων της 
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπε-
ζας που αποκτά η Ελληνική μετά 
και το πράσινο φως που άνα-
ψαν σήμερα οι μέτοχοι κατά την 
Έκτακτη Γενική Συνέλευσης για 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
κατά €150 εκατ.
Ο ανώτατος εκτελεστικός διευ-
θυντής της Ελληνικής, Ιωάννης 
Μάτσης, σημείωσε πως η διαδι-
κασία ενοποίησης θα απασχο-
λήσει τον Όμιλο για τους επόμε-
νους 15 μήνες και αποτελεί μια 
πρόκληση την οποίαν επιδίωξε 
καθώς με την ολοκλήρωση της 
ενοποίησης, η Ελληνική Τράπεζα 
καθιερώνεται ως η μεγαλύτερη 
τράπεζα λιανικής τραπεζικής, ενώ 
τα περιουσιακά στοιχεία της νέας 
Ελληνικής Τράπεζας αυξάνονται 
κατά 150% και υπολογίζεται ότι 
θα διαμορφωθούν στα €16,8 δις.

Ελληνική: Ανοίγει ο δρόμος για αύξηση κεφαλαίου 
και απορρόφηση ΣΚΤ
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Μ
ε το σχέδιο της «Ισορροπη-
μένης Εταιρικής Σχέσης» ο 
υπ. Εξ. Χάικο Μάας υποστη-
ρίζει την αυτονόμηση της ΕΕ 

από τις ΗΠΑ. Συμφέροντα και αξίες δεν 
συμπίπτουν πλέον. Η αλλαγή της αμερι-
κανικής στάσης ξεκίνησε πριν τον Τραμπ.
«Είναι πλέον καιρός να επαναπροσδιορί-
σουμε τη σχέση των ΗΠΑ με την Ευρώπη». 
Με αυτά τα λόγια ξεκινά ο Γερμανός 
υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας άρθρο 
γνώμης στην εφημερίδα Handelsblatt.
Όπως επισημαίνει, κοινά σημεία ταύτι-
σης στις αξίες και στα συμφέροντα που 
συνέδεαν για δεκαετίες τις ΗΠΑ και την 
ΕΕ λιγοστεύουν. Για αυτό δεν ευθύνεται 
μόνον ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ 
Τραμπ.
Ο κ. Μάας εκτιμά ότι η αλλαγή στάσης 

είναι επιλογή της Ουάσιγκτον που άρχισε 
να εφαρμόζεται εδώ και αρκετό διάστημα 
και η οποία δεν πρόκειται να αλλάξει με 
ένα νέο πρόεδρο. Ως απάντηση σε αυτή 
την εξέλιξη ο Γερμανός υπουργός Εξωτε-
ρικών καταθέτει ένα σχέδιο που φέρει τον 
τίτλο «Ισορροπημένη Εταιρική Σχέση».
Οι βασικές ιδέες του σχεδίου εκφρά-
ζουν όλη την κυβέρνηση, διαβεβαίωσε 
στο σημερινό μπρίφινγκ ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ. Σύμ-
φωνα με την Handelsblatt ο Χάικο Μάας 
και η Άγκελα Μέρκελ είχαν επανειλημ-
μένα συναντηθεί τις τελευταίες εβδομά-
δες. Άλλωστε, η καγκελάριος ήταν αυτή 
που έδωσε το έναυσμα για τη συζήτηση 
αναφορικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊ-
κής αυτονομίας στην άσκηση εξωτερικής 
πολιτικής.

διεθνή νέα

Ο
ι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να εντεί-
νουν τις απελάσεις αλλοδαπών που 
βρίσκονται παράνομα στο έδαφός 
του γιατί διαφορετικά «δεν θα επι-

λύσουμε το πρόβλημα των μεταναστών», εκτι-
μά ο διευθυντής του Frontex, του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησι-
ακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των 
Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συ-
νέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον όμι-
λο Ebra.
«Οι χώρες μέλη πρέπει να λαμβάνουν περισ-
σότερες ουσιαστικές αποφάσεις (απέλασης) 
τις οποίες θα πρέπει να εφαρμόζουν», είπε ο 
Φαμπρίς Λεγκερί στον γαλλικό εκδοτικό όμιλο.
Μολονότι οι παράνομες αφίξεις στην Ευρώπη 
έπεσαν φέτος στις «περίπου 75.000», από 1,2 
εκατομμύρια το 2015, ο αριθμός των μετανα-
στών που παραμένουν παράτυπα στο ευρωπα-
ϊκό έδαφος «αυξάνεται διαρκώς», πρόσθεσε, 
εξηγώντας ότι πέρσι καταγράφηκαν 204.700 
αφίξεις και έγιναν 151.000 απελάσεις.
«Αν συνεχίσουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο, στέλ-
νουμε ένα μήνυμα στους επίδοξους μετανά-
στες: προσπαθήστε με κάθε τίμημα να περάσετε 
στην Ευρώπη γιατί, ακόμη και αν σας πιάσουν, 
έχετε κάθε πιθανότητα να παραμείνετε εκεί», 
υπογράμμισε. Επισήμανε επίσης τον κίνδυνο 
«να δημιουργήσουν οι παράτυποι μετανάστες 
σε ορισμένες συνοικίες ένα είδος παράλληλης 
κοινωνίας, που θα λειτουργεί με μαύρη οικονο-
μία και όπου δεν θα εφαρμόζεται ο νόμος», κάτι 
που χαρακτήρισε «απαράδεκτο για ένα κράτος 
δικαίου».
Ο Λεγκερί κάλεσε επίσης τις χώρες μέλη να 
εναρμονίσουν τους κανονισμούς και τις διαδι-
κασίες απέλασης προτείνοντας «μια απόφαση 
απομάκρυνσης που λαμβάνεται από ένα κράτος 
του χώρου Σένγκεν να μπορεί να εφαρμόζεται 
από ένα άλλο κράτος, εφόσον ο εν λόγω αλλο-
δαπός έχει στο μεταξύ περάσει από τη μία χώρα 
στην άλλη».
«Διαφορετικά, είμαστε υποχρεωμένοι να 
ξαναρχίζουμε κάθε φορά την ίδια διαδικασία», 
προειδοποίησε.
Σχολιάζοντας τη στάση της Ιταλίας, που τους 
τελευταίους μήνες αρνείται να επιτρέψει την 
αποβίβαση παράτυπων μεταναστών στο έδα-
φός της ο Λεγκερί υπενθύμισε ότι οι χώρες 
έχουν καθήκον να σώζουν ανθρώπους που 

κινδυνεύουν στη θάλασσα. Όμως «το πραγμα-
τικό ερώτημα είναι: για να τους αποβιβάσουν 
πού; γιατί συστηματικά στην Ευρώπη;», συνέ-
χισε. «Το διακύβευμα είναι να δημιουργήσουμε 
πλατφόρμες αποβίβασης που θα επιτρέπουν 
στους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στο 
άσυλο», πρόσθεσε. 

Οι Ισπανοί έστειλαν πίσω στο Μαρό-
κο 116 μετανάστες
Οι ισπανικές αρχές έστειλαν σήμερα πίσω στο 
Μαρόκο 116 μετανάστες οι οποίοι την Τετάρτη 
κατάφεραν να σκαρφαλώσουν στον φράχτη 
ασφαλείας και να περάσουν στη Θέουτα, τον 
έναν από τους δύο θύλακες της Ισπανίας στη 
βόρεια Αφρική, όπως ανακοίνωσε ένας εκπρό-
σωπος του υπουργείου Εσωτερικών.
Εκατοντάδες άνθρωποι προσπάθησαν να περά-
σουν τον φράχτη και 118 από αυτούς το κατάφε-
ραν. Για να κρατήσουν σε απόσταση τους Ισπα-
νούς συνοριοφύλακες, ορισμένοι εκτόξευαν 
διαβρωτικές ουσίες, με αποτέλεσμα να υπο-
στούν εγκαύματα επτά αστυνομικοί.
Οι αστυνομικές αρχές παρείχαν νομική και 
ιατρική βοήθεια στους επίδοξους μετανάστες 
προτού ξεκινήσουν τη διαδικασία απέλασής 
τους, κάτι που δέχτηκαν. Σε δύο από αυτούς θα 
επιτραπεί να παραμείνουν στην Ισπανία επειδή 
είναι ανήλικοι, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.
Στις εικόνες που μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό 
κανάλι Faro TV διακρίνονται άνδρες να συνο-
δεύονται από αστυνομικούς και άλλους αξιω-
ματούχους σε ένα λεωφορείο και κατόπιν να 
μεταφέρονται πίσω στο Μαρόκο. Πέντε από 
τους μετανάστες τραυματίστηκαν στην προσπά-
θειά τους να περάσουν τον φράχτη. Στο βίντεο 
φαίνεται ότι δύο άνθρωποι κουτσαίνουν ενώ 
άλλος ένας περπατάει χρησιμοποιώντας πατε-
ρίτσες.
Το Μαρόκο δέχτηκε να παραλάβει τους μετανά-
στες με βάση μια συμφωνία που χρονολογείται 
από το 1992. Σύμφωνα με αυτήν, το Μαρόκο 
είναι υποχρεωμένο να παραλαμβάνει πολίτες 
τρίτων χωρών που περνούν παράνομα στην 
Ισπανία, εφόσον η Μαδρίτη το ζητήσει μέσα 
σε διάστημα 10 ημερών από την άφιξή τους. 
Ο εκπρόσωπος παρατήρησε ότι η συμφωνία 
αυτή χρησιμοποιείται σπανίως και το Μαρόκο 
δέχτηκε να πάρει τους 116 ανθρώπους χάρη 
στις «καλές διμερές σχέσεις».

Περισσότερες απελάσεις παράτυπων 
μεταναστών ζητά ο διευθυντής της 
Frontex
Ο Φαμπρίς Λεγκερί επεσήμανε επίσης τον κίνδυνο «να δημιουργήσουν 
οι παράτυποι μετανάστες σε ορισμένες συνοικίες ένα είδος παράλληλης 
κοινωνίας, που θα λειτουργεί με μαύρη οικονομία και όπου δεν θα 
εφαρμόζεται ο νόμος», κάτι που χαρακτήρισε «απαράδεκτο για ένα κράτος 
δικαίου»

Βερολίνο: Η Ευρώπη να 
απογαλακτιστεί από τις ΗΠΑ
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Με την κατάρρευση της τουρκικής 
λίρας και την κατάσταση που 
επικρατεί στην τουρκική οικονομία, 
μετά και τους δασμούς που 
επέβαλλαν οι ΗΠΑ, ασχολούνται 
διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Σ
ε σχόλιο της, η Süddeutsche 
Zeitung σημειώνει: «Το γεγονός ό-
τι η Τουρκία τα έβαλε ειδικώς με τον 
Ντόναλντ Τραμπ, καθιστά σχεδόν 

αδύνατες τις προβλέψεις για την έκβαση 
αυτού του δράματος. Η ισχύς, η περηφάνια 
και οι προκαταλήψεις είναι στοιχεία που ε-
κτιμά και ο Αμερικανός πρόεδρος. Η αμοι-
βαία δυσπιστία επιβαρύνει εδώ και και-
ρό τις σχέσεις μεταξύ Άγκυρας και Ουάσι-
γκτον ενώ ο πόλεμος στη Συρία μεγάλωσε 
το ρήγμα.
»Όπως και η απόπειρα πραξικοπήμα-
τος τον Ιούλιο του 2016. 
Ο Ερντογάν καταλογίζει 
στις ΗΠΑ συνυπαιτιότητα 
επειδή φιλοξενούν τον 
ιμάμη Γκιουλέν. Γι΄ αυτό 
και έριξαν στη φυλακή 
έναν Αμερικανό πάστορα 
στην Τουρκία, τον οποίο 
ο Τραμπ προσπαθεί να 
απελευθερώσει με όλα τα 
μέσα. Η απόπειρα πραξικοπήματος παρα-
μένει ένα σκοτεινό κεφάλαιο που τροφο-
δοτεί διάφορα σενάρια συνωμοσίας».
Από τη μεριά της, η Allgemeine Zeitung του 
Μάιντς σκιαγραφεί μια πιθανή λύση στο 
διαφαινόμενο αδιέξοδο: «Επαναπροσέγ-
γιση με την Ευρώπη, υπέρβαση των δια-
φορών με τη Ρωσία. Αμφότερες επιλογές 
υπάρχουν στο τραπέζι για την Άγκυρα. 
Αρχές της εβδομάδας ο Ερντογάν υποδέχε-
ται τον ρώσο υπουργό Εξωτερικών Λαβρόφ 
ενώ το Σεπτέμβριο επισκέπτεται τη Γερ-
μανία. Στην παρούσα φάση όμως ούτε ο 
ίδιος ο Ερντογάν φαίνεται να γνωρίζει ποια 
κατεύθυνση θέλει να ακολουθήσει».
Η Hannoversche Allgemeine σημειώνει ότι 
«η Τουρκία μπορεί να ελπίζει σε βοήθεια 
μόνον εάν τηρήσει τους κανόνες του παι-
χνιδιού. Και αν αναγνωρίσει τις πραγματι-
κότητες. Μια από αυτές: ο σουλτάνος έχει 
χρεοκοπήσει.
Η αυστριακή Tages-Anzeiger γράφει ότι: 
«Η μεγάλη υπόσχεση του Ερντογάν ήταν 
ότι οι Τούρκοι θα ζουν σε ευημερία για όσο 
διάστημα είναι εργατικοί και όσο επιτρέ-
πουν στον ίδιο να κυβερνά τη χώρα. Για 
μεγάλο διάστημα τηρούσε την υπόσχεση 
αυτή και οι μισθοί αυξάνονταν διαρκώς. 
Πλέον όμως έχει επέλθει ο κατήφορος και 

ξυπνούν μνήμες του 2001. Ο πληθωρισμός 
εκτινάχθηκε τότε σχεδόν στο 70%. Σήμερα 
δεν έχει έρθει ακόμη αυτό το σημείο. 
Ωστόσο και η κρίση του 2001 δεν είχε 
μόνον οικονομικά αλλά και πολιτικά αίτια 
που ανέδειξαν τις αποτυχίες του πολιτικού 
συστήματος. Αυτό οδήγησε εν τέλει τον 
Ερντογάν στην εξουσία. Γι΄ αυτό και δεν 
του αρέσουν αυτές οι μνήμες».
Τέλος, η βελγική De Standaard παρατη-
ρεί πως: «[…] Η τουρκική κρίση καταδει-
κνύει πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη. Ο 
Ερντογάν απειλεί ότι θα αναζητήσει νέους 
φίλους. Αφού μαλώνει με τον αμερικανό 
λαϊκιστή, θα τα βρει με τον αυταρχικό 
ηγέτη της Ρωσίας. Ένα ρωσικό αντιαερο-
πορικό σύστημα έχει παραγγελθεί ήδη. 
Η Ευρώπη παρακολουθεί άπραγη και, 
φοβούμενη τις εξελίξεις, ελπίζει ότι δεν θα 
καταρρεύσουν οι τράπεζές της όπως και 
η προσφυγική συμφωνία με την Τουρκία. 

Το ενδεχόμενο να βροντο-
φωνάξει για την αποκα-
τάσταση της δημοκρατίας 
στην Τουρκία δεν φαίνεται 
να τίθεται καν».

Έκτακτα μέτρα από 
την κεντρική τράπεζα
Τη Δευτέρα, η Τουρκική 
Κεντρική Τράπεζα ανακοί-

νωσε έκτακτα μέτρα για να στηρίξει το δοκι-
μαζόμενο χρηματοπιστωτικό σύστημα και 
την οικονομία της χώρας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κεντρικής 
τράπεζας η απαίτηση ποσοστού αποθεμα-
τικού σε τουρκική απαίτηση μειώνεται κατά 
250 μονάδες βάσης. Η μείωση αυτή θα ενι-
σχύσει με σημαντική ρευστότητα την τουρ-
κική οικονομία, την ώρα που η λίρα έχει 
καταρρεύσει, εξαιτίας κυρίως των δασμών 
του Ντόναλντ Τραμπ σε τουρκικό χάλυβα 
και αλουμίνιο.
Η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε επίσης 
μέτρα για μεγαλύτερη ευελιξία στην δια-
χείριση των εγγυήσεων, με τα ελάχιστα επι-
τόκια δανεισμού προς τις τράπεζες για τις 
εγγυήσεις έναντι των συναλλαγών σε τουρ-
κική λίρα να αναθεωρούνται πλέον με βάση 
τον τύπο και την ωρίμανση.
Με τον κανονισμό αυτό η προεξοφλημένη 
αξία των υφιστάμενων χωρίς επιβάρυνση 
εγγυήσεων προβλέπεται να αυξηθεί κατά 
περίπου 3,8 δισ. τουρκικές λίρες.
Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα, τα όρια 
των καταθέσεων σε ξένο συνάλλαγμα που 
χρησιμοποιούνται ως εγγυήσεις για τις 
συναλλαγές των τραπεζών σε τουρκική λίρα 
αυξάνονται στα 20 δισ. δολάρια από 7,2 δισ. 
δολάρια.

διεθνή νέα

«Ο σουλτάνος χρεοκόπησε» 

Ο πολυολυμπιονίκης ανακοίνωσε 
ότι το να σώζεις μια ζωή είναι 
σημαντικότερο από το να κατακτάς 
ένα χρυσό μετάλλιο - «Θα ήθελα να 
κάνω τη διαφορά»

Ο 
μεγαλύτερος πολυνίκης στην ι-
στορία των Ολυμπιακών Αγώ-
νων Μάικλ Φελπς ανακοίνω-
σε πως επιθυμεί να αφιερωθεί 

στην σωτηρία πασχόντων, όπως και ο ί-
διος, από κατάθλιψη να βγουν από την βα-
σανιστική τούτη πάθηση, υπογραμμίζο-
ντας πως το να σώζεις μία ζωή είναι σημα-
ντικότερο από το να κατακτάς ένα χρυσό 
μετάλλιο.
«Θα ήθελα να κάνω τη διαφορά και να 
αποδειχθώ ικανός να σώσω μία ζωή, εάν 
είναι δυνατόν. Για εμένα αυτό είναι πολύ 
σημαντικότερο από το να κερδίσω ένα 
χρυσό μετάλλιο», δήλωσε ο «βασιλιάς της 
πισίνας» σε συνέντευξή του στο τηλεο-
πτικό δίκτυο CNN.

O Αμερικανός αθλητής, που η συγκομιδή 
του περιλαμβάνει 28 μετάλλια—τα 23 εκ 
των οποίων χρυσά—έπεφτε σε κατάθλιψη 
αμέσως μετά τη λήξη κάθε Ολυμπιάδας 
(από την πρώτη του στο Σίδνεϊ το 2000 έως 
την τελευταία στο Ρίο το 2016). Μετά τους 
Αγώνες στο Λονδίνο το 2012 είχε περάσει 
μάλιστα πολλές ημέρες κλεισμένος στο 
δωμάτιό του, μόνος του.
«Μέσα στις πισίνες είχα μπορέσει να κατα-
φέρω ορισμένα από τα μεγαλύτερα κατορ-
θώματα, όμως νικήθηκα έξω από αυτές. 
Υπάρχει ένα κομμάτι στη ζωή μου που δεν 
θα ήθελα ποτέ μου να γνωρίσω», πρό-
σθεσε ο 33χρονος σήμερα Φελπς.
Παρότι παντρεμένος και πατέρας δύο 
παιδιών, ο Φελπς δηλώνει πως δεν έχει 
τελειώσει με την κατάθλιψη. «Προ δύο, 
τριών, εβδομάδων πέρασα μία τρομακτική 
κατάθλιψη. Και είναι κάτι που θα συνεχί-
σει να εισβάλει στη ζωή μου», πρόσθεσε ο 
Φελπς, εκμυστηρευόμενος πως η βοήθεια 
από τους θεραπευτές του και τη σύζυγό του 
αποδείχθηκε σημαντική.

Ο Φελπς θέλει να αφιερωθεί σε 
όσους πάσχουν από κατάθλιψη 
όπως κι ο ίδιος 

Οι Γερμανοί δουλεύουν 6 ώρες λιγότερες την 
εβδομάδα από τους «τεμπέληδες» Έλληνες! 

Ο
ι Γερμανοί περνούν λιγότερο 
χρόνο στη δουλειά τους σε σχέ-
ση με τους περισσότερους Ευ-
ρωπαίους εταίρους τους, όπως 

ανέφερε σήμερα ο γερμανικός όμιλος μέ-
σων ενημέρωσης RND, επικαλούμενος ε-
πίσημα στοιχεία.
Σύμφωνα με την απάντηση του γερμανι-
κού υπουργείου Εργασίας σε ερώτηση 
που είχε καταθέσει το κόμμα Die Linke, ο 
μέσος όρος των ωρών εργασίας ανά εβδο-
μάδα στη Γερμανία το 2017 ήταν 34,9 ώρες 
βάσει των επίσημων στοιχείων.
Ως εκ τούτου, οι Γερμανοί εργάστηκαν 
λιγότερο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο 
όρο των 36,4 ωρών καθώς και σε σχέση 
με πολλούς Νοτιοευρωπαίους γείτονές 
τους, που κάποιες φορές χαρακτηρίζονται 
τεμπέληδες από γερμανικά μέσα ενημέ-
ρωσης.
Η Ολλανδία (31,8 ώρες) και η Δανία (33,8 
ώρες) είναι οι μοναδικές δύο άλλες χώρες 
της ΕΕ με λιγότερες ώρες εργασίας ανά 
εβδομάδα συγκριτικά με τη Γερμανία.

Αντίθετα, οι Πολωνοί (39,4 ώρες), οι Βούλ-
γαροι (40 ώρες) και οι Έλληνες (40,7 ώρες) 
περνούν κατά μέσο όρο πολύ περισσότερο 
χρόνο στη δουλειά τους κάθε εβδομάδα. 
Τα ευρήματα προσέρχονται από ανάλυση 
των στοιχείων της Eurostat που πραγματο-
ποίησε το υπουργείο Εργασίας.
Μιλώντας σήμερα στο πρακτορείο Xinhua, 
ο Μαρκ Φάλακ από το Ινστιτούτο Οικο-
νομικών της Εργασίας (Institute of Labor 
Economics-IZA) στη Βόννη εξήγησε ότι η 
παρατηρούμενη μείωση στον μέσο όρο 
των ωρών εργασίας στη Γερμανία αντανα-
κλά εν μέρει το αυξανόμενο ποσοστό απα-
σχόλησης μεταξύ των γυναικών, που είναι 
πιθανότερο να εργαστούν με μερική απα-
σχόληση.
«Η Γερμανία μετατοπίζεται –πολύ αργό-
τερα απ’ ό,τι οι σκανδιναβικές χώρες ή 
η Ολλανδία– από τα νοικοκυριά με έναν 
μισθό σε έναν πιο ισότιμο διαχωρισμό 
της εργασίας, αλλά και πάλι είναι μάλλον 
απίθανο και οι δύο σύντροφοι να έχουν 
πλήρη απασχόληση», δήλωσε ο Φάλακ.
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Οι τελευταίες εξελίξεις στον 
εμπορικό πόλεμο των ΗΠΑ με την 
Κίνα, και τελευταία με την Τουρκία, 
ενδέχεται να οδηγήσουν στην 
αποκαθήλωση του αμερικανικού 
δολαρίου από την ηγεμονική του 
θέση παγκοσμίως.

Ε
άν η σταθερότητα ενός νομίσμα-
τος εξαρτάται από την εμπιστοσύ-
νη σε αυτούς που το εκδίδουν, τότε 
το δολάριο βρίσκεται σε επισφαλή 

θέση. Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ 
Τραμπ δίνει μάχη εναντίον του υπόλοιπου 
κόσμου. Εν μέσω εμπορικής κρίσης με την 
Κίνα, τα βάζει επιπλέον με τη Ρωσία και την 
Τουρκία.
Κι αυτές απαντούν χτυπώντας εκεί που 
πονάει τη Ουάσιγκτον: θέτουν εν αμφι-
βόλω την ηγετική θέση της χώρας σε ό,τι 
αφορά κατ’ αρχήν το νόμισμά της.
Η κυρίαρχη θέση του δολα-
ρίου είχε τις απαρχές της 
στις 14 Φεβρουαρίου του 
1945 επί του πολεμικού 
USS Quincy που είχε αγκυ-
ροβολήσει τότε σε αιγυπτι-
ακή πόλη κοντά στο Κανάλι 
του Σουέζ. Στην κοιλιά του 
πλοίου δημιουργήθηκε μια 
πρόχειρη αίθουσα υποδο-
χής με λίγες καρέκλες και τραπέζι για μια 
συνάντηση. Παρόντες στη συνάντηση ήταν 
ελάχιστοι.
Σε αυτόν τον χώρο ο πρόεδρος Ρούσβελτ 
υποσχέθηκε στον Σαουδάραβα υψηλό 
προσκεκλημένο του στρατιωτική προστα-
σία, και ο βασιλιάς Ιμπ Σαούντ δεσμεύ-
τηκε ότι όλες οι πετρελαϊκές συναλλαγές 
θα γίνονταν σε δολάρια. Ήταν μια στιγμή 
απεριόριστης τύχης για τις ΗΠΑ, δεδομέ-
νου ότι η ζήτηση για πετρέλαιο αυξήθηκε 
τα επόμενα χρόνια και μαζί της αυξήθηκε η 
ζήτηση για το αμερικανικό νόμισμα. Πολύ 
σύντομα όλες οι διεθνείς συναλλαγές εξε-
λίσσονταν με βάση το δολάριο. Αυτό γίνε-
ται μέχρι και σήμερα.
Το ΔΝΤ υπολογίζει ότι το 62% των συναλ-
λαγματικών αποθεμάτων στο κόσμο κρα-
τούνται σε δολάριο. Και για να έχουμε 
σύγκριση, σε ευρώ κρατείται το 20% των 
συναλλαγματικών αποθεμάτων, ενώ ακο-
λουθεί το γιεν και η λίρα Αγγλίας.
Η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ στήριξε αδι-
άλειπτα την πρωτοκαθεδρία του δολαρίου 
παγκοσμίως και φρόντιζε να υπάρχει πάντα 

ρευστότητα. Αυτή η ρευστότητα κάνει τους 
επενδυτές να θεωρούν το δολάριο υπήνεμο 
λιμάνι. Αυτό βέβαια μπορεί να οδηγήσει σε 
αλλοπρόσαλλες καταστάσεις.
Όταν μυρίζει μπαρούτι σε επενδύσεις σε 
άλλα νομίσματα, τότε στρέφονται οι επεν-
δυτές, μαζί με τις κεντρικές τράπεζες και τις 
επιχειρήσεις, προς το δολάριο. Αυτό συμ-
βαίνει ιδιαίτερα όταν απειλείται η παγκό-
σμια οικονομία. Τελευταία παραδείγματα 
ήταν η τελευταία κρίση στην ευρωζώνη 
και η συνεχής διαμάχη στο αμερικανικό 
Κογκρέσο αναφορικά με το ανώτατο όριο 
ανάληψης χρέους των ΗΠΑ.
Ο οικονομολόγος Μπάρι Αϊχενγκριν κάνει 
λόγο για ένα «ξεδιάντροπο» προνόμιο των 
ΗΠΑ. Παρόλα αυτά εναλλακτική δεν υπάρ-
χει, διότι τα ανταγωνιστικά του δολαρίου 
νομίσματα έχουν προβλήματα. Το ευρώ, 
σύμφωνα με τον Αϊχενγκριν, είναι νόμισμα 
χωρίς κράτος, και το κινεζικό ρενμπίμπι 
ένα νόμισμα με πολύ κράτος.

Με άλλα λόγια, όταν το 
ευρώ είναι ασθενές δεν 
υπάρχει κυβέρνηση που 
να φροντίζει για τη στα-
θερότητά του. Το κινεζικό 
αντίθετα ελέγχεται από 
την κινεζική ηγεσία και όχι 
από τις δυνάμεις της ελεύ-
θερης αγοράς. Στις ΗΠΑ 
είναι δύσκολο να γίνει 

λόγος για μια ελεγχόμενη κατάσταση.

Αμφιβολίες για την ουδετερότη-
τα της Fed
Ο πρόεδρος Τραμπ δεν διστάζει να κατη-
γορεί άλλες χώρες για χειραγώγηση των 
νομισμάτων τους και να δίνει αργότερα 
κατευθύνσεις νομισματικής πολιτικής στη 
δική του Κεντρική Τράπεζα μέσω tweet. 
Μέχρι τώρα η αμερικανική εκδοτική τρά-
πεζα ακολούθησε μια σταθερή και ανεπη-
ρέαστη πολιτική.
Αλλά από τότε που ο Λευκός Οίκος δίνει 
απροκάλυπτα οδηγίες και προβάλλει διεκ-
δικήσεις, για παράδειγμα σε ότι αφορά στα 
βασικά επιτόκια, υπάρχουν αμφιβολίες για 
την πολιτική ουδετερότητα της FED.
Οι θέσεις του Τραμπ είναι αντικρουόμε-
νες. Κάνει λόγο για μεγάλες εμπορικές 
συμφωνίες, οι οποίες όμως επί της ουσίας 
δεν εφαρμόστηκαν. Προκάλεσε εμπορική 
διαμάχη με την Κίνα, αβεβαιότητα με τη 
Ρωσία και τελευταία διένεξη με την Τουρ-
κία, που οδήγησε το νόμισμά της σε ελεύ-
θερη πτώση.

Ο εμπορικός πόλεμος απειλεί το 
δολάριο

Α
ύξηση του κατώτατου μισθού κατά 
34 φορές ανακοίνωσε ο πρόεδρος 
της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, 
εντάσσοντας στο μέτρο στο γενικό-

τερο πολιτικό σχεδιασμό για την ανάκαμψη 
της οικονομίας.
Αν και ο Μαδούρο δεν διευκρίνισε πότε θα 
ξεκινήσει η εφαρμογή του μέτρου, το κατώ-
τατο εισόδημα δεν αρκεί για να αγοράσει 
κάποιος ένα κιλό κρέας. Ο πληθωρισμός, 
σύμφωνα με το ΔΝΤ, ενδέχεται να φτάσει στη 
Βενεζουέλα και το 1.000.000% το τρέχον έτος.
Σύμφωνα με τον Μαδούρο, οι μισθοί θα συν-
δεθούν με την αξία του Petro, του κρυπτονο-
μίσματος που χρησιμοποιεί η Βενεζουέλας 
και με τη χρήση του οποίου ευελπιστεί ότι θα 
παρακάμψει την έλλειψη ρευστότητας και τις 
οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ.
Όπως ανακοίνωσε, κάθε Petro ισούται με 60 
δολάρια, βάσει της τιμής του βαρελιού πετρε-
λαίου της Βενεζουέλας.
«Καθόρισα τον κατώτατο μισθό, τις συντά-
ξεις και τη μισθολογική βάση με βάση τη μέση 
τιμή του Petro, στα 1.800 μπολίβαρ (εννοώ-
ντας το νέο νόμισμα, που έχει πέντε μηδενικά 
λιγότερα από το σημερινό)», ανακοίνωσε ο 
Μαδούρο σε ραδιοτηλεοπτικό του μήνυμα.

Με βάση την τιμή του σημερινού μπολίβαρ, 
το κατώτατο εισόδημα θα περάσει από τα 5,2 
εκατ. (λιγότερο από ένα δολάριο στην μαύρη 
αγορά, που κυριαρχεί στην οικονομία της 
χώρας) στα 180 εκατ. (περίπου 28 δολάρια). 
Η αναπροσαρμογή αυτή του 3.464% είναι η 
πέμπτη σε έναν χρόνο.
Ο Μαδούρο υποσχέθηκε στο μήνυμά του 
πως θα εφαρμόσει ένα αυστηρό πρόγραμμα 
«δημοσιονομικής πειθαρχίας» και ανακοί-
νωσε πως το κράτος θα αναλάβει για 90 ημέ-
ρες να καλύψει τη διαφορά από την αύξηση 
του κατώτατου μισθού για όλες τις «μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο να εξειδι-
κεύσει τον τρόπο που θα γίνει αυτό.
Επίσης, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας ανακοί-
νωσε ότι η χώρα του θα θεσπίσει μία ενική 
ισοτιμία εξωτερικών συναλλαγών, η οποία 
θα συνδεθεί με το κρυπτονόμισμα Petro που 
χρησιμοποιεί η κυβέρνηση.
Οι πολλαπλοί συναλλαγματικοί έλεγχοι, που 
θεσπίσθηκαν το 2003 προκειμένου να απο-
τρέψουν τη φυγή κεφαλαίων, θεωρούνται από 
τους οικονομολόγους ως κύρια αιτία για την 
οικονομική κατάρρευση της Βενεζουέλας, που 
πλήττει τη χώρα, οδηγώντας σε ελλείψεις σε 
τρόφιμα και φάρμακα.

Ο Μαδούρο αυξάνει τον κατώτατο 
μισθό κατά 34 φορές 

Καναδάς: Τρίτη θητεία στην 
πρωθυπουργία θα διεκδικήσει ο 
Τριντό

Ο 
πρωθυπουργός του Κανα-
δά Τζάστιν Τριντό ανακοί-
νωσε ότι θα είναι υποψή-
φιος για την πρωθυπουρ-

γ ία σ τ ις βουλευτ ικές εκλογές του 
φθινοπώρου 2019.
Ο Τζάστιν Τριν τό χρίσθηκε επισή-
μως υποψήφιος από το Φιλελεύ-
θερο Κόμμα στην εκλογική του περι-
φέρεια στο Παπινό, στο κέντρο του 
Μόντρεαλ, όπου εκλέγεται βουλευ-
τής από το 2008. Εχει επανεκλεγεί το 
2011 και το 2015.
Κατά την ομιλία του ενώπιον μελών 
του κόμματός του στο Μόντρεαλ λίγη 
ώρα αφού συμμετείχε στο Gay Pride 
της πόλης, ο καναδός πρωθυπουρ-
γός επανέλαβε ότι πρόθεσή του είναι 
να εφαρμόσει «θετική πολιτική».

«Η πίστη μου στην θετική πολιτική 
δεν έχει αλλάξει. Είμαι βαθιά πεπει-
σμένος ότ ι παρά την πόλωση που 
παρατηρούμε στον κόσμο, τον λαϊκι-
σμό, την πολιτική του φόβου και της 
διχόνοιας, το να παραμείνεις θετι-
κός, να συσπειρώνεις τους ανθρώ-
πους, να αναζητάς τα μέσα γ ια να 
επιμείνεις σ τ ις κοινές αρχές πέρα 
από τις διαφορές, είναι ο μόνος τρό-
πος για την οικοδόμηση μίας ισχυ-
ρότερης χώρας, ενός ισχυρότερου 
κόσμου».
Ο ηγέτης του Φιλελεύθερου Κόμ-
ματος υποσχέθηκε την μείωση του 
χάσματος ανάμεσα στους πλούσιους 
και τους φτωχούς και την βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου του πληθυ-
σμού των αυτοχθόνων.
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οικογένεια

Σ
ήμερα θα μιλήσουμε για τις δέκα 
βασικές αιτίες που συντελούν στη 
διάλυση του γάμου. Η ευχή μου κι η 
προσευχή μου είναι, καθώς θα συ-

ζητάμε αυτό το θέμα, ο καθένας μας να ε-
ξετάσουμε το δικό μας γάμο  και να δούμε 
μήπως είμαστε στην επικίνδυνη ζώνη. Αν 
ναι, θα σας παρότρυνα να κάνετε τα απα-
ραίτητα βήματα για να επανορθώσετε.
Η πρώτη αιτία είναι οι πολλές υποχρεώ-
σεις και η σωματική εξάντληση. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα επικίνδυνο για τα νεαρά ζευγά-
ρια. Μην προσπαθείτε να σπουδάζετε, να 
δουλεύετε, να έχετε μικρό παιδί, να έχετε 
φροντίδα σπιτιού, κι από πάνω να κάνετε 
και κάποια δική σας δουλειά. Οι γάμοι δια-
λύονται γιατί δεν υπάρχει χρόνος για να 
συσφίξουν τη σχέση τους. 
Μια άλλη αιτία που προκαλεί το διαζύ-
γιο είναι τα οικονομικά. Πολλά ζευγάρια 
πέφτουν στην παγίδα να ζουν πέρα από τις 
οικονομικές τους δυνάμεις. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα υπερβολικό χρέος που δημι-
ουργεί προστριβές πώς και πού ξόδεψαν 
τα χρήματα. Πάντα να ξοδεύετε λιγότερα 
απ’ όσα παίρνετε. Το εισόδημά σας πρέ-
πει να είναι πάντοτε μεγαλύτερο από τα 
έξοδά σας. 
Μια άλλη αιτία που απειλεί το γάμο είναι 
ο Εγωισμός. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώ-
πων στον κόσμο. Αυτοί που δίνουν κι 
αυτοί που παίρνουν. Ο γάμος ανάμεσα 
σε δύο άτομα που ξέρουν να δίνουν είναι 
ό,τι καλύτερο. Η τριβή είναι αναπόφευκτη 
ανάμεσα σ’ έναν που δίνει και σ’ έναν που 
παίρνει. Αν και οι δυο είναι από τα άτομα 
που μόνο παίρνουν μέσα σε λίγες εβδομά-
δες θα αλληλοσπαραχτούν. Ο εγωισμός δε 
θα αργήσει να καταστρέψει το ζευγάρι.
Μία άλλη αιτία που θέτει σε κίνδυνο το 
γάμο είναι η όχι καλή σχέση με τα πεθε-
ρικά. Αν είτε ο άντρας ή η γυναίκα δεν έχει 
απελευθερωθεί τελείως από τους γονείς 
του, το καλύτερο είναι να μη μείνουν κοντά 
τους. Μερικές μητέρες και μερικοί πατέ-
ρες δύσκολα δίνουν αυτονομία στα παιδιά 
τους, κι όταν μένουν κοντά τους δημιουρ-
γούνται προβλήματα με την παρέμβασή 
τους. 
Μία άλλη αιτία που απειλεί το γάμο είναι 
οι εξωπραγματικές προσδοκίες. Μερικά 
ζευγάρια παντρεύονται έχοντας στο μυαλό 
τους ανθόσπαρτα μονοπάτια, ωραία σπί-
τια και χαρές. Δεν υπάρχει περίπτωση να  

ανταποκριθεί σε τέτοιες προσδοκίες ένας 
γάμος ανάμεσα σε δύο άτομα με ανθρώπι-
νες αδυναμίες και ατέλειες. 
Μία άλλη αιτία που διαλύει το γάμο είναι 
ο υπερβολικός έλεγχος του ενός από τους 
δύο συζύγους σε βαθμό ασφυκτικό. Μ’ 
αυτόν τον τρόπο καταπνίγει τον άλλον και 
δεν αργεί να χαθεί η έλξη μεταξύ τους από 
την πολλή ασφυξία. Ένας τρόπος που εκδη-
λώνεται το φαινόμενο αυτό είναι η ζήλεια.   
Πολλοί γάμοι καταλήγουν στο διαζύγιο 
ύστερα από μία αποτυχία στον επαγγελ-
ματικό τομέα ή ακόμα ύστερα από μια 
επιτυχία. Η αποτυχία στη δουλειά έχει 
πολύ αρνητικές επιπτώσεις κυρίως στους 
άντρες. Το άγχος τους για θέματα οικο-
νομικής φύσεως μερικές φορές γίνεται 
αιτία θυμού, διαμάχης και σκηνών μέσα 
στο σπίτι. Απ’ την άλλη, είναι σχεδόν εξί-
σου επικίνδυνο να πετύχει κανείς και να 
ανεβεί ξαφνικά όπως κι αν αποτύχει στη 
δουλειά του. Μου αρέσει αυτό που έγραψε 
ο Σολομώντας στις Παροιμίες. «Φτώχεια 
και πλούτο μη δώσεις εις εμέ. Τρέφε με με 
αυτάρκη τροφήν».
Η επόμενη αιτία που διαλύεται ένας γάμος 
είναι όταν παντρεύονται σε νεαρή ηλι-
κία. Οι στατιστικές δείχνουν ότι τα κορί-
τσια που παντρεύονται στα 18 τους ή στα 
19 τους είναι μιάμισυ φορά πιο πιθανό να 
χωρίσουν από εκείνα που παντρεύονται 
στα 20 τους χρόνια. Οι πιέσεις της εφη-
βείας και το άγχος της έγγαμης ζωής σε 
νεαρή ηλικία δε συμβιβάζονται εύκολα.
Τέλος, η σεξουαλική απογοήτευση και 
αυτό που τη συνοδεύει, η απιστία, είναι 
ίσως οι μεγαλύτερες απ’ όλες τις αιτίες του 
διαζυγίου. Για να το αποφύγετε αυτό φρο-
ντίστε να ανανεώνετε τη σχέση σας και να 
γίνεστε ελκυστικοί ο ένας στον άλλον.
Και η τελευταία αιτία που απειλεί το γάμο 
και θα ήθελα να την αναφέρω είναι το 
πιοτό και η χρήση ναρκωτικών. Αυτά και τα 
δύο δεν καταστρέφουν μόνο το γάμο αλλά 
και τα άτομα που είναι αιχμάλωτά τους. 
Σήμερα αναφέραμε απλά δέκα αιτίες που 
απειλούν το γάμο. Στην πραγματικότητα 
όμως ο κατάλογος είναι ατέλειωτος. Αν 
θέλεις να τα καταφέρεις και να διατηρήσεις 
το γάμο σου ώστε να διαρκέσει, πρέπει να 
πάρεις το θέμα στα σοβαρά. Αν σοβαρευ-
τείς, τότε θα είσαι στο σωστό δρόμο που 
θα σε οδηγήσει σ’ έναν γάμο ισχυρό και σε 
μια ευτυχισμένη οικογένεια. 

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

ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝ 
ΤΟ ΓΑΜΟ

To παιδί μου και εγώ
Οι κανόνες της 

καλοκαιρινής ασφάλειας 

Τ
ο πρώτο πράγμα που πρέπει να θυμό-
μαστε είναι ότι αποφεύγουμε τον ήλιο 
μεταξύ 10 π.μ. και 3 μ.μ. επιλέγοντας 
τις σκιερές περιοχές όταν είμαστε έξω. 

Φορέστε στο μωρό καπέλο, γυαλιά ηλίου και 
ρούχα με καλή ύφανση. Μετά τους 6 μήνες, 
χρησιμοποιήστε αντηλιακό με δείκτη προστα-
σίας 30 και άνω με προστασία UVA και UVB. Αν 
το μωρό είναι μικρότερο, αποφύγετε τον ήλιο 
ή τουλάχιστον βάλτε ελάχιστο αντηλιακό στο 
εκτεθειμένο γυμνό δερματάκι του. Το αντηλι-
ακό πρέπει να εφαρμόζεται τουλάχιστον μισή 
ώρα πριν βγείτε έξω, ακόμα κι αν έχει συννε-
φιά, και να το ανανεώνετε κάθε 2 ώρες. Αν το 
μωρό πάθει έγκαυμα, θεραπεύστε το με κρύες 
κομπρέσες και αλόη.
Κρατήστε το παιδί δροσερό. Όσο η θερμο-
κρασία αυξάνεται, αρχίζει και η ανησυχία γιατί 
προκαλείται αφυδάτωση, κούραση και μυϊκοί 
πόνοι. Αν ένας άνθρωπος δεν ενυδατώνεται 
και δεν δροσίζεται, μπορεί να έχει ναυτία, εμε-
τούς, ζαλάδες και πονοκεφάλους. Αν προσέξετε 
κάτι τέτοιο στο παιδί σας, βάλτε το στη σκιά και 
φροντίστε να έχετε μαζί σας ένα σπρέι νερού. 
Τα βρέφη πρέπει να μένουν στον κλιματισμό 
γιατί είναι ακόμα πιο ευάλωτα στη ζέστη. Και 
φυσικά, δεν αφήνουμε ποτέ το παιδί μόνο του 
στο αυτοκίνητο.
Προσοχή στο νερό. Δυστυχώς, οι πνιγμοί 
είναι στα πρώτα αίτια θανάτου στα παιδιά. Η 
Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής υποστη-
ρίζει ότι οι γονείς δεν θα έπρεπε να πηγαίνουν 
τα παιδιά για μαθήματα κολύμβησης αν είναι 
κάτω των 4 ετών. Το βασικό είναι να τα επιβλέ-
πετε όποτε βρίσκονται μέσα στο νερό. Εξοπλι-
στείτε με τα σωστά μέτρα ασφαλείας και κάντε 
μαθήματα τεχνητής αναπνοής, σε περίπτωση 
που παραστεί ανάγκη.
Θωρακιστείτε απέναντι στα εγκαύματα. Τα 
μισά ατυχήματα με εγκαύματα συμβαίνουν στα 
παιδιά κάτω των 4 ετών, κάθε χρόνο. Κι αυτό 
συμβαίνει γιατί αφήνουμε τα παιδιά μόνα τους 
στην κουζίνα ή περνούν πολύ χρόνο στον ήλιο 
χωρίς την ανάλογη πρόληψη. Σε περίπτωση 
που συμβεί έγκαυμα πρώτου βαθμού, βάλτε 
το σημείο κάτω από τρεχούμενο κρύο νερό για 
5 με 10 λεπτά. Δεν χρειάζεται να βάλετε κρέμες 

ή πάγο γιατί αυτό θα καθυστερήσει την επού-
λωση. Τυλίξτε το σημείο με ένα πολύ χαλαρό 
και αποστειρωμένο ύφασμα και κρατήστε το 
καθαρό με νερό και σαπούνι. Τα εγκαύματα 
δεύτερου και τρίτου βαθμού είναι πιο βαθιά 
και θα πρέπει να πάτε άμεσα σε γιατρό.
Αποφύγετε τα δηλητηριώδη φυτά. Αν και 
αυτό το φαινόμενο δεν είναι τόσο συχνό στην 
Ελλάδα, υπάρχουν κάποια φυτά σε ορισμένες 
περιοχές για τις οποίες θα πρέπει να ενημερω-
θείτε από πριν, σε περίπτωση που επιλέξετε 
το μέρος για διακοπές. Αν το προλάβετε στα 
πρώτα 10 λεπτά, ξεπλύνετε καλά με νερό. Ενη-
μερώστε άμεσα τον παιδίατρο ή το κοντινότερο 
φαρμακείο.
Τσίμπημα μέλισσας. Τα αρώματα και τα 
ρούχα με σχέδια λουλουδιών έλκουν τις μέλισ-
σες, όπως και τα τρόφιμα ή τα ποτά. Αν το παιδί 
τσιμπηθεί, τρίψτε το σημείο με την άκρη μίας 
πιστωτικής κάρτας. Μπορείτε να βάλετε πάστα 
από νερό και μαγειρική σόδα ή κρύες κομπρέ-
σες. Τα σημάδια διαρκούν κάποιες μέρες, αλλά 
αν δείτε ότι το παιδί παρουσιάζει αλλεργική 
αντίδραση, επισκεφθείτε τον παιδίατρό σας.
Έντομα. Όταν είστε έξω, καλύψτε το παιδί με 
ελαφρύ ντύσιμο και κουνουπιέρα πάνω από 
το καρότσι. Τα αντικουνουπικά σπρέι ή απω-
θητικά πρέπει να εφαρμόζονται σε μεγαλύτερα 
παιδιά. Τα αντιισταμινικά προϊόντα είναι ο τρό-
πος ανακούφισης από το τσίμπημα των κου-
νουπιών.
Βουλωμένα αυτιά. Το παιδί μπορεί να το 
πάθει από το κολύμπι ή από την υπερβολική 
έκθεση σε μέρη με υγρασία. Μετά την παρα-
λία ή επίσκεψη σε πισίνα, στεγνώστε καλά την 
εξωτερική περιοχή των αυτιών. Αν προκύψει, 
θα χρειαστεί σταγόνες αντιβίωσης και να μείνει 
εκτός νερού για κάποιες μέρες.
Τροφική δηλητηρίαση. Χρειάζεστε ένα ψυγει-
άκι διακοπών για τις τροφές και να καθαρίζετε 
πολύ καλά τα ωμά φρούτα και λαχανικά. Σε 
περίπτωση που σας μείνει φαγητό, βάλτε το 
αμέσως στο ψυγείο και διατηρήστε καθαρές 
και αποστειρωμένες τις επιφάνειες της κουζίνας 
και του τραπεζιού. Ενημερώστε το γιατρό αν 
αρρωστήσει το παιδί και φροντίστε να ξεκου-
ραστεί και να ενυδατωθεί.



18 24 Αυγούστου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Τ
ην επόμενη φορά, που 
θα κλάψετε πάνω από έ-
να κρεμμύδι, σκεφτείτε ό-
τι είναι για καλό λόγο! Αν, 

δηλαδή, αναλογιστείτε τα τερά-
στια οφέλη του στην υγεία μας, 
τότε χαλάλι του τα δάκρυα που ρί-
χνουμε, κάθε φορά που το καθα-
ρίζουμε.
Άλλωστε, οι ευεργετικές του ιδι-
ότητες είναι γνωστές, ενώ η αξία 
του είχε εκτιμηθεί από αρχαιο-
τάτων χρόνων και συγκεκριμένα 
από τους Αιγύπτιους το 5000 π.Χ. 
Λέγεται, λοιπόν, ότι οι αρχαίοι 
Αιγύπτιοι λάτρευαν το κρεμμύδι, 
καθώς το σχήμα και οι ομόκε-
ντροι κύκλοι του συμβόλιζαν την 
αιωνιότητα. Στον Μεσαίωνα, χρη-
σιμοποιήθηκε στο ανταλλακτικό 
εμπόριο για την αγορά αγαθών 
και υπηρεσιών και προσφερό-
ταν και ως δώρο!

Είναι πλούσιο σε α-
ντιοξειδωτικά
Μπορεί να μην υπερ-
χειλίζει από βιτα-
μίνες και μέταλλα, 
όμως, είναι γεμάτο 
με αντιοξειδωτικά. 
Παρέχει δεκάδες δια-
φορετικούς τύπους αντιο-
ξειδωτικών, συμπεριλαμ-
βανομένης και της κου-
ερσετίνης μιας ισχυρής 
αν τ ιφλεγμονώδους 
ένωσης. Μάλιστα, τα 
εξωτερικά στρώματα 
ενός κρεμμυδιού αποτε-
λούν τη μεγαλύτερη αντιο-
ξειδωτική ασπίδα.

Προστατεύει από 
τον καρκίνο
Σε μια μελέτη που δημο-
σιεύθηκε στην American 
J o u r na l  o f  C l in i c a l 
Nutrition, οι ερευνητές εξέ-
τασαν πόσο συχνά πληθυσμοί 
στην Ιταλία και την Ελβετία κατα-
νάλωναν συνδυαστικά κρεμ-
μύδι και σκόρδο. Και διαπίστω-
σαν πώς όσο μεγαλύτερη ήταν η 
συχνότητα κατανάλωσής τους, 
τόσο μειωνόταν η τάση εμφάνι-
σης διαφόρων μορφών καρκίνου.

Βελτιώνει την πυκνότητα 
των οστών
Σχετική μελέτη σε γυναίκες άνω των 
50 ετών που βρίσκονταν στο στά-
διο της προεμμηνόπαυσης ή στο 
στάδιο της εμμηνόπαυσης κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι η κατανάλωση 
του κρεμμυδιού σχετίζεται με την 
υγεία των οστών. Συγκεκριμένα, οι 
γυναίκες που κατανάλωναν κρεμ-
μύδια πιο συχνά, είχαν καλύτερη 
οστική πυκνότητα και μικρότερο 
κίνδυνο καταγμάτων του ισχίου, σε 
σύγκριση με τις γυναίκες, που δεν 
έτρωγαν ποτέ κρεμμύδια.

Συμβάλλει στην καλύτερη 
πέψη
Αυτό συμβαίνει επειδή είναι πλού-
σιο σε ινουλίνη, ένα είδος ίνας που 
λειτουργεί ως πρεβιοτικό. Με λίγα 
λόγια, τα πρεβιοτικά χρησιμεύουν 

ως τρόφιμα για τα προβιοτικά 
και βοηθούν αυτά τα ευεργε-
τικά μικρόβια να ανθίσουν. Η 
ινουλίνη επίσης βοηθά στην 

πρόληψη της δυσκοιλιότη-
τας, βελτιώνει τη ρύθμιση 
του σακχάρου στο αίμα 

κι ενισχύει την απορρόφηση 
θρεπτικών ουσιών. Τέλος, 

είναι πιθανό να συμβάλ-
λει και στην απώλεια 
βάρους, περιορίζοντας 

την όρεξη.

Μπορεί να βοηθήσει στη 
μείωση της χοληστε-

ρόλης
Μια  ε νδ ια φ έ ρ ο υ σ α 
μελέτη εξέτασε υπέρβα-

ρες ή παχύσαρκες γυναί-
κες με σύνδρομο πολυκυστι-

κών ωοθηκών. Σε αυτήν την κλι-
νική δοκιμή, οι μισές γυναίκες 
είχαν μία διατροφή πλούσια 
σε ωμό κόκκινο κρεμμύδι και 

οι άλλες μισές μία διατροφή με 
μικρή έως και καθόλου, κατανά-

λωση κρεμμυδιού. Μετά από οκτώ 
εβδομάδες, οι ερευνητές βρήκαν 
μειώσεις στα επίπεδα χοληστερό-
λης και στις δύο ομάδες, αλλά η 
πτώση ήταν μεγαλύτερη (συμπε-
ριλαμβανομένης της μείωσης της 
«κακής» LDL χοληστερόλης) στις 
γυναίκες, που έτρωγαν κρεμμύδι.

Α
ντικαρκινικές ιδιότητες έχει η κατανάλωση λάχανων και μπρό-
κολων, τα οποία μειώνουν τον κίνδυνο για καρκίνο του παχέος 
εντέρου, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική μελέτη.
Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Φράνσις Κρικ του Λονδίνου, με 

επικεφαλής τη δρα Γκίτα Στόκινγκερ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση 
στο ιατρικό περιοδικό «Immunity», σύμφωνα με το BBC, ανακάλυψαν 
-μέσα από πειράματα σε ζώα και σε ιστούς μίνι-εντέρου στο εργαστή-
ριο- ότι αντικαρκινικές ουσίες παράγονται κατά την πέψη αυτών των 
λαχανικών.
Όπως το δέρμα, η εσωτερική επιφάνεια του εντέρου συνεχώς αναγεννιέ-
ται από βλαστοκύτταρα μέσω μιας διαδικασίας που παίρνει τέσσερις έως 
πέντε μέρες και η οποία μερικές φορές μπορεί να καταστεί ανεξέλεγκτη, 
με συνέπεια την πρόκληση φλεγμονής ή καρκίνου.
Η νέα μελέτη δείχνει ότι όταν κανείς τρώει λαχανικά και μπρόκολα, 
παράγονται χημικές ουσίες που, φθάνοντας στο παχύ έντερο, επιδρούν 
θετικά στα βλαστικά κύτταρα και προστατεύουν την εσωτερική επιφά-
νειά του, έτσι ώστε να ανανεωθεί χωρίς πρόβλημα.
Η διατροφή των πειραματόζωων (ποντικιών) με δίαιτες πλούσιες σε 
αυτές τις ουσίες προστάτευσε τα ζώα από καρκίνο του εντέρου, ακόμη 
και όταν διέθεταν στο DNA τους γονίδια υψηλού κινδύνου για τη νόσο. 
Χωρίς την ίδια διατροφή, τα πειραματόζωα αυτά πάθαιναν τελικά καρ-
κίνο. Όταν όμως τα πειραματόζωα άρχισαν την προστατευτική δια-
τροφή, σταματούσε η εξάπλωση των καρκινικών όγκων.
«Αιτία για αισιοδοξία» χαρακτήρισε τα ευρήματα η δρ Στόκινγκερ και 
πρόσθεσε ότι υπάρχουν σίγουρα λόγοι για να τρώει κανείς περισσότερα 
λάχανα και μπρόκολα.

Γ
ια αρκετούς ανθρώπους η 
ναυτία είναι μέρος της ζω-
ής τους όταν ταξιδεύουν, 
για άλλους είναι πιο σπάνιο 

φαινόμενο, αλλά αυτή η αίσθηση 
τάσης για εμετό –αλλά και ο ίδιος 
ο εμετός– είναι φυσιολογικές α-
ντιδράσεις του οργανισμού σε δι-
αταραχές του στομαχιού.
Μπορεί να οφείλεται σε διά-
φορα αίτια, όπως ίωση, τροφική 
δηλητηρίαση, ταξίδι ή εγκυμο-
σύνη, αλλαγή περιβάλλοντος και 
συνηθειών κ.λπ. Αν δεν υποδει-
κνύει πιο σοβαρό πρόβλημα –
καρδιακή προσβολή, νεφρικές ή 
ηπατικές διαταραχές κ.ά.–, μπο-
ρείς να ανακουφιστείς προσω-
ρινά από αυτή δοκιμάζοντας μία 
από τις ακόλουθες εναλλακτικές 
θεραπείες. Ναυτία αντιμετώπιση:

Τζίντζερ το θαυματουργό
Σε οποιαδήποτε μορφή του (ωμό, 
σε τσάι, σε ρόφημα) είναι ικανό 
να νικήσει τη
ναυτία προτού καν ξεκινήσει η 
«μάχη». Γιατί; Σύμφωνα με τον 
Μichael T. Murray, συγγραφέα 
του βιβλίου The complete book 
of juicing, πρόκειται για μία από 
τις πιο γνωστές παραδοσιακές 
θεραπείες για τα γαστρικά προ-
βλήματα και καταπραΰνει το 
πεπτικό σύστημα.
«Το τζίντζερ θεωρείται ο βασιλιάς 
των τροφών κατά της ναυτίας»
• Με χυμοθεραπεία. Ο ίδιος 
συστήνει ένα μείγμα χυμών για 
την καταπολέμηση της ναυτίας 
από μία φέτα φρέσκου τζίντζερ 
(πάχους 0,5 εκ.), 1 μήλο και 4 
καρότα.
• Με βοτανοθεραπεία. Για την 
ήπια ναυτία, προτίμησε ρόφημα 
τζίντζερ, όπως
αναφέρεται στο βιβλίο Νέες Επι-
λογές Φυσικής Θεραπείας (Εκδό-
σεις Αλκυών). Ρίξε ένα κομμάτι 
φρέσκο τζίντζερ σε φλιτζάνι, σκέ-
πασέ το με βραστό νερό, μού-
λιασέ το για 10′ και άσε το να κρυ-
ώσει πριν το πιεις.
• Από το φαρμακείο. Αν έχεις πιο 
έντονη ναυτία, χρειάζεσαι ισχυ-
ρότερη δόση τζίντζερ. Στα φαρ-
μακεία θα βρεις μη συνταγογρα-
φούμενα φάρμακα με συμπυ-
κνωμένο τζίν τζερ (αν είσαι 
έγκυος, συμβουλεύσου το για-
τρό σου).

Ναυτία: Οι 
εναλλακτικές 
θεραπείες Τα λάχανα και τα μπρόκολα 

μειώνουν τον κίνδυνο για 
καρκίνο του εντέρου

Κρεμμύδι: Τα θρεπτικά 
συστατικά που το 
καθιστούν ωφέλιμο

υγεία

-Είναι πολύ θρεπτικό
-Ενυδατώνει το πρόσωπο και ενι-
σχύει τα μαλλιά
Το αβοκάντο έχει αντιοξειδωτικά 
στοιχεία και βοηθάει στην πλήρης 
ενυδάτωση του προσώπου, αλλά 
και του σώματος. Αντίστοιχα ευεργε-
τικό είναι και για τα μαλλιά μας. Βοη-
θάει στην επανόρθωση της τρίχας και 
πραγματικά στο λέω μπορεί να κάνει 
θαύματα στο κεφάλι σου- ειδικά για 
μας με την λεπτή τρίχα.
-Έχει πολλά ωφέλιμα λιπαρά
Είναι πλούσιο σε Ω9 λιπαρά και βοη-
θάει στην μείωση της χοληστερόλης, 
στα καρδιαγγειακά προβλήματα και 
βοηθάει τα άτομα που πάσχουν από 
διαβήτη. Τέλος, λόγω των ινών που 
έχει, βοηθάει πολύ στη δυσκοιλι-
ότητα. Έρευνες έχουν δείξει ότι ένα 
αβοκάντο την ημέρα, τα προβλήματα 
τα κάνει πέρα. Μιλάμε για ένα super 
food (υπέρ τροφή δηλαδή), όπως 

είναι και το ιπποφαές.
-Το λάδι του έχεις αντιγηραντικές ιδι-
ότητες
Πριν πέσεις για ύπνο το βράδυ, σε ένα 
βαμβακάκι ρίξε λίγες σταγόνες από 
λάδι αβοκάντο και άπλωσε το απαλά 
στο πρόσωπο σου. Οι αντιοξειδω-
τικές του ιδιότητες είναι ο σύμμαχος 
σου κατά της αντιγήρανσης. Οπότε, 
πριν ξεκινήσεις να σκέφτεσαι ποια 
ακριβές κρέμες να διαλέξεις, στρέ-
ψου αρχικά στο λάδι από αβοκάντο.
-Μέχρι και το κουκούτσι του είναι 
ευεργετικό
Το κουκούτσι από το αβοκάντο το 
χρησιμοποιούν οι εταιρείες καλ-
λυντικών για να φτιάξουν τα προϊό-
ντα τους. Από ότι καταλαβαίνεις δεν 
υπάρχει κάποιο άχρηστο ή μη ωφέ-
λιμο συστατικό πάνω στο αβοκάντο. 
Το κουκούτσι περιέχει τις απαραίτη-
τες βιταμίνες που χρειαζόμαστε για 
την ενυδάτωση του δέρματος.

5 ωφέλιμες ιδιότητες του 
αβοκάντο!
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Φ
ανερώνουμε στους άλλους αυτό 
που είμαστε για τον εαυτό μας. Οι 
εκφράσεις μας, ο λόγος μας, ανα-
βλύζουν από τον μέσα μας κόσμο 

με αλήθεια και γνησιότητα, αυθόρμητα και 
ειλικρινά, με ακρίβεια και συνέπεια. Είμαστε 
καθαροί και ακέραιοι δείχνοντας προς τα έ-
ξω το πρόσωπό μας. Στην αντίθετη περίπτω-
ση φανερώνουμε μία κατασκευή που έγινε 
για να κρύψει στους άλλους ό,τι είμαστε για 
τον εαυτό μας ή για να σκεπάσει το μέσα μας 
κενό. Τότε δεν υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ ε-
ξωτερικής επιφάνειας και εσωτερικού είναι. 
Αυτό που δείχνουμε δεν είναι το πρόσωπο 
αλλά το προσωπείο μας.
Κανείς δεν μπορεί να δει και ν’ακούσει τι 
γίνεται στην ψυχή μας, κατ’ανάγκη στέκεται 
σ’εκείνο που δείχνουμε. Δεν υπάρχει άμεση 
επικοινωνία με τους συνανθρώπους. Για να 
τους καταλάβουμε και να μας καταλάβουν 
πρέπει κι εμείς κι εκείνοι να ́ ΄φανερωθούμε` :̀ 
Να εξωτερικεύσουμε συμβολικά – με μορ-
φασμό, χειρονομία, λόγο – αυτό που αισθα-
νόμαστε, σκεπτόμαστε ή θέλουμε, αυτό που 
ζούμε μέσα μας. Ο,τι φανερώνουμε μπορεί 
να είναι αληθινή απεικόνιση πραγματικών 
βιωμάτων αλλά μπορεί να είναι και ψεύτικη, 
απατηλή κατασκευή, προσποίηση και υπο-
κρισία. Μπορεί να είναι προθήκη, βιτρίνα, 
όπου εκθέτουμε σε κοινή θέα σκέψεις που 
δεν κάνουμε, αισθήματα που δεν νιώθουμε, 
επιθυμίες που δεν έχουμε. Εκθέτουμε το 
προσωπείο μας.
Παλιότερα φορούσαμε τη μάσκα για να γιορ-
τάσουμε τις Απόκριες. Ηταν ένα ξέδωμα, 
έκρηξη χαράς, εκτόνωση. Φοράς τη ...μου-
τσούνα και γίνεσαι άλλος, όχι ο καθημερι-
νός. Αφήνεις ελεύθερη τη φαντασία σου για 
ευχαρίστηση, συγκίνηση, ψυχαγωγία. Με 
ανώδυνα ψέμματα και ψεύτικο πρόσωπο 
διαλύεις για λίγο την πλήξη σου. Κατασκευ-
άζεις μία εικόνα πλαστική που εντυπωσιάζει 
όσους την βλέπουν με τα μάτια της φαντα-
σίας. Η ́ ΄αλήθεια`` κακοποιείται άσχημα αλλά 
χωρίς κακή πρόθεση, απλώς για διασκέ-
δαση. Τώρα όμως τα προσωπεία είναι καθη-

μερινά. Πολλοί κρύβονται κάθε μέρα πίσω 
από μία μάσκα. Αλλοτε υποκρινόμαστε μιά 
φορά το χρόνο. Ισως τώρα αν όλο το χρόνο 
παριστάνουμε πώς είμαστε κάτι άλλο από 
αυτό που μπορούμε και θέλουμε, πρέπει 
τις Απόκριες να μασκαρευόμαστε αυτό που 
είμαστε πραγματικά: Να αποκαλύπτουμε τον 
πραγματικό μας εαυτό, γυμνό και απροκά-
λυπτο. Χωρίς μάσκα. Αραγε έχει μείνει πρό-
σωπο;
Μερικές φορές οι τίτλοι, το επάγγελμα και 
η θέση μέσα στο κοινωνικό σύνολο επιβάλ-
λουν στο άτομο μία προσαρμογή που φτάνει 
έως το σημείο να γίνεται ό,τι προσδοκούν 
οι άλλοι ή ό,τι θέλει να βλέπουν οι άλλοι. Τα 
στερεότυπα εμποτίζουν τον χαρακτήρα και 
τον φτιάχνουν κατ’εικόνα και ομοίωση  του 
αντίστοιχου πρότυπου, π.χ. ο κύριος καθη-
γητής. Εκείνος που θα μπορέσει να διατη-
ρήσει μία ιδιορρυθμία, τον προσωπικό του 
τόνο, θα πρέπει να έχει ασυνήθιστες ψυχι-
κές δυνάμεις. Αλλες φορές η μάσκα φοριέ-
ται με ηθοποϊία. Η εξωτερική συμπεριφορά 
είναι μια αδεια φόρμα. Αποκρύπτονται τα 
αληθινά εσωτερικά γεγονότα του ψυχικού 
κόσμου. Σκόπιμα αλλάζει η πρόσοψη, με 
υποκρισία και ψεύτικη έκφραση, προσφέ-
ροντας πολλές υπηρεσίες στον κάτοχό της. 
Ακόμα είναι δυνατόν η μάσκα να φοριέται 
με ειλικρίνεια και τίμιες προθέσεις όμως το 
βάθος της ψυχής δεν παρακολουθεί και εσω-
τερικά υπάρχει κενό.
 Ο Nietzsche, γερμανός φιλόσοφος και πρό-
δρομος του υπαρξισμού, διατύπωσε μία 
μεγάλη αλήθεια: Οσο μεγαλύτερη είναι η 
ουσία της πραγματικότητας και η δημιουρ-
γική δύναμη του ανθρώπου, τόσο περισ-
σότερο αναπηδάει από τα μέσα προς τα 
έξω η φυσιογνωμία του. Οταν είναι μικρή 
η δημιουργική δύναμη, η προσωπικότητα 
διαπλάσσεται από τα έξω προς τα μέσα και 
διαμορφώνεται κατω από την επίδραση της 
παράδοσης, του είδωλου του παρελθόντος, 
της κοινωνίας και της κοινής γνώμης.
Ο άνθρωπος έχει μεγάλη ικανότητα και 
εφευρετικότητα να ψευτίζει τα πράγματα 

γύρω του και τον ίδιο τον εαυτό του. Οταν 
γνωρίζουμε το αληθινό μας πρόσωπο και 
πλουτίζουμε τον εσωτερικό μας κόσμο δυνα-
μώνουμε και γινόμαστε στερεώτεροι. Η ηθο-
ποϊία αρχίζει να μας στενοχωρεί και να μας 
ντροπιάζει. Αναζητούμε την ελευθερία μας 
στην αλήθεια, στο φανέρωμα του γνήσιου 

εαυτού μας. Είναι δύσκολο να κυκλοφορείς  
χωρίς μάσκα και λίγοι καταφέρνουν να νική-
σουν σ’αυτόν τον αγώνα. Οι περισσότεροι 
πεθαίνουν χωρίς να γνωρίσουν ούτε οι ίδιοι 
το αληθινό πρόσωπό τους.

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

ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΑΝΙΑΣ ΜΕΣΙΣΚΛΗ
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ιστορίες

Η 
μουσική είναι κάτι μαγικό. Ο δημιουργός της 
προσπαθεί να εξωτερικεύσει αυτό που έχει μέ-
σα στο μυαλό και την ψυχή του. Και αυτό ακρι-
βώς το σημείο είναι που πολλές φορές δημι-

ουργεί παρεξηγήσεις σχετικά με τις προθέσεις του.
Τι ακριβώς θέλει να πει; Πόσες και πόσες φορές που 
ακούμε ένα τραγούδι δεν έχουμε αναρωτηθεί για το ποιο 
είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει ο δημιουργός ή 
κάτω από ποιες συνθήκες έγραψε ένα τραγούδι.

Ο Μάρκος Βαμβακάρης και η Φραγκοσυρια-
νή του
Είναι σίγουρο πως όποιος έχει ακούσει τη «Φραγκοσυ-
ριανή» του... πατριάρχη του ρεμπέτικου, Μάρκου Βαμ-
βακάρη, θα έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως ο δημι-
ουργός μιλάει για κάποιον μεγάλο του έρωτα, κάποια 
γυναίκα που σημάδεψε τη ζωή του.
Λογικό, αν διαβάσει κανείς τους στίχους. Η αλήθεια, 
ωστόσο, είναι λίγο διαφορετική. Στην πραγματικότητα 
όλος αυτός ο ερωτικός ύμνος του μεγάλου ρεμπέτη γρά-
φτηκε μετά από μια και μοναδική... ματιά! Ναι, ήταν 
αρκετή. Ο ίδιος ο Μάρκος ο Βαμβακά-
ρης έχει αποκαλύψει το πως του είχε 
έρθει η έμπνευση.
«Εγώ, όταν έπαιζα και τραγουδούσα, 
κοίταζα πάντα κάτω, αδύνατο να κοι-
τάξω τον κόσμο, τα έχανα. Εκεί όμως 
που έπαιζα, σηκώνω μια στιγμή το 
κεφάλι και βλέπω μια ωραία κοπέλα. 
Τα μάτια της ήταν μαύρα. Δεν ξανα-
σήκωσα το κεφάλι, μόνο το βράδυ 
την σκεφτόμουν, την σκεφτόμουν... 
Πήρα, λοιπόν, μολύβι κι έγραψα πρό-
χειρα: Μία φούντωση, μια φλόγα έχω 
μέσα στην καρδιά Λες και μου ‘χεις 
κάνει μάγια Φραγκοσυριανή γλυκιά... 
Ούτε και ξέρω πως την λέγανε ούτε κι 
εκείνη ξέρει πως γι’ αυτήν μιλάει το 
τραγούδι. Όταν γύρισα στον Πειραιά, 
έγραψα τη Φραγκοσυριανή».

Η στιχουργός του «όταν κοι-
τάς από ψηλά» και η χούντα
Αντιστασιακό τραγούδι το «όταν κοι-
τάς από ψηλά»; Ακούγεται περίεργο αλλά ναι.
Στιχουργός του τραγουδιού που άψογα ερμήνευσε ο 
Κώστας Χατζής (που έχει γράψει τη μουσική) είναι η 
Σώτια Τσώτου η οποία εμπνεύστηκε όταν ήταν εν πτήσει 
από Αθήνα για Θεσσαλονίκη. Αιτία για αυτή την εσωτε-
ρική μετανάστευση της δημιουργού ήταν η επιβολή του 
πραξικοπήματος και το κλείσιμο από το καθεστώς της 
εφημερίδας «Ελευθερία» που δούλευε τότε η Τσώτου 
ως πολιτική ρεπόρτερ. Όντας άνεργη η νεαρή δημοσιο-
γράφος αποφάσισε να φύγει από την Αθήνα για να ψάξει 
να βρει την τύχη της στη Θεσσαλονίκη, δουλεύοντας στο 
συγκρότημα Βελλίδη που εξέδιδε τις εφημερίδες Μακε-
δονία και Θεσσαλονίκη.
Όταν έφτασε στο... στρατοκρατούμενο αεροδρόμιο 
του Ελληνικού, ωστόσο, την περίμενε μια δυσάρεστη 
έκπληξη. Συνελήφθη, πέρασε από εξονυχιστικό έλεγχο 
και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε αυστηρότατη ανά-
κριση που κράτησε πολλές ώρες με αποτέλεσμα να χάσει 
την πτήση της. Όταν τα όργανα της χούντας δεν βρήκαν 
τίποτα επιβαρυντικό σε βάρος της, αφέθηκε ελεύθερη 
και πήρε το επόμενο αεροπλάνο.  Όταν αυτό απογειώ-
θηκε, σχεδόν ήρεμη και ανακουφισμένη κοίταξε από το 
παράθυρο και σκέφτηκε πως αυτοί που πριν την ταλαι-
πώρησαν τώρα που τους κοιτάς από ψηλά «μοιάζουν με 
μυρμήγκια και τα σπίτια με σπιρτόκουτα»!
Το «Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας» που λίγο έλειψε να πετα-
χτεί στα σκουπίδια
Οι πρώτες πενιές του θρυλικού ζεϊμπέκικου ακούστη-
καν από τον τζουρά του παλιού ρεμπέτη Γιώργου Μου-
φλουζέλη. Ο Μάνος Λοϊζος, ωστόσο, ήθελε το κάτι παρα-

πάνω. Πείθει τον Θανάση Πολυκανδριώτη να αφήσει το 
μπουζούκι του και να πάρει και αυτός έναν παλιό τζουρά 
και να συμμετάσχει. Εκείνο το όργανο, όμως, ήταν τόσο 
παλιό που πλέον δεν μπορούσε να κουρδιστεί και τα 
φάλτσα διαδέχονταν το ένα το άλλο. Όλοι, λοιπόν, άρχι-
σαν να τα παρατάνε και να λένε πως το τραγούδι δεν πρό-
κειται να «βγει» και πως καλό θα ήταν ο Λοϊζος να προ-
χωρήσει στο επόμενο. Ο Πολυκανδριώτης παρατάει τον 
παλιό τζουρά και όλα δείχνουν να είναι στον αέρα.
Ο Μάνος Λοϊζος, ωστόσο, δεν ήταν ένας συνηθισμένος 
άνθρωπος. Αποφασίζει με τη βοήθεια ενός τετρακάνα-
λου που υπήρχε στο στούντιο να γράψει το τραγούδι 
κομμάτι- κομμάτι. Έγραφαν το τραγούδι όσο ο τζουράς 
ήταν κουρδισμένος. Όταν ξεκουρδιζόταν σταματούσαν. 
Τον ξανακούρδιζαν και συνέχιζαν. Έτσι το τραγούδι γρά-
φτηκε επί της ουσίας με τη βοήθεια του... μοντάζ!

Ο μελαγχολικός «Αύγουστος» του Παπάζο-
γλου και ο ανεκπλήρωτος έρωτας
Στα τέλη Ιουνίου του 1978 σημειώθηκε ο φονικός σει-
σμός στη Θεσσαλονίκη. Πολλοί άνθρωποι, σκοτώθη-

καν και άλλοι τόσοι έμειναν άστεγοι. Ένα από τα σπίτια 
που υπέστησαν ζημιές ήταν και εκείνο που έμενε ο Νίκος 
Παπάζογλου με την οικογένεια του. Αυτό σε συνδυασμό 
με την έντονη σεισμική ακολουθία ανάγκασαν τον Παπά-
ζογλου να προτείνει στη γυναίκα του να πάρει τη νεογέν-
νητη τότε κόρη τους και να πάνε να μείνουν σε συγγενείς 
τους στις ΗΠΑ  μέχρι να εκτονωθεί το φαινόμενο και ταυ-
τόχρονα να κάνουν τις διακοπές τους. Ο ίδιος θα παρέ-
μενε πίσω.
Τον Αύγουστο ο Διονύσης Σαββόπουλος καλεί τον Παπά-
ζογλου να περάσουν μερικές ημέρες χαλάρωσης στο εξο-
χικό του στο Πήλιο. Ο Παπάζογλου δέχεται. Εκεί ανάμεσα 
στους πολλούς φιλοξενούμενους του Νιόνιου υπήρχε 
και μια κοπέλα που τον «μάγεψε». Ο Παπάζογλου την 
ερωτεύτηκε αλλά οι τύψεις για τη γυναίκα του και το νεο-
γέννητο παιδί τους δεν τον άφηναν να παραδοθεί στο 
πάθος του. Έτσι, αποφασίζει να φύγει από το Πήλιο και 
να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας πάνω από 
έναν δυνατό έρωτα, την οικογένεια του.
Στο δρόμο της επιστροφής οι σκέψεις και η μελαγχολία 
για έναν έρωτα που ήταν καταδικασμένος να μείνει ανεκ-
πλήρωτος είχαν πλημμυρίσει το μυαλό του. Η... μαγιά 
είχε ήδη βρεθεί: «Σ’ αγαπάω μα δεν έχω μιλιά να στο πω, 
κι αυτό είναι ένας καημός αβάσταχτος, λιώνω στον πόνο 
γιατί νιώθω κι εγώ, ο δρόμος που τραβάμε είναι αδιά-
βατος»!

Η τραγική ιστορία πίσω από ένα από τα πιο 
γνωστά τραγούδια του Καλδάρα
Είναι η εποχή που ο Απόστολος Καλδάρας δημιουργεί τη 

μία επιτυχία μετά την άλλη. Μια σοβαρή ασθένεια που 
ταλαιπωρούσε την κόρη του (αργότερα αυτή η αρρώστια 
θα της στερήσει τη ζωή), ωστόσο, δεν αφήνει τον συν-
θέτη να «καθαρίσει» το μυαλό του.
Μαζί με την Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου έχουν βάλει 
τις βάσεις ώστε να γράψουν το «λίγο- λίγο θα με συνη-
θίσεις». Ο Καλδάρας έχει στα χέρια του ένα εξαιρετικά 
δυνατό κουπλέ αλλά του λείπει ένα -αντίστοιχης δυνα-
μικής- ρεφρέν. Το μυαλό του, ωστόσο, έχει κολλήσει. 
Μαζί με τον Μιχάλη Μενιδιάτη που αργότερα θα το τρα-
γουδήσει προσπαθούσαν να βρουν το κατάλληλο. Ξαφ-
νικά ο Καλδάρας γυρνάει στον Μενιδιάτη και του λέει «το 
βρήκα».
Λίγες στιγμές αργότερα του τραγουδάει: «τι θα γίνω μες 
τη ζωή, αν ξυπνήσω ένα πρωί και κοιτάξω την αγκαλιά 
μου από μέσα να λείπεις εσύ…»! Ο συγκεκριμένος στίχος 
ακόμα και σήμερα τραγουδιέται ως ένας από τους πλέον 
ερωτικούς. Η αλήθεια, ωστόσο, είναι πως ο Καλδάρας 
τον έγραψε έχοντας στο μυαλό του πως είναι πιθανόν να 
χάσει το παιδί του.

Το «παπάκι» του Άσιμου που 
ηχογραφήθηκε «μυστικά»
Ένα από τα πιο ευαίσθητα ελληνικά 
τραγούδια, έχει γραφτεί από έναν 
από τους πιο ευαίσθητους καλλιτέ-
χνες. Για την ακρίβεια δεν είναι τρα-
γούδι αλλά νανούρισμα. Αυτό, όμως, 
είναι μάλλον γνωστό για το συγκινη-
τικό «έχω ένα παπάκι» του Νικόλα 
του Άσιμου.
Αυτό που δεν είναι τόσο γνωστό είναι 
το ότι ηχογραφήθηκε... «μυστικά»! Το 
νανούρισμα, αυτό, λοιπόν, το τραγου-
δούσε ο Άσιμος στην κόρη του όταν 
την κοίμιζε στο θρυλικό υπόγειο της 
Αραχώβης 41 στα Εξάρχεια. Δεν είχε 
σκοπό να το ηχογραφήσει. Η Χάρις 
Αλεξίου ήταν αυτή που τον παρακά-
λεσε να το κάνει πρόβα στο στούντιο.
Ο Άσιμος δέχθηκε και ο ηχολήπτης 
άρχισε να το γράφει... διακριτικά. Ο 
Άσιμος μαγεύτηκε από την ερμηνεία 
της Αλεξίου, άνοιξε την πόρτα, μπήκε 

μέσα στον χώρο της ηχογράφησης και άρχισε να περπα-
τάει πίσω από την Αλεξίου. Ξαφνικά άρχισε να την συνο-
δεύει, βουρκωμένος. Δακρυσμένη ήταν και η Χαρούλα 
Αλεξίου και με τον μαγικό αυτό τρόπο η «αυθαιρεσία» 
του ηχολήπτη πέρασε στην ιστορία ως ένα από τα πιο 
συγκινητικά ελληνικά τραγούδια.

«Στης Λαρίσης το ποτάμι» και το χαρτί υγεί-
ας
Ίσως η πιο αστεία ιστορία είναι αυτή που περιγράφει τον 
τρόπο που ο Γιώργος Μητσάκης εμπνεύστηκε και κυρίως 
κατέγραψε, αρχές της δεκαετίας του 1960, το τραγούδι 
«στης λαρίσης το ποτάμι»!
Ο λαϊκός συνθέτης βρίσκεται με τη σύντροφό του στο 
αεροδρόμιο του Ελληνικού και μιλάνε περί ανέμων και 
υδάτων. Η συζήτηση κάποια στιγμή φτάνει στη Λάρισα 
και τον Πηνείο. Με την πάροδο του χρόνου ο Μητσάκης 
ζητάει συγγνώμη από τη συνοδό του και πάει στην του-
αλέτα.
Εκεί του έρχεται η έμπνευση. Χαρτί όμως δεν υπάρχει. 
Όχι από αυτά που συνήθως γράφουμε, τέλος πάντων. Ο 
Μητσάκης δεν χάνει την ψυχραιμία του και παίρνει ένα 
κομμάτι από το χαρτί υγείας. Εκεί γράφει τους βασικούς 
στίχους (ρεφρέν και κουπλέ) και χαρούμενος βγαίνει από 
τη τουαλέτα!
Δείχνει τη δημιουργία του στη σύντροφό του και εκείνη 
γελώντας του λέει «εκεί πού ήσουν, τι άλλο θα μπορού-
σες να γράψεις»; Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1963 και 
παρά τις ομολογουμένος περίεργες συνθήκες κάτω από 
τις οποίες γράφτηκε έγινε μεγάλη επιτυχία.

Άγνωστες ιστορίες πίσω από αγαπημένα ελληνικά τραγούδια
ΠΗΓΗ: NEWSBEAST.GR
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Τι είναι τέλος πάντων η διαφθορά?
Τα τελευταία χρόνια  ειδικά τα επτά χρόνια της κρίσης 
στην Ελλάδα ακούμε συνέχεια για την επιδημία της δια-
φθοράς στην Ελλάδα και αλλαχού.
Μα τι είναι τέλος πάντων πραγματικά διαφθορά;
Πολλοί το νοιώθουν, το αντιλαμβάνονται αλλά έχουν 
δυσκολία να το προσδιορίσουν και να το ελαφρώσουν . 
Οι περισσότεροι σκέπτονται διεφθαρμένους πολιτικούς 
που «κλέβουνε» όχι γιατί τους έπιασαν αλλά το παίρ-
νουν σαν δεδομένο και εξ ορισμού ότι «όποιος έχει το 
μέλι στα δάκτυλά του το γλύφει».
Θα κάμνω μια προσπάθεια να προσδιορίσω τη δια-
φθορά πιο συγκεκριμένα.  
Πρώτα απ’ όλα υπάρχει η πολιτική διαφθορά.  Η πολι-
τική διαφθορά αφορά εκτροπή δημόσιων πόρων σε 
ιδιωτικά συμφέροντα. Δηλαδή κοστο-
λογείται  ένα δημόσιο έργο στα 20 εκα-
τομμύρια και το τιμολόγιο κόβεται στα 
40 εκατομμύρια για να πληρωθούν με 
μίζες  οι πολιτικοί που αποφάσισαν 
να  δώσουν το έργο σε ένα συγκεκρι-
μένο εργολάβο με διάφορους μεσάζο-
ντες, έτσι ο φορολογούμενος με τους 
φόρους πλήρωσε διπλή τιμή επιβα-
ρυμμένος το έξτρα κόστος χωρίς καμία 
ωφέλεια.  
Η Δωροδοκία είναι ένα άλλο πρό-
σωπο της διαφθοράς. Χρησιμοποιεί-
ται ως μέσο συναλλαγής οπού για να 
διεκπεραιω μια δουλειά έστω και αν 
πληρώνουμε ένα το μισθό μου γι’ αυτό 
ζητάω ένα παραπανιστό μπαξίσι.  Πολ-
λές φορές λέγεται και «γρηγοροσημο» 
γιατί ο (Δημόσιος) υπάλληλος αφήνει 
την υπόθεση στο συρτάρι επίτηδες και 
δεν την διεκπεραιώνει ώστε  ο ενδια-
φερόμενος στην απελπισία του προ-
σφέρει τη δωροδοκία από μονός του. Η δωροδοκία 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί να αποκτήσει κανείς 
παράνομα μια άδεια οδήγησης χωρίς να περάσει το τεστ 
(και όποιον πάρει ο χάρος) ένα πιστοποιητικό ψεύτικο 
που δεν δικαιούται κλπ. Για παράδειγμα ένας επιτετραμ-
μένος γιατρός εκδίδει ένα πιστοποιητικό αναπηρίας 
χωρίς να είναι ανάπηρο το άτομο για να πάρει τη σχε-
τική σύνταξη και να πλουτήσει ο γιατρός. Θυμόσαστε το 
γιατρό στη Ζάκυνθο που είχε βγάλει το μισό νησί τυφλό 
με το αζημίωτο και ας οδηγούσαν ταξί οι «τυφλοί» ? 
Εδώ στο Καναδά πόσοι δεν βαφτίστηκαν «αντιστασια-
κοί» και ας ήταν παιδάκια τότε για να πάρουν ψεύτικα 
σύνταξη απ’ τη ψωροκώσταινα?    
Υπάρχει και αστυνομική διαφθορά . Μεταχειρίζονται 
ένοχους με το λευκό γάντι, ευνοούν κάποιους ίσως λευ-
κούς και κάνουν τη ζωή δύσκολη σε μαύρους. Βάζουν 
μέσα αθώους που δεν τους πάνε η τους θεωρούν αντι-
πάλους βάζοντας ναρκωτικά φέρ’ ειπείν στις αποσκευές 
του και κατηγορώντας τους αργότερα ότι μετέφεραν 
ναρκωτικά ενώ κάνουν στραβά μάτια η είναι και συνέ-
νοχοι με παράνομους. 
Διαφθορά πολιτικών κόμματων . Το κομματικό συμ-
φέρον προέχει του Εθνικού συμφέροντος . Όλα στο 
βωμό του πολιτικού κέρδους με υποκρισία και ψέμα 
του είδους «λεπτά υπάρχουν» παραπληροφορούν τους 

ψηφοφόρους . Επίσης μπορεί να εκμεταλλεύονται το τα 
προσωπικά  δεδομένα  των ψηφοφόρων με παραπλα-
νητικά γκάλοπ να παρασύρουν και να επηρεάσουν το 
εκλογικό αποτέλεσμα)
Κατάχρηση και διαφθορά της υπηρεσίας πληροφοριών 
να καταντήσει παράνομα να κατασκοπεύει πολίτες για 
«το καλό του κράτους» . Υποκλοπή τηλεφωνικών συνο-
μιλίων κοριοί και όχι μόνο για κατασκόπους και κακο-
ποιούς  Ξέρετε βέβαια το τραγούδι του Γιάννη Μηλιώκα 
«για το καλό μου» και που μπορεί να οδηγήσει αυτή η 
νοοτροπία «για το καλό μου». Στο τέλος  παίρνει στρο-
φές ανάποδες το μυαλό σου.  
Η διαφθορά επίσης έχει να κάνει με τη χειραγώγηση 
των μέσων ενημέρωσης . Οι δημοσιογραφικοί οργα-

νισμοί και ατομικοί δημοσιογράφοι τα παίρνουν για 
να γράψουν ότι τους λένε οι υποβολείς τους για να  χει-
ραγωγήσουν τη κοινής γνώμης και να την κάνουν να 
πιστέψουν σαν αλήθεια το συμφέρον τους. Είναι μεγάλο 
αστείο στην Ελλάδα που σχεδόν όλες οι εφημερίδες 
έγραφαν κάτω απ’ την επικεφαλίδα «ανεξάρτητη Πρω-
ινή (ή απογευματινή) εφημερίς. Ασύστολα όταν ο καθέ-
νας ήξερε ότι η τάδε εφημερίδα ήταν της αριστεράς, της 
δεξιάς η του κέντρου. 
Η Τραπεζική διαφθορά είναι μια ακόμα μορφή διαφθο-
ράς. Στην Ελλάδα πια οι τράπεζες χρησιμοποιήθηκαν 
σαν υποκαταστήματα πολιτικών κομμάτων που υπερ-
δανείστηκαν χωρίς εγγυήσεις .Όλα τα μεγάλα κόμματα 
στην Ελλάδα χρωστούν τα μαλλιά της κεφαλής τους με 
περιορισμένες προοπτικές να τα ξεπληρώσουν.  Υπέ-
ρογκα και αδικαιολόγητα δάνεια σε εκδοτικούς οργα-
νισμούς που αδυνατούν να τα αποπληρώσουν. Παρά-
δειγμα ο Εκδοτικός οργανισμός Λαμπράκη με τις γνω-
στές εφημερίδες τ α Νέα και το Βήμα. Φυσικά και οι ημέ-
τεροι πιο πρόσφατα οι επιχειρήσεις Καλογρίτσα  που 
δανείστηκαν απ’ τη τράπεζα Αττικής και την χρησιμο-
ποίησαν σαν δική  τους Τράπεζα. Δάνεια που γίνονται 
σε κυβέρνηση και σημαντικούς ανθρώπους που αρνού-
νται να το κάνουν με τους ίδιους όρους  σε απλούς πολί-
τες είναι τραπεζική διαφθορά.

Η διαφθορά περιλαμβάνει και το Οργανωμένο Έγκλημα 
όπου οι Πολίτες ενεργούν παράνομα σε μια συντονι-
σμένη οργανωμένη προσπάθεια να εκμεταλλευθούν 
προσωπικούς η και εθνικούς πόρους και εύκολο πλου-
τισμό
Επιχειρηματική διαφθορά επίσης υπάρχει όταν επι-
χειρηματίες με υποσχέσεις να δημιουργήσουν θέσεις 
εργασίας και επενδύσεις απολαμβάνουν φορολογικών 
απαλλαγών και προνομίων  σε  συνεργασία με  διε-
φθαρμένες κυβερνήσεις και πολιτικά κόμματα έναντι 
ανταλλαγμάτων.  Τις πιο πολλές φορές καρπωνουν τους 
δημόσιους πόρους κλείνουν την επιχείρηση πετάν στο 
δρόμο τους εργαζομένους και αποχωρούν με τις βαλί-
τσες γεμάτες χρήματα στο εξωτερικό 

Τελικά πρέπει να αναγνωρίσομε και τη 
Φοροδιαφυγή διαφθορά όταν οι πολί-
τες στην ουσία  κλέβουν το κράτος.  Στη 
Ελλάδα, η φοροδιαφυγή είναι τεράστια 
γιατί ο Έλληνας επιτηδεύεται να ξεγλι-
στρήσει και να μη πληρώσει τον αναλο-
γούντα φόρο. Η φοροδιαφυγή είναι ένα 
απ’ τα εθνικά σπορ των Ελλήνων γι’ αυτό 
κάτω από δυο εκατομμύρια Έλληνες πλη-
ρώνουν φόρο στην Ελλάδα ενώ οι «άδη-
λοι πόροι» αδήλωτα εισοδήματα είναι 
στην κορυφή.
Στη διαφθορά πρέπει να προσθέσει 
κανείς το συνέταιρο της  διαπλοκής. Η 
μια τρέφει την άλλη και οι δυο μαζί το 
σύστημα. Η λέξη προέρχεται από το 
ρήμα διαπλέκω το οποίο κυριολεκτικά 
σημαίνει πλέκω κάτι μαζί με κάτι άλλο.  
Στην ουσία η διαπλοκή είναι ένα δίκτυο 
συμφερόντων, συνήθως αόρατο, τα μέλη 
του οποίου προσπαθούν να συνεργα-
στούν παράνομα για να αποκομίσουν 

χρηματικά ή άλλα οφέλη  πολιτικά, επιχειρηματικά  όσο 
και άλλα πρόσωπα . 
Η διαπλοκή δημιουργεί ένα σάπιο  κύκλωμα που αλλοι-
ώνει  την πολιτική οικονομική ζωή όπως και τη λειτουρ-
γεία της χώρας.
Πρόσφατο παράδειγμα είναι το θέμα των τηλεοπτικών 
αδειών όπου πολλά κανάλια μέχρι τώρα λειτουργούν 
με προσωρινές άδειες, κάτι που και με απόφαση του 
ΣτΕ είναι παράνομο. Η λειτουργία των ΜΜΕ, εμπλέκεται 
στη διαπλοκή γιατί αυτά ου πρόκεινται στο ένα κόμμα η 
το άλλο επιτίθενται σε πολιτικές και προτάσεις ανάλογα 
πως εξυπηρετούνται οι κρυφές ή και φανερές σχέσεις 
με το πολιτικό σύστημα.
Η διαπλοκή μπορεί να μην ταυτίζεται με τη διαφθορά, 
αλλά σχετίζεται πολύ στενά μαζί της. Πρόκειται για 
εκφυλιστική αλλοίωση του δημοκρατικού μοντέλου 
μιας κοινωνίας που οδηγεί στην μετάλλαξή του σε αυτό 
που ο σοφός λαός αποκαλεί μπάχαλο.  Ενώ δεν υπάρ-
χει ακριβής ορισμός, της διαφθοράς οπωσδήποτε ανα-
φέρεται στην παράνομη και εξαρτημένη σχέση μεταξύ 
πολιτ ικών υποκειμένων, ιδιωτικών επιχειρήσεων, 
δημόσιων οργανισμών και ιδιωτικών για την απόκτηση 
άμεσων και έμμεσων ανταλλαγμάτων.
Εις την επόμενη εβδομάδα τα σπουδαία.
Γιωργος Γκεκας
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,

Γειά σας και χαρά σας!

Μετά από μία εβδομάδα διακοπών για να αναπνεύ-

σουν λιγουλάκι οι συνεργάτες της Hellas News, μιας και 

51 εβδομάδες τον χρόνο δουλεύουν ασταμάτητα για να φέρνουν 

σε εσάς κάθε εβδομάδα την μεγαλύτερη πολυσέλιδη ελληνική 

εφημερίδα στον ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ εντός κι εκτός Ελλάδος κι είμαστε 

όλοι υπερήφανοι για αυτό το έργο. Δεν θα σας κρύψω ότι πολλοί 

φίλοι αναγνώστες δεν θυμούνται ότι κάθε χρόνο 15 Αυγούστου, 

που είναι και της Παναγίας, παίρνουμε μια αναπνοή κι ετοιμαζό-

μαστε για τον απαιτητικό χειμώνα. Φέτος σας υπόσχομαι ότι εκτός 

της εφημερίδος μας και του καινούριου πρωτότυπου και πολύ 

χρήσιμου τηλεφωνικού καταλόγου των επιχειρήσεων, θα έχουμε 

κι αξέχαστε βραδιές, πάντα με φθηνό οικογενειακό εισιτήριο.

Φυσικά, θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι πολλοί από αυτούς έσπα-

σαν στην κυριολεξία τα τηλέφωνα μας από ενδιαφέρον, καθώς 

δεν βρήκαν HELLAS NEWS. Θέλουμε να σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΟΥΜΕ 

ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ. Πάμε τώρα στο γράμμα 

ενός πιτσιρικά που τον ρώτησαν να γράψει τι σημαίνει Έλληνας. 

Μπράβο του !!!

Ένας προπονητής ζήτησε από 
τους παίκτες του να γράψουν έκ-
θεση για το «Τι σημαίνει να είσαι 
Έλληνας» και η απάντηση ενός 
πιτσιρικά έχει γίνει viral.

«Από μικρό και από τρελό μαθαί-
νεις την αλήθεια», λέει το γνω-
στό απόφθεγμα και ένας πιτσιρι-
κάς φρόντισε να το επιβεβαιώσει 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Πως; Απαντώντας με εκπληκτικό 
τρόπο και ωριμότητα στο ερώτη-
μα που του έθεσε ο προπονητής 
του: «Τι σημαίνει να είσαι Έλλη-
νας».

Η έκθεση που παρέδωσε και έχει 
γίνει viral μετά την δημοσίευση 
της Ελπίδας Καμιανού, ανέφερε 
τα εξής...

«Το να είσαι Έλληνας είναι το ί-
διο με το να είσαι Αλβανός, Σύρι-
ος, Αμερικάνος, Γερμανός, Τούρ-
κος. Ο Έλληνας γεννιέται με την 
ίδια αξία και πεθαίνει με την ίδια. Δεν γεννιέται 
με κανένα προτέρημα υπέρ του ξένου. Ζει σε έ-
ναν τόπο όπως οι υπόλοιποι, απλά με πολύ ή-

λιο και θάλασσα. Το αρνητικό αυτού του τόπου 
είναι οτι υπάρχουν Έλληνες που πιστεύουν οτι 
η ιδιότητα του Έλληνα τον καθιστά ανώτερο έ-
ναντι των υπολοίπων. Όλοι γεννιόμαστε ίσοι, 

όπως και πεθαίνουμε. Η αξία που αποκτούμε 
προκύπτει από το αν ό,τι κάναμε στην ζωή μας, 
επηρέασε θετικά την ζωή όλων των ανθρώπων 
του πλανήτη».

Η καταπληκτική απάντηση ενός πιτσιρικά στο 
ερώτημα «Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας»
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Π
ραγματικά θέλει πολύ αγάπη, γνώση και μεράκι να 
συγκεντρώνεις όλα τα ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩ-
ΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ και να δημιουργείς ένα πανί-
σχυρο οργανισμό αναγνωρισμένο από την κυβέρ-

νηση της χώρας που ζούμε, αλλά και όχι μόνο. Πραγματικά, 

αισθάνομαι υπερήφανος μετά από 45 συναπτά έτη εκδόσε-
ων και δημοσιογραφίας να είμαι μέλος αυτού του οργανι-
σμού, να παρευρίσκομαι με τους συνεργάτες της εφημερίδας 
σε αυτές τις εκδηλώσεις με το τεράστιο περίπτερο όπου υ-
πάρχουν πάνω από 400 εφημερίδες όλων των εθνικοτήτων. 

Όσοι πάτε στο CNE θα περάσετε πραγματικά όμορφα και θα 
απολαύσετε το «περίπτερο μας», καθώς έτσι το αισθανόμα-
στε. Μην παραλείψετε να μιλήσετε με τον πρόεδρο, κ. Θωμά 
Σάρα, που είναι πάντα εκεί. ΜΠΡΑΒΟ και του χρόνου ακόμη 
πιο δυνατοί.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ, ΘΩΜΑ ΣΑΡΑ, 
ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑ-ΒΟΥΤΣΙΝΑ

ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΖΗΤΩ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΕΡΗΝΕΙΑ
Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΕΡΗΝΕΙΑ ΖΗΤΩ !

Χ
αιρετώ και καλωσορίζω τον εξο-
χότατο Ύπατο Αρμοστή της Κύ-
πρου στον Καναδά κ. Βασίλειο 
Φιλίππου και ταυτόχρονα του 

εύχομαι καλή σταδιοδρομία στη νέα του 
θητεία. Χαιρετώ, επίσης, όλους τους αντι-
προσώπους της Εκκλησίας, των κυβερνή-
σεων των Καναδά, Οντάριο και Τορόντο, 
ως επίσης των εκπροσώπων των γαιοπολι-
τικών ελληνικών συλλόγων και ιδιαιτέρως 
της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο.
Επιτρέψτε μου να αφήσω τους άλλους ομι-
λητές να πούνε για τα 44 χρόνια φανταστι-
κής προόδου που κάναμε ως ανεξάρτητο 
κράτος, τα τεράστια εμπόδια που υπερ-
πηδήσαμε για να είμαστε εκεί που είμα-
στε τώρα και να έχουμε το 63% του εδά-
φους της Κύπρου ελεύθερο. Και κολυ-
μπάμε ελεύθερα στα επιτυχημένα νερά της 
γυάλας που μας επιτρέψανε να κολυμπάμε 
μιας και αποκτήσαμε το δικαίωμα να υπο-
γράφουμε συνθήκες, συμφωνίες γ ια 
όρους ειρήνης που καθορίζουν την ζωή 
που θέλουμε να ζήσουμε. Έτσι, το 1974 
ζητήσαμε και κάναμε χρήση όλων αυτών 
των δικαιωμάτων που αποκτήσαμε το το 
1960. Μελάνι είχαμε άφθονο, κόλλες ανε-

ξάντλητες, συνεπίκουρους τους προστά-
τες μας που συνυπέγραφαν για εμάς, τους 
Άγγλους, βεβαίως, τους Τούρκους και τους 
Έλληνες. Μία ειρήνη που κρατάει εδώ και 
44 χρόνια και ο Θεός βοηθός.
Θέλω σ’ αυτό το σημείο να αναφερθώ 
στα αγγλικά για τα νεότερα παιδιά: The 
Governor of Canada, H. David Johnson, 
was with Pr ime Minister, Mr. Justin 
Trudeau, on the 10th April 2017 on the 
occasion of 100 years since Canada 
participated at the 1st World War and 
this is what he said about peace, «Peace 
without freedom is slavery».
Στο θέμα μας, λοιπόν, στο δικαίωμα να 
υπογράφουμε για ειρήνη. Λόγια που εμάς 
στον Καναδά πρέπει να έχουν μία ιδιαί-
τερη σημασία, εφ’ όσον ο Καναδάς είναι 
μέλος της UNFICYP.
H Αυτού Εξοχότης, ο Γενικός Κυβερνήτης 
του Καναδά (αντιπρόσωπος του Βασιλικού 
Στέμματος της Αγγλίας) κ. David Johnson, 
ευρισκόμενος με τον πρωθυπουργό του 
Καναδά, κ. Justin Trudeau, στις 10 Απρι-
λίου του 2017 για να γιορτάσουν 100 
χρόνια συμμετοχής του Καναδά στον 
Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο είχε πει τα εξής: 
«Ειρήνη χωρίς ελευθερία είναι σκλαβιά».
Σκλάβοι, λοιπόν, εμείς οι Κύπριοι που 
έχουμε την ειρήνη μας χωρίς την λευτε-

ριά μας!
«Όσοι την δάφνη στην καρδιά να φέρετε 
φοβάστε, καταραμένοι να ‘στε…»
Τώρα θα μου πείτε πώς μπορούμε να 
βγούμε από την κατάσταση που βρισκό-
μαστε. Που να πάμε κι από ποιανού την 
βοήθεια να ελπίζουμε;
Πριν περίπου 200 χρόνια ο Δ. Σολωμός 
έγραφε: «Μονάχη τον δρόμο επήρες, 
εξανάρθες μοναχή. Σύρε να βρεις τα παι-
διά σου, σύρε έλεγαν οι σκληροί!». Και 
στα παιδιά της η Κύπρος να βασιστεί, τι 
μπορεί να γίνει; Τώρα περπατάει με προ-
σθετικά πόδια, σαν τον Oscar Pistorius 
από την Νότια Αφρική, που του κόψανε 
τα πόδια του αφού ήταν μόλις 11 μηνών. 
Συνήθισε έτσι και μέχρι που αγωνίστηκε 
στους Παραολυμπιακούς Αγώνες κι επρώ-
τευσε, αλλά ποτέ δεν κατάφερε να διεκ-
δικήσει αγώνισμα ως πλήρης αρτιμελής 
αθλητής. Η νέα Κύπρος είναι γεννημένη, 
μεγαλωμένη, επιτυχημένη, αλλά όχι πλή-
ρης αρτιμελής αθλητής του σύγχρονου κι 
αρτιμελούς συνόλου της κοινωνίας.
Μεγαλώσαμε και πιστέψαμε ότι είμαστε 
μέλη μιας μεγάλης οικογένειας της –της 
Ελληνικής- αλλά ούτε αυτή η Ελληνική 
οικογένεια  δεν μπορεί να μας αγκαλιά-
σει, κι ας μας χρωστάει πολλά! Οι Τουρκο-
κύπριοι με τον ραδιοφωνικό τους σταθμό 
τον Μπαϊράκ έλεγαν  ότι το «Μάνα» τους 
Ελληνοκύπριους έπιασε φίλο και τους εξέ-
χασεν, ενώ το δικό τους  «Μάνα» ήρτε 
κοντά τους.
Περπατάμε σ τους δρόμους αλλοπρό-
σαλλα σαν μας έχουν κόψει τα πόδια και 
κοιτάζουμε λοξά κι άστοχα γιατί μας έχουν 
βγάλει μάτι. Όταν αυτοί που δεν ξέρουν 
κάνουν ότι δεν ξέρουν μας ρωτούν ποιος 
μας έχει βγάλει το μάτι, απαντούμε ότι 
μας το έβγαλε συγγενής και τότε ακούμε. 
Ααα, για αυτό είναι τόσο βαθιά βγαλμένο. 

Και το ξαναλέμε: είναι συγγενής που μας 
έβγαλε το μάτι.
Κι άμα θέλουμε να θυμόμαστε που εχθές 
την Παρασκευή έγιναν τα αποκαλυπτήρια 
ενός αεροπλάνου NOR ATLAS στην  Μακε-
δονίτισσα, παρόμοιο με εκείνο που παρ’ 
όλο τα μηχανήματα τους έδειχναν ότι ένα 
ταξίδι από την Κρήτη στην Κύπρο δεν ήταν 
κατορθωτό, τόλμησαν εθελοντικά όλοι οι 
33 κι επιβιβάστηκαν για να χαθούν στον 
περιβάλλοντα χώρο του αεροδρομίου της 
Λευκωσίας, αφού βλήθηκαν από φιλικά 
πυρά. Παρούσες στα αποκαλυπτήρια οι 
Μανάδες των 33 γενναίων, ως επίσης 
άλλες Ελληνίδες μάνες που τα παιδιά τους 
κατατάσσονται μέσα στους 1619 αγνοού-
μενους της κυρπιακής τραγωδίας.
Το 1933 μια κυπριακή αντιπροσωπία πήγε 
στον Ελευθέριο Βενιζέλο για την ένωση 
της Κύπρου. Αποστομωτική η απάντηση 
του: «Πρέπει να είστε τυχεροί που σας 
έχουν οι Εγγλέζοι». Για αυτό πίσω στα σπί-
τια σας. Ένα εκατομμύριο κύπριοι πολίτες 
από €100 ο κάθε ένας να βάλει είναι 100 
εκατομμύρια και αν €200 είναι 200 εκα-
τομμύρια, μία καινούρια Γαλλική πυραυ-
λάκατος.
Να μην ξεχάσουμε λοιπόν: Το ότι είμα-
στε Έλληνες δεν είναι στο χέρι μας μονάχα 
ΟΧΙ. Χρωστάμε σ’ όσους πέρασαν, θα 
‘ρθούνε, θα περάσουν. ΚΡΙΤΕΣ θα μας 
δικάσουν, οι αγέννητοι νεκροί.
Κι ας κλείσουμε με τον Κύπριο Βάρδο ποι-
ητή, τον Βασίλη Μιχαϊλίδη:

Η Ρωμιοσύνη εν φυλή συνότζαιρη του 
κόσμου
Κανένας δεν εβρέθηκε για την ηξιλήψει
Κανένας γιατί σιέπει την που τα’ άψη ο 
Θεός μου
Η Ρωμιοσύνη εννά χαθή ΟΝΤΑΣ ο 
κόσμος λείψει

ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ Κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ «ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ»
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Πλήθος ομογενών στην ετήσια τιμητική εκδήλωση 
της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας & Σπάρτης

ΠΗΓΗ: LAKONIKANEA.GR

Α
πόλυτα επιτυχημένη ήταν η εκδή-
λωση προς τιμήν των ομογενών 
που πραγματοποίησε η Ιερά Μη-
τρόπολή μας το απόγευμα της Δευ-

τέρας 20 Αυγούστου 2018 στο Μυστρά.
Η συμμετοχή ήταν μεγαλύτερη από κάθε 
άλλη φορά, ενώ εκπροσωπήθηκαν δεκάδες 
ομογενειακοί σύλλογοι απ’ όλα τα μήκη και 
πλάτη της Γης.
Τους απόδημους και τους επίσημους προ-
σκεκλημένους υποδέχθηκε ο Διευθυ-
ντής του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως 
Πασχόντων "ο Άγιος Παντελεήμων" π. Ιωάν-
νης Προφύρης, ο οποίος αφού ευχαρίστησε 
τους ομογενείς για την συγκινητική βοήθειά 
τους, αναφέρθηκε στο πολυποίκιλο φιλαν-
θρωπικό και κοινωνικό έργο της τοπικής 

Εκκλησίας κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις 
δραστηριότητες του Ασύλου Ανιάτων Σπάρ-
της.
Αμέσως μετά τον λόγο πήρε ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης μας κ. Ευστάθιος εκφρά-
ζοντας αρχικά τις ευγνώμονες ευχαριστίες 
του προς όλους τους ομογενείς, για την 
έμπρακτη και συνεπή αγάπη και στήριξη την 
οποία επιδεικνύουν την κρίσιμη αυτή περί-
οδο προς τα Ιδρύματα της τοπικής Εκκλησίας, 
έτσι ώστε αυτά να συνεχίσουν να προσφέ-
ρουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους προς 
τους εμπερίστατους συνανθρώπους μας.
Παράλληλα τους διαβεβαίωσε ότι η διαχεί-
ριση της πολύτιμης προσφοράς τους γίνεται 
με ιδιαίτερη προσοχή και σύνεση. Στη συνέ-
χεια μίλησε για τον άρρηκτο δεσμό Ορθοδο-

ξίας και Ελληνισμού, ενώ παράλληλα εκθεί-
ασε τους ομογενείς επειδή διατηρούν αναλ-
λοίωτα τα στοιχεία της φυλής μας κάνοντας 
παράλληλα υπερήφανους όλους μας με την 
πρόοδο τους.
Ολοκληρώνοντας ευχήθηκε σε όλους τους 
απόδημους προσωπική και οικογενειακή 
υγεία, χαρά  και προκοπή και με τη βοήθεια 
του Θεού να βρίσκονται όλοι στο αντάμωμα 
του επόμενου Καλοκαιριού.
Οι ομιλίες ολοκληρώθηκαν με τον νέο Πρό-
εδρο της Παλλακωνικής Ομοσπονδίας Αμε-
ρικής και Καναδά κ. Θεόδωρο Παυλάκο, ο 
οποίος αρχικά ευχαρίστησε τον σεπτό Ποιμε-
νάρχη μας τόσο για την αναγνώριση τη συμ-
βολής των ομογενών στο έργο της τοπικής 

Εκκλησίας, όσο και για όλα όσα έχει προσφέ-
ρει στον τόπο μας τα 38 χρόνια της αρχιερα-
τείας του. Παράλληλα υπογράμμισε την ανά-
γκη να συνεχιστεί η στήριξη του θεάρεστου 
αυτού έργου, ενώ επισήμανε ότι οι φιλοπρό-
οδοι Λάκωνες της ομογένειας θα βρίσκονται 
πάντα στο πλευρά κάθε αξιόλογης ενέργειας 
που συντελείται στην Μητέρα Πατρίδα.
Ακολούθησε ένα εξαιρετικό χορευτικό πρό-
γραμμα από το Λύκειο Ελληνίδων Σπάρτης 
με τραγούδια μακεδονικά και της ξενιτιάς. 
Το γεύμα συνοδεύτηκε με ελληνική παραδο-
σιακή μουσική, ενώ αρκετοί ήταν αυτοί που 
χόρεψαν.  Στον επίλογο της βραδιάς ο Σεβ. 
Ποιμενάρχης μας προσέφερε ως ευλογία σε 
κάθε ομογενή  αναμνηστικά δώρα.
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Έ
φυγε από τη ζωή, σε ηλικία 78 χρόνων, ένας από τους πιο 
παραγωγικούς αρχιτέκτονες του Μανχάταν και συνεργά-
της του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Κώστας Κονδύλης.
Στα εβδομήντα επτά του χρόνια ο αρχιτέκτονας Κώστας 

Κονδύλης μπορούσε άνετα να ασχολείται με τρία πράγματα 
ταυτόχρονα χωρίς να κουράζεται. Έχοντας ταυτιστεί -εσαεί για 
κάποιους-με τον Ντόναλντ Τραμπ για τον οποίο σχεδίασε μεταξύ 
άλλων τον Tramp World Tower, έναν από τα πιο ψηλά κτήρια της 
Νέας Υόρκης.
Μιας πόλης, στην οποία ο Κώστας Κονδύλης άφησε ανεξίτηλη την 
σφραγίδα του με τα κτήρια που έχει σχεδιάσει, τα οποία του έδω-
σαν τον τίτλο «Ο αυτοκράτορας των ουρανοξυστών».
Παρόλο που θα μπορούσε να είχε αποσυρθεί, εξακολουθού-
σε-μέχρι να χτυπηθεί από τον καρκίνο- να εργάζεται καθημε-
ρινά, πριν επιστρέψει στο εξαιρετικής αισθητικής διαμέρισμά του 
στο Μανχάταν, σε ένα κτήριο που έχει κατασκευαστεί πριν τον Β' 
παγκόσμιο πόλεμο.
Το άφηνε μόνο τα Σαββατοκύριακα για να χαλαρώσει στην εξο-
χική κατοικία που έχει στο Σάουθαμπτον, εκεί όπου τον περιμέ-
νουν κάποια από τα αυτοκίνητα της ιδιωτικής του συλλογής.
Όπως είχε πει το όνειρό του ήταν να γίνει σχεδιαστής αυτοκινήτων 
όταν ήταν έφηβος ακόμη, μόνο που η μοίρα τον έσπρωξε αρχικά 
στην αρχιτεκτονική και μετά στον φιλόδοξο 

«Θέλω να σχεδιάσεις το επόμενο κτήριο μου»
Λένε ότι υπάρχουν στιγμές στην ζωή ενός ανθρώπου, τις οποίες 
δεν ξεχνάει ποτέ. Ο Κώστας Κονδύλης έχει αναμφίβολα πολλές 
τέτοιες, μία όμως αποδείχτηκε καθοριστική.
«Μια μέρα με ειδοποιούν από την ρεσεψιόν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ 
θέλει να με συναντήσει άμεσα. Το ραντεβού κλείνεται την ίδια 
στιγμή και όταν συναντιόμαστε, μετά την τυπική χειραψία δεν 
περίμενε ούτε ένα λεπτό».
Ο σημερινός πλανητάρχης-τότε δηλαδή στην δεκαετία του '80 
ένας νεαρός επιχειρηματίας-κοιτάει τον Κώστα Κονδύλη στα μάτια 
και του λέει: «Εσύ σχεδίασες τα κτήρια που είδα στην 36η Οδό;».
Στην καταφατική απάντηση του Έλληνα αρχιτέκτονα που διακα-
τεχόταν από μια νευρικότητα ο Τραμπ έχει μόνο μια φράση να 
προσθέσει: «Το επόμενο που θα σχεδιάσεις θα είναι δικό μου. 
Από σήμερα φρόντισε να είσαι κοντά σε τηλέφωνο. Θα σε πάρω 
άμεσα».
Μόλις φεύγει ο Κονδύλης μένει μόνος του μέσα στο δωμάτιο, 
προσπαθώντας να κατανοήσει τι είχε συμβεί μέσα σε δύο-τρία 
λεπτά με τον ορμητικό Τραμπ.
Τα επόμενα χρόνια οι δύο άνδρες θα έρθουν πολύ κοντά μέσα 
από την συνεργασία τους η οποία χάρισε στην Νέα Υόρκη κτήρια 
σαν το εμβληματικό Tramp World Tower.
Θα γίνουν φίλοι μέσα από την τριβή-συχνά καθημερινή, τις δια-
φωνίες και ενίοτε τις δημιουργικές συγκρούσεις, κάτι που ο Ντό-
ναλντ Τραμπ θα εκτιμήσει πολύ.
Μιλώντας χρόνια αργότερα για τον Κονδύλη στο ντοκιμαντέρ 
Building Stories ο νέος πλανητάρχης θα πει: «Ο Κώστας είχε σπου-
δαία αίσθηση στον σχεδιασμό κτηρίων, ήταν νέος και όταν πήγα 
να τον συναντήσω κατάλαβα ότι θα κάνουμε πολλά πράγματα 
μαζί».
Ο Κονδύλης είχε κάτι που τον έκανε ξεχωριστό. Καταλάβαινε 
άμεσα τις ανάγκες του Ντόναλντ Τραμπ, τι ακριβώς ήθελε στα κτή-
ρια του και φρόντιζε να το κάνει πραγματικότητα.
Στο Trump Place γκρέμισε τους εσωτερικούς τοίχους που χώριζαν 
την τραπεζαρία από το σαλόνι, δίνοντας την αίσθηση μεγαλύτε-
ρων χώρων στα διαμερίσματα.
Ήταν ένα τρικ του Έλληνα που λάτρεψε ο επιχειρηματίας που 
έδωσε μια άλλη διάσταση στο luxury real estate της Νέας Υόρκης, 
στα χρόνια της τρελής ανάπτυξης που γέννησαν τα golden boys 

της Wall Street.
Ο Κονδύλης έγινε απαραίτητος στον Τραμπ, έδινε το παρόν στα 
πάρτι του και φημιζόταν για ένα πράγμα. Παρέδιδε πάντοτε τα 
κτήρια στην ώρα τους η νωρίτερα από την συμφωνία, όπως έγινε 
με έναν ουρανοξύστη του Tραμπ, ο οποίος ήταν έτοιμος σε δεκα-
έξι μήνες.
Παρόλο που κατασκεύασε κτήριο με ενενήντα ορόφους, ο Κον-
δύλης δεν θα μπορούσε ποτέ να μείνει στο ρετιρέ ενός τέτοιου 
κτηρίου. Επέλεξε ένα διαμέρισμα του 7ου ορόφου, σε ένα κτή-
ριο του Μανχάταν κατασκευασμένο πριν από τον Β' παγκόσμιο 
πόλεμο και είχε εξήγηση και γι' αυτή την επιλογή του.
«Εχοντας ευρωπαϊκό background συνήθισα να μένω σε κτήρια 
διώροφα η τριώροφα, οπότε το να κάνω την υπέρβαση και να 
πάω στον 90ο όροφο είναι μάλλον αδύνατο».
Ο Κονδύλης είχε πολλούς πελάτες όλα αυτά τα χρόνια, όμως σχε-
δόν πάντοτε όταν του ζητάνε συνέντευξη το όνομα του Τραμπ θα 
έρθει αργά η γρήγορα στην κουβέντα.
H γνωριμία τους και η μετέπειτα φιλία τους μετράει πλέον είκοσι 

ένα χρόνια και ο Έλληνας αρχιτέκτονας είχε μόνο καλά λόγια να πει 
για τον άνθρωπο που ανέλαβε τις τύχες της Αμερικής.
«Ο Ντόναλντ είναι ένας άνθρωπος που λατρεύει τις προκλήσεις 
και ένας οραματιστής. Όταν συναντιόμαστε οι δυο μας του θέτω 
θέματα και μπορεί να του πως ότι συμφωνώ 100% στο ένα αλλά 
διαφωνώ κάθετα σε ένα άλλο. Ένα πράγμα που εκτιμάει αυτός 
αλλά και οι πελάτες μου είναι ότι κάθομαι και ακούω πολύ προσε-
χτικά τι μου λένε, αλλά μετά έχω το κουράγιο να τους πω ότι αυτό 
δεν θα περπατήσει».

Από το Βελγικό Κονγκό στο Μανχάταν
Γόνος μιας εύπορης οικογένειας ο Κώστας Κονδύλης γεννήθηκε το 
1940 στο Βελγικό Κονγκό, όπου και έμεινε μαζί με τους γονείς του 
μέχρι να τελειώσει το δημοτικό σχολείο.
Επέστρεψαν στην Ελλάδα όπου τελείωσε το εξατάξιο τότε γυμνά-
σιο και ακολούθησε η μετακόμιση στην Ελβετία και οι πανεπι-
στημιακές σπουδές, τις οποίες συνδύασε με πολλά ταξίδια στην 
Ευρώπη.
Πήρε το πτυχίο του στην Αρχιτεκτονική από το πανεπιστήμιο της 
Γενεύης και έμεινε στην Ελβετία μέχρι τα είκοσι εννιά του χρόνια, 
όταν αποφάσισε να διαβεί την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Η Νέα Υόρκη έμελλε να είναι η πόλη που θα γινόταν κατά κάποιο 
τρόπο η πόλη του, αφού εκεί σχεδίασε ογδόντα έξι ουρανοξύ-
στες, αφήνοντας ανεξίτηλη την σφραγίδα του.
Όπως έχει δηλώσει «από την πρώτη μέρα που πάτησα το πόδι 
μου σε αυτή την πόλη, ένοιωσα πολύ άνετα», τόσο που αποφά-

σισε να γραφτεί στο πανεπιστήμιο Columbia για να σπουδάσει 
σχέδιο πόλεων. Μόλις τελείωσε ρίχτηκε με τα μούτρα στην πρα-
κτική εξάσκηση.
Δούλεψε για δώδεκα χρόνια στο αρχιτεκτονικό γραφείο David 
Brody & Associates και φορτωμένος με εμπειρίες μεταπήδησε 
στην Philip Birnbaum & Associates, μια εταιρία γνωστή στην Νέα 
Υόρκη για τα κτήρια διαμερισμάτων με τα χαρακτηριστικά άσπρα 
τούβλα.
Το 1989 και σε ηλικία σαράντα εννέα ετών ο Κώστας Κονδύλης 
ιδρύει το δικό του αρχιτεκτονικό γραφείο. Είναι ήδη παντρεμέ-
νος και η γυναίκα του την οποία έχασε πριν λίγα χρόνια, θα του 
χαρίσει μια κόρη, την Αλεξία, η οποία σήμερα εργάζεται μαζί του.
Η εταιρία του μεταξύ άλλων ανέλαβε το 2007 την περίφημη ανα-
καίνιση του ξενοδοχείου Plaza, ενός από τα πιο εμβληματικά κτή-
ρια της Νέας Υόρκης, στο οποίο αγόρασαν κατόπιν διαμερίσματα 
τουλάχιστον τρεις Έλληνες εφοπλιστές.
Η ζωή του μέχρι να χτυπηθεί από την επάρατη νόσο σήμερα εξα-
κολουθούσε να περιλαμβάνει πολλή δουλειά, αλλά και αρκετή 

χαλάρωση στην εξοχική του κατοικία, εκεί όπου τον περίμεναν τα 
αυτοκίνητά του.
Κάτοχος μιας εξαιρετικής συλλογής που περιλαμβάνει τουλάχι-
στον είκοσι αυτοκίνητα, ο Κονδύλης αρέσκεται στο να κάθεται στο 
τιμόνι μιας Lamborghini και να πατάει το γκάζι.
«Βασικά σχεδιαστής αυτοκινήτων ήθελα να γίνω, αλλά τελικά η 
ζωή με πήγε αλλού» είχε πει σε μια από τις συνεντεύξεις του, ο 
άνθρωπος που με την αρχιτεκτονική του άφησε την σφραγίδα του 
στην μητρόπολη του κόσμου.
Κάθε χρόνο επέστρεφε-συνήθως καλοκαίρι-στην αγαπημένη 
του Ευρώπη για διακοπές με αυτοκίνητο, μαζί με την κατά τριάντα 
χρόνια νεότερη σύντροφό του.
Στην Γενεύη τον περίμενε πάντα έτοιμη μια από τις Ferrari της συλ-
λογής του με την οποία έκανε ένα road trip στην Ιταλία με στάσεις 
στην Τοσκάνη, την Costiera Amalfitana, το Κάπρι, το Πορτοφίνο, 
ενώ μετά ακολουθούσε η Γαλλία, η Κυανή ακτή και το Μονακό.
Όταν πριν έξι χρόνια, οι συνεργάτες του διαφώνησαν με τα ανοίγ-
ματα της εταιρίας στο Ντουμπάι και το Κατάρ, ο Κονδύλης τους 
άφησε να ανεξαρτητοποιηθούν και ακολούθησε τον δικό του 
δρόμο, αφήνοντας τους να τελειώσουν αυτοί όλα τα ημιτελή 
projects στη Νέα Υόρκη.
«Αυτό έπρεπε να γίνει» είχε πει σε φίλο του. «Τα παιδιά πίστευαν 
ότι εγώ έριχνα όλο το βάρος στο εξωτερικό και είχαν δίκιο. Εγώ 
ευελπιστώ να μπορώ να δουλεύω μέχρι τα ογδόντα πέντε μου 
ίσως και λίγο παραπάνω».
Τελικά αυτή η επιθυμία του δεν έγινε πραγματικότητα... 

 Η διαδρομή της μυθιστορηματικής 
ζωής του από το Βελγικό Κονγκό και την 
Ελλάδα μέχρι την Νέα Υόρκη, η γνωριμία 
με τον νέο πλανητάρχη και οι ογδόντα έξι 

ουρανοξύστες

Κώστας Κονδύλης: O Έλληνας αρχιτέκτονας που 
άλλαξε το πρόσωπο της Νέας Υόρκης απεβίωσε
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M
ετά από άπειρα χρόνια παρα-
κολούθησα την τελετή έναρξης 
του 56ου Διεθνούς Φεστιβάλ 
Φολκόρ κι έχω να πω ότι θυ-

μήθηκα γιατί έπαψα να το παρακολουθώ α-
πό την άγουρη νεότητά μου.
Το φεστιβάλ άρχισε εντυπωσιακά με μια 
φρέσκια χορογραφία της Άννας Μάγου, 
κόρης της Νέλλης Κατωπόδη, η οποία 
έχει σπουδάσει επαγγελματικό χορό στην 
Αγγλία κι έχει παρακολουθήσει σεμινάρια 
χορού στη Νέα Υόρκη και αλλαχού.
Η ματιά της Άννας έδωσε φρεσκάδα στο 
άνοιγμα, όπου τα ζευγάρια των χορευτικών 
έσμιξαν σε ένα ποιητικό σκηνικό με θέμα 
την κίνηση. Ο μονέρνος χορός με τις παρα-
δοσιακές στολές ήταν μια αισθητική παρέμ-
βαση που έκανε το κοινό να χειροκροτή-

σει παρατεταμένα, καθώς ξέφυγε από την 
πεπατημένη των 55 τελευταίων χρόνων. Ο 
χορός της ειρήνης των εθνών πήρε μια άλλη 
διάσταση, που είχε κάτι απο τη νεότητα και 
τον κοσμοπολιτισμό της χορογράφου του.
Θα πρέπει να πω ότι ο υπέροχος Αλέξης 
Κωστάλας που γιόρταζε 35 συναπτά χρό-
νια στην εκφώνηση της βραδυάς έναρξης 
του Διεθνούς Φολκλορικού Φεστιβάλ Λευ-
κάδας  ήταν συναρπαστικός με τη μοναδική 
φωνή του αλλά και με το μπρίο του, καθώς 
προσπαθούσε να προκαλέσει διάδραση με 
το κοινό σε κάθε ευκαιρία.
Απο κεί και πέρα η βραδυά κύλησε μέσα 
στην επανάληψη και την βαριεστημάρα. 
Πολλά τοπικά Λευκαδίτικα συγκροτήματα 
(εξαιρετικά στις χορευτικές παραστάσεις  
τους) κυριολεκτικά αφαίρεσαν τον τίτλο της 
διεθνικότητας του φεστιβάλ. Τα φολκλορικά 
συγκροτήματα της Λευκάδας ήταν περισσό-
τερα απο όλα τα προσκεκλημένα συγκροτή-
ματα των εθνών του κόσμου.
Θεωρώ πως είναι πλούτος για το νησί να 
διαθέτει τόσα παραδοσιακά χορευτικά 
συγκροτήματα, αλλά θα πρέπει να δείχνουν 
τη δεινότητά τους σε ένα ειδικό Ελληνικό 
φολκορικό φεστιβάλ, που μπορεί να γίνεται 
αρχές Σεπτεμβρίου για να επικμηκύνεται η 
τουριστική περίοδος στην πόλη.
Ξεχώρισα τις παραστάσεις του Ορφέα 
, της Νέας Χορωδίας και του Πήγασου. Ο 

Πήγασος κατ΄εμέ έκλεψε τις εντυπώσεις με 
τις χωριάτικες στολές των κοριτσιών που 
ήταν «πειραγμένες» σε χρώματα, ενώ το 
μπρίο της Ερμιόνης ήταν μοναδικό και υπέ-
γραφε όλη την κίνηση του συγκροτήματος. 
Ξεχώρισα επίσης την τοπική παραδοσιακή 
ορχήστρα και ειδικά την υπέροχη ερμηνεύ-

τρια των δημοτικών τραγουδιών, Δήμητρα 
Χατζηπαππά. Πραγματική υπόκλιση στη 
χοροδιδασκάλισσα και δημοτική τραγου-
δίστρια αλλά και στην εξαιρετική ορχήστρα 
των δημοτικών τραγουδιών.
Θα πρέπει να σημειώσω ότι το Διεθνές 
Φοκλορικό Φεστιβάλ Λευκάδας χρειάζεται 

επειγόντως ανανέωση για να αποκτήσει μια 
άλλη διάσταση στις νέες γενεές των Λευκα-
δίων που είναι ανοιχτοί στις προκλήσεις.
Δυστυχώς, το 56ο Διεθνές  Φολκλορικό 
Φεστιβάλ Λευκάδας ούτε διεθνές είναι ούτε 
τοπικό πλέον. Εχει χάσει την πρωτοτυπία 
του και τη λάμψη του μέσα στην πάροδο των 

χρόνων και οφείλει να επαναπροσδιοριστεί 
άμεσα.
Συγχαρητήρια στην ‘Αννα Μάγου για την 
πρωτότυπη χορογραφία της, που έδωσε μια 
άλλη πινελιά στη σκηνή,  αλλά και σε όσους 
δούλεψαν με μεγάλο κόπο και αφοσίωση 
για να ολοκληρωθεί η τελετή έναρξης.

ΤΗΣ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ- ΑΡΓΥΡΗ
ΠΗΓΗ: IOUSTINI.BLOGSPOT.COM

Το 56ο Διεθνές Φολκλορικό 
Φεστιβάλ Λευκάδας Έγινε Τοπικό!
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F
or most artists in New York city, it 
is usually hard to catch that first 
big break. For Canadian citizen 
Victoria Santaguida, she has been 

fulfilling her dreams for the last 5 years as a 
contemporary/ballet dancer. 

From a young age, Santaguida knew 
she wanted to dance. The Toronto native 
was enrolled in lessons from the age of 3 
where she studied closely under Sheona 
Bell. “My parents and teachers really 
supported me,” Santaguida says. “As I 

got older, they helped me 
find opportunities near 
where we lived to help 
me reach my goal. For 
instance, my high school 
had a huge impact on my 
training and development.” 
Santaguida is a notable 
graduate from Cawthra 
Park Secondary School 
where she completed the 
Regional Arts Program 
in Dance.  “I  learned 
strong modern and ballet 
technique and had so many 
opportunities to perform. 
From there, I really knew 
that I wanted to move to 
New York City and become 
a professional dancer”.  
Throughout the summers 
between her high school 
years, Santaguida was 
accepted into prestigious 
summer programs at The 
National Ballet of Canada, 
The Juilliard School, Joffrey 
Ballet School and Ballet 
Hispanico in New York City. 
She believes her success 
during this time helped 
set her up to eventually 
work in New York City 
permanently. “Dance is a 

really competitive field,” she says. “It was 
really important for me to get into those 
programs during high school – my training 
at home helped prepare me for that. I think 
it really helped my chances to get into a 
post-secondary program later on”. 

After graduating from high school in 
2013, Santaguida trained and performed 
with the Joffrey Ballet Concert Group 
for 4 years. Following, she danced as an 
apprentice with the highly renowned 
Complexions Contemporary Ballet . 
Her dancing has brought her to the 

international stage, performing in cities 
such as Beijing, Florence, Switzerland, 
and the Balt ic States.  Santaguida 
currently lives in Manhattan, New York, 
and is dancing full-time with Nimbus 
Dance Works in Jersey City. “I am so 

grateful for all the wonderful teachers 
and training I received in New York over 
the past 5 years. I have learned so much 
and am a better artist and person because 
of them.” Santaguida is excited to be 
continuing her career as a professional 
contemporary/ballet dancer.

VICTORIA SANTAGUIDA
TORONTO NATIVE MOVING ON THE WINGS OF DANCE
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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

Χίλτον 1963

Κλασσικό ελληνικό περίπτερο σε κάθε γωνιά της πόλης

Τραμ στην Πλατεία Ομονοίας, αρχές της δεκαετίας του ‘50

Το λιμάνι του Πειραιά το 1907

Αθήνα, άποψη από ψηλά, τέλη δεκαετίας '50

Το κέντρο των Αθηνών το 1906

Η πανέμορφη Ναύπακτος από ψηλά

Το εξωτερικό ενός κλασσικού αρχοντικού στην Θεσσαλονίκη Παραδοθείς οπλισμός του ΕΛΑΣ μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης με τον γιό του Αλέξανδρο
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Φ
ίλες και φίλοι, Ελληνίδες και Έλληνες 
πατριώτες του Καναδά.
Το Δ.Σ της  Παμμακεδονικής Ένω-
σης Καναδά αγανακτισμένο από 

τον φτηνό και πρόστυχο τρόπο ξεπουλήμα-
τος της Μακεδονίας μας από την ίδια την Ελλη-
νική κυβέρνηση, αλλάζει πορεία. Έχουμε πάψει 
να εμπιστεύομαστε την μειοδοτική κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και ενεργά διεκδικούμε το ιστορικό 
δίκαιο της γενέτειρας μας Μακεδονίας. 
Αποτείνουμε φόρο τιμής και δόξας στους προ-
γόνους μας Μακεδόνες, στον Περδίκκα, στον 
Φίλιππο και Αλέξανδρο, στις ηρωίνες του Μακε-
δονικού αγώνα, στον Παύλο Μελά, τον Καπετάν 
Άγρα, σε όλους τους ομώνυμους και ανώνυμους 
ήρωες που μας χαρίζουν σήμερα μια ελεύθερη 
πατρίδα (;). Θεωρούμε πως η ώρα έφτασε να στα-
θούμε αντάξιοι τους. 
Ο δικός μας αγώνας, μακριά από την γενέτειρα, 
εκτός από συλλαλητήρια μπορεί και πρέπει να 
εκφραστεί με διαφορετικούς τρόπους. Οφεί-
λουμε να δείξουμε στους διεθνιστές που θέλουν 
να πουλήσουν κομμάτι από την πατρίδα μας ότι 
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΑΣ. Εφ’ όσον 
λοιπόν δεν ερωτάτε ο Ελληνικός λαός σε ένα τόσο 
σοβαρό εθνικό θέμα, τότε αρνούμαστε να καλέ-
σουμε ή να φιλοξενήσουμε στον Καναδά πολι-
τικούς, επιστήμονες, εκπαιδευτικούς και γενικό-
τερα όλους τους επώνυμους αρνητές της Ελληνι-
κότητας της Μακεδονίας. Ενημερώνουμε όλους 
τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου 
ότι, αν έρθει η συμφωνία αυτή στην Βουλή των 
Ελλήνων για έγκριση, όσοι από τους βουλευτές 
ψηφίσουν υπέρ, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, θα 
είναι ανεπιθύμητοι στον Καναδά. Καλούμε όλες 
τις παροικιακές οργανώσεις του Καναδά, να στα-
θούν στο πλευρό των Μακεδόνων. Αν δεν αντι-
σταθούμε σήμερα για την Μακεδονία, θα χρεια-
στεί αύριο να κάνουμε αγώνα για την Θράκη, την 
Ήπειρο, ……..
Εμείς όλοι, πρώτα πρέπει να καταλάβουμε πως 
καμία συμφωνία δεν έχει επικυρωθεί και ότι οι 
υπογραφές δυο υπουργών σε ένα προσύμφωνο 
δεν έχουν καμία απολύτως ισχύ. Δεν πρέπει να 
θεωρήσουμε ποτέ πως έχει χαθεί το παιχνίδι, 
δεν παραδώσαμε τα όπλα. Αντίθετα το παιχνίδι 
μόλις αρχίζει. Είμαστε η μόνη δύναμη που μπο-
ρεί ειρηνικά και δημοκρατικά να ανατρέψει το 
μέχρι σήμερα αποτέλεσμα. Σίγουρα δεν έχουμε 
δείξει μέχρι τούδε το εθνικό ενδιαφέρον που έχει 
δείξει το «Δεύτερο Μέρος» της συμφωνίας της 
ντροπής, καιρός είναι να πάρουμε το τιμόνι στα 
χέρια μας, να σταματήσουμε τα λόγια και να αρχί-
σουμε τα έργα. Να ευρύνουμε τους ορίζοντές  μας 
και να διαβάσουμε τις είκοσι σελίδες της συμφω-
νίας για να γνωρίσουμε εξ ιδίων τι και πως ξεπου-
λάνε. Πρέπει να αναρωτηθούμε και να προσπα-
θήσουμε να εντοπίσουμε στο κείμενο αν υπάρχει 
το παραμικρό εθνικό όφελος από αυτό το αλι-
σβερίσι. Τι κερδίζει η Ελλάδα που τόσο πρόθυμα 
η κυβέρνηση μειοψηφίας θέλει να λύσει χωρίς 
την έγκριση του κυρίαρχου Ελληνικού λαού;  Το 
«Πρώτο Μέρος» δίνει και το «Δεύτερο Μέρος» 
παίρνει είναι σε συντομία αυτό που κατάφερε να 
κερδίσει  η κυβέρνηση του 17%, ή έστω, κέρδισε 
τουλάχιστον να ονομάζετε «Πρώτο Μέρος» και 
ξεπουλάει σε τιμές ευκαιρίας. Πολύ όμορφα ο 
δικηγόρος Κανονικού Δικαίου Νικόλαος Τσιρέλης 
σε ομιλία του καυτηρίασε: «Εντάξει, να δώσουμε 
κάτι εμείς, μα να πάρουν κάτι κι αυτοί».

Ας προσπαθήσουμε να δώσουμε την δική μας 
άποψη στην συμφωνία «ξεπούλημα» η οποία 
επεξηγεί και την απόφασή μας.
Άρθρο 1, παράγραφος 3α. [Το επίσημο όνομα 
του Δευτέρου Μέρους θα είναι «Δημοκρατία 
της Βόρειας Μακεδονίας», το οποίο θα είναι το 
συνταγματικό όνομα του Δευτέρου Μέρους και 
θα χρησιμοποιείται erga omnes, όπως προβλέπε-
ται στην παρούσα συμφωνία. Το σύντομο όνομα 
θα είναι «Βόρεια Μακεδονία.] Η γεωγραφική 
περιοχή του Δευτέρου Μέρους, πριν κατακτη-
θεί από τον Φίλιππο και τους Μακεδόνες λεγό-
ταν Παιονία και Δαρδανία (σημερινά βόρεια Σκό-
πια). Κατά τα χρόνια του Βυζαντίου και της οθω-
μανικής αυτοκρατορίας δεν υπήρχε γεωγραφι-
κός χώρος Μακεδονία, στην συνθήκη του Βου-
κουρεστίου δεν αναφέρεται πουθενά ο όρος 
Μακεδονία. Ο Τίτο, το 1945 σε ομιλία του στα 
Σκόπια (11 Οκτώβρη), διεκδίκησε τη «Μακεδο-
νία του Αιγαίου» και η περιοχή που τότε ονομα-
ζόταν Μπανόβινα Βαρντάτσκα (Δημοκρατία του 
Βαρδάρη) από το 1929 ως 1941, την μετονόμασε 
σε «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Τα σημερινά 
Σκόπια κατέχουν λιγότερο από 4% της Μακεδο-
νίας του Φιλίππου. 
Ο Τίτο και οι Σκοπιανοί είχαν και εξακολουθούν 
να έχουν επεκτατικές τάσεις προς την Ελλάδα και 
το δείχνουν επανειλημμένα, εμείς τι στάση κρα-
τάμε; Ποιες είναι οι κινήσεις της σημερινής κυβέρ-
νησης; Υπογράφουν μια δίκαια συμφωνία στην 
οποία υπάρχει εθνικό συμφέρον; Όχι. Παραδί-
δουν με «εφιαλτικό» τρόπο όμως την πολιτισμική 
κληρονομιά των Ελλήνων. Συναινούν στον επε-
κτατισμό των Σκοπίων καλώντας τις κατακτήσεις 
του Φιλίππου ως Μακεδονία. 
Άρθρο 1, παράγραφος 3β: [«Η ιθαγένεια του 
Δευτέρου Μέρους θα είναι Μακεδονική/πολί-
της της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, 
όπως αυτή θα εγγράφεται σε όλα τα ταξιδιωτικά 
έγγραφα»]. Και με την έγκριση λοιπόν της Ελλά-
δας, οι Βουλγαρίζοντες, οι Σλάβοι και οι Αλβανοί 
της Παιονίας και Δαρδανίας βαφτίζονται «Μακε-
δόνες». Η ιδέα του «Μακεδονικού» έθνους που 
θα αγωνίζονταν για την αυτοδιάθεσή του στα 
πλαίσια μιας «Μακεδονικής Δημοκρατίας των 
Εργαζόμενων Μαζών» αποφασίστηκε και τέθηκε 
σε εφαρμογή το 1934 σε συνεδρίαση της Γραμμα-
τείας Βαλκανικών Κρατών της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς. Από τότε, με συνεχή προπαγάνδα από 
πλευράς των Σκοπιανών και με την πλήρη απά-
θεια των Ελληνικών κυβερνήσεων φτάσαμε στο 
σημείο να καλούμαστε σήμερα εμείς οι πολίτες 
να υπερασπιστούμε και πάλι τα κεκτημένα μας. 
Η γειτονική αυτή χώρα είναι ένας πληθυσμια-
κός κυκεώνας από 30% Αλβανούς που αυξάνει 
καθημερινά, 30% Σλάβους που δήλωναν μέχρι 
πριν την συμφωνία «Σλαβομακεδόνες» και ξαφ-
νικά βαφτίστηκαν και αυτοπροσδιορίζονται 60% 
«Μακεδόνες» μαζί με όλους τους υπόλοιπους 
Τούρκους, Έλληνες, Βλάχους, Ρομά της περιο-
χής. Οι ίδιοι δεν ξέρουν τι είναι, δεν έχουν καμία 
εθνική συνείδηση, απλά αυτοπροσδιορίζονται 
Μακεδόνες. Επειδή λοιπόν αυτοί αυτοπροσδιορί-
ζονται ενάντια στο εθνικό συμφέρον της Ελλάδας, 
προσπαθώντας να αποποιηθούν την Ελληνική 

πολιτιστική κληρονομιά, έχουμε την κυβέρνηση 
της Ελλάδας να συμφωνεί προς τον αυτοπροσ-
διορισμό τους, να αγνοεί την βούληση του Ελλη-
νικού λαού και να υπογράφει ενάντια στο εθνικό 
συμφέρον.
Άρθρο 1, παράγραφος 3γ: [Η επίσημη γλώσσα 
του Δευτέρου Μέρους θα είναι η «Μακεδονική 
γλώσσα», όπως αναγνωρίσθηκε από την Τρίτη 
Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Τυπο-
ποίηση των Γεωγραφικών Ονομάτων, που διεξή-
χθη στην Αθήνα το 1977, και περιγράφεται στο 
άρθρο 7 (3) και (4) της παρούσας Συμφωνίας"]. Το 
άρθρο αυτό παρερμηνεύεται προπαγανδιστικά 
από την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Όπως προ-
κύπτει από τον τίτλο,. ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟ-
ΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ, η έκθεση 
αυτή αποτελεί περίληψη των βασικών δραστηρι-
οτήτων του τμήματος ΟΗΕ, της υπάρχουσας κατά-
στασης και της προόδου στην τυποποίηση των 
γεωγραφικών ονομάτων στη Λατινική Αμερική 
από τον δεύτερο εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ της 
Λατινικής Αμερικής, κλπ., κλπ., ….. Από πού προ-
κύπτει αναγνώριση ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
στην συνδιάσκεψη στην Αθήνα; Δεν υπήρξε αλλά 
ούτε και συζητήθηκε σαν θέμα η αναγνώριση της 
«Μακεδονικής γλώσσας, αποφασίστηκε η τυπο-
ποίηση των γεωγραφικών ονομάτων με λατινικούς 
χαρακτήρες. Γιατί άραγε ο πρωθυπουργός και ο 
υπουργός εξωτερικών της Ελλάδας βγαίνουν στα 
κανάλια διαλαλώντας αναγνώριση από το 1977; 
Η προφορική και γραπτή γλώσσα στην αρχαία 
Μακεδονία ήταν η Αττική Ελληνική και υπάρχουν 
αδιαμφισβήτητα ευρήματα και τεράστια βιβλι-
ογραφία διεθνής και Ελληνική. Γιατί ο Έλληνας 
πρωθυπουργός υποστηρίζει και υπογράφει την 
ύπαρξη μιας «πλαστής Μακεδονικής» γλώσσας;** 
Στην Τρίτη παράγραφο του Προοιμίου της συμ-
φωνίας αναφέρεται: «Καθοδηγούμενα από το 
πνεύμα και τις αρχές της δημοκρατίας, του σεβα-
σμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών και της αξιοπρέπειας.» 
Στο άρθρο 1, παράγραφος 4α & 4γ: «Με αυτό το 
πνεύμα η Σκοπιανή κυβέρνηση πρέπει να καταθέ-
σει την συμφωνία στο κοινοβούλιο για κύρωση 
και  αν το αποφασίσει , θα διεξάγει δημοψήφι-
σμα (ήδη η  Σκοπιανή κυβέρνηση ανακοίνωσε 
πως θα το κάνει)». Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, 
‘’σεβόμενοι την δημοκρατία κλπ, κλπ’’ υπογρά-
φουν χωρίς ενδοιασμούς σεβόμενοι τις αρχές της. 
Στο άρθρο 1, παράγραφος 4ζ: «Μόλις το Δεύ-
τερο μέρος γνωστοποιήσει την ολοκλήρωση των 
προαναφερόμενων συνταγματικών τροποποι-
ήσεων και όλων των νομικών διαδικασιών του 
προκείμενου να τεθεί σε ισχύ η παρούσα Συμ-
φωνία, ΤΟ ΠΡΩΤΟ  ΜΕΡΟΣ ΘΑ ΚΥΡΩΣΕΙ ΧΩΡΙΣ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ» (η 
έμφαση είναι δική μας). Ούτε λόγος για επικύ-
ρωση από το Ελληνικό κοινοβούλιο, ή δημοψή-
φισμα, ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ υπογράφει ο Τσί-
πρας και ο Κοτζιάς. 
Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε πολλαπλές 
αντιφάσεις τις κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στο 
σύντομο αυτό χρονικό διάστημα που τους εμπι-
στευθήκαμε την διακυβέρνηση της χώρας. Αγνό-
ησαν τη κοινή απόφαση των Ελλήνων πολιτικών 

αρχηγών του 1992 (εκτός ΚΚΕ),  στο να μη δοθεί 
το όνομα Μακεδονία ή και παράγωγό του στα 
Σκόπια. Αγνόησαν το Συμβούλιο των πολιτικών 
αρχηγών της Ευρώπης που στις  22 Ιανουαρίου το 
1992 απέρριψε το να εμπεριέχεται ο όρος Μακε-
δονία σε αίτηση που έκαναν οι Σκοπιανοί. Η από-
φαση αυτή δεν έχει ανακαλεστεί ακόμη από τους 
αρχηγούς της Ευρώπης, ο Τσίπρας και Κοτζιάς 
όμως αγνοούν και αυτήν την απόφαση; 
Οι Παμμακεδονικές οργανώσεις ανά την υφή-
λιο αλλά και σύσσωμος ο Ελληνισμός έχει δώσει 
μέσα από δυναμικά συλλαλητήρια, εξώδικα, 
μηνήσεις, επιστολές σε αρμόδιους φορείς, κ.α. 
το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Μακεδονία είναι 
Ελληνική και ότι το όνομά και ο πολιτισμός της 
δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Η «δημοκρατική» 
κυβέρνηση των ΣΡΙΖΑΝΕΛ αρνείται να εμπε-
δώσει το μήνυμα των Ελλήνων. Οφείλουμε να 
αντισταθούμε στην παραποίηση των λέξεων και 
αξιών, έχουμε χρέος να επαναφέρουμε την ορθό-
τητα. Απαιτούμε επικύρωση της συμφωνίας από 
τον κυρίαρχο λαό. ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΜΟΝΟ. 
Ο κυρίαρχος Ελληνικός λαός ενημερώνεται καθη-
μερινά για τους λόγους ύπαρξης χρέους στην 
Ελλάδα, για την παράδοση του ονόματος της 
Μακεδονίας, για το Κυπριακό, Αλβανικό, Θρα-
κικό κλπ., για τα παιχνίδια που παίζονται στην 
πλάτη του και ήδη φαίνεται πως ήρθε η στιγμή 
που θα ξεσπαθώσει και θα απαιτήσει δικαιο-
σύνη. Θα απαιτήσει την χώρα πίσω στους Έλλη-
νες. Στην Θεσσαλονίκη στις 8 Σεπτεμβρίου ο 
Ελληνικός λαός, πέρα από χρώματα (μόνο άσπρο 
και γαλάζιο) και κόμματα θα δώσει και πάλι το 
μήνυμά του στο Τσίπρα. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΤΑΝ, 
ΕΙΝΑΙ και θα ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.
Εμείς περίτρανα δηλώνουμε πως δεν υποχω-
ρούμε από τις θέσεις μας. Θα χρησιμοποιήσουμε 
κάθε νόμιμο και ειρηνικό μέσο για να μην επιτευ-
χθεί η συμφωνία αυτή της ντροπής. Δηλώνουμε 
ότι δεν έχουμε καμία σχέση με πολιτικά κόμματα 
και οποιαδήποτε προσπάθεια σύνδεσής μας με 
αυτά θα γίνει με σκοπό να αποδυναμώσει την 
λαϊκή βούληση των ομογενών Καναδών για δια-
φύλαξη των δικαίων του Ελληνισμού. Ως Έλληνες, 
απαιτούμε από τους εκπροσώπους του Ελληνι-
κού Κοινοβουλίου να σεβαστούν το Σύνταγμα και 
τη βούληση του κυρίαρχου Ελληνικού λαού και 
να μη δώσουν δικαίωμα για επιβουλή της Ιστο-
ρίας, της Πολιτιστικής κληρονομιάς και της εδαφι-
κής ακεραιότητας της Μακεδονίας.
 
Γιώργος Παπαδάκης
Πρόεδρος Παμμακεδονικής Ένωσης Καναδά 

** Άρθρο 7, παράγραφος 4: [« Το Δεύτερο Μέρος 
σημειώνει ότι η επίσημη γλώσσα του, η Μακε-
δονική γλώσσα, ανήκει στην ομάδα των Νοτίων 
Σλαβικών γλωσσών. Τα Μέρη σημειώνουν ότι 
η επίσημη γλώσσα και τα άλλα χαρακτηριστικά 
του Δευτέρου Μέρους δεν έχουν σχέση με τον 
αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία την κουλ-
τούρα και την κληρονομιά της βόρειας περιοχής 
του Πρώτου Μέρους».] Με απλά λόγια ναι μεν 
η γλώσσα τους είναι Σλαβική γιατί ανήκει στην 
ομάδα των Νοτίων Σλαβικών γλωσσών ΑΛΛΑ η 
Ελληνική κυβέρνηση των εθνομηδενιστών την 
«υπογράφει Μακεδονική». Θα βάζουν δηλαδή 
οι Σκοπιανοί αστεράκια (**) όπως εμείς στην επι-
στολή αυτή όταν ρωτηθούν τι γλώσσα μιλούν. 
ΕΚΑΣ ΒΕΒΗΛΟΙ

Ανοιχτό γράμμα του Προέδρου της Παμμακεδονικής  
κ. Γιώργου Παπαδάκη για τη Συμφωνία των Πρεσπών
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Σ
το Τελ Αβίβ του Ισραήλ και το Τορόντο 
του Καναδά θα ταξιδέψει μέσα στον Σε-
πτέμβριο ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, 
Γιάννης Μπουτάρης, προκειμένου να 

προωθήσει θέματα που αφορούν την πόλη, με-
ταξύ των οποίων το προσφυγικό και να προχω-
ρήσει σε επαφές για τη δημιουργία του Μου-
σείου Ολοκαυτώματος.
Στις 2 Σεπτεμβρίου θα αναχωρήσει για το Τελ 
Αβίβ και τον δήμαρχο θα συνοδεύουν η πρό-
εδρος του δημοτικού συμβουλίου, Καλυψώ 
Γούλα και οι αντιδήμαρχοι Τουρισμού, Σπύρος 
Πέγκας και Αστικής Ανθεκτικότητας, Γιώργος 
Δημαρέλος.
Τα μέλη της αποστολής του δήμου Θεσσαλονί-
κης θα συμμετάσχουν έως τις 5 Σεπτεμβρίου σε 
συναντήσεις με εκπροσώπους του Μουσείου 
Ολοκαυτώματος, ενώ θα έχουν επαφές με τον 
δήμαρχο της αδελφοποιημένης πόλης του Τελ 
Αβίβ.
Παράλληλα, ο κ.Μπουτάρης θα παραστεί στο 
Φεστιβάλ Καινοτομίας του Τελ Αβίβ “DLD 
Innovation Festival” καθώς και στην 4η ετήσια 
συνάντηση των εκπροσώπων των πόλεων και 
των δημάρχων – μελών του συμφώνου Milan 
Urban Food Policy Pact για την κοινή αστική 
διατροφική πολιτική.
Μετά την 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 
και συγκεκριμένα το διάστημα από 23 έως 27 
Σεπτεμβρίου ο δήμαρχος θα ταξιδέψει για το 

Τορόντο. Στη διάρκεια της παραμονής του, θα 
έχει σειρά συναντήσεων και θα γίνει ανταλλαγή 
απόψεων για θέματα που αφορούν το προσφυ-
γικό και τη διαφορετικότητα των ανθρώπων.
“Τα ταξίδια είναι στο πλαίσιο της παρουσίας 
της πόλης και του δήμου Θεσσαλονίκης σε διε-
θνείς συναντήσεις. Να ανταλλάσουμε καλές 
πρακτικές και καινοτόμες ιδέες και ζητήματα 
που έχουν να κάνουν για την καθημερινότητα 
των πολιτών. Στο Τελ Αβίβ θα έχουμε και συνα-
ντήσεις για το Μουσείο Ολοκαυτώματος ενώ 
στο Τορόντο θα γίνουν επαφές που θα αφο-
ρούν το προσφυγικό και τη διαφορετικότητα” 
δήλωσε στο ΑΠΕ– ΜΠΕ η πρόεδρος του δημο-
τικού συμβουλίου, Καλυψώ Γούλα.

Σε Τελ Αβίβ και Τορόντο 
ο Μπουτάρης
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Το καινούριο
Cosmos Agora
(ΣΤΟ LAWRENCE & WARDEN)

ZHTEI ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο

(416) 285-4443

Πολύ πεπειραμένη κυρία
Με δικό της αυτοκίνητο, έμπειρη και οργανωμένη

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΩΝ 
ή ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ

Μετά τις 6 το απόγευμα και Σαββατοκύριακα πρωϊνά
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ 

ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΘΑΡΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΟΥΛΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥΣ

Τηλ στην Ιωάννα
647.706.7146 

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
ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΝΤΥΡΙΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ
ΕΔΩ ΚΑΙ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ – ΣΤΟΛΕΣ – ΠΕΤΣΕΤΕΣ

ΖΗΤΑΕΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΜΙΣΘΟ

 || ΟΔΗΓΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ||
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΟΝ κ. ΤΙΜ
416-930-0772
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Ο
ι αρχές ανέφεραν πως ο 40χρονος αστυνομικός Jack Stelwagen κατηγορείται για 
σεξουαλική παρενόχληση. Η περιφερειακή αστυνομία προέβη σε έρευνες μετά 
την κα-τηγορία μιας γυναίκας πως δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση από τον 
40χρονο, ο οποίος τελικώς κρίθηκε ένοχος. Ωστόσο, ο Stelwagen έχει αφεθεί 

ελεύθερος με την υπόσχεση ότι θα δώσει το παρών όταν κληθεί σε δίκη. Ο 40χρονος βρι-
σκόταν στο α-στυνομικό δυναμικό της περιοχής από το 2007 και αμέσως έγινε η αναστολή 
ασκήσε-ως των καθηκόντων του. 

Η 
δολοφονία έλαβε μέρος στις 2.30 
τα ξημερώματα της Τετάρτης μεταξύ 
των δρόμων Danforth και Langford. 
Η αστυνομία αναγνώρισε πως ο 

35χρονος Danny Morales είναι το θύμα, έχο-
ντας δεχθεί σφαίρα στο κεφάλι με τις πρώτες 
βοήθειες να τον ανακηρύσ-σουν νεκρό στο 
σημείο. Λίγα μέτρα πιο κάτω, η αστυνομία 
προέβη στην σύλληψη ενός 27χρονου ενώ α-
ναφέρεται πως ο δεύτερος ύποπτος διέφυγε 
της σύλληψης. Η έρευνα της αστυνομίας βρί-

σκεται ακόμη σε εξέλιξη. Η δολοφονία συνέβη 
μόλις λίγο καιρό μετά τα τραγικά γεγονότα του 
περασμένου μήνα όπου δύο νεαρά κορίτσια 
βρήκαν τραγικό θάνατο και 13 άλλοι τραυμα-
τίστηκαν από τις σφαίρες του Faisal Hussain, 
που σκόρπισε το τρόμο για δέκα λεπτά πάνω 
στη Danforth. Τοπικοί επιχειρηματίες έχουν 
ήδη εκφράσει την ανησυχία τους για την αυ-
ξανόμενη εγκληματικότητα στην περιοχή και 
φοβούνται πως κάτι τέτοιο θα συνεχίζει να ε-
πηρεάζει αρνητικά τις επιχειρήσεις τους.

Σ
ε μια συνέντευξη Τύπου την Πέ-
μπτη έξω από το ανώτατο δικαστή-
ριο του Οντάριο ο CCLA ανακοίνω-
σε ότι είχε υποβάλει μήνυση ενά-

ντια στην κατάργηση του προγράμμα-τος 
σπουδών περί σεξουαλικής διαπαιδα-
γώγησης από την νέα κυβέρνηση του Ο-
ντά-ριο. Ο δικηγόρος Stuart Svonkin, ο ο-
ποίος συνεργάζεται με την CCLA για την υ-
πόθεση, δήλωσε ότι υπάρχουν τρεις κύρι-
οι λόγοι που τους οδήγησαν να κινηθούν 
νομικά. Α-νέφερε μεταξύ άλλων ότι η από-
φαση παραβιάζει τα δικαιώματα ισότητας 
και την α-σφάλεια του ατόμου σύμφωνα 
με τον Χάρτη των Δικαιωμάτων και των 
Ελευθεριών. εισάγει διακρίσεις, σε αντί-
θεση με τον Κώδικα Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων και παραβιά-ζει την Πράξη Εκπαί-
δευσης, η οποία απαιτεί από την επαρχία 
να δημιουργήσει ένα περι-βάλλον χωρίς 
αποκλεισμούς.

Δεύτερος φόνος μέσα σε ένα μήνα 
στο Greek Town

Ο Καναδικός Οργανισμός Πολιτικών 
Δικαιωμάτων (CCLA) μηνύει την κυβέρνηση 
του Ford για την αλλαγή του προγράμματος 

σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης 

73χρονος φέρεται να δολοφόνησε την γυναίκα 
του σε Home Depot 

Τ
ραγ ική κα τάληξη 
βρήκε μία 70χρονη 
γυναίκα σ το πάρ-
κ ιν γκ ενός Home 

Depot στο Pe-terborough. 
Η αστυνομία κλήθηκε στο 
σημείο για να ελέγξει το 
τηλεφώνημα για πυρο-βο-
λισμούς και βρήκε μία 
70χρονη γυναίκα να χαρο-
παλεύει με τραυματισμό 
από σφαί-ρα. Αρχικά μετα-
κομίσθηκε σε τοπικό νοσο-
κομείο, ωσ τόσο, χρειά-
στηκε να γίνει η μετα-φορά 
της σε νοσοκομε ίο του 
Τορόντο. Η άτυχη γυναίκα 
τελικά κατέληξε στα τραύ-
ματα της. Στο σημείο της 
δολοφονίας της η αστυνο-
μία προέβη στην σύλληψη 
ενός 70χρονου άνδρα που 
φέρεται να ήταν ο σύζυγος 
της, ωστόσο η έρευνες βρί-
σκονται ακόμη υπό εξέλιξη.

Περιφερειακός αστυνομικός του Durham 
κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση
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Isabelle Mathers:
Αυστραλέζα 
που... αναστατώνει

Η Isabelle Mathers 
είναι 19 ετών και 
κατάγεται από 
την Αυστραλία. 
Ξεκίνησε να γίνεται 
διάσημη από τις 
προκλητικές πόζες 
που ανέβαζε στο 
Instagram και 
κατάφερε- από 
την πρώτη της 
ανάρτηση το 2014 
έως και σήμερα- 
να συγκεντρώσει 
616 χιλιάδες 
ακόλουθους.

Η Isabelle αυτές τις 
ημέρες παραθερίζει 
στη Σαντορίνη και 
έχει αναστατώσει 
το νησί με τις 
εμφανίσεις της. 
Το νεαρό μοντέλο 
απολαμβάνει το 
ελληνικό καλοκαίρι 
και τη μαγευτική 
θέα του νησιού και 
φυσικά ανεβάζει 
προκλητικές εικόνες 
της με μαγιό στους 
χιλιάδες θαυμαστές 
της. Η 19χρονη είναι 
ενθουσιασμένη με 
τη Σαντορίνη την 
οποία αποκαλεί, 
στις λεζάντες της, 
μαγευτική και 
αξεπέραστη, ενώ τα 
like και τα σχόλια 
των φίλων της είναι 
αμέτρητα. 
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Το τι μπορείς να διαβά-
σεις στα social media 
των επωνύμων είναι 
πολλά και απολαυ-
στικά. Αυτή τη φορά 
θαυμάστρια φλέρταρε 
τον Πάνο Βλάχο στο 
Instagram. Μία δια-
δικτυακή φίλη λοιπόν 
φλέρταρε δημοσίως  
τον Πάνο Βλάχο και 
εκείνος της απάντησε 
με αρκετή δόση χιού-
μορ!

Η εν λόγω θαυμάστρια 
έγραψε χαρακτηρι-
στικά: «Είσαι ότι καλύ-
τερο. Είμαι μαγείρισσα 
δεν ξέρω αν είναι πόιντ 
αυτό».

Τι απάντησε ο Πάνος; 
«Νομίζω Πετρετζίκης 
λέγεται ο κύριος που 
πρέπει να απευθυν-
θείτε»!

Στην Ιθάκη η Τόνια 

Σωτηροπούλου 

Πού να το φανταζόταν η Τόνια 
Σωτηροπούλου όταν επέλεγε 
την Ιθάκη ως προορισμό δια-
κοπών ότι τις ίδιες ημέρες το 
νησί θα είχε την τιμητική του 
λόγω της επίσκεψης του Αλέξη 
Τσίπρα. Το όμορφο μοντέλο 
εδώ και λίγες μερες βρίσκε-
ται στο νησί του Ιονίου και 
απολαμβάνει τον ήλιο και τη 
θάλασσα. 

Αναστατώνει στα social 

media ο Κωνσταντίνος 

Φραντζής

Κωνσταν τ ίνος Φραντζής, 
ο νεαρός καλλιτέχνης που 
πλέον μετράει αρκετά χρό-
νια στον χώρο αν και ακόμη 
πολύ νέος έχει καταφέρει με 
μικρά βήματα να γίνει ένας 
από τους αγαπημένους καλλι-
τέχνες για τη νεολαία. Και όχι 
μόνο. Η τελευταία του ανάρ-
τηση μάλιστα στο facebook 
και το instragram προκάλεσε 
αρκετά καρδιοχτύπια στις 
θαυμάστριες του

Διακοπές στην Ελλάδα κάνει η 
Ρία Αντωνίου, η οποία φέτος 
επέλεξε τις Κυκλάδες.
Το μοντέλο που κάνει καριέρα 
σ την Ιταλία επέ λεξε την 
Κίμωλο, την οποία αποφάσισε 
να... τιμήσει με δύο topless 
φωτογραφίες της που ανήρ-
τησε στα Instagram stories της.
Η Ρία εξάλλου συνηθίζει να 
τροφοδοτεί το λογαριασμό 
της με παρόμοιου ύφους και 
στιλ φωτογραφίες μοιράζοντας 
εγκεφαλικά στον ανδρικό πλη-
θυσμό.

Πάνος Βλάχος: Έστειλε 
θαυμάστριά του στον Πετρετζίκη

Άρτεμις Αλεξανδράτου: Σέξι 
πόζες στο Instagram 

Η topless Ρία 

Αντωνίου ζάλισε 

την Κίμωλο

Α
υτό και αν είναι είδηση! Η Κατερίνα 
Στικούδη παντρεύεται. Σύμφωνα με 
δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso 
η νεαρή showoman, στις 25 Αυγού-

στου πρόκειται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλη-
σίας στο Μορφάτι Θεσπρωτίας, που είναι ο τό-
πος καταγωγής του συντρόφου της,  Βαγγέλη 
Σερίφη.

Το ζευγάρι θα δώσει όρκους αιώνιας αγάπης 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά και στη συνέ-
χεια θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι στην 
ταβέρνα που βρίσκεται πίσω από την εκκλησία.
Τόσο η Κατερίνα Στικούδη όσο και ο 43χρονος 
αγαπημένος της, θέλουν να κρατήσουν αυτή τη 
μέρα για τον εαυτό τους και τα αγαπημένα τους 
πρόσωπα. 

Κατερίνα Στικούδη: Παντρεύεται 
στις 25 Αυγούστου

Η 
Άρτεμις Αλε-
ξανδράτου έ-
γ ινε γνωστή 
στο ευρύ κοι-

νό λόγω της συγγενικής 
σχέσης με την Τζούλια 
Αλεξανδράτου. Η τρα-
γουδίστρια που αρκετές 
φορές είχε διαχωρίσει 
τη θέση της από την α-
δερφή της αν και έχει χα-
θεί από τα φώτα της δη-
μοσιότητας συνεχίζει να 
έχει δυνατή παρουσία 
στα social media και κυ-
ρίως στο Instagram.

Η Ά ρτ εμ ι ς  σ χ εδ όν 
καθημερινά μοιράζε-
ται στιγμιότυπα με τους 
followers της τρελαίνο-
ντας τον αντρικό πληθυ-
σμό. Με μαγιό, με μίνι 
φορέματα, με κορμάκια 
και πλούσια τα ελέη δεί-
χνει την σέξι πλευρά του 
εαυτού της.
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H 
μελαχρινή καλλονή Lais Ribeiro, 
είναι το μοντέλο που μέσα από 
τις σελίδες του Maxim θα κα-
λωσορίσει το φετινό φθινόπω-

ρο! Το μοντέλο και «άγγελος» της Victoria’s 
Secret ποζάρει για το τεύχος Σεπτεμβρίου/
Οκτωβρίου του αντρικού περιοδικού και 
δεν διστάζει να χαρίσει απολαυστικές λή-
ψεις στο αναγνωστικό κοινό. 
Η καριέρα της Lais Ribeiro έχει πάρει την 

ανιούσα και τίποτα δεν φαίνεται να τη στα-
ματά. Η Bραζιλιάνα ήταν η βασίλισσα της 
Victoria’s Secret για το 2017, καθώς φόρεσε 
το 2 εκατομμυρίων δολαρίων «Champagne 
Night Fantasy Bra 2017», στο Fashion Show 
της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στη 
Σαγκάη. 
Φέτος, το Sports Illustrated ανακοίνωσε πως 
την επέλεξε για δεύτερη φορά να συμμετά-
σχει στο σέξι τεύχος του με τα μαγιό.

Ω
ρ α ί ε ς  ε π ο -
χές τότε με το 
Baywatch. Έ-
νιωθες ότι ήταν 

καλοκαίρι όλη τη χρονιά, 
θαύμαζες ημίγυμνα αγό-
ρια τα οποία έσωζαν ζω-
ές και ενίοτε ζήλευες τις 
πρωταγωνίστριες όχι μό-
νο για την εμφάνισή τους 
αλλά και για το… περι-
βάλλον εργασίας! Ανάμε-
σα στα πολλά σέξι αγόρια, 
ήταν και o Cody Madison, 
ο οποίος αποτέλεσε το ό-
νειρο πολλών γυναικών. 
Ξανθός, γυμνασμένος, ό-
μορφος, έκαναν πολλές 
καρδούλες να χτυπήσουν 
και φυσικά τα νούμερα της 
σειράς να σημειώνουν το 
ένα ρεκόρ μετά το άλλο. 
Κι αν κάποιος είπε ότι η ο-
μορφιά είναι εφήμερη, να 
πούμε ότι ο Cody-κατά κό-
σμον David Chokachi-στα 
50 του κυκλοφορεί με μα-
γιό και… προκαλεί εγκε-
φαλικά. Κορμί αγαλματέ-
νιο και πρόσωπο φεγγάρι. 
Μη σου πω ότι είναι καλύ-
τερος τώρα.

Σπάει καρδιές και στα 50 του!

H 
L i l y 
Aldridge εί-
ναι ένας α-
πό τους πιο 

διάσημους αγγέλους 
της Victoria’s Secret. 
Η 32χρονη καλλονή 
από την Καλιφόρνια 
των Ηνωμένων Πολι-
τειών εκτός από πετυ-
χημένο μοντέλο, είναι 
σύζυγος και μητέρα ε-
νός πεντάχρονου κορι-
τσιού το οποίο σύντομα 
θα αποκτήσει και αδερ-
φάκι.

Η Lily μέσα από τον 
λογαριασμό της σ το 
Instagram ανακοίνωσε 
με μια φωτογραφία που 
δείχνει την ελαφρώς φου-
σκωμένη της κοιλιά ότι 
περιμένει μωρό.

H Lais Ribeiro καλωσορίζει το 
φθινόπωρο με το σέξι δίμετρο 
κορμί της 

O πιο σέξι λογαριασμός 
στο Instagram 

Π
λέον το Instagram αποτε-
λεί ένα από τα πιο δημοφι-
λή social media. Η Alexis 
Ren είναι μοντέλο από την 

Αμερική που έχει καταφέρει να κα-
ταπλήξει τα πλήθη και έχει σοκάρει 
τα… ήθη.
Κατάγεται από το Λος Άντζελες της 
Καλιφόρνια και είναι μόλις 21 ετών. 
Από τη στιγμή που η ίδια είναι μία 
πολύ σέξι κοπέλα πώς θα μπορούσε 
να μην βγάζε ι και σέξ ι φωτογρα-
φίες.

Το… παιχνίδι με τους άνδρες θαυ-
μασ τ έ ς  τ ης  μέσα από τα  soc ia l 
media συνεχ ίζ ε ι η 2οχρονη μπα-
λαρίνα Alexis Ren. Το κορίτσ ι που 
έγινε μπαλαρίνα, αλλά την κέρδισε 
το μόντελινγκ και οι σέξι φωτογρα-
φίσεις, «βομβαρδίζει» το instagram 
της  με πόζ ε ς  τολμηρέ ς  σαν την 
τελευταία.
Η Alexis, ποζάρει ολόγυμνη, καλύ-
πτοντας τα επίμαχα σημεία της, με 
τα χέρια και με μια κόκκινη γραμμή, 
αφήνοντας ελάχιστα στη φαντασία.

Lily Aldridge: Περιμένει 
δεύτερο παιδί
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Το πρωί στα ελατοδάση, το μεσημέρι 
στα καταπράσινα ανθισμένα λιβάδια, 
το απόγευμα δίπλα στη θάλασσα. Μόλις 
μιάμιση ώρα από την Αθήνα, η πατρίδα 
των εννέα Μουσών μάς προσκαλεί να 
γνωρίσουμε τα χωριά της.

Η 
κλασική διαδρομή για τον Ελικώ-
να είναι από εθνική οδό, μέσω Θή-
βας-Αλιάρτου, εμείς όμως προτιμή-
σαμε εκείνη που περνάει από Ελευ-

σίνα, ώστε να περάσουμε από όλες τις μυθι-
κές πόλεις της αρχαιότητας μέχρι να φτάσουμε 
στην περίφημη Κοιλάδα των Μουσών, στους 
πρόποδες του Ελικώνα. Μετά την Ελευσίνα 
στρίψαμε για Μάνδρα και συνεχίσαμε στο βο-
ρειοδυτικό τμήμα του νομού Αττικής, μέχρι 
που ο δρόμος μάς έβγαλε στην εύφορη πεδι-
άδα της Οινόης ή Κοιλάδα του Μαζίου, όπως 
ονομάζεται.
Το πανέμορφο τοπίο με τους λόφους, τις εύφο-
ρες καλλιεργήσιμες εκτάσεις δημητριακών, 
ελαιόδεντρων και αμπελιών, που οριοθετείται 
από τα βουνά Κιθαιρώνας και Πάστρα, προ-
καλεί για φωτογράφιση. Πάνω στον δρόμο 
συναντάμε τα εντυπωσιακά ερείπια του Πύρ-
γου Μαζίου, που κέρδισε το ενδιαφέρον των 
περιηγητών ήδη από τον 19ο αιώνα. Ο πύρ-
γος, ύψους 14 μ., είναι από τους μεγαλύτερους 
της Αττικής και θεωρείται ότι η χρήση του ήταν 
στρατιωτική, ως κατάλυμα για τη φιλοξενία 
των αθηναϊκών στρατευμάτων που φυλού-
σαν την οδό Ελευθέρων-Ελευσίνας. Προχω-
ρώντας και σε μικρή απόσταση από το χωριό 
Λεύκτρα, συναντάμε το Τρόπαιο της μάχης των 
Λεύκτρων: ένα λίθινο κυλινδρικό μνημείο, το 
οποίο στήθηκε από τους Θηβαίους στο πεδίο 
της μάχης, όπως ήταν η συνήθεια, μετά τη νίκη 
τους επί των Λακεδαιμονίων με στρατηγό τον 
Επαμεινώνδα.
Περάσαμε τις Πλαταιές, τα Λεύκτρα και τις 
Θεσπιές –όπου στην αρχαιότητα εορτάζονταν 
τα Ερωτίδια προς τιμήν του θεού Ερωτα–, οικι-
σμούς που δεν θυμίζουν πια το ένδοξο παρελ-
θόν τους. Ρωτώντας φτάνουμε στην Ασκρη, 
γνωστή ως πατρίδα του Ησίοδου (αρχαία 
Ασκρα), ανάμεσα στη Θήβα και τη Λιβαδειά.

Πολυστάφυλος γη
Στο οινοποιείο Κτήμα Μουσών, στην είσοδο 
του χωριού, μας υποδέχεται ο οινολόγος 
Νίκος Ζαχαρίας. Η οινική παράδοση εδώ απο-
τελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και 
του πολιτισμού της περιοχής, «όπου υπάρ-
χει συνεχόμενη αμπελοκαλλιέργεια επί 2.500 
χρόνια», λέει ο Νίκος. Η πρώτη αναφορά έγινε 
από τον Ησίοδο, που περιγράφει τον τόπο του 
ως «πολυστάφυλο» και «πολύκαρπο». Επειτα 
από 2-3 χλμ. φτάνουμε στην περίφημη Κοι-
λάδα των Μουσών, η οποία έχει ανακηρυχθεί 
αρχαιολογικός χώρος.
Κοιτώντας το ειδυλλιακό τοπίο της πεδιά-
δας, με τις πηγές που αναβλύζουν, τον αρχαίο 
ποταμό Περμησσό και τα γόνιμα εδάφη, που 
πρόσφεραν στους κατοίκους αφθονία ανά 
τους αιώνες, μου ήρθαν ξανά στο μυαλό οι 
Μούσες και μαζί τους η ποίηση, η μουσική, ο 
χορός, που γεννήθηκαν εδώ. Οι ευθυγραμμι-
σμένοι αμπελώνες, σε υψόμετρο 450-600 μ., 
σε συνδυασμό με τον ψυχρό αέρα που κατε-

βαίνει από τον Ελικώνα και δροσίζει τα αμπέ-
λια, επιτρέποντας την αργή ωρίμαση των στα-
φυλιών, δημιουργούν ένα ιδανικό μικροκλίμα, 
που δίνει στα κρασιά τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά της εντοπιότητάς τους.
Ο Νίκος Ζαχαρίας μάς προτρέπει να κοιτά-
ξουμε απέναντι, όπου τα τρία βουνά σχημα-
τίζουν το πρόσωπο μιας ξαπλωμένης γυναί-
κας. Δυτικά της Κοιλάδας, ένας χωματόδρο-
μος, τον οποίο εμείς δεν μπορέσαμε να ακο-
λουθήσουμε λόγω της λάσπης που συναντή-
σαμε κατά μήκος του, οδηγεί στα αρχαία μνη-
μεία που ανακαλύφθηκαν εδώ: το θέατρο του 
3ου αιώνα π.Χ., τη μακρά ιωνική στοά μήκους 
96,70 μ., έναν ναΐσκο αφιερωμένο στις μούσες 
καθώς και βάθρα αγαλμάτων. Προς τιμήν των 
Μουσών διεξάγονταν στην περιοχή τα Μού-
σια, τα οποία διοργανώνονταν κάθε πέμπτο 
χρόνο, με γιορτές και αγωνίσματα ισοπύθια, 
παρόμοια δηλαδή με αυτά των Πυθίων.
Μια οινογευσία ολοκληρώνεται με τη δοκιμή 
εννέα σπουδαίων κρασιών, αλλά, καθώς εμείς 
δεν έχουμε αρκετό χρόνο, δοκιμάζουμε μόνο 
το Μούχταρο, της ομώνυμης τοπικής ποικι-
λίας, που διασώθηκε χάρη στο πείσμα του 
Αθανάσιου και του παππού Νικόλαου, οι 
οποίοι επέμεναν να το καλλιεργούν όταν όλοι 
οι υπόλοιποι οινοποιοί το αντικαθιστούσαν με 
πιο αποδοτικές ποικιλίες. Ενα σπάνιο κρασί 
παλαίωσης, που, ανάμεσα στα άλλα, μου 
άφησε και αρώματα φράουλας.

Στη Μονή Ευαγγελίστριας
Συνεχίζουμε για το χωριό Πέτρα και τον περί-
φημο καταρράκτη, σε ένα τοπίο που θυμίζει 
Αμαζόνιο, με το νερό να ξεπηδάει μέσα από 
την πλούσια βλάστηση. Νύχτα φτάνουμε στο 
χωριό Ευαγγελίστρια και στον ξενώνα Κτήμα 
Μουσών. Στο υπέροχο μεγάλο καθιστικό με 
το αναμμένο τζάκι μάς υποδέχονται ο Κωστής 
και η Αννιώ, πρώην διαφημιστές, που αποφά-
σισαν να δημιουργήσουν κάτι ξεχωριστό. Τα 
οκτώ πανέμορφα δωμάτια και οι φιλόξενοι 
χώροι του, με αντικείμενα σχεδιασμένα από 
τους ίδιους (φωτιστικά, κρεβάτια κ.ά.), σε προ-
σκαλούν να απολαύσεις την ηρεμία του βου-
νού, το εξαιρετικό πρωινό και το επίσης πολύ 
καλό φαγητό. Τέλος, στην κουβέντα μας με το 

ζευγάρι μαθαίνουμε τις πιο ωραίες διαδρομές 
για πεζοπορία.  
Φωτογραφίζω το χωριό Ευαγγελίστρια, με 
το ποτάμι στις παρυφές του, από έναν ψηλό 
βράχο που μου υπέδειξε η Αννιώ. Στο βάθος 
αχνοφαίνεται η λίμνη Υλίκη και τα βουνά της 
Εύβοιας. Προχωράμε για το γυναικείο μονα-
στήρι της Ευαγγελίστριας, στην ανατολική πλα-
γιά του Ελικώνα. Με την πρώτη ματιά νομί-
ζει κανείς ότι χτίστηκε πρόσφατα. Μόνο όταν 
δει τις παλιές φωτογραφίες καταλαβαίνει την 
αλλαγή που έγινε στη μονή –η οποία λέγε-
ται ότι χτίστηκε τον 12ο αιώνα– με την ανα-
καίνιση του 1960. Τότε οι όψεις επιχρίστηκαν 
και η στέγη του καθολικού, που χρονολογεί-
ται στα μέσα του 17ου αιώνα, ανυψώθηκε, 
ενώ έγινε κι ένα πλήθος άλλων αλλαγών που 
είχαν ως αποτέλεσμα το μοναστήρι να μοιά-
ζει σύγχρονο. Κάτω από το μεταβυζαντινό 
καθολικό βρίσκεται μεγάλη τρίκλιτη θολωτή 
κρύπτη, στην οποία μπορούσε να μπει κανείς 
μόνο κάτω από το σημείο όπου βρίσκεται η 
Αγία Τράπεζα. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, 
η κρύπτη χρησίμευε ως έξοδος διαφυγής και 
φυλάσσονταν τα κειμήλια της μονής. Στο εσω-
τερικό του καθολικού μπορεί να δει κανείς 
ωραίες αγιογραφίες.
Επιστρέφουμε στο χωριό και παίρνουμε τον 
χωμάτινο δρόμο προς το οροπέδιο του Ριγα-
νιά. Προσπερνάμε δάση με ρυάκια και υπέρο-
χους συνδυασμούς χρωμάτων. Ανεβαίνουμε 
ακόμα πιο ψηλά, περνάμε από εγκαταλελειμ-
μένα λατομεία μαρμάρου και έπειτα από έξι 
χιλιόμετρα ανάβασης βγαίνουμε στον αυχένα 
του βουνού (στα 1.250 μ. υψόμετρο). Μετά την 
Αγία Τριάδα φτάνουμε στη Λάκκα της Αρβα-
νίτσας, ένα από τα ομορφότερα ορεινά λιβά-
δια της Στερεάς Ελλάδας σε υψόμετρο 1.100 
μ., ανάμεσα σε δύο κορυφές του Ελικώνα, 
την Παλιοβούνα (νότια και ανατολικά) και τη 
Μεγάλη Λούτσα (βόρεια και δυτικά).

Οι δολίνες της Αγίας Άννας
Αρχίσαμε να κατηφορίζουμε τον φιδωτό 
δρόμο προς τα παράλια. Παντού ολόγυρα 
απλώνονται λιβάδια με κατακίτρινα λου-
λουδάκια και θέα που αφήνει το μάτι να 
απλωθεί στον Κορινθιακό Κόλπο και απέ-

ναντι στην Πελοπόννησο. Εικόνα μοναδική! 
Ετσι «κυκλώσαμε» τον Ανατολικό Ελικώνα.
Για τους ορειβάτες ο Ελικώνας αποτελούσε 
ανέκαθεν ένα ευχάριστο και ενδιαφέρον 
πεδίο για σύντομες πεζοπορικές εξορμή-
σεις. Μάλιστα, όταν δεν έχει χιόνι, μπο-
ρεί κανείς να πάρει το μονοπάτι που ξεκινά 
από το πανέμορφο χωριό της Αγίας Αννας 
για την ψηλότερη κορυφή του βουνού, την 
Παλιοβούνα (1.748 μ. υψόμετρο, 3 ώρες 
πορεία). Επίσης, στην περιοχή της Αγίας 
Αννας, στον οικισμό Κούκουρα, το καλο-
καίρι σχηματίζονται πολύ μικρές λίμνες 
(δολίνες), που δημιουργούνται από τα χιό-
νια που λιώνουν.
Στη συνέχεια ακολουθούμε τις ταμπέλες 
προς τη Μονή Οσίου Σεραφείμ Δομβούς, 
ένα αντρικό μοναστήρι που χτίστηκε στα 
τέλη του 16ου αιώνα στα 600 μ. υψόμε-
τρο και έχει θέα στη θάλασσα. Το καθολικό 
της μονής είναι αφιερωμένο στη Μεταμόρ-
φωση του Σωτήρος, ενώ στον πρόναό του 
βρίσκεται ο τάφος του Οσίου Σεραφείμ. 
Εξω στην αυλή, διότι οι γυναίκες δεν επι-
τρέπεται να περάσουν στο εσωτερικό, μας 
υποδέχεται ο μοναχός Παΐσιος, ο οποίος 
μας κερνάει καφέ και γλυκά. Φεύγοντας 
συνεχίζουμε πάνω στον φαρδύ χωματό-
δρομο με θέα τη θάλασσα και παίρνουμε 
τον δρόμο για Δόμβραινα, για να κατα-
λήξουμε στην Αλυκή, ένα όμορφο ήσυχο 
λιμανάκι.
Στην είσοδο του παραθαλάσσιου οικι-
σμού βλέπουμε την εντυπωσιακή ακρό-
πολη των αρχαίων Σιφών που βρίσκεται 
σε καλή κατάσταση (το οχυρωματικό τεί-
χος της διατηρείται σε ικανοποιητικό μήκος 
και ύψος), μαρτυρώντας το ένδοξο παρελ-
θόν της. Η ψαροταβέρνα του Μπάμπη προ-
σφέρει φρέσκο ψάρι σε λογικές τιμές. Από 
τα τραπεζάκια πλάι στο κύμα κοιτάζω την 
ώρα του δειλινού τον ήλιο να βουτάει στον 
κόλπο των Αλκυονίδων με τα νησάκια των 
βοιωτικών ακτών και δεν μπορώ να μην 
αναλογιστώ σε τι ευλογημένο τόπο ζούμε. 
Η επιστροφή από Ξηρονομή-Θήβα είναι 
πανεύκολη και σε μιάμιση ώρα είμαστε 
στην Αθήνα.

Ελικώνας: Προικισμένη Βοιωτική γη
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

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

ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 4 ΜΕΡΙΔΕΣ)
 ª 250 γρ. ρεβίθια (μουλιασμένα αποβραδίς)
 ª 4 ξερά κρεμμύδια, ψιλοκομμένα
 ª 2 μέτρια καρότα, σε κυβάκια 1 εκ.
 ª 300 γρ. ώριμες ντομάτες, ξεφλουδισμένες και ψιλοκομμένες
 ª 1 κουτ. σούπας χυμός λεμονιού
 ª 1 κουτ. σούπας πάπρικα γλυκιά
 ª 1/3 κουτ. γλυκού πάπρικα καυτερή
 ª 1 κουτ. δεντρολίβανο ξερό, καλά κοπανισμένο
 ª 70 ml ελαιόλαδο
 ª αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ª Στραγγίζουμε τα ρεβίθια, τα βάζουμε σε μια κατσαρόλα μαζί με 1 λίτρο νερό και 

βράζουμε σε μέτρια φωτιά για περίπου 1 ώρα, μέχρι να μαλακώσουν (δεν τα σουρώ-
νουμε).

 ª Παράλληλα, σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε το μισό λάδι σε δυνατή φωτιά και σοτά-
ρουμε τα κρεμμύδια και τα καρότα για περίπου 3-4 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν ελα-
φρώς. Προσθέτουμε την ντομάτα, αλατοπιπερώνουμε και μαγειρεύουμε για άλλο 1 
λεπτό, ανακατεύοντας. Ρίχνουμε το μείγμα λαχανικών στα ρεβίθια (μόλις περάσει η 1 
ώρα μαγειρέματός τους), προσθέτουμε τις πάπρικες, δυναμώνουμε τη φωτιά και μαγει-
ρεύουμε για άλλα 10 λεπτά, ώστε να αναμειχθούν οι γεύσεις και να εξατμιστούν τα 
περισσότερα υγρά. Αποσύρουμε από τη φωτιά. Χτυπάμε στον πολυκόφτη 1/2 κουτάλα 
ζουμί από το φαγητό μαζί με λίγα ρεβίθια, το υπόλοιπο ελαιόλαδο και τον χυμό λεμο-
νιού μέχρι να σχηματιστεί μια λεία σάλτσα. Περιχύνουμε με τη σάλτσα τα ρεβίθια με τα 
λαχανικά, πασπαλίζουμε με το δεντρολίβανο, ανακατεύουμε και σερβίρουμε.

Άρωμα Κουζίνας
Kρεμμυδάτη ρεβιθάδα 
στην κατσαρόλα
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Αναγκαστηκα κ εφαγα ολο το παγωτο, δεν 
ειχε η μανα μου χωρο στην καταψυξη να 
βαλει το κρεας...

-Μανα, μεθαυριο θα βγουμε απο τα μνη-
μονια
-Ζακετα να παρετε

- Έχεις κοιλιακους;
- Όλοι έχουμε!
- Φαίνονται;
- Με μαγνητική.

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

– Μαμά, τσακώθηκε και πάλι μαζί μου. 
Δεν τον αντέχω άλλο, έρχομαι να μείνω 
μαζί σου!
– Όχι, κόρη μου, πρέπει να πληρώσει, …. 
έρχομαι ΕΓΩ να μείνω μαζί σας!!!

– Με πήραν για διαφήμιση σε γυμναστή-
ριο..
– Αλήθεια; και τι θα κανείς;;
– Το πριν…..

Ο σύζυγος στη γυναίκα του:
– Μωρό μου, δεν αντέχω άλλο να σε 
βλέπω να τυραννιέσαι έτσι όλη μέρα στην 
κουζίνα. Κλείσε την πόρτα!

Είναι ένας πελαργός και κουβαλάει ένα 
γέροντα 80 χρονών..
Κάποια στιγμή γυρνάει ο γέροντας και 
λέει στον πελαργό:
«Έλα μαλάκα, παραδέξου ότι χαθήκαμε».

- Γιατί οι γιαγιάδες βλέπουνε τις τσόντες 
μέχρι το τέλος;
- Για να δουν αν θα παντρευτεί το καημένο 
το κορίτσι.

- Μπαμπά, μπαμπά, θα μου δώσεις λεφτά 
για τη σχολική εκδρομή;
- Που θα πάτε παιδί μου;
- Η δασκάλα είπε ότι θα πάμε στη Βουλή 
των Ελλήνων.
- Ξέχνα το! Είσαι πολύ μικρός για να πας 
σε μπουρδέλο!

- Mωρό, θες να παίξουμε τον γιατρό;
- Αμέ!
- Ωραία, κάτσε διάβασε εδώ ένα περιο-
δικό, και σε καμιά ώρα θα σε φωνάξω 
μέσα να μου δώσεις 50 ευρώ...

FUN

ΚΡΙΟΣ
Την περίοδο αυτή ευνοούνται συζητή-
σεις, συμφωνίες και μετακινήσεις. Παρά 
τις δυσκολίες που ακόμα είναι φανερό 
ότι υπάρχουν, μπορούν όλα να προχωρή-
σουν αν δείξετε επιμονή και δεν είστε άκα-
μπτοι στις απαιτήσεις των άλλων. Στο στενό 
περιβάλλον η ατμόσφαιρα βελτιώνεται, οι 
δυσκολίες όμως στον επαγγελματικό τομέα 
παραμένουν.

ΤΑΥΡΟΣ
Είναι πιθανό να κάνετε στροφή στην καριέρα 
σας, κάτι που θα απομακρύνει την αβεβαιό-
τητα και την πλήξη. Αυτό μπορεί να οφείλεται 
είτε σε δική σας πρωτοβουλία ή σε απόφαση 
των ανωτέρων σας. Η αλλαγή όμως θα σας 
κάνει να εξελιχθείτε προς το καλύτερο. Απο-
δεχτείτε την χωρίς άγχος.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Μπορεί να βρίσκετε δυσκολίες και εμπό-
δια στην προσπάθεια προώθησης των 
στόχων σας, όμως τώρα που προσπαθείτε 
να βάλετε τα πράγματα σε μια τάξη, είναι 
σίγουρο πως θα πετύχετε. Ο οικονομικός 
τομέας σας απασχολεί και σας προβλημα-
τίζει έντονα. Μην αρχίζετε νέα εργασιακή 
σχέση αν δεν είστε σίγουροι ότι έχετε από-
λυτη επίγνωση, για το τι μπορούν να σας 
προσφέρουν άνθρωποι και συνθήκες.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Μπορεί να σας έχουν κου-
ράσει οι τρέχουσες υπο-
χρεώσεις σας, όμως 
αν τις εγκαταλείψετε 
είναι πολύ πιθανό 
στη διάρκεια του επό-
μενου μήνα τα πράγ-
ματα να δυσκολέψουν 
περισσότερο. Και αυτό 
μπορεί να συμβεί εξαι-
τ ίας της προκλητ ικής 
συμπεριφοράς κάποιων, 
οι οποίοι θα επιδιώξουν με τον 
τρόπο τους ή να σας επιβληθούν ή να σας 
αποδυναμώσουν, ώστε να φαίνεται η 
δική τους υπεροχή. 

ΛΕΩΝ
Βάλτε τη λογική σας να δουλέψει αποφεύ-
γοντας να αναμείξετε τα συναισθήματά 
σας σε θέματα που χρειάζεται να πάρετε 
ψυχρές αποφάσεις. Εβδομάδα κατάλ-
ληλη για να αφιερωθείτε στους δικούς σας 
ανθρώπους. Η επαγγελματική σας επιτυχία 
είναι δεδομένη όμως θα ακολουθήσουν 
μεγαλύτερες κοινωνικές υποχρεώσεις.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Σας έχει κουράσει η ρουτίνα!! Τα ίδια και τα 
ίδια. Κάπου μπερδευτήκατε, κάπου παρα-
συρθήκατε από τη στείρα καθημερινότητα 
και τις ευθύνες! Χρειάζεστε επειγόντως 
νέα ερεθίσματα! Βγείτε έξω, διασκεδάστε, 
ανοίξτε τον κοινωνικό σας περίγυρο. Κάντε 
καλή εντύπωση σε ορισμένα άτομα, γιατί 
κάποια στιγμή στο μέλλον η γνώμη τους 
θα είναι καθοριστική για την εξέλιξή σας. 
Τα οικογενειακά σας είναι ήρεμα και καλά, 
αλλά φτάνει το σπίτι… Βγείτε έξω!!!

ΖΥΓΟΣ
Η περίοδος αυτή βοηθά να δείτε μέσα από 
ένα διαφορετικό πρίσμα τα προβλήματα 
και σας φέρνει σε επαφή με ανθρώπους 
που έχουν ειδικές γνώσεις στην επίλυσή 
τους. Θα νιώσετε αυξημένες τάσεις φυγής 
και η ανάγκη σας να βρεθείτε μακριά από 
μέρη που σας καταπιέζουν θα χαρακτηρί-
ζουν αυτή την εποχή. Αφήστε τον εαυτό 
σας ελεύθερο. Αποφασίστε να διεκδική-
σετε ότι επιθυμείτε τώρα που οι άλλοι 
είναι πολύ θετικοί απέναντί σας και έτοι-
μοι να σας παραχωρήσουν ότι τους ζητή-
σετε.  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Είναι σίγουρο πως ένα μέρος των προβλη-
μάτων που αντιμετωπίζετε αυτή τη στιγμή 
οφείλεται στην καλή σας διάθεση να βοη-
θάτε τους άλλους, οι οποίοι σας έχουν 
γεμίσει λίστες αιτημάτων και απαιτήσεις. 
Είστε αγχωμένοι με τις υποχρεώσεις σας, 
πράγμα το οποίο φαίνεται ακόμα και στο 
πρόσωπό σας. Με λίγα λόγια αν δεν χαλα-
ρώσετε ή αν δε βάλετε φρένο στο τέλος του 
μήνα θα έχετε χάσει σημαντικές ευκαιρίες.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Από δω και πέρα όλα θα πάνε καλύτερα 
τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον 
αισθηματικό τομέα. Θα υποχρεωθείτε 

να αποφασίσετε οριστικά για μία 
σχέση σας που μέχρι τώρα 

σας δημιουργεί αρκετά 
προβλήματα. Για τους 

αδέσμευτους αρχίζει 
μία περίοδος αισθη-
ματ ικών αναζητή-
σεων.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Προσοχή σε παρα-

σκηνιακές εκδηλώσεις 
που μπορεί να γίνουν σε 

βάρος σας. Την περίοδο που 
διανύουμε, ζωντανεύετε. Ίσως 

υπάρξει και μία ξαφνική έκπληξη. Όμως 
χρειάζεται και να χαίρεστε, έστω κι αν η 
διάθεσή δεν είναι και την καλύτερή της 
φάση. Θα ασχοληθείτε με οικονομικά 
θέματα καθώς και με σκέψεις γύρω από 
την εργασία σας. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Εξαιτίας κάποιων ανατροπών, έχετε αρχί-
σει να αισθάνεστε έντονα πως κάτι δεν 
πάει καθόλου καλά. Αισθάνεστε και διαι-
σθάνεστε πολλά, αλλά όλα χαρακτηρί-
ζονται από ασάφεια. Τίποτα απολύτως 
συγκεκριμένο. Και αυτό είναι που σας 
εκνευρίζει περισσότερο από όλα. 

ΙΧΘΕΙΣ
Με την αυτοπεποίθησή σας να εκτι-
νάσσεται σ τα ύψη, είναι βέβαιο πως 
μέσα στις επόμενες μέρες θα δείτε τους 
κόπους σας να ανταμείβονται. Η περί-
οδος που κάνατε υπομονή πέρασε και 
από εδώ και μπρος μόνο θετικές εξελί-
ξεις έχετε να περιμένετε. Οι γρήγορες 
εξελίξεις όμως απαιτούν εγρήγορση και 
ενεργητικότητα. 

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Οι εκδηλώσεις 
περιλαμβάνουν σημαντικές 
συναυλίες, με τη συμμετοχή 
σπουδαίων Ελλήνων 
καλλιτεχνών, καθώς και 
βραδιές ποίησης

Μ
ε τους στίχους του 
ποιητή Γιάννη Ρί-
τσου -«η τέχνη μας 
στήνει όρθιους, πά-

νω στα ίδια μας τα ερείπια και μας 
κάνει να ξεχνάμε τις πληγές»- σαν 
προμετωπίδα, οι οργανωτές των 
φετινών εκδηλώσεων «Πρέσπες 
2018» στέκονται με σεβασμό απέ-
ναντι στα 70 χρόνια από τη λήξη 
του εμφυλίου πολέμου στην Ελλά-
δα, αλλά και απέναντι στα δεκάδες 
θύματα από τις πρόσφατες πυρκα-
γιές στην Αττική.
Οι οργανωτές των φετινών «Πρέ-
σπειων» άλλαξαν το αρχικό τους 
σχεδιασμό και με τις εκδηλώ-
σεις τους, εκτός από το αφιέρωμα 
στον Εμφύλιο, επιθυμούν με τον 
δικό τους τρόπο να μετέχουν στο 
πάνδημο πένθος για τα δεκάδες 
θύματα στην Αττική.
Οι προσκλήσεις και τα έντυπα 
είναι όλα διακοσμημένα με τα 
χαρακτικά του Τάσου κι είναι 
ασπρόμαυρα. Τα τοπικά συγκρο-
τήματα της περιοχής με τις πανέ-
μορφες παραδοσιακές στολές θα 
φέρουν ένα ελάχιστο αλλά δια-

κριτό σημάδι πένθους. Τα χιλιάδες 
κεριά που θα ανάψουν το βράδυ 
της Παρασκευής στη μοναδική 
μουσική βραδιά με τον Γιώργο 
Νταλάρα στο νησάκι του Αγίου 
Αχιλλείου θα είναι προς τιμήν -και 
στη μνήμη- όλων των νεκρών του 
εμφύλιου, αλλά και όσων έχασαν 
τη ζωή τους στις πυρκαγιές στην 
Αττική. «Ένα από αυτά θα φέγγει 
προς τιμήν και μνήμη του Μάνου 
Ελευθερίου, που κατά τραγική 
σύμπτωση έφυγε εκείνες τις μέρες 
από τη ζωή» σημειώνει ο καλλι-
τεχνικός διευθυντής του Οργανι-

σμού των Πρεσπών 2018, Γιώρ-
γος Λιάνης. Την αναγγελία για την 
τήρηση του ενός λεπτού σιγή θα 
την δώσουν οι Βαλκάνηδες με τα 
χάλκινα της Φλώρινας, που θα 
παίξουν ένα μοιρολόι.
Μιλώντας στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, ο κ.Λιά-
νης επισημαίνει ότι οι εκδηλώ-
σεις στις Πρέσπες, όπως ίσχυε στο 
παρελθόν, έτσι θα γίνει και φέτος: 
θα εκπέμψουν συμβολισμούς που 
στο βάθος είναι πολιτικοί αλλά 
πάντα μέσα από την τέχνη. Υπο-
γράμμισε ότι οι Πρέσπες είναι 
αυτή τη στιγμή ο τέλειος τρόπος, 

είναι ο κατάλληλος τόπος, όπου 
ο πολυπόθητη εθνική συμφιλί-
ωση μπορεί να είναι μια πράξη 
με παρόντες από όλες τις πλευ-
ρές με την επίδραση της μουσικής 
και της τέχνης. Εξηγεί ότι δεν είναι 
στις προθέσεις των οργανωτών να 
γίνει κάποια εκδήλωση νοσταλ-
γίας η μνήμης για τον εμφύλιο, 
άλλωστε τι μπορεί να νοσταλγή-
σει κάποιος από έναν εμφύλιο και 
ένα εθνικό διχασμό, αλλά «επιθυ-
μούμε 70 χρόνια μετά να προσεγ-
γίσουμε το θέμα σαν μια γιορτή 
ενότητας».

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Α
ς το παραδεχτούμε: Ξέρουμε ελάχιστα 
για το Stonehenge .Υπάρχουν στοιχεία 
ότι οι Νεολιθικοί άνθρωποι που έχτισαν 
και συντηρούσαν το χώρο το χρησιμο-

ποιούσαν ως τόπο για να καίνε και να θάβουν τους 
νεκρούς τους για περίπου 500 χρόνια. Εκτός αυ-
τού, αυτό που συνέβη σε αυτό το σωρό βράχων 
είναι αρκετά μυστηριώδες. Αλλά χάρη σε κάποια 
νέα τεχνολογία, γίνονται βήματα για να απαντη-
θεί το ερώτημα ποιος ακριβώς είναι θαμμένος 
στο Stonehenge. Και δεν είναι αυτό που νομίζετε.
Νέα ανάλυση των αποτεφρωμένων λειψάνων 
εκείνων που είχαν ταφεί στις «τρύπες Aubrey» 
(56 κοιλώματα που βρίσκονται γύρω από το εξω-
τερικό του κύκλου του Stoneolge από μονόλι-
θους), βρήκε ότι δεν ήταν μόνο ντόπιοι οι θαμμέ-
νοι. Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στις 2 Αυγού-
στου 2018, στο επιστημονικό περιοδικό Scientific 
Reports, αναφέρει ότι τουλάχιστον 10 από τα 25 
άτομα που είχαν καεί και τοποθετηθεί στο Aubrey 
Hole 7 (το οποίο είναι ένα μείγμα με απομεινάρια 
που έχουν εκταφεί από άλλες τρύπες στη δεκα-
ετία του 1920 και ξαναθάφτηκαν) δεν ήταν από 
τη νότια Αγγλία, αλλά είχαν περάσει τα τελευταία 
χρόνια της ζωής τους περίπου 200 μίλια δυτικά, 
στην Ουαλία.
Παράξενο, αλλά υπάρχει σύνδεση μεταξύ των 
δύο τόπων. Το 2015, ένα λατομείο στους λόφους 

Preseli στο Pembrokeshire, στην Ουαλία, ανα-
γνωρίστηκε ως ο τόπος όπου δημιουργήθηκαν 
οι μικρότεροι λίθοι από διαβάση (δολερίτη) του 
Stonehenge. Αν και τα μεγαλύτερα κομμάτια ψαμ-
μίτη του μνημείου εισήχθησαν από απόσταση 20 
χιλιομέτρων, τα μικρότερα (αλλά ακόμα τεράστια) 
από διαβάση (δολερίτη) είχαν μεταφερθεί κατά 
κάποιον τρόπο στο Στόουνχεντζ από την Ουαλία.
Η ανάλυση ισότοπων στροντίου είναι η τεχνο-
λογία που επέτρεψε στην ερευνητική ομάδα να 
καταλάβει ότι κάποιες περιπετειώδεις ψυχές περ-
πατούσαν γύρω από τα βρετανικά νησιά πριν από 
5.000 χρόνια, ενδεχομένως σέρνοντας τεράστι-

ους ογκόλιθους πίσω τους. Αν και το γενετικό 
υλικό καταστρέφεται κατά τη διάρκεια της δια-
δικασίας καύσης, το στοιχείο στρόντιο, το οποίο 
απαντάται στα πετρώματα και στο έδαφος και το 
οποίο συσσωρεύεται στα ανθρώπινα οστά όταν 
οι άνθρωποι τρώνε φυτά, δεν καταστρέφεται. 
Διαφορετικά ισότοπα στροντίου μπορούν να βρε-
θούν σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες, 
έτσι οι ερευνητές μπόρεσαν να «δουν» από τα 
καμένα οστά, πού ζούσαν οι άνθρωποι που είχαν 
ταφεί στο Stonehenge, την τελευταία δεκαετία της 
ζωής τους. Και το 40% των ανθρώπων ήταν από 
την ίδια περιοχή με τους λίθους δολερίτη.

17ο Φεστιβάλ 
Θρησκευτικής 
Μουσικής 
Πάτμου

Κ
οσμοπολίτισσα και 
συγχρόνως αξιοσέ-
βαστη, ανάμεσα σε 
Κυκλάδες και Δωδε-

κάνησα, η Πάτμος ετοιμάζει 
και πάλι τις κορυφαίες πολιτι-
στικές καλοκαιρινές δραστη-
ριότητές της. Το ξεχωριστό 
17ο Φεστιβάλ Θρησκευτικής 
Μουσικής Πάτμου, με Καλλι-
τεχνικό Διευθυντή τον Άλκη 
Μπαλτά, διοργανώνεται από 
την Τετάρτη 29 Αυγούστου 
έως τη Δευτέρα 3 Σεπτεμ-
βρίου 2018 στον υπαίθριο 
χώρο του Ιερού Σπηλαίου της 
Αποκάλυψης, με Ελεύθερη 
Είσοδο.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
του φετινού Φεστιβάλ είναι το 
διαφορετικό μουσικό ενδια-
φέρον της κάθε συναυλίας και 
οι συμμετοχές πολυπρόσω-
πων συνόλων από την Αγγλία 
(English Chamber Choir) και 
τη Ρωσία (Moscow Youth 
Chamber Choir) οι οποίες θα 
παρουσιάσουν πολύ ενδιαφέ-
ροντα προγράμματα με χορω-
διακά έργα. Επίσης, η Ορχή-
στρα του Φεστιβάλ Πάτμου 
μαζί με δεκαμελή χορωδία θα 
ερμηνεύσουν το έργο «Η ανα-
παράσταση της Ψυχής και του 
Σώματος» του Εμίλιο Καβαλι-
έρι, που είναι το πρώτο ορα-
τόριο που έχει γραφτεί ποτέ. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και 
η βραδιά με σπιρίτσουαλ και 
σύγχρονα ξένα και ελληνικά 
τραγούδια  που έχουν θρη-
σκευτικό περιεχόμενο.

Στο πλαίσιο του Θρησκευτι-
κού Φεστιβάλ περιλαμβάνε-
ται και μία ειδική βραδιά για 
παιδιά, από πέντε χρονών και 
πάνω, στην οποία με μουσική, 
αφήγηση, εικόνες και τρα-
γούδι θα παρουσιαστεί ένας 
μύθος του Αισώπου. Η εκπαι-
δευτική αυτή συναυλία θα 
γίνει στο Πνευματικό Κέντρο 
«Πάτμιον»

«Πρέσπεια 2018»: Αφιέρωμα στα 70 χρόνια από 
το τέλος του εμφυλίου 

Στο Στόουνχετζ θάφτηκαν πτώματα από την Ουαλία
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αθλητικά

Ο 
ΠΑΟΚ συνεχίζει την τρελή πορεία του προς 
τ’ αστέρια! Και τη συνεχίζει αήττητος, μέ-
νοντας όρθιος και στο «Ντα Λουζ» απένα-
ντι στην πανίσχυρη Μπενφίκα. Ο «Δικέφα-

λος» αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ σκληρός για να πε-
θάνει. Κι όχι μόνο δεν… πέθανε στη Λισαβόνα, αλλά 
είναι ολοζώντανος κι ένα μόλις βήμα πριν από την εί-
σοδο του στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ.
Ο νεαρός Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός ήταν τελικά η 
επιλογή του Ραζβάν Λουτσέσκου στην ενδεκάδα του 
ΠΑΟΚ με την οποία ξεκίνησαν οι «ασπρόμαυροι» στο 
«Ντα Λουζ». Το δίλλημα «Ουάρντα ή Ζαμπά» απαντή-
θηκε με τον Ρουμάνο τεχνικό να δίνει φανέλα βασι-
κού στον 20χρονο Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό, 
ο οποίος θα αντικαταστήσει τον τραυματία 
Ομάρ Ελ Καντουρί.
Η Μπενφίκα απείλησε με την μακρινή 
μπαλιά του Πίζι προς τον Ζέρντσον, 
αλλά η επαφή της μπάλας από τον 
Φερέιρα έβγαλε εκτεθειμένο και σε 
θέση οφσάιντ τον 19χρονο χαφ που 
σκόραρε (7’), αλλά το γκολ σωστά ακυ-
ρώθηκε από τον βοηθό και τον Μάζιτς.
Ο ΠΑΟΚ «απάντησε» με τον Πρίγιοβιτς στο 
αμέσως επόμενο λεπτό (το σουτ έφυγε πάνω από τα 
δοκάρια του Βλαχοδήμου) ενδεικτικό της διάθεσής 
των παικτών του να βγουν από την άμυνά τους και να 
απειλήσουν την εστία των Πορτογάλων, το επανέλαβε 
και με τον Κάνιας (14’) που απείλησε με το δυνατό 
σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή.
Ο Πίζι στο 22’ στην πιο καθαρή ευκαιρία αστόχησε 
από εκεί που συνήθως δεν αστοχεί. Μόνος μέσα 
στη μεγάλη περιοχή είδε το πλασέ του να στέλνει 
την μπάλα ελάχιστα δίπλα από το κάθετο δοκάρι του 
Πασχαλάκη. Ήταν ένα διάστημα που οι «ασπρόμαυ-
ροι» έχασαν το μυαλό τους, δεν μπορούσαν να κρα-
τήσουν την μπάλα, έδωσαν χώρο στην Μπενφίκα να 
απειλήσει από τα άκρα.
Αυτό φάνηκε και στην επόμενη μεγάλη στιγμή των 
«αετών», με πρωταγωνιστή πάλι τον σπουδαίο Πίζι, 
το σουτ του οποίου χτύπησε στο δοκάρι και κατέληξε 
άουτ, με τον Πορτογάλο να έχει πάρει την ομάδα του 
από το χέρι και να την οδηγεί σε νέα ευκαιρία (28’) με 
τον Πασχαλάκη. Το κρεσέντο του Πίζι συνεχίστηκε και 
με την κεφαλιά (29’) του να στέλνει την μπάλα άουτ!

Οι Μαουρίσιο και Κάνιας έψαχναν τρόπους για να 
σταματήσουν τον Πορτογάλο χαφ, που στο 33’ δημι-
ούργησε ακόμη μια επικίνδυνη στιγμή για την άμυνα 
του ΠΑΟΚ, αλλά τον Πασχαλάκη με διπλή προσπά-
θεια να λέει «όχι» στον Ζέρντσον.
Τα κακά μαντάτα για τον ΠΑΟΚ ήρθαν όταν ο Μάζιτς 
είδε παράβαση στην επαφή του Μαουρίσιο πάνω 
στον Ζέρντσον Φερνάντεζ στο τελευταίο λεπτό του 
πρώτου ημιχρόνου, με τον Πίζι να εκτελεί εύστοχα το 
πέναλτι ανοίγοντας το σκορ (1-0) για την Μπενφίκα. 
Ένα αμφισβητούμενο και πολύ αυστηρό πέναλτι.
Η Μπενφίκα τελείωσε το πρώτο μέρος με 9 τελικές (4 
στην εστία), την ώρα που ο ΠΑΟΚ είχε 5 τελικές προ-

σπάθειες (3 στην εστία), αλλά η κατοχή ήταν 
συντριπτικά υπέρ των γηπεδούχων κατα-

γράφοντας 62%-38% υπέρ τους. Και στο 
50’ άγγιξε το 2-0 με το δυνατό σουτ του 
Φερέιρα, που εξουδετέρωσε ο Πασχα-
λάκης, που εκτινάχτηκε και είπε «όχι» 
στη βολίδα του Γκριμάλντο (57’).
Το πιο κακό σημάδι για το «ασπρόμαυ-

ρους» ήταν ότι αδυνατούσαν να κρατή-
σουν την μπάλα στα πόδια τους, οι αμυντι-

κοί δεινοπαθούσαν  να κρατήσουν τους παίκτες 
του Ρουί Βιτόρια μακριά από την εστία τους. Η εικόνα 
τους στο γήπεδο έδινε το δικαίωμα στους Πορτογά-
λους να αυξάνουν διαρκώς την πίεση τους.
Ο «Δικέφαλος» φάνηκε στο 67’ με την ενέργεια του 
Μάτος από τα δεξιά και το πολύ κακό τελείωμα της 
φάσης από τον Ουάρντα. Κακό τελείωμα είχε και ο 
Ζαμπά, παρά την σπουδαία ενέργεια του, στο 70ο 
λεπτό, μ’ έναν ΠΑΟΚ που έψαχνε αυτό το ένα πολύ-
τιμο γκολ.
Και αυτό το γκολ ήρθε στο 76’. Ο Πέλκας εκτέλεσε το 
φάουλ, η κεφαλιά του Βαρέλα έστειλε την μπάλα στο 
δοκάρι, αλλά ο Ουάρντα ήταν εκεί για να την στείλει 
στα δίχτυα του Βλάχοδήμου και να ισοφαρίσει για τον 
ΠΑΟΚ!
Ο Λουτσέσκου έριξε στο τελευταίο δεκάλεπτο τον 
Σάχοφ, αντί του Ζαμπά, με στόχο να κλείσει τους δια-
δρόμους προς την εστία της ομάδας του. Στο 86’ η 
Μπενφίκα απείλησε, αλλά στο πλασέ του Φερέιρα ο 
Πασχαλάκης ήταν και πάλι στη σωστή θέση. Η χαμένη 
ευκαιρία του Φέλιξ στις καθυστερήσεις πέρασε χωρίς 
να τη θυμάται κανένας…
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Βρέθηκε πίσω στο σκορ από ένα πολύ αυστηρό πέναλτι, δέχθηκε πίεση από τη Μπενφίκα, όμως 
αυτός ο ΠΑΟΚ είναι αποφασισμένος να φτάσει στα αστέρια και με το γκολ του Ουάρντα (1-1) πήρε 
την ισοπαλία που του επιτρέπει να ονειρεύεται!

Η ΠΑΟΚάρα συνεχίζει τα 
θαύματα! 

Ο βαθμός δυσκολίας ήταν μεγάλος. Ο Ολυμπιακός παρά το γεγονός 
ότι είχε μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες στην κλήρωση για τα 
play off του Europa League κληρώθηκε να παίξει με την 7η ομάδα 
της περσινή Premier League. Ενας Ολυμπιακός που ουδέποτε στην 

ιστορία του έχει αποκλείσει αγγλικό σύλλογο. Και παρά το γεγονός ότι το 
ματς με την Μπέρνλι του στράβωσε στο πρώτο ημίχρονο (με το πέναλτι 
του Καμαρά) οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 3-1.
Εχοντας τον Φορτούνη σε μεγάλη βράδυ (2 γκολ μία ασίστ) ο Ολυμπιακός 
έκανε το τέλειο δεύτερο ημίχρονο και απέκτησε σαφέστατο προβάδισμα 
για την ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας. Στο physical game της Μπέρνλι 
απάντησε με ποδόσφαιρο. Με ποδόσφαιρο που του έδωσε σκορ προκρι-
σης για την ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.
Προφανώς και δεν περίμεναν στον Ολυμπιακό κάποιον διαφορετικό 
τρόπο παιχνιδιού από την Μπέρνλι. Κλασικός αγγλικός σύλλογος. Σταθερό 
4-4-2 με τους παίκτες να στηρίζονται στην φυσική τους δύναμη. Καμία 
έκπληξη για τους «ερυθρόλευκους» οι οποίοι χρειάστηκαν ωστόσο ένα 
τέταρτο για να συνηθίσουν στις συνθήκες. Και όταν το έκαναν βρήκαν γκολ 
στην πρώτη τους τελική. Ο Ποντένσε κέρδισε το φάουλ έξω από την περι-
οχή, ο Φορτούνης το εκτέλεσε άψογα και ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ.
Και οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν ρυθμό από το γκολ και στο physical των 
Αγγλων απάντησαν με το ταλέντο των Ποντένσε, Χριστοδουλόπουλου, 
Φορτούνη. Στο 29’ ο Σλοβένος ρέφερι δεν είδε το πέναλτι στον Ποντένσε 
(τράβηγμα από τον Λονγκ), στο 31’ ο Λάζαρος έβγαλε την σέντρα αλλά δεν 
την πρόλαβε ο Πορτογάλος να την σπρώξει στα δίχτυα και στο 32’ η απρο-
σεξία του Καμαρά άλλαξε το ματς.
Ο μέσος του Ολυμπιακός πήγε με... χίλια στην φάση έπεσε πάνω στον 
Γουντ που έβαλε έξυπνα το σώμα του μπροστά από τη μπάλα και ο Σλοβέ-
νος έδειξε το σημείο του πέναλτι. Ο ίδιος παίκτης στο 33’ το εκτέλεσε για 
την ισοφάριση και στο επόμενο 12λεπτο του πρώτου ημιχρόνου, κυριάρ-
χησαν τα νεύρα, το σκληρό παιχνίδι των Αγγλων και άλλη φάση το ματς 
δεν είχε.

Το πήρε πάνω του ο Φορτούνης
Παρά τα νεύρα που είχαν οι «ερυθρόλευκοι» για τις αποφάσεις του Σλο-
βένου ρέφερι στο πρώτο ημίχρονο, εντούτοις ο Μαρτίνς κατάφερε να τα 
κρατήσει στ’ αποδυτήρια. Ο Ολυμπιακός μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο 
πεισμωμένος να πάρει το ματς. Και το έκανε. Με μπροστάρη τον αρχηγό 
του. Ο Κώστας Φορτούνης με τρομερή ατομική ενέργεια κέρδισε φάουλ 
(και μαζί δύο κίτρινες κάρτες από τα στόπερ της Μπέρνλι) το εκτέλεσε ο 
ίδιος και ο Μπουχαλάκης με κεφαλιά στο 49’ έκανε το 2-1!
Αυτόματα η σπίθα άναψε για το «Καραϊσκάκης» και ο Ολυμπιακός διαπί-
στωσε ότι μπορεί να καθαρίσει το ματς. Και το έκανε στο 59’. Ο Καμαρά 
πήρε το ριμπάουντ από την απόκρουση των αμυντικών της Μπέρνλι έκανε 
το σουτ με την μπάλα να βρίσκει στο χέρι του Γκίμπσον ο οποίος δέχθηκε 
δεύτερη κίτρινη κάρτα. (Ξεκάθαρο) πέναλτι για τον Ολυμπιακό με τον Φορ-
τούνη να παίρνει την εκτέλεση και να κάνει το 3-1 για τους «ερυθρόλευ-
κους».
Ο Ολυμπιακός δεν έριξε τον ρυθμό του.Προσπάθησε με το μομέντουμ 
που είχε να βάλει κι άλλο γκολ αλλά είτε η τελική πάσα δεν ήταν καλύτερη 
δυνατή, είτε οι παίκτες αστόχησαν στις φάσεις που βρήκαν (αυτή του Γκε-
ρέρο στο 73’ η πιο σημαντική). Η Μπέρνλι τελείωσε το ματς με μόλις μία 
τελική on target (το πέναλτι του Γουντ) και πήγε να βρει γκολ στα... χασομέ-
ρια αλλά το τέρμα που σημείωσε σωστά ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Φορτούν-ιασε και πάει 
ομίλους! 

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Π
ροχθές Τρίτη, ήταν η καταληκτι-
κή ημερομηνία για την υποβολή 
προτάσεων για το VAR και δύο 
εταιρείες κατέθεσαν τελικά πρό-

ταση για την ανάληψη του μεγάλου έργου 
που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Η μία είναι η ONEX, μία ελληνική εται-
ρεία που αρχικά δραστηριοποιήθηκε 
στον τομέα των συστημάτων ασφαλείας, 
αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα γνώ-
ρισε μεγάλη ανάπτυξη και έχει επεκτα-
θεί στους κλάδους της αεροπορίας και της 
άμυνας, των τεχνολογιών πληροφορι-
κής και επικοινωνίας, της νανοτε-
χνολογίας και των επιχειρημα-
τικών υπηρεσιών.
Η άλλη ε ίναι από την 
InDigital που ιδρύθηκε το 
2000 και αποτελεί μια αμι-
γώς Ελληνική Τεχνολογική 
εταιρεία με μετόχους Έλληνες 
επιχειρηματίες που δραστηρι-
οποιείται στο χώρο της Πληρο-
φορικής και Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών 
Εφαρμογών. Και οι δύο πάντως, φέρεται 
να έχουν συμφωνήσει για συνεργασία 
και με ξένες εταιρείες που θα τις βοηθή-
σουν στην εφαρμογή του video assistant 
referee (VAR) στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Mία εφαρμογή όμως, που όπως όλα δεί-
χνουν θα αργήσει να γίνει στην Ελλάδα, 
καθώς παρά την πανηγυρική εξαγγε-
λία τον περασμένο Ιανουάριο από τον 
Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Νίκο 
Παππά, ότι μπορεί να έχουμε το VAR 
στην έναρξη του πρωταθλήματος, όλα 
δείχνουν ότι μπορεί να μην εφαρμο-
στεί καθόλου στη νέα Super League. Το 
gazzetta.gr πάντως, εγκαίρως είχε προ-
ειδοποιήσει τον περασμένο Απρίλιο, ότι 
δεν μπορεί ξεκινήσει το σύστημα με τη 
σέντρα της Super League και τελικά δικαι-
ώθηκε!
Για να πάμε στο σήμερα, αναμένεται να 
ξεκινήσει σε πρώτη φάση, ο έλεγχος των 
δύο προτάσεων για τα δικαιολογητικά και 
την τεχνική αξιολόγηση. Αν κριθούν και 
οι δύο ικανοποιητικές, τότε θα πάμε στον 
έλεγχο της οικονομικής προσφοράς, ώστε 
να κερδίσει αυτός που θα έχει καλύτερη 
σχέση τεχνικής βαθμολογίας με τιμή.
Ολα αυτά γίνουν μέσα στον Σεπτέμβριο, 

άρα οποιαδήποτε απόφαση για ανάθεση 
μετατίθεται για τομ Οκτώβριο, χωρίς να 
υπάρχει το απευκταίο σενάριο, μία από 
τις δύο εταιρείες να καταθέσει προσφυγή 
κατά της άλλης, κάτι που καθυστερήσει 
για πολλούς μήνες την όλη διαδικασία.
Αν αποφύγουμε λοιπόν τις προσφυγές, 
η ανάδοχος εταιρεία θέλει τουλάχιστον 
ένα δίμηνο για την εγκατάσταση του VAR, 
ενώ πρόκειται μία διαδικασία που βέβαια 
δεν περνά μόνο από το χέρι της, καθώς 
τα γήπεδα της Super League που θα επι-

λεγούν πρέπει να πληρούν κάποιες 
προϋποθέσεις, όπως για παρά-

δειγμα να υπάρχει οπτική 
ίνα.
Επίσης πρέπει να γίνει 
εκπαίδευση των διαιτητών 
για τη χρήση του, αλλά και 
η ανεύρεση των ανθρώ-

πων που θα το χειρίζονται 
και οι οποίοι επίσης πρέπει 

να εκπαιδευτούν! 
Ολα αυτά τα είχε υπολογίσει ο Υφυ-

πουργός Γιώργος Βασιλειάδης στις αρχές 
του μήνα λέγοντας στην ΕΡΤ ότι: «Το VAR 
ου από τα μέσα της σεζόν θα εφαρμοστεί 
πειραματικά και προς το τέλος ελπίζουμε 
ότι θα υπάρχει σε όλα τα γήπεδα».
Aυτό το... προς το τέλος του Βασιλειάδη, 
όμως, δεν θα ισχύει για όλα τα γήπεδα, 
αλλά μπορεί και για κανένα! Οπως απο-
καλύπτει το gazzetta είναι πολύ πιθανό 
το VAR να μην υπάρξει στο φετινό πρω-
τάθλημα, καθώς ο αρχιδιαιτητής Μέλο 
Περέιρα έχει ζητήσει να γίνει η πειρα-
ματική εφαρμογή του για... έξι μήνες! Κι 
όταν λέει πειραματική εφαρμογή, εννοεί 
τη χρήση του χωρίς καμία επίσημη παρέμ-
βαση στον αγώνα και χωρίς καμία δημο-
σιοποίηση της διαδικασίας.
Αν σε αυτό το διάστημα, όλα πάνε καλά, 
τότε ο Πορτογάλος θέλει για ένα ακόμα 
δίμηνο την εφαρμογή του συστήματος 
πολιτικά σε κάποια ματς και μετά να γενι-
κευθεί η χρήση του σε όλα τα παιχνίδια 
της Super League.
Είναι λοιπόν κατανοητό, ότι εάν ισχύ-
σουν όλα αυτά και κυρίως – χωρίς νέες 
καθυστερήσεις ή απρόοπτα – το VAR θα 
μπει στη ζωή μας στο πρωτάθλημα 2019-
2020!

Οι δύο προσφορές για το VAR και 
ο κίνδυνος να μην εφαρμοστεί στο 
φετινό πρωτάθλημα!

Η ΑΕΚ έφυγε με το διπλό (1-2) από την 
Ουγγαρία και βρίσκεται αγκαλιά με τα 
αστέρια του Champions League, παρότι 
μετά τη μείωση του σκορ από τη Βίντι, 
έπαιξε με τη φωτιά! Αποβλήθηκε ο 
Μπακασέτας, που πρόλαβε ωστόσο να 
σκοράρει και να κερδίσει την αποβολή 
του Χούζστι.

Τ
ο δύσκολο ήταν η Σέλτικ. Η ΑΕΚ πήρε 
ισοπαλία (με γκολ) στην Γλασκώβη, τη 
νίκησε στο ΟΑΚΑ και πραγματοποίη-
σε τον πρώτο της στόχο. Στα play off 

έμπαινε ως φαβορί πλέον. Ναι, η Βίντι είναι 
πρωταθλήτρια Ουγγαρίας. Ναι, απέκλεισε την 
Μάλμε. Ομως υπήρχε διαφορά δυναμικότη-
τας. Μια διαφορά που φάνηκε μέσα στο γήπε-
δο. Η Ενωση πήρε τη νίκη μέσα στη Βουδαπέ-
στη με 2-1 πλέον πρέπει να «αυτοκτονήσει» 
για να αποκλειστεί.
Με τα γκολ του Κλωναρίδη και του Μπακα-
σέτα η ΑΕΚ μετράει αντίστροφα. Για την ακρί-
βεια θα μετράει ακόμα 90 λεπτά την επόμενη 
Τρίτη για να επιστρέψει στους ομίλους του 
Champions League...
Στο ξύλο η ΑΕΚ απάντησε με γκολ και φάσεις
Μιλάμε για τα play off του Champions League. 
Για δύο παιχνίδια που κρίνουν 20+ εκατομ-
μύρια ευρώ και φυσικά την συμμετοχή στους 
ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διορ-
γάνωσης. Οπότε μάλλον φυσιολογική κρίνε-
ται η αντίδραση της ΑΕΚ στο πρώτο 20λεπτο 
της αναμέτρησης. Μία ΑΕΚ που μετρούσε τον 
αντίπαλο, έβλεπε τι μπορούσε να κάνει και 
που θα χτυπούσε. Σε αυτό το διάστημα η Βίντι 
δεν τρόμαξε την «Ενωση» δεν την απείλησε κι 
αυτό η ΑΕΚ δεν θα το άφηνε έτσι.
Μετά το 20’ η ομάδα του Μαρίνου Ουζου-
νίδη πήρε την μπάλα στα πόδια της και προ-
σπάθησε να κάνει το παιχνίδι της. Η Βίντι πήγε 
στο παιχνίδι που ξέρει καλά. Σκληρό στο όριο 
του... αντιαθλητικού παιχνίδι για να πάει το 
ματς στα μέτρα της. Δυστυχώς γι’ αυτήν κι 
ευτυχώς για την ΑΕΚ το πάτημα του Χούστι 
στον Μπακασέτα ο Ρόκι το είδε και το τιμώ-
ρησε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Μία κόκ-
κινη κάρτα που αυτόματα έδωσε προβάδισμα 
στην Ενωση.
Η ΑΕΚ κυριάρχησε σε όλο το υπόλοιπο πρώτο 
μέρος και το σημαντικό για την εξέλιξη του 
αγώνα θα ήταν να βρει γκολ πριν φύγει το ημί-
χρονο. Και το βρήκε στο 34’ (πάλι) με τον Κλω-

ναρίδη. Ο Βίκτωρας μετά την Γλασκώβη, σκό-
ραρε και στην Βουδαπέστη μιας και πήρε το 
ριμπάουντ από το σουτ του Μπακασέτα. Μια 
ΑΕΚ που μετά το γκολ είχε σπουδαίες φάσεις 
στο 41’ (με Κλωναρίδη ξανά), στο 43’ (με 
φάουλ του Μάνταλου) και στο 44’ (με προ-
βολή του Μπακασέτα).
Βεβαίως υπήρχε και ο Μπάρκας. Ο γκολκί-
περ της Ενωσης στη μοναδική αμυντική αδρά-
νεια των συμπαικτών του ήταν εκεί και στο 
38’ έβγαλε την κεφαλιά του Φιόλα.

Γκολ και κόκκινη ο Μπακασέτας
Η έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ήταν κάτι 
που μάλλον δεν περίμενε κανείς. Γιατί πρώτον 
η ΑΕΚ μπήκε με το ίδιο μομέντουμ που πήγε 
στ’ αποδυτήρια και βρήκε γκολ στο 48’ με τον 
Μπακασέτα (δεξί σουτ έξω από την περιοχή) 
αλλά έξι λεπτά αργότερα (54’) ο ίδιος παίκτης 
είδε την κόκκινη κάρτα με τον Ρόκι να τιμωρεί 
το πάτημα όπως το έκανε και με τον Χούστι 
στο πρώτο μέρος.
Και αυτή η αποβολή έδωσε την δυνατότητα 
στην Βίντι να ελπίζει. Αμέσως μετά την απο-
βολή ο Νίκολιτς έβγαλε χαφ και πέρασε φορ 
(Σκέποβιτς) αλλά εάν δεν ήταν η αδράνεια της 
άμυνας τότε οι Ούγγροι δεν θα έμπαιναν ποτέ 
στο ματς. Το έκαναν όμως με τον Λάζοβιτς να 
βάζει ένα παλικαρίσιο γκολ και να δίνει το 
μομέντουμ στους Ούγγρους.

Υπέφερε αλλά άντεξε
Η Βίντι το πίστεψε. Κι από την στιγμή που 
το πίστεψε το κυνήγησε. Και για να είμαστε 
δίκαιοι η ΑΕΚ ήταν πολύ τυχερή από το 70’ 
και μετά. Οι γηπεδούχοι έχασαν σπουδαίες 
φάσεις για να κάνουν το 2-2 με πιο σημα-
ντική αυτή στο 78’ με το Νεγκό να στέλνει την 
μπάλα άουτ ενώ δεν υπήρχε καν ο Μπάρκας 
στην εστία...
Οι Ούγγροι δεν βρήκαν δεύτερο γκολ, οι παί-
κτες της ΑΕΚ ανακουφίστηκαν και πλέον μπο-
ρούν να μετρούν αντίστροφα για την επι-
στροφή τους στο Champions League.
ΒΙΝΤΙ (Mάρκο Νίκολιτς): Κόβασιτς, Βινίσιους, 
Φιόλα, Λάζοβιτς, Χάτζιτς, Χούστι, Κόβατς, 
Νεγκό, Νικόλοφ (54’ Σκέποβιτς), Στοπίρα, 
Γιουχαζ
ΑΕΚ (Μαρίνος Ουζουνίδης): Μπάρκας, Μπα-
κάκης, Οικονόμου, Λαμπρόπουλος, Χουλτ, 
Γαλανόπουλος (66’ Αλεφ), Σιμόες, Μπακα-
σέτας, Κλωναρίδης (81’ Λόπεζ), Μάνταλος, 
Λιβάια (86’ Πόνσε)

Βίντι - ΑΕΚ 1-2

Αυτό το σεντόνι δεν χάνεται! 
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Στα... χαρακώματα παραμένουν οι 
Super League και η Football League 
αναφορικά με τις ομάδες που θα 
υποβιβάζονται και θα ανεβαίνουν, με 
τον Λεωνίδα Λεουτσάκο να τονίζει 
πως η πρώτη κατηγορία τα θέλει όλα 
δικά της.

Ο 
πρόεδρος της Football League μι-
λώντας στον ραδιοφωνικό σταθ-
μό Metropolis 95.5 ανέφερε τα 
εξής: «Η θέση μας είναι να ανέ-

βουν δύο ομάδες από τη Football League 
και να υποβιβαστούν τέσσερις από τη Super 
League. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι το δί-
καιο και θα σας πω το γιατί. Λένε στη Super 
League ότι κάνουν θυσία με τον υποβιβα-
σμό τριών ομάδων στη Super League 2. Ναι, 
αλλά αυτή η θυσία, όπως λένε, γίνεται με τα 
ίδια χρήματα. Και στη Football League μια 
ομάδα που θέλει να σωθεί πρέπει να δαπα-
νήσει 700 χιλιάδες ευρώ και ένα εκατομμύ-
ριο για να διακριθεί και του χρόνου θα πάει 
στις 800 χιλιάδες. Και αν μια ομάδα ξεφύγει 
από τον Δεκέμβριο τι θα γίνει; Θα ψαχνό-
μαστε πάλι να δούμε να μην έχουμε ενοχές 
στην πλάτη μας για να καθαρίσουμε το το-
πίο. Πώς θα βάλουμε δικλείδες ασφαλείας 
στο πρωτάθλημα να γίνει όσο πιο καλύτε-
ρο γίνεται;
Η Super League τα θέλει όλα δικά της, όμως, 
δεν γίνεται αυτό. Έκανα πρόσκληση στον κ. 
Μπαταγιάννη, να μας φωνάξουν γιατί είμα-
στε κι εμείς επαγγελματικό ποδόσφαιρο. 
Δεν έχουν να μας πουν κάτι, μου απάντησε. 
Ακόμη περιμένουμε. Τα φέρνουν πάντα προ 
τετελεσμένων. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή; 
Να αφανιστούν οι 16 ομάδες; Θα πρέπει 
να κοιτάξουμε και τους από κάτω. Είναι η 
Γ’ Εθνική και οι ομάδες δεν είχαν να πλη-
ρώσουν το παράβολο των 500 ευρώ για το 
Κύπελλο. Εμείς μιλάμε μόνο για τη Super 
League και τη Super League 2. Τότε να κλεί-
σει και η Football League και η Γ’ Εθνική, να 
μην υπάρχει τίποτα. Το είπα και στον Βασι-
λειάδη ότι πρέπει να πάρει λεφτά και η Γ’ 
Εθνική. Δεν μπορεί να υπάρχουν ομάδες 
στη Γ’ Εθνική, οι οποίες δεν μπορούν να 
ταξιδέψουν».
Για το σενάριο περί διεξαγωγής μπαράζ 
ανάμεσα στον 13ο της Super League και 
τον 2ο της Football League: «Θα κάνουμε 
συμβούλιο και θα εξετάσουμε τις προτά-
σεις που θα μας φέρουν. Μην ξεχνάτε ότι 
έχουμε ανοικτή διένεξη με τη Super League. 

Έχουμε δάνειο 2 εκατ. ευρώ στην Αγροτική 
που εδώ και 1,5 χρόνο λένε ότι θα το πλη-
ρώσουν και δεν το έχουν πληρώσει ακόμη, 
έχουμε ένα ποσό που το διεκδικούμε, τα 16 
εκατ. ευρώ, και δεν μας έχουν απαντήσει 
ακόμη. Όλα αυτά δεν πρέπει να πέσουν στο 
τραπέζι; Θέλουμε και το ποσοστό που θα 
έπρεπε να δίνουν για το πρωτάθλημα και 
δεν δίνουν. Ας δώσουν το ποσοστό, ας ανα-
λάβουν και το δάνειο και βλέπουμε».
Για τη στάση Βασιλειάδη ως προς το ζήτημα 
του αριθμού των ομάδων που πρέπει να 
ανέβουν στη Super League:«Του είπα ότι 
υπάρχουν 16 επαρχιακές πόλεις, οι οποίες 
σαφώς και θα έχουν πρόβλημα. Δεν μου 
είπε αν έχει άποψη για τον αριθμό των 
ομάδων που θα ανέβουν. Είναι λυπηρό, 
πάντως, να υπάρχει η ΕΠΟ και οι δύο 
λίγκες να μην μπορούμε να έχουμε συνερ-
γασία. Εμείς τον τελευταίο ενάμιση χρόνο 
συνεχώς πληρώνουμε, κάναμε εξυγίανση, 
μειώσαμε τις ομάδες από τις 18 στις 16 
και δεν βλέπουμε ανταπόκριση. Αυτό που 
καταλαβαίνω στο ελληνικό ποδόσφαιρο 
είναι ότι πρέπει να είσαι σε μια καρέκλα, 
να τα χαλάς όλα και στο τέλος να φεύγεις 
και να σε λένε και ήρωα».

Ανακοίνωσε Μπιανκόνι ο Πλα-
τανιάς
Την απόκτηση του Μιγκέλ Μπιανκόνι ανα-
κοίνωσε ο Πλατανιάς, με τον ποδοσφαι-
ριστή να προέρχεται από την Μπραγκα-
ντίνο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Πλατανιάς Χανίων ανακοινώ-
νει την απόκτηση του Miguel Bianconi 
(Μιγκέλ Μπιανκόνι). Ο Βραζιλιάνος επιθε-
τικός είναι γεννημένος στις 14/5/1992 και 
υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο 
συνεργασίας για τρία χρόνια. Η ΠΑΕ Πλα-
τανιάς Χανίων καλωσορίζει τον Μιγκέλ 
Μπιανκόνι στην οικογένειά της».

Μεταγραφών συνέχεια για Αήτ-
τητο Σπάτων
Η μεταγραφική ενίσχυση για τον Αήττητο 
Σπάτων συνεχίζεται, με τους νεοφώτι-
στους στην Football League να ανακοινώ-
νουν την απόκτηση του 20χρονου αμυντι-
κού μέσου Φώτη Κοκκόρη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αήττητου 
έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ Αήττητος Σπάτων 
F.C ανακοινώνει την απόκτηση του υψους 
1.90 μ. 20χρονου αμυντικού μέσου Φώτη 
Κοκκόρη. Ο νεαρός άσος την περασμένη 

σεζόν αγωνίστηκε με την Κ20 του Απόλ-
λωνα Σμύρνης και πλέον αποτελεί μια από 
τις σημαντικότερες επενδύσεις μας για το 
μέλλον του συλλόγου μας.
Τον εν λόγω παίκτη παρακολουθούσε 
στενά ο τότε πρόεδρος του Ερασιτέχνη 
Μάκης Ράπτης και κατόπιν δίκης του εισή-
γησης ο Νίκος Κατσιγιάννης προχώρησε 
στην απόκτηση του».

Διεθνή Αλβανό εξτρέμ πήρε η 
Κέρκυρα
Η Κέρκυρα ανακοίνωσε την απόκτηση του 
30χρονου διεθνούς Αλβανού εξτρέμ Εμι-
λιάνο Βίλα. 
Η ανακοίνωση:
Η ΑΟΚ ΠΑΕ ΚΕΡΚΥΡΑ ανακοινώνει την 
απόκτηση του ποδοσφαιριστή Εμιλιάνο 
Βίλα. Ο 30χρονος εξτρέμ αγωνιζόταν 
μέχρι πρότινος στην Σκεντέρμπεου και 
στην ομάδα μας υπέγραψε για 2 χρόνια.
Στο παρελθόν αγωνίστηκε μεταξύ άλλων 
στον Πας Γιάννενα, την Παρτιζάνι, την 
Ίντερ Μπακού και Ντιναμό Ζάγκρεμπ και 
είναι διεθνής με την Αλβανία.
Του ευχόμαστε καλή αρχή και καλή επι-
τυχία.

Ανακοίνωσε Μαχαίρα ο Καραϊ-
σκάκης Άρτας
Την απόκτηση του 28χρονου μέσου Δημή-
τρη Μαχαίρα ανακοίνωσε ο Καραϊσκάκης 
Άρτας.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:
«Η ΠΑΕ Καραϊσκάκης Άρτας ανακοινώ-
νει την έναρξη της συνεργασίας της με 
τον 28χρονο (16/08/1990) μέσο, Δημή-
τρη Μαχαίρα. Ο Μαχαίρας έχει αγωνι-
στεί σε 100 αγώνες της Super League με 
τη φανέλα του Λεβαδειακού, την οποία 
φόρεσε από το 2009 έως το 2017.
Την περασμένη περίοδο αγωνίστηκε σε 
Δόξας Δράμας και ΟΦΗ, στο πρωτάθλημα 
της Football League. Δημήτρη καλωσόρι-
σες στην οικογένεια της ΠΑΕ Καραϊσκάκης 
Άρτας!».

Ανακοίνωσε τον Χιντζίδη ο Ηρα-
κλής
Την απόκτηση του Στράτου Χιντζίδη ολο-
κλήρωσε ο Ηρακλής, που ανακοίνωσε τη 
μεταγραφή του.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ηρακλή 
ανακοινώνει την συνεργασία με τον ποδο-
σφαιριστή Στράτο Χιντζίδη. Ο Στράτος 
(γεν1987, ύψος 1.74) είναι αμυντικός και 
έχει αγωνιστεί σε Πολύκαστρο, Ένωση 
Αλεξανδρούπολης, Φωκικός, Αναγέννηση 
Γιαννιτσών, Εορδαικός, Πόντιοι Κατερίνης, 
Πανηλειακό, Απόλλων Σμύρνης, Ηρακλή, 
Παναχαική, Ολυμπιακό Βόλου, Αγροτικό 
Αστέρα, Κέρκυρα, Τρίκαλα.
Στράτο καλώς ήρθες και πάλι στην ομάδα 
μας. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε αγωνι-
στική επιτυχία».

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Λεουτσάκος: «Όλα δικά της τα θέλει η Super League»



62 24 Αυγούστου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Aνακοινώθηκαν το βράδυ της 
Κυριακής οι αθλητές για τους 
τελικούς του Diamond League 
και για την Ελλάδα θα πάρουν 
μέρος η Κατερίνα Στεφανίδη 
και η Νικόλ Κυριακοπούλου στο 
επί κοντώ γυναικών και στους 
άνδρες ο Κώστας Φιλιππίδης.

Τ
ο ελληνικό επί κοντώ θα έχει 
τριπλή παρουσία στη διοργά-
νωση καθώς σ την Ζυρίχη θα 
πάρουν μέρος η Κατερίνα Στε-

φανίδη και η Νικόλ Κυριακοπούλου. 
Οι συμμετοχές με τη βαθμολογία τους 
είναι: Μόρις 40, Στεφανίδη 29, Ναγκέ-

τι 27, Σιντόροβα 24, Σουρ 19, Μπρά-
ν τσο 16, ΜακΚάρν τε ϊ 14, Σίλβα 12, 
Κυριακοπούου 11, Μπένγκτσον 9, Πι-
νάδο 7, Ρομαρέν 5.
Στους άνδρες, ο Κώστας Φιλιππίδης 
θα είναι στον τελικό των Βρυξελλών, 
με αν τ ίπαλους τους:  Κέν τρικ ς 39, 
Μπάρμπερ 23, Λαβιλεν ί 22, Ντου-
πλάντις 21, Βογιεχόφσκι 21, Λίσεκ 18, 
Μάρσαλ 14, Χολζντέπε 11, Μπραζ 7, 
Φιλιππίδης 7, Τζόσεφ 7, Μοργκούνοφ 
6.
Στ ις γυναίκες, το διαμάντ ι τα τελευ-
ταία τρία χρόνια έχει πάει σε ελληνικά 
χέρια. Το 2015 το πήρε η Νικόλ Κυρια-
κοπούλου και τα επόμενα δύο χρόνια 
ήταν η σειρά της Στεφανίδη.

Στεφανίδη, Κυριακοπούλου, Φιλιππίδης 
στους τελικούς του Diamond League

Ν
έα τεράστια επιτυχία για το ελληνι-
κό πόλο, καθώς η Εθνική ομάδα ε-
φήβων κατέκτησε το χρυσό μετάλ-
λιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 

της Ουγγαρίας, επικρατώντας 9-8 της Ισπανί-
ας στον μεγάλο τελικό.  
Αυτό είναι το δεύτερο χρυσό σε παγκόσμιο 
πρωτάθλημα για την Ελλάδα σε επίπεδο εφή-
βων / νεανίδων, μετά απ’ αυτό της Εθνικής 
νεανίδων το 2012 στο Περθ της Αυστραλίας, 
ενώ έρχεται να ακολουθήσει το χρυσό μετάλ-
λιο που κατέκτησε πέρυσι στο Βελιγράδι η 
Εθνική Νέων, αποδεικνύοντας πως η ελλη-
νική υδατοσφαίριση έχει λαμπρό μέλλον 
μπροστά της!
Όλη η δουλειά για την ομάδα του Δημήτρη 
Κραβαρίτη έγινε στο δεύτερο οκτάλεπτο, 
όταν πήρε προβάδισμα τριών γκολ, το οποίο 
και κατάφερε να διαχειριστεί μέχρι το τέλος 
του τελικού.

H Ελλάδα προηγήθηκε 3-1 με γκολ του Γραμ-
ματικού στην αντεπίθεση, έπειτα από επιθε-
τικό φάουλ των Ισπανών, οι οποίοι όμως κατά-
φεραν να ισοφαρίσουν, έχοντας σε φοβερή 
κατάσταση τον Μπερνάρντ Σαναχούγια.
Με εκπληκτική άμυνα και σωστές επιλογές 
στον παίκτη παραπάνω στην επίθεση, το αντι-
προσωπευτικό μας συγκρότημα προηγήθηκε 
7-4 στο ημίχρονο.
Oι χρυσοί έφηβοι προηγήθηκαν 8-5 με γκολ 
του Κοβρουβάνη και από εκείνο το σημείο και 
μετά ξεκίνησε η αντεπίθεση των Ισπανών, με 
τον Σαναχούγια να χτυπάει από την περιφέ-
ρεια για το 9-7.
Εκεί, οι παίκτες του Δημήτρη Κραβαρίτη η 
Ελλάδα μπορεί να μην κατάφεραν να σκορά-
ρουν, έδωσαν τα πάντα όμως στην άμυνα και 
κράτησαν τους Ισπανούς μόλις στο ένα γκολ 
(ξανά από τον Σαναχούγια) για το τελικό 9-8, 
που τους χάρισε το χρυσό μετάλλιο!

Παγκόσμια Πρωταθλήτρια η 
Εθνική εφήβων!
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Καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο 
Πανμοβριακός Ριόλου και στο δεύτερο 
φιλικό του παιχνίδι που διεξήχθη στο 
γήπεδο της Κάτω Αχαγιάς απέναντι στο 
Καταστάρι παρά την ήττα με 1-0.

Ο
ι «κοκκινόμαυροι» του Ντίνου 
Σπυρόπουλου στάθηκαν πολύ κα-
λά κόντρα στην Ζακυνθινή ομάδα 
που έχει ενισχυθεί με έμπειρους 

παίκτες και είχαν μάλιστα δοκάρι με τον Καλο-
γερόπουλο. Το γκολ για τους Ζακυνθινούς ση-
μείωσε ο Ραφαήλ Πέττας.
Για τον Πανμοβριακό αγωνίσθηκαν οι  Καρα-
μανλής, Γ. Λιάκος, Κοκκίνης, Σπανός, Π. Χρι-
στόπουλος, Π. Νιφορόπουλος, Αποστολό-
πουλος, Γ. Νιφορόπουλος, Καλογερόπου-
λος, Α. Σουρανής, Β. Χριστόπουλος, ενώ στο 
δεύτερο μέρος πέρασαν και οι υπόλοιποι 
ποδοσφαιριστές.  Ο μοναδικός παίκτης που 
δεν αγωνίστηκε ήταν ο γκολκίπερ Θόδωρος 
Ζήγκος.
Επόμενο φιλικό την προσεχή Παρασκευή στις 
18.00 κόντρα στην Αχαϊκή στην Κάτω Αχαγιά.

Ισοπαλία για Τηλυκράτη και Παν-
λευκάδιο
Στο… μηδέν (0-0) έμειναν Τηλυκράτης και 
Πανλευκάδιος σε μεταξύ τους φιλική αναμέ-
τρηση που διεξήχθη σήμερα στην Λευκάδα, 
και τα έσοδα από τα εισιτήρια του αγώνα θα 
διατεθούν για την βοήθεια των πυρόπληκτων 
από το Μάτι.
Τηλυκράτης Λευκάδας (Τάκης Κονιδάρης): 
Λαμπρόπουλος, Κυριακίδης, Βασίλας, Πριό-
νας, Δημητρίου, Σκούρτης, Μπουρδούβαλης, 
Μπαλογιάννης, – Ματσιγκο, Τοσκα, Πασσάς.
Αγωνίστηκαν και οι: Φέτσης, Καταγής Σ., Τρα-
νουλίδης, Περιστέρης, Παπακωνσταντής, 
Λογαράς, Λεονάρντο
Πανλευκάδιος (Γιώργος Κατηφόρης): Λιάσκος, 
Κοκόλης, Κολοβός, Χριστοδούλου, Παππάς, 
Φλούδας, Θεοχάρης, Ορφανός, Γαζής, Κού-
τσικος, Καρελής.
Αγωνίστηκαν και οι: Αργυρός, Τσιάβος, Γρί-
βας, Βλάχος Σ., Τζώλος Α., Παπαδόπουλος, 
Φίλιππας, Θεοχάρης.

Φιλική νίκη για τον ΑΣ Γιαννιτσά 
κόντρα στο Αμύνταιο
Με νίκη συνέχισε ο ΑΣ Γιαννιτσά νικώντας 
με 2-0 τον Ερμή Αμυνταίου ομάδα Γ’ εθνι-

κής δείχνοντας αισθητά σημάδια βελτίω-
σης, αφήνοντας αρκετές υποσχέσεις για την 
συνέχεια αυτής της νέας ομάδος.
Ο ΑΣ καλύτερος στην μεγαλύτερη διάρκεια 
του αγώνα προηγήθηκε με 2-0 μέχρι το 30’ 
και αυτό γέμελε να είναι και το τελικό σκορ.
Στο 8’ κόρνερ του Ζαρογιάννη κεφαλιά του 
Ρεις και 1-0.
Στο 27’ σέντρα του Ζαρογιαννη κεφαλιά του 
Χουσεηνογλου και 2-0.
Στην επανάληψη έγιναν αρκετές αλλαγές και 
από τις 2 ομάδες και στις 2-3 καλές φάσεις 
δεν είχαμε αλλαγή του σκορ.
Διαιτητής ήταν ο Κατεριάδης
Α.Σ.Γιαννιτσα (Τομπάζης): Κυρρος, Παπα-
συμεων, Μπαμπαλής,(46’ Αθανασιάδης), 
Ιορδανίδης, Ρεις, Ζαρογιάννης, Πέλκας (46’ 
Ζουρκος), Παντελίδης )70 ‘ Πετραϊ), Κοταρί-
δης, Κοβάτσης (46’ Ευθυμιάδης), Χουσεηνο-
γλου (60’ Καραγιάννης),

Νίκη και χρήσιμα συμπεράσματα 
για τον Ορφέα
Νέο παιχνίδι προετοιμασίας για τον Ορφέα 
Ξάνθης το απόγευμα της Τετάρτης δύο μέρες 
μετά το 6-1 επί του Αετού Τοξοτών τη Δευ-
τέρα. Και πάλι στο γήπεδο της Λευκόπετρας, 
η ομάδα του Μπάμπη Χατζημεστή αντιμε-
τώπισε τον ΠΑΟΚ Κοσμίου, λίγες μέρες μετά 
το φιλικό του τελευταίου με τον Άρη Αβά-
του.
Οι δύο ομάδες είχαν την ευκαιρία να βγά-
λουν τα συμπεράσματά τους για την αγωνι-
στική τους κατάσταση από το τελικό 3-1 που 
διαμορφώθηκε από τα γκολ που σημείωσαν 
οι: Πασχαλάκης (43’ με διαγώνιο σουτ από 
αριστερή θέση), Μακράκη (69’ με κοντινό 
σουτ το 1-1), Χαλήλ Ιμπράμ Τανζού (82’ με 
σουτ) και Ξαντινίδη (89’ με σουτ). Στο πρώτο 
μέρος ο Ορφέας είχε περισσότερη ώρα την 
μπάλα στην κατοχή του δημιουργώντας και 
κάποιες καλές στιγμές, ενώ ο ΠΑΟΚ έψαξε 
στην κόντρα επίθεση να φανεί απειλητικός, 
ενώ δεν ανησύχησε την εστία του Ρούφου 
στα περισσότερα κόρνερ που κέρδισε σ’ 
αυτό το διάστημα.
Η επανάληψη δεν είχε τον ίδιο ρυθμό με το 
πρώτο μέρος, χωρίς να λείπουν ωστόσο και 
οι ευκαιρίες. Παρά την ζέστη και την κού-
ραση, ήταν ένας όμορφος αγώνας με πολ-
λές… ατάκες από τους δύο πάγκους, ενώ στα 
παραλειπόμενα του αγώνα να σημειώσουμε 
ότι ο γενικός αρχηγός του Άρη Αβάτου Γιάν-

νης Μπόσβελης, παρέδωσε την μπάλα στην 
ομάδα του ΠΑΟΚ Κοσμίου η οποία είχε 
χαθεί στο μεταξύ τους φιλικό παιχνίδι.
ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ: Ρούφος, Χασάνογλου 
Φεϊζή, Τζαμπάζ Χαλήλ Χακή, Μακράκης, 
Κατρανίτσας, Μαυρόπουλος, Καραγκιόζης 
Β., Τορομανίδης, Χιντ Ιμέρ, Χατζηπαπας, 
Πασχαλάκης. Έπαιξαν και οι: Τσιτάκ Ερντέμ, 
Ξαντινίδης, Βουλγαρίδης, Αδαμάκης, Καλλί-
δης, Χασανκήλ, Αραμπατζής, Αμανατίδης.
ΠΑΟΚ ΚΟΣΜΙΟΥ: Κεχαγιάς, Νάνος, Τζατζα-
νας, Τάτσιος, Ζάγγουλος, Λεβεντέλης, Στο-
ΐνοβιτς, Κυριακόπουλος, Ρουμπιες, Χατζη-
τουλούσης, Μακράκης. Έπαιξαν και οι: Τρι-
άντος, Γιαννακόπουλος, Βουλγαρίδης, Δελη-
γιάννης, Γαβριήλ, Περσίδης, Φανιάδης.

“Λευκή” ισοπαλία για τον ΑΟΚ
Χωρίς τέρματα έληξε ο φιλικός αγώνας του 
ΑΟ Καβάλας με τον Πανδραμαϊκό.
Σε ένα παιχνίδι με λίγες φάσεις και ανταγω-
νιστικό αντίπαλο ο ΑΟΚ για πρώτη φορά σε 
φιλικό αγώνα δεν σκόραρε και έμεινε στο 
0-0.
Ο ΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο είχε δύο ευκαι-
ρίες με τον Βαλαβανόπουλο στο 5’ και στο 
41’
Στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκε και ο 
Σούλης ο οποίος πέρσι αγωνιζόταν με την 
φανέλα του Πανηλειακού και σύμφωνα με 
το ρεπορτάζ θα δοκιμαστεί  και σε άλλες 

φιλικά παιχνίδια  της ομάδας μας.
Στο δεύτερο μέρος ο ΑΟΚ απείλησε την 
αντίπαλη εστία με απευθείας χτύπημα 
φάουλ του Παπαδόπουλου.
Στο 76’ δεν θα βρει στόχο από καλή θέση ο 
Μουχτάρης.
Στο 84’ κεφαλιά Τσούτση άουτ.

“Διπλό” χτύπημα ο Μακεδονικός 
Φούφας!
Ο Π.Σ Μακεδονικός Φούφας, ανακοίνωσε 
την έναρξη συνεργασίας της με τους ποδο-
σφαιριστές Γιάννη Μπίντση και Λευτέρη 
Γκόλη!
Αναλυτικά η ανακοίνωση: “Ο Π.Σ Μακεδο-
νικός ΦΟΥΦΑΣ, ανακοινώνει την έναρξη 
συνεργασίας της με τους ποδοσφαιριστές 
Γιάννη Μπίντση και Λευτέρη Γκόλη!! Το ΔΣ 
του συλλόγου καλωσορίζει τον Γιάννη και 
τον Λευτέρη στην «οικογένεια» του ΦΟΥΦΑ 
και του εύχεται υγεία και επιτυχίες.
Συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία της 
ομάδας για τον αγώνα κυπέλλου με έναν 
πολύ δύσκολο αντίπαλο την ομάδα της 
Νίκης Βόλου. Ο Γιάννης Σαμαράς και οι παί-
κτες του θα είναι έτοιμη την Κυριακή για να 
διεκδικήσουν την μεγάλη πρόκριση! Όλοι η 
ομάδα θα είναι παρών για τον κυριακάτικο 
αγώνα με ώρα έναρξης στις 5 εκτός απο τον 
Νίκο Μπίντση ο οποίος θα έχει δικαίωμα 
συμμετοχής απο την 1η Σεπτεμβρίου”.

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Ηττήθηκε, αλλά άρεσε ο Πανμοβριακός
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αθλητικά

ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SUPERLEAGUE 2018-2019

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ HELLAS NEWS

1η & 16η αγωνιστική
25-26-27 Αυγούστου και 12-13-14 Ιανουαρίου

7η & 22η αγωνιστική
20-21-22 Οκτωβρίου και 23-24-25 Φεβρουαρίου

    Ξάνθη-Παναθηναϊκός
    ΑΕΚ-ΠΑΣ Γιάννινα

    Παναιτωλικός-Ατρόμητος
    Πανιώνιος-ΟΦΗ

    Λαμία-Αρης
    ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης
    Ολυμπιακός-Λεβαδειακός
    Απόλλων Σμύρνης-Λάρισα

    ΟΦΗ-Ολυμπιακός
    ΑΕΛ-Λαμία

    Απόλλων Σμύρνης-ΑΕΚ
    Λεβαδειακός-Ξάνθη

    Αρης-ΠΑΟΚ
    ΠΑΣ Γιάννινα-Παναιτωλικός
    Παναθηναϊκός-Πανιώνιος

    Ατρόμητος-Αστέρας Τρίπολης

2η & 17η αγωνιστική
1-2 Σεπτεμβρίου και 19-20-21 Ιανουαρίου

8η & 23η αγωνιστική
1-2 Σεπτεμβρίου και 19-20-21 Ιανουαρίου

    Παναιτωλικός-ΟΦΗ
    Πανιώνιος-ΠΑΟΚ
    Ατρόμητος-Ξάνθη

    Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΚ
    Παναθηναϊκός-Λαμία

    Ολυμπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα
    Αρης-ΑΕΛ

    Λεβαδειακός-Απόλλων Σμύρνης

     ΑΕΛ-ΟΦΗ
    Ολυμπιακός-Απόλλων Σμύρνης

    Λαμία-Λεβαδειακός
    ΑΕΚ-Αρης

    Ξάνθη-ΠΑΣ Γιάννινα
    ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

    Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης
    Πανιώνιος-Ατρόμητος

3η & 18η αγωνιστική
15-16-17 Σεπτεμβρίου και 26-27-28 Ιανουαρίου

9η & 24η αγωνιστική
3-4-5 Νοεμβρίου και 9-10-11 Μαρτίου

    ΟΦΗ-ΠΑΟΚ
    Ξάνθη-Παναιτωλικός

    ΑΕΚ-Πανιώνιος
    Λαμία-Ατρόμητος

    Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης
    ΑΕΛ-Παναθηναϊκός

    Απόλλων Σμύρνης-ΠΑΣ Γιάννινα
    Αρης-Λεβαδειακός

    ΟΦΗ-Απόλλων Σμύρνης
    Λεβαδειακός-ΑΕΛ
    Αρης-Ολυμπιακός

    ΠΑΣ Γιάννινα-Λαμία
    Παναθηναϊκός-ΑΕΚ

    Αστέρας Τρίπολης-Ξάνθη
    Ατρόμητος-ΠΑΟΚ

    Πανιώνιος-Παναιτωλικός

4η & 19η αγωνιστική
22-23-24 Σεπτεμβρίου και 2-3-4 Φεβρουαρίου

10η & 25η αγωνιστική
22-23-24 Σεπτεμβρίου και 2-3-4 Φεβρουαρίου

13η & 28η αγωνιστική
8-9-10 Δεκεμβρίου και 14 Απριλίου

    Ξάνθη-ΟΦΗ
    ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

    Παναιτωλικός-Λαμία
    Πανιώνιος-Ολυμπιακός

    Ατρόμητος-ΑΕΛ
    Αστέρας Τρίπολης-Απόλλων Σμύρνης

    Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός
    ΠΑΣ Γιάννινα-Αρης

    Λεβαδειακός-ΟΦΗ
    Απόλλων Σμύρνης-Αρης

    ΑΕΛ-ΠΑΣ Γιάννινα
    Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

    Λαμία-Αστέρας Τρίπολης
    ΑΕΚ-Ατρόμητος

    Ξάνθη-Πανιώνιος
    ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός

     ΟΦΗ-Παναθηναϊκός
    Αστέρας Τρίπολης-ΠΑΣ Γιάννινα

    Ατρόμητος-Αρης
    Πανιώνιος-Λεβαδειακός

    Παναιτωλικός-Απόλλων Σμύρνης
    ΠΑΟΚ-ΑΕΛ

    Ξάνθη-Ολυμπιακός
    ΑΕΚ-Λαμία

5η & 20η αγωνιστική
29-30 Σεπτεμβρίου και 9-10-11 Φεβρουαρίου

11η & 26η αγωνιστική
24-25-26 Νοεμβρίου και 30-31 Μαρτίου

14η & 29η αγωνιστική
15-16-17 Δεκεμβρίου και 29 Απριλίου

    ΟΦΗ-ΑΕΚ
    Λαμία-Ξάνθη

    Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ
    ΑΕΛ-Παναιτωλικός

    Απόλλων Σμύρνης-Πανιώνιος
    Λεβαδειακός-Ατρόμητος
    Αρης-Αστέρας Τρίπολης

    Παναθηναϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα

    ΟΦΗ-Αρης
    ΠΑΣ Γιάννινα-Λεβαδειακός

    Παναθηναϊκός-Απόλλων Σμύρνης
    Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΛ
    Ατρόμητος-Ολυμπιακός

    Πανιώνιος-Λαμία
    Παναιτωλικός-ΑΕΚ

    ΠΑΟΚ-Ξάνθη

    Αστέρας Τρίπολης-ΟΦΗ
    Παναθηναϊκός-Ατρόμητος
    ΠΑΣ Γιάννινα-Πανιώνιος

    Αρης-Παναιτωλικός
    Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ

    Απόλλων Σμύρνης-Ξάνθη
    ΑΕΛ-ΑΕΚ

    Ολυμπιακός-Λαμία

6η & 21η αγωνιστική
6-7 Οκτωβρίου και 16-17-18 Φεβρουαρίου

12η & 27η αγωνιστική
1-2-3 Δεκεμβρίου και 6-7-8 Απριλίου

15η & 30η αγωνιστική
22-23 Δεκεμβρίου και 30 Απριλίου

    Λαμία-ΟΦΗ
    ΑΕΚ-Ολυμπιακός

    Ξάνθη-ΑΕΛ
    ΠΑΟΚ-Απόλλων Σμύρνης

    Παναιτωλικός-Λεβαδειακός
    Πανιώνιος-Αρης

    Ατρόμητος-ΠΑΣ Γιάννινα
    Αστέρας Τρίπολης-Παναθηναϊκός

    ΠΑΣ Γιάννινα-ΟΦΗ
    Αρης-Παναθηναϊκός

    Λεβαδειακός-Αστέρας Τρίπολης
    Απόλλων Σμύρνης-Ατρόμητος

    ΑΕΛ-Πανιώνιος
    Ολυμπιακός-Παναιτωλικός

    Λαμία-ΠΑΟΚ
    ΑΕΚ-Ξάνθη

    ΟΦΗ-Ατρόμητος
    Πανιώνιος-Αστέρας Τρίπολης
    Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός

    ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννινα
    Ξάνθη-Αρης

    ΑΕΚ-Λεβαδειακός
    Λαμία-Απόλλων Σμύρνης

    Ολυμπιακός-ΑΕΛ
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Η ΑΕΚ σ τάθηκε αξ ιοπρεπέσ τατα κόν τρα σ την Τρεν τσ ίν 
στην Σλοβακία και μετά το 1-1, καθορίζει την τύχη της στην 
«Αρένα» της Λάρνακας, με στόχο την πρόκριση στους ομί-
λους του Europa League για δεύτερη φορά στην ισ τορία 

της.
Άνοιξαν το σκορ στο 55’ με τον Σλίγκερς οι γηπεδούχοι, απάντη-
σαν με τον Ακοράν οι Κιτρινοπράσινοι στο 60’.

Εικόνα του αγώνα
Σε ένα ημίχρονο γεμάτο με φάσεις η ΑΕΚ κατάφερε να διατηρή-
σει το μηδέν παθητικό, όμως στην επίθεση απώλεσε σημαντικές 
ευκαιρίες για το εκτός έδρας γκολ.
Οι γηπεδούχοι ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι με πρωταγωνιστή τον 
Μάνσε ο οποίος ήταν η αιχμή του δόρατος για τους Σλοβάκους, 
απειλώντας από το πρώτο δεκάλεπτο την εστία του Τόνιο που 
κράτησε απαραβίαστη την εστία του στο πρώτο μέρος.
Από την πλευρά τους οι Λαρνακείς δεν περιορίστηκαν σε παθη-
τικό ρόλο, απώλεσαν ευκαιρία με τον Τέτε να πλασάρει πάνω 
στον αντίπαλο τερματοφύλακα στο 5’, ενώ ο Χέφελ με εκτέλεση 
φάουλ σημάδεψε τη συμβολή των δοκαριών στο 24’.
Οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο δημιούργησαν 19 συνολικά 
ευκαιρίες όμως δεν κατάφεραν να βρουν το… δρόμο προς τα 
δίκτυα. Aυτό έγινε στο δεύτερο μέρος. Η ΑΕΚ δημιούργησε την 
πρώτη ευκαιρία όμως το πλασέ του Ακοράν κατέληξε άουτ.
Οι γηπεδούχοι σ το 55’ με διαγώνιο σουτ του Σλίγκερς εν τός 
περιοχής άνοιξαν το σκορ, με τους Λαρνακείς να μην πανικο-
βάλλονται σε κανένα σημείο. Στην αμέσως επόμενη φάση ο Γιάν-
νου δεν κατάφερε να κάνει κοντρόλ στην περιοχή χάνοντας την 
ευκαιρία να γίνει απειλειτικός.
Το… αντίδοτο στο γκολ των γηπεδούχων είχε ο Ακοράν ο οποίος 
μετά από μακρινή μπαλιά στο 60’ έπιασε στον ύπνο την αντίπαλη 
άμυνα, υποδεχόμενος ψύχραιμα την μπάλα και με πλασέ ισοφά-
ρισε σε 1-1.
Το σκηνικό δεν άλλαξε με τις δύο ομάδες να προσεγγίζουν με τον 
ίδιο επιθετικό τρόπο το ματς. Οι δύο ομάδες… έψαξαν το δεύ-
τερο γκολ που δεν ήρθε ποτέ με την ΑΕΚ να αναχωρεί από την 
Σλοβακία με ένα θετικό αποτέλεσμα-αβαντάζ για την πρόκριση.

Προβάδισμα πρόκρισης για τον ΑΠΟΕΛ, ο 
οποίος κέρδισε την Αστάνα με 1-0 στο ΓΣΠ. 
Λυτρωτής ο Καζού (στο 79’) που πήρε το 
ριμπάουντ μετά από δοκάρι του Εφραίμ.

Μ
ετά από ένα ισορροπημένο πρώτο η-
μίχρονο με λίγες φάσεις για τις δύο 
ομάδες, οι «γαλαζοκίτρινοι» αδυνα-
τούσαν να δημιουργήσουν ευκαιρίες 

στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Καζού να δίνει τη 
λύση την πιο κατάλληλη στιγμή και να δίνει προ-
βάδισμα στον ΑΠΟΕΛ που απέχει 90 λεπτά από 
τους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ.
Με μία αλ λαγή παρέ ταξε τον ΑΠΟΕΛ ο 
Μπρούνο Μπαλταζάρ σε σ χέση με 
το τελευταίο παιχνίδι κόντρα σ την 
Χάποελ Μπερ Σεβά. Στη θέση του 
τιμωρημένου Ντε Βινσέντι ξεκίνησε 
ο Ντελατόρε που επέστρεψε από 
τιμωρία.
Η Αστάνα ξεκίνησε με καλή φάση 
στο πρώτο λεπτό με τον Τομάσοφ, 
τον πιο επικίνδυνο παίκτη της. Απά-
ντησαν οι «γαλαζοκίτρινοι» με σουτ του 
Σόουζα (4’) και του Τάμαρι (5’), με τον ΑΠΟΕΛ 
να έχει στη συνέχεια τον έλεγχο. Ο αρκετά δρα-
στήριος Τάμαρι είδε τον Έριτς να τον σταματά 
(14’), ενώ σουτ του Ζαχίντ πέρασε άουτ (18’).
Σταδιακά άρχισε να ανεβαίνει και η Αστάνα και 
να γίνεται απειλητική όποτε έβγαινε μπροστά. Ο 
Τομάσοφ είχε καλή κεφαλιά δίπλα από το δοκάρι 
(28’). Ζαχίντ (36’) και Σάλαϊ (42’) δεν μπόρεσαν να 
δώσουν προβάδισμα στον ΑΠΟΕΛ πριν το ημί-
χρονο και η Αστάνα βρέθηκε κοντά στο γκολ σε 
δύο περιπτώσεις με Μαέφσκι και Κλάινχεϊσλερ 
στο τέλος του ημιχρόνου.
Ο ΑΠΟΕΛ θα μπορούσε να πάει με προβάδισμα 
στα αποδυτήρια, αν η όμορφη ατομική ενέργεια 
του Τάμαρι στις καθυστερήσεις δεν ανακοπτόταν 
σε κόρνερ.
Με μεγάλη ευκαιρία μπήκε στο δεύτερο ημί-
χρονο η Αστάνα, με τον Βάτερμαν να σταματά 
Τομάσοφ και Μαέφσκι. Ο Καμπανάνγκα που πήρε 
το ριμπάουντ στη δεύτερη απόκρουση και σκό-
ραρε ήταν σε θέση οφσάιντ και το γκολ ακυρώ-
θηκε (52’).
Το πρώτο τέ ταρτο του δεύτερου ημιχρόνου 
πέρασε χωρίς ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ, με τον 
Μπαλταζάρ να αλλάζει επιθετικό (Ρέζα αντί Ντε-
λατόρε στο 61’). Αδυνατούσαν, ωστόσο, οι “γαλα-
ζοκίτρινοι” να δημιουργήσουν επικίνδυνες κατα-
στάσεις στην αντίπαλη εστία, αλλά ταυτόχρονα 
δεν κινδύνευαν κιόλας από την Αστάνα μετά τη 

φάση του 52’. Η δεύτερη κίνηση από τον πάγκο 
ήρθε στο 74’ με τον Εφραίμ αντί του Τάμαρι.
Ένα γκολ χρειαζόταν ο ΑΠΟΕΛ και το βρήκε στο 
79’ με τον Καζού να πετυχαίνει το τρίτο του γκολ 
σ’ αυτά τα προκριματικά! Η φάση ξεκίνησε από 
φαλτσαριστό μακρινό σουτ του Εφραίμ που στα-
μάτησε στο δοκάρι, με τον αριστερό μπακ του 
ΑΠΟΕΛ να παίρνει το ριμπάουντ από κοντά και 
να λυτρώνει με κεφαλιά τους “γαλαζοκίτρινους”. 
Είχε μία μεγάλη ευκαιρία σε αντεπίθεση στο 
τελευταίο λεπτό (94’) ο ΑΠΟΕΛ για το 2-0, αλλά ο 
Έριτς σταμάτησε τον Ρέζα.

Βασιλεία-Απόλλωνας 3-2: Η πρόκριση 
θα κριθεί στο ΓΣΠ

Ο Απόλλωνας ηττήθηκε με 3-2 από την 
Βασιλεία στην Ελβετία ωστόσο η πρό-

κριση θα κριθεί στο ΓΣΠ. Ο Βολφ-
σβίνκελ άνοιξε το σκορ στο 7’ για 
την Βασιλεία, ενώ ο Απόλλωνας 
έκανε το 1-2 με γκολ των Μαγκλίστα 
(49’) και Παπουλή (53’). Η Βασιλεία 

έκανε το 2-2 με τον Βολφσβίνκελ στο 
69’ ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο  

Κούμερτ στο 84’.
Η Βασιλεία κατάφερε με το καλημέρα να βρει 

τον δρόμο στα δίκτυα αφού μόλις στο 7’ ο Βαν 
Βολφσβίνκελ έκανε το 1-0. Έγινε η σέντρα από τα 
πλάγια και ο επιθετικός της Βασιλείας αμαρκάρι-
στος έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Οι γηπεδού-
χοι πατούσαν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο 
και στο 25’ ο Βάλε απόκρουσε σε κόρνερ το σουτ 
του Πετρέτα. Ένα λεπτό μετά η Βασιλεία έχασε 
μεγάλη ευκαιρία για το 2-0 όταν μετά από κόρ-
νερ ο Μπαλάντα έκανε την κεφαλιά αλλά η μπάλα 
πήγε στο δοκάρι και έξω. Τίποτα δεν άλλαξε 
μέχρι την ολοκλήρωσε του πρώτου μέρους και 
έτσι η Βασιλεία πήγε στην ανάπαυλα έχοντας το 
υπέρ της προβάδισμα.
Στο δεύτερο ημίχρονο ωστόσο άλλαξαν όλα. Στο 
49’ ο Απόλλωνας κατάφερε να φέρει το παιχνίδι 
στα ίσα με ωραίο πλασέ του Μαγκλίτσα μετά από 
πάσα του Πέδρο ενώ στο 53’ ο Παπουλής βρέ-
θηκε  στην περιοχή και με ωραίο σουτ έστειλε την 
μπάλα στα δίκτυα κάνοντας το 1-2.
Στην συνέχεια η Βασιλεία ανέβασε ρυθμούς και 
κατάφερε να κάνει το 2-2 στο 69’ όταν μετά από 
κόρνερ ο Βολφσβίνκελ έκανε την κεφαλιά, και 
νίκησε και πάλι τον Βάλε. Στο 84’ οι γηπεδού-
χοι κατάφεραν να κάνουν το 3-2 με τον Κούμερτ 
ο οποίος με το κεφάλι έστειλε την μπάλα στα 
δίκτυα.
Tίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του αγώνα 
ωστόσο οι γαλάζιοι πιστεύουν στην πρόκριση.

αθλητικά
ΑΠΟΕΛ-Αστάνα 1-0

Από μηχανής… Καζού
Τρεντσίν-ΑΕΚ 1-1
Όρθια στην Ζίλινα, πρόκριση 
στην «Αρένα»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΨΗΦΙΑΚΑ 

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ

ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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αθλητικά

Καλάθης: «Απολαμβάνω τον ρόλο του 
ηγέτη»!

Ο Νικ Καλάθης παραδέχτηκε πως η απόφασή του να παραμείνει στον Παναθηναϊκό για άλλα 
τρία χρόνια ήταν πολύ εύκολη και ξεκαθάρισε πως είναι έτοιμος να αναλάβει τις ευθύνες του τη 
νέα σεζόν.  

Σ
το πλαίσιο της Media Day του Παναθηναϊκού 
ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, ο Κα-
λάθης μίλησε:
Για την ανανέωσή του: «Η απόφαση για να 

παραμείνω για άλλα τρία χρόνια ήταν πολύ εύκολη, 
είχαμε μία καλή κουβέντα με τον πρόεδρο και δεν 
δυσκολεύτηκα να πάρω την τελική απόφαση και να 
συμφωνήσουμε».
Για το ρόστερ: «Νομίζω ότι έχουμε ένα γεμάτο και 
υποτιμημένο ρόστερ, με παίκτες που διαθέτουν 
μεγάλη εμπειρία από τη Euroleague, αφού έχουν 
πολλά παιχνίδια στα πόδια τους. Η εμπειρία τους 
θα μας βοηθήσει πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της 
σεζόν».
Για τον ρόλο του: «Έχω την εμπειρία ως ο πιο παλιός 
παίκτης του ρόστερ. Είμαι ο αρχηγός στο παρκέ 
και μου αρέσει να βοηθάω όλους τους 
συμπαίκτες μου. Η αλήθεια είναι ότι 
απολαμβάνω τον ρόλο του ηγέτη και 
είμαι έτοιμος να αναλάβω τις ευθύ-
νες μου».
Για τον στόχο της ομάδας: «Κύριος 
στόχος μας δεν μπορεί να είναι άλλος 
πέρα από το Final 4. Φέτος θα πρέπει 
να είμαστε έτοιμοι τη στιγμή που πρέ-
πει, γιατί σε αυτό το επίπεδο ένα μεγάλο 
σουτ, μια μεγάλη άμυνα μπορούν να κρί-
νουν τα πάντα».

Λάσμε: «Ο Γκιστ μου είπε... τελείωνε κι 
έλα»!
Στο πλαίσιο της Media Day των «πράσινων», ο Γκα-
μπονέζος σέντερ εξήγησε στην αρχική τοποθέτησή 
του:  «Ρεαλιστικά δεν περίμενα ότι θα γυρίσω πίσω, 
δεν ήταν κάτι που περίμενα. Υπήρχε μεγάλη πίεση 
όταν ήμουν εδώ και δεν είναι το ιδεατό να γυρίζεις 
κάπου που υπάρχει τέτοια πίεση αλλά μίλησα με 
τον πρόεδρο, τον Νικ και τον Γκιστ και μου άρεσε το 
πλάνο».
Ο Λάσμε αποκάλυψε τι του είπε ο Τζέιμς Γκιστ: «Όταν 
τελικά είχα το συμβόλαιο στα χέρια, άφησα τα πάντα 
και πήρα τηλέφωνο τον Τζέιμς και τον ρώτησα «να 
έρθω;» και μου είπε «τελείωνε κι έλα». Δεν υπάρ-
χουν καλύτερα μέρη να παίζει κανείς, δεν είμαι πλέον 
άγριο νιάτο αλλά όλοι αλλάζουν, έχω αλλάξει και ως 
παίκτες κι ως χαρακτήρας»
Σε ερώτηση για το αν η επιστροφή του θα συνδυα-
στεί και με την επιστροφή του Παναθηναϊκού στο 

Final 4 της EuroLeague, απάντησε αρχικά: «Όλοι 
θέλουν να κερδίσουν το ίδιο κι εμείς. Είναι πολύ 
νωρίς να μιλάμε για Final 4, υπάρχουν πολύ καλές 
ομάδες. Προφανώς στον Παναθηναϊκό πρέπει να κερ-
δίζουμε, θα ξεκινήσουμε παίζοντας όλα τα παιχνίδια 
στην έδρα μας».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Γιώργο Παπαγιάννη, 
λέγοντας: «Έγινα μπαμπάς και πλέον είμαι έτοιμος 
να παίξω τον ρόλο του μέντορα. Θα τον βοηθήσω, 
ακούει και μπορεί να είναι μια χρονιά αποκάλυψη για 
τον ίδιο».

Λάνγκφορντ: «Πιστεύω ότι το ‘χω ακό-
μα»!
Ο Κιθ Λάνγκφορντ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει να αποδεί-

ξει κάτι στον Παναθηναϊκό κι εξήγησε πως μπο-
ρεί να κάνει κι άλλα πράγματα εκτός από 

το να σκοράρει.  
Ο Αμερικανός γκαρντ θα αγωνιστεί 
ξανά στην EuroLeague με τη φανέλα 
του Παναθηναϊκού, επιστρέφοντας 
στο πιο υψηλό επίπεδο κι εξηγώ-
ντας στις δηλώσεις του στη Media 
Day των «πράσινων» πως «δεν 

υπάρχει κανένα άγχος για την ακρί-
βεια είναι πολύ καλό που είμαι στην 

άλλη πλευρά πλέον. Δεν έχω κάτι να απο-
δείξω. Είναι δουλειά μου να προσαρμοστώ, 

όταν μεγαλώνεις πρέπει να προσαρμόζεσαι, όλοι 
βλέπουν ότι μπορώ να σκοράρω αλλά δεν βλέπουν 
τα άλλα πράγματα που κάνω στο παρκέ. Πιστεύω ότι 
το ‘χω ακόμα, δεν θα είμαι αυτός που θα τα βάζει με 
2-3 αλλά πλέον δεν χρειάζεται να το κάνω στον Πανα-
θηναϊκό».

Ο Γιαννακόπουλος «υποσχέθηκε» Σλού-
κα του χρόνου 
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε σε φίλη του 
Παναθηναϊκού πως του χρόνου θα πάρει τον Κώστα 
Σλούκα. 
Η φωτογραφία του Κώστα Σλούκα με τη φανέλα της 
εθνικής ομάδας συγκέντρωσε αρκετά σχόλια, ένα εκ 
των οποίων και του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθη-
ναϊκός.
Μία φίλη των «πράσινων» ζήτησε από το Δημήτρη 
Γιαννακόπουλο να προσπαθήσει να πάρει τον διεθνή 
γκαρντ από τη Φενέρμπαχτσε και αυτός της απάντησε 
πως θα συμβεί του χρόνου.

Ένα βήμα πριν την άνοδο η 
Εθνική Κορασίδων

Η 
Εθνική Κορασίδων ε-
πικράτησε με 77-43 
της Σλοβενίας σ τον 
προημ ι τ ε λ ικό  του 

Eurobasket U16 β’ κατηγορίας 
και πλέον θέλει άλλη μία νίκη 
για να εξασφαλισει την άνοδο 
στην A’ κατηγορία. 
Ξεκούραστα ήρθε η νίκη για την 
Εθνική Κορασίδων κόντρα στη 
Σλοβενία στον προημιτελικό 
του Eurobasket U16 β’ κατηγο-
ρίας.
Η Ελλάδα κατάφερε να επικρα-
τήσει με 77-43 και πλέον ανα-
ζητά 1 νίκη στα 2 ματς που 
θα παίξει στη συνέχεια για να 
πάρει την άνοδο στην πρώτη 
κατηγορία.
Οι παίκτριες του Μπακογεώρ-
γου δεν κινδύνευσαν ποτέ και 
καθάρισαν το ματς από το τρίτο 
δεκάλεπτο, το οποίο τέλειωσε 
57-31.
Για την Εθνική μας η Χατζηλε-
οντή είχε 15 πόντους και 10 
ριμπάουντ, η Μποσγανά 13 και 
η Γούλα 12. Η Σροτ σημείωσε 10 
για τις ηττημένες.
Στον ημιτελικό που θα γίνει 
άυριο (24/08) η Εθνική Κορα-
σίδων θα αντιμετωπίσει με το 
νικητή του ζευγαριού Φινλανδί-
α-Ρουμανία.
Τα δεκάλεπτα: 19-12, 32-19, 
57-31, 77-43

Σπανού: «Θα βγάλουμε 
πάθος, ενέργεια και ψυ-
χή στο Παγκόσμιο!»
Η Άρτεμις Σπανού μίλησε για 
την πορεία της προετοιμασίας 
της Εθνικής Γυναικών ενόψει 
του Παγκόσμιου στην Τενερίφη 
και στάθηκε στα στοιχεία που 
θα χαρακτηρίζουν την ελληνική 
ομάδα. 
Μετά από μια εβδομάδα σκλη-
ρής δουλειάς η Εθνική Γυναικών 
ολοκληρώνει σήμερα το πρώτο 
στάδιο της προετοιμασίας της 
στα Ιωάννινα.
«Προετοιμαζόμαστε σκληρά 
για μια μεγάλη διοργάνωση, 
όπως ε ίναι  το Παγκόσμιο 
Κύπελλο. Ξέρουμε τι έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε. Εμείς προ-

χωράμε όπως ξέρουμε, δηλαδή 
με χαμηλούς τόνους και σκληρή 
δουλειά, ενώ ενσωματώνουμε 
και τα νέα παιδιά.  Υπάρχουν 
και τα φιλικά σε λίγες ημέ-
ρες όπου θα βγουν τα πρώτα 
συμπεράσματα της προετοιμα-
σίας αρχής γενομένης με το Βέλ-
γιο» δήλωσε αρχικά η Άρτεμις 
Σπανού. 
Στον αθλητισμό πολλοί παρά-
γοντες παίζουν το ρόλο τους,  
με την 26χρονη παίκτρια να 
σημειώνει ότι δεν θα αλλάξει 
κάτι στην ψυχολογία της ομά-
δας παρά το γεγονός ότι προε-
τοιμάζεται για μια τόσο μεγάλη 
διοργάνωση. «Δεν θεωρώ ότι 
υπάρχει κάτι το διαφορετικό. 
Πρόκειται για μια διοργάνωση 
στην οποία συμμετέχουν οι 16 
καλύτερες και πιο δυνατές εθνι-
κές ομάδες στον κόσμο. Αυτό 
δεν αλλάζει κάτι στην προετοι-
μασία και την ψυχολογία μας. 
Κάθε παιχνίδι γ ια μας είναι 
δύσκολο, όπως ήταν και στο 
Eurobasket πέρυσι στην Πράγα. 
Το πλάνο της φιλοσοφίας δεν 
διαφοροποιείται. Κοιτάμε μόνο 
την ομάδα μας και πως θα βελ-
τιωθούμε όσο γίνεται περισ-
σότερο. Θέλουμε να είμαστε 
έτοιμες να αντιμετωπίσουμε 
τα πρώτα εμπόδια που θα βρε-
θούν μπροστά μας στην Τενε-
ρίφη, τις τρεις ομάδες του ομί-
λου μας».
Οσο για το τι περιμένουμε να 
δούμε από την Εθνική στην 
Τενερίφη δεν χρειάστηκε να 
σκεφτεί και πολύ. «Μα φυσικά 
αυτό που βγάλαμε και πέρυσι. 
Πάθος, ενέργεια και ψυχή. Να 
είμαστε στα «κόκκινα» και σε 
κάθε παιχνίδι να δίνουμε τον 
καλύτερό μας εαυτό με την 
ενέργεια και το πάθος μας. Στο 
περασμένο Eurobasket κάναμε 
όλους να μας προσέξουν και να 
κερδίσουμε τον σεβασμό τους.. 
Τώρα ο στόχος είναι να δεί-
ξουμε ξανά τον πραγματικό μας 
εαυτό. Ποτέ δεν τα παρατάμε 
και παλεύουμε μέχρι το τελευ-
ταίο δευτερόλεπτο του παιχνι-
διού».
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