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Η νέα κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα

Θ
α μπορούσε κανείς να πει για τον ανασχηματισμό 
που πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός «ώδινεν 
όρος και έτεκεν μυν». Η πολυσυζητημένη σαρω-
τική αλλαγή του κυβερνητικού σχήματος δεν ε-

πετεύχθη. Ο βασικός κορμός της κυβέρνησης είναι ο ίδιος.
Υπουργός Άμυνας παραμένει ο Πάνος Καμμένος, ΥΠΕΞ ο 
Νίκος Κοτζιάς και στο Υπουργείο Οικονομικών σταθερά 
οι Ευκλείδης Τσακαλώτος και Γιώργος Χουλιαράκης. Η 
έκπληξη αφορά την Όλγα Γεροβασίλη η οποία αναβαθμί-
ζεται σε υπουργό Προστασίας του Πολίτη με υφυπουργό 
τη μέχρι πρότινος βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία 
ανεξαρτητοποιήθηκε, Κατερίνα Παπακώστα, που ανήκει 
στο λεγόμενο «καραμανλικό κλίμα». 
Μετά το άνοιγμα προς τα δεξιά, ο Αλέξης Τσίπρας προχώ-
ρησε και σε άνοιγμα προς τα κεντροαριστερά, επιλέγοντας 
τη Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, αναθέτοντάς της το χαρ-
τοφυλάκιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η 
ίδια εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή αιφνιδίως ως ευνο-
ούμενη από την ομάδα Γιώργου Παπανδρέου. 
Ο Φώτης Κουβέλης παραμένει στην κυβέρνηση ως υπουρ-
γός Ναυτιλίας, αφού ο Παναγιώτης Κουρουμπλής τέθηκε 
εκτός σχήματος. Ο μέχρι χθες γενικός γραμματέας της 
κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Ρήγας ανα-
λαμβάνει αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, πρόκειται για 
κομματικό παράγοντα που βρίσκεται στην ομάδα των λεγό-
μενων προεδρικών της Κουμουνδούρου και απολαμβάνει 
της απολύτου εμπιστοσύνης του πρωθυπουργού. 
Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας παραμένει ακριβώς η 
ίδια, με την Έφη Αχτσιόγλου υπουργό, τη Θεανώ Φωτίου 
Αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
τον Αναστάσιο Πετρόπουλο Υφυπουργό Εργασίας. Ριζική 
αλλαγή στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού ο Ευάγ-
γελος Αποστόλου και ο Γιάννης Τσιρώνης τίθενται εκτός 
κυβερνητικού σχήματος. 
Το υπουργείο Εσωτερικών ανέλαβε ο Αλέξανδρος Χαρί-
τσης, ο οποίος θεωρείται από τα πολύ έμπιστα πρόσωπα 
του πρωθυπουργού. Εκτός κυβέρνησης ο Σταύρος Κοντο-
νής, αφού τη θέση του αναλαμβάνει ο Μιχάλης Καλογήρου. 
Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για θέματα Διαφθοράς 
παραμένει ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος.
Στο υπουργείο Υγείας παραμένει ακλόνητο το δίδυμο Ξαν-
θός-Πολάκης, ενώ στο κυβερνητικό σχήμα βρίσκεται και 
πάλι ο Γιώργος Σταθάκης. Αλλαγή στο υπουργείο Πολιτι-
σμού, όπου η Λυδία Κονιόρδου παραδίδει στη Μυρσίνη 
Ζορμπά. Ακλόνητος επίσης ο Χρήστος Σπίρτζη στο υπουρ-
γείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και παρά τα περί 
του αντιθέτου λεγόμενα ο Γιώργος Κατρούγκαλος παραμέ-
νει στην κυβέρνηση ως αναπληρωτής ΥΠΕΞ. 
Τέλος επιβραβεύεται ο Κώστας Γαβρόγλου παραμένοντας 
στο υπουργείο Παιδείας. 

Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης:
Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης: Γιάννης Δραγασάκης
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργός: Αλέξανδρος Χαρίτσης, Υφυπουργός : Μαρίνα 
Χρυσοβελώνη, Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης: Κατε-
ρίνα Νοτοπούλου
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Υπουργός : Ολγα Γεροβασίλη, Υφυπουργός: Κατερίνα Παπα-
κώστα
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Υπουργός: Γιάννης Δραγασάκης, Αναπληρωτής Υπουργός 
Βιομηχανίας : Στέργιος Πιτσιόρλας, Υφυπουργός: Στάθης 
Γιαννακίδης
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης
Υπουργός: Νίκος Παππάς, Υφυπουργός: Λευτέρης Κρέτσος
Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας
Υπουργός: Πάνος Καμμένος, Αναπληρωτής Υπουργός: 
Παναγιώτης Ρήγας, Υφυπουργός : Μαρία Κόλλια Τσαρουχά
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Υπουργός: Κώστας Γαβρόγλου, Αναπληρωτής Υπουργός 
Έρευνας και Καινοτομίας: Κώστας Φωτάκης, Υφυπουργός: 
Μερόπη Τζούφη
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-

νικής Αλληλεγγύης
Υπουργός: Εφη Αχτσιόγλου, Αναπληρώτρια Υπουργός Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης: Θεανώ Φωτίου, Υφυπουργός Εργα-
σίας: Αναστάσιος Πετρόπουλος, Υφυπουργός Κοινωνικής 
Ασφάλισης: Αθανάσιος Ηλιόπουλος
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργός: Νίκος Κοτζιάς, Αναπληρωτής Υπουργός Ευρω-
παϊκών Υποθέσεων: Γιώργος Κατρούγκαλος, Υφυπουργός 
για θέματα Θρησκευμάτων : Μάρκος Μπόλαρης, Υφυπουρ-
γός αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό: Τερενς - Σπέν-
σερ Κουίκ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων
Υπουργός: Μιχάλης Καλογήρου, Αναπληρωτής Υπουργός 
αρμόδιος για θέματα Διαφθοράς: Δημήτρης Παπαγγελό-
πουλος
Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργός: Ευκλείδης Τσακαλώτος, Αναπληρωτής Υπουρ-
γός: Γιώργιος Χουλιαράκης, Υφυπουργός: Κατερίνα Παπα-
νάτσιου
Υπουργείο Υγείας
Υπουργός : Ανδρέας Ξανθός, Αναπληρωτής Υπουργός: Παύ-
λος Πολάκης
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Υπουργός: Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Υπουργός: Μυρσίνη Ζορμπά, Υφυπουργός Αθλητισμού: 
Γιώργος Βασιλειάδης, Υφυπουργός: Κωνσταντίνος Στρατής
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Υπουργός: Γιώργος Σταθάκης, Αναπληρωτής Υπουργός: 
Σωκράτης Φάμελλος, Υφυπουργός: Γιώργος Δημαράς
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Υπουργός: Χρήστος Σπίρτζης, Υφυπουργός: Νίκος Μαυρα-
γάνης
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
Υπουργός: Δημήτρης Βίτσας
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Υπουργός: Φώτης Κουβέλης, Αναπληρωτής Υπουργός : 
Νεκτάριος Σαντορινιός
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Υπουργός: Σταύρος Αραχωβίτης, Υφυπουργός : Βασίλης 
Κόκκαλης, Υφυπουργός: Ολυμπία Τελιγιορίδου
Υπουργείο Τουρισμού
Υπουργός: Ελενα Κουντουρά
Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για θέματα Καθημερι-
νότητας του Πολίτη: Αλέκος Φλαμπουράρης
Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό 
του Κυβερνητικού Έργου: Χριστόφορος Βερναρδάκης
Υπουργός Επικρατείας και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος:
Δημήτρης Τζανακόπουλος

Η υποδοχή που είχε το νέο 
κυβερνητικό σχήμα δεν ήταν 
ακριβώς ενθουσιώδης, καθώς 
η πρώτη αίσθηση ήταν ότι 
επιχειρείται μία συστράτευση 
άνευ σαφούς πολιτικού νοήματος 
και χωρίς πολιτική συνοχή
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Ο Τζόναθαν Τζάκσον βρέθηκε στη 
Μεγίστη Ιερά Μονή Βατοπαιδίου 
για τον εορτασμό της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου

Ο 
Αμερικανός σ ταρ του Χό -
λ ι γουν τ ,  Τ ζ όναθα ν  Τ ζ άκ-
σον, συγκίνησε ιδιαίτερα με 
τη συμβολική κ ίνηση του, 

να χαρίσει σ την Παναγία του βραβείο 
ΕΜMΥ 2005 που είχε κερδίσει.
Ο Τζόναθαν Τζάκσον βρέθηκε σ την 
Μεγίσ τη Ιερά Μονή Βατοπαιδίου γ ια 

τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου. Κατά τη διάρκεια της πανηγυρι-
κής Αγρυπνίας σ το Συνοδικό όπου οι 
πατέρες πρόσφεραν το παραδοσιακό 
κέρασμα ο δημοφιλής καλλιτέχνης απο-
κάλυψε την έκπληξη!
Είχε μαζί του το χρυσό αγαλματ ίδιο 
και το παρέδωσε σ το φιλοξενούμενο 
Μητροπολίτη Ατλάντας κ. Αλέξιο. 
Στη συνέ χε ια ο Ηγούμενος Εφραίμ 
ευχαρίσ τησε τον καλλιτ έ χνη γ ια την 
απόφαση του αυτή και του ευχήθηκε 
κάθε ευλογία στην ζωή και στη καριέρα 
του.

Άγιο Όρος: Αστέρας του Χόλιγουντ 
χάρισε το βραβείο ΕΜΜΥ που είχε 
κερδίσει, στη Μονή Βατοπαιδίου

Νέα μελέτη: Το ελαιόλαδο 
μπορεί να αποδειχτεί καλύτερο 
από το Viagra

Σύμφωνα με στοιχεία που 
παρουσίασε η Χριστίνα 
Χρυσοχόου, επιμελήτρια της Α’ 
Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής 
Κλινικής του «Ιπποκράτειου» 
Νοσοκομείου Αθήνας μόλις εννέα 
κουταλιές ελαιολάδου αρκούν 
για τη μείωση της στυτικής 
δυσλειτουργίας κατά 40%

Γ
ια να αντιμετωπίσετε την ανικα-
νότητα, μια νέα μελέτη του Πανε-
πιστημίου της Αθήνας, που πα-
ρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέ-

δριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής 
Εταιρείας στο Μόναχο, υποδηλώνει ότι 
το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι 
να περιλάβετε μερικές κουταλιές ελαι-
ολάδου στη διατροφή σας. Στην πραγ-
ματ ικότητα, θα μπο-
ρούσε να καταλήξει να 
είναι πιο αποτελεσμα-
τικό από οποιαδήποτε 
φαρμακευτική αγωγή, 
σύμφωνα με τους ε-
ρευνητές.
Σύμφωνα με στοιχεία 
που παρουσ ίασε  η 
Χριστίνα Χρυσοχόου, επιμελήτρια της 
Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής 
Κλινικής του «Ιπποκράτειου» Νοσο-
κομείου Αθήνας μόλις εννέα κουταλιές 
ελαιολάδου αρκούν για τη μείωση της 
στυτικής δυσλειτουργίας κατά 40%.
Η έρευνα έγινε στην Ικαρία σε δείγμα 
πάνω από 600 ανδρών, 67 ετών, που 
ακολουθούσαν το μεσογειακό πρότυπο 
διατροφής (με πολλά φρούτα και λαχα-
νικά, όσπρια, ψάρια και ξηρούς καρ-
πούς, όπως και ελαιόλαδο) και παρα-
τηρήθηκε ότι είχαν λιγότερα προβλή-
ματα ως προς την επίτευξη στύσης, ενώ 
μερικοί παρουσίαζαν και βελτιωμένες 
σεξουαλικές επιδόσεις.
Το ελαιόλαδο έχει ήδη τεκμηριωθεί ότι 
παρέχει πλήθος θετικών επιδράσεων 
στην υγεία των αιμοφόρων αγγείων 
και του κυκλοφορικού συστήματος. 
Επίσης, αυξάνει τα επίπεδα της τεστο-
στερόνης, κάτι που με τη σειρά του μει-

ώνει τον κίνδυνο στυτικής δυσλειτουρ-
γίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το θετικό απο-
τέλεσμα ενισχυόταν αν οι συμμετέχο-
ντες επίσης περιελάμβαναν στην εβδο-
μαδιαία διατροφή τους 13 μερίδες 
λαχανικών, έξι φρούτα, τρεις μερίδες 
ψαριών και δύο μερίδες φασολιών.
«Οι άνδρες που έκαναν μεσογειακή 
διατροφή, καταναλώνοντας αρκετό 
ελαιόλαδο, είδαν τον κίνδυνο στυτι-
κής δυσλειτουργίας να μειώνεται κατά 
40% στην τρίτη ηλικία», εξήγησε η κ. 
Χρυσοχόου.
Και συμπλήρωσε πως οι μικρές αλλα-
γές μπορούν να έχουν μεγάλα οφέλη 
για όσους άνδρες επιζητούν μια υγιή 
σεξουαλική ζωή μέχρι τα γεράματα.
Και συμπλήρωσε πως οι μικρές αλλα-
γές μπορούν να έχουν μεγάλα οφέλη 

γ ια όσους άνδρες επιζη-
τούν μια υγιή σεξουαλική 
ζωή μέχρι τα γεράματα.
«Ο συγκεκριμένος τρόπος 
διατροφής κρατά υγιή τα 
αιμοφόρα αγγεία και μει-
ώνει τον κίνδυνο εκδήλω-
σης μεταβολικού συνδρό-
μου, όπως διαβήτη, υπέρ-

τασης και κεντρικού τύπου παχυσαρ-
κίας», πρόσθεσε τονίζον τας ότ ι «η 
μεσογειακή διατροφή προσφέρει μια 
μακροπρόθεσμη βελτίωση στην ερω-
τική απόδοση των ανδρών, εν αντι-
θέσει με τα φάρμακα για την στυτική 
δυσλειτουργία που έχουν μεσοπρόθε-
σμη αποτελεσματικότητα και αρκετές 
ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως οι κεφα-
λαλγίες και οι διαταραχές όρασης».
Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις το 20% 
των ανδρών που μελετήθηκαν είχαν 
στυτική δυσλειτουργία, ενώ στην ίδια 
ηλικιακή ομάδα συνήθως το ποσοστό 
των προβλημάτων στύσης αφορά περί-
που το 50% των 60αρηδων.
Η ομάδα της Χριστίνας Χρυσοχόου 
παρατήρησε ότι η μεσογειακή δια-
τροφή και ειδικά το ελαιόλαδο είχαν 
θετική επίδραση αορτή, την κεντρική 
αρτηρία που στέλνει αίμα στην καρδιά 
και το υπόλοιπο σώμα.
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 Το σημαντικότερο είναι πώς ο Ιβάν Σαββίδης απομονώθηκε πολιτικά μετά την κρίση στις σχέσεις 
Ρωσίας Ελλάδας

Ε
ξαιρετικό πολιτικό ενδιαφέρον 
αποκτά το αιφνιδιαστικό «συμ-
φιλιωτικό» ραντεβού των επιχει-
ρηματιών Σαββίδη και Μαρινάκη 

προκειμένου «να αποκαταστήσουν» τις 
μεταξύ τους σχέσεις πέραν του χλοοτά-
πητα όπου αναγκαστικά είναι αντίπαλοι. 
Οι πρόεδροι του ΠΑΟΚ και του Ολυμπι-
ακού συναντήθηκαν το μεσημέρι της Πέ-
μπτης σε γνωστό ξενοδοχείο της Αττικής, 
σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορί-
ες του zougla.gr.
Η χρονική στιγμή της συνάντησης έχει 
την σημασία της. Για τον Ιβάν Σαββίδη 
έκλεισε ένας κύκλος ερωτοτροπίας με 
την σημερινή κυβέρνηση που κατέληξε 
σε ένα ηχηρό διαζύγιο. Έκτοτε ο επι-
χειρηματίας από τη Ρωσία είναι μόνος 
του. Δεν διαθέτει επιχειρηματικά ερεί-
σματα που να έχουν ιδιαίτερη αξία πολ-
λαπλασιαστή μετά και την πώληση του 
Consortium στο Ροστώφ στη Ρωσία 
όπου υπαγόταν και η βιομηχανία ΣΕΚΑΠ 
στην Ξάνθη.
Είναι δε άδηλο αν τελικά το λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης θα παραμείνει στα χέρια 
του επιχειρηματικού σχήματος στο 
οποίο κατακυρώθηκε και όπου ο κ. Σαβ-
βίδης έχει ένα 15%. Το σημαντικότερο 
είναι πώς ο Ιβάν Σαββίδης απομονώ-
θηκε πολιτικά μετά την κρίση στις σχέσεις 
Ρωσίας Ελλάδας η οποία κορυφώθηκε 
με τις εκατέρωθεν απελάσεις διπλωμα-
τών αλλά και την δραστική μείωση παρο-
χής βίζας σε ρώσους πολίτες με ιδιαίτερη 
δραστηριότητα (ποικίλων μορφών) στη 
Βόρειο Ελλάδα.
Η αποκάλυψη της εμπλοκής του Ιβάν 
Σαββίδη στο κύκλωμα χρηματοδότη-
σης ακροδεξιών κύκλων στην γειτο-
νική ΠΓΔΜ από το Ινστιτούτο Ερευνη-
τικής Δημοσιογραφίας με στοιχεία που 
καταδεικνύουν την εμπλοκή στελεχών 
του εθνικιστικού VMRO στο Μοναστήρι, 
προκειμένου να ακυρωθεί η Συμφωνία 
των Πρεσπών, καθιστά τον Ρώσο επιχει-
ρηματία ευάλωτο. Η σαφής προειδοποί-
ηση των Αμερικανών προς την κυβέρ-
νηση πώς οι συνεργάτες του κ Σαββίδη 
που διεκδίκησαν το λιμάνι της Θεσσαλο-
νίκης «Είναι βιτρίνα ρωσικών συμφερό-
ντων» επικρέμεται ως Δαμόκλεια Σπάθη 

πάνω από τα επιχειρηματικά ή άλλα σχέ-
δια.
Περιορισμένη πια και η ελευθερία κινή-
σεων του ρώσου επιχειρηματία με συγκε-
κριμένους κύκλους της Εκκλησίας, Ιεράρ-
χες και παράγοντες του Αγίου Όρους, 
μετά την εμφανή ανάμιξη Ιεραρχών στην 
δημιουργία της οργάνωσης φάντασμα 
«Αυτοκρατορική Ορθόδοξη Παλαιστινι-
ακή Ένωση». Τόσο το Πατριαρχείο Κων-
σταντινούπολης όσο και ο Αρχιεπίσκοπος 
Ιερώνυμος έχουν πλήρως ενημερωθεί. 
Επακολούθησε η δημοσίευση άρθρου 
στους Financial Times για τη δραστηριό-
τητα του ρωσικού παράγοντα στο στρα-
τηγικής σημασίας λιμάνι της Αλεξανδρού-
πολης. Αυτά για τον Ιβάν Σαββίδη

Πριν από δύο μήνες σε Non Paper του 
Μαξίμου η κυβέρνηση κατήγγειλε δύο 
επιχειρηματίες, έναν εκ Πειραιώς και έναν 
εκ Θεσσαλονίκης οι οποίοι συστηματικά 
υπονομεύουν την κυβέρνηση. Είχε προ-

ηγηθεί μία νυκτερινή δήλωση του εφο-
πλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη πώς «είναι 
ζήτημα χρόνου η πτώση της κυβέρνη-
σης».
 Κύκλοι του Μαξίμου με καλή γνώση των 
πραγμάτων κάνουν λόγο για κινήσεις 
των νομικών του Μαρινάκη, οι οποίοι 
φέρονται να τον προειδοποίησαν πώς 
«τον Οκτώβριο τα πράγματα θα είναι 
δύσκολα»
Δύο μήνες αργότερα με απόφαση του 
Συμβουλίου Εφετών απορρίφθηκε η 
προσφυγή του Βαγγέλη Μαρινάκη κατά 
του πορίσματος της Προϊσταμένης Εισαγ-
γελίας Πειραιά Ειρήνης Τζίβα βάσει της 
οποίας διώκεται σε βαθμό κακουργήμα-
τος ο εφοπλιστής για την υπόθεση NOOR1 
και τη μεταφορά των δύο τόνων ηρωίνης 

στην Ελευσίνα από τον Περσικό Κόλπο.
Η απόρριψη και αυτής της προσφυγής 
σήμανε συναγερμό στο περιβάλλον του 
Βαγγέλη Μαρινάκη. Ιδιαίτερα στο νομικό 
του γραφείο. Κύκλοι του Μαξίμου με 
καλή γνώση των πραγμάτων κάνουν λόγο 
για κινήσεις των νομικών του εφοπλιστή 
οι οποίοι φέρονται να τον προειδοποίη-
σαν πώς «τον Οκτώβριο τα πράγματα θα 
είναι δύσκολα».
Γιατί τον Οκτώβριο; Διότι υπολογίζεται 
πώς τότε θα κληθεί ο εφοπλιστής από 
την Εισαγγελέα Διαφθοράς για την τελική 
κατάθεση του, ανωμοτί, ώστε να κατα-
λήξει η δικαιοσύνη στην τελική διαμόρ-
φωση της διώξεως.
Άλλωστε ο εφοπλιστής αντιμετωπίζει και 
ένα άλλο πρόβλημα εσχάτως. Ο μήνας 
του μέλιτος έληξε και όσοι πίστεψαν 
στις επενδυτικές προοπτικές της εξαγο-
ράς του Δημοσιογραφικού Οργανισμού 
Λαμπράκη (ΔΟΛ) από τον Βαγγέλη Μαρι-
νάκη, διαψεύδονται. Επαγγελματικές Ενώ-
σεις άρχισαν ήδη να αποδομούν τα σχέ-
δια του εφοπλιστή αλλά και να καταγγέλ-
λουν τις εργασιακές συνθήκες στις εφημε-
ρίδες τις οποίες ελέγχει.
Οι απολύσεις στα ΝΕΑ και το ΒΗΜΑ είναι 
πια δεκάδες. Οι δημοσιογράφοι που 
ορκίζονταν στο όνομα του τώρα προ-
βαίνουν σε δεύτερες σκέψεις. Η αξιοπι-
στία των εντύπων του υποβιβάζεται και 
η δομική κομματική σχέση των εφημε-
ρίδων με τον κομματικό μηχανισμό της 
Νέας Δημοκρατίας υποβαθμίζουν τα 
περιθώρια παρέμβασης τους στην κοι-
νωνία. Άλλωστε το καταδεικνύουν και οι 
κυκλοφορίες.
Η Ελλάδα έχει ήδη εισέλθει σε έναν άτυπο 
μεν, υπαρκτό δε, προεκλογικό αγώνα. 
Υπάρχουν τέσσερεις ανοικτές υποθέ-
σεις. Η υπόθεση NOVARTIS, η Υπόθεση 
NOOR1 , η υπόθεση των οικονομικών 
των κομμάτων και η υπόθεση Παπαντω-
νίου. Όλες με φανερές ή αθέατες πολιτικές 
εμπλοκές και επιπλοκές.
Είναι λοιπόν προφανές πώς οι δύο επι-
χειρηματίες, ο ένας εκ Θεσσαλονίκης και 
ο άλλος εκ Πειραιώς, έχουν πολύ περισ-
σότερα στοιχεία πους τους ενώνουν παρά 
από εκείνα που τους χωρίζουν. Πολιτικά 
πάντα.

Συνάντηση με νόημα Μαρινάκη-
Σαββίδη

Παπακώστα-show η 
ορκωμοσία της νέας 
κυβέρνησης 

Με την κόρη της στο πλευρό της εμφανίσθηκε 
η Κατερίνα Παπακώστα - «Γυναικεία υπόθεση η 
ασφάλεια» λέει η Γεροβασίλη - Το νεανικό λουκ 
της Κατερίνας Νοτοπούλου

Μ
ε πρωταγωνίστρια τη νέα υφυπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη Κατερίνα Παπακώστα, 
ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 
δυόμισι το μεσημέρι η ορκωμοσία της νέας 

κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ. 
Στο προεδρικό μέγαρο περίσσευαν τα χαμόγελα, ενώ 
από  τους πρώτους που έφτασαν ήταν η κ.Μαρίνα Χρυ-
σοβελώνη , συνοδευόμενη από δύο συνεργάτιδές της. 
Η κ.Χρυσοβελώνη καταλαμβάνει τη θέση της υφυπουρ-
γού των Εσωτερικών. 
Το «άρωμα γυναίκας» είναι έντονο στη νέα κυβέρνηση 
των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ αφού μετέχουν συνολικά 13 κυρίες. 
Λίγα λεπτά αργότερα την πύλη του Μεγάρου πέρασε ο 
αναβαθμισμένος στη θέση του αναπληρωτή υπουργού 
Ναυτιλίας Νεκτάριος Σαντορινιός, ο οποίος ήταν εμφα-
νώς κουρασμένος από τη δύσκολη νύχτα που είχε περά-
σει, λόγω της πυρκαγιάς στο πλοίο Ελευθέριος Βενιζέ-
λος. 
Αμέσως μετά, χαρούμενη μεν, προβληματισμένη δε 
αφού κάθεται στην «ηλεκτρική καρέκλα» της Κατεχάκη, 
έφτασε ντυμένη με ένα κλασσικό σκούρο μπλε σύνολο, 
την αυστηρότητα του οποίου έσπαγε με ένα τοπ και δαν-
δελένιες λεπτομέρειες, η πρώτη γυναίκα υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη, η κ.Ολγα Γεροβασίλη.  Οπως είπε, 
η ασφάλεια του πολίτη περνά πλέον σε γυναικεία χέρια.
Το πρόσωπο του ανασχηματισμού, η κ.Κατερίνα Παπα-
κώστα εμφανίσθηκε συνοδευόμενη από την κόρη της 
Αγγελική Σιδηροπούλου. Και οι δύο γυναίκες έδειχναν 
ευδιάθετες και αυτό αποτυπωνόταν και στην εμφάνισή 
τους. Λίγο νωρίτερα, ντυμένη στα λευκά, η κ.Μαρία 
Κόλλια - Τσαρουχά που «μετατέθηκε» στο υπουργείο 
Εθνικής Αμυνας έσπευσε να σημειώσει ότι είναι ημέρες 
πένθους για την Αεροπορία, μετά το χθεσινό δυστύχημα 
που στοίχισε τη ζωή στον πιλότο Νικόλαο Βασιλείου. 
Με τις γυναίκες της ζωής του, τη σύζυγο και τη μικρή του 
κόρη πήγε για την ορκωμοσία του στη θέση του υφυ-
πουργού Ψηφιακής Πολιτικής ο Λευτέρης Κρέτσος. 
Πολύ νεανικό λουκ επέλεξε η αναβαθμισμένη στη θέση 
της υφυπουργού Μακεδονίας - Θράκης, Κατερίνα Νοτο-
πούλου, μετά τη θητεία της στη θέση της διευθύντριας 
του πρωθυπουργικού γραφείου, στη Θεσσαλονίκη. Η 
30χρονη new entry στην κυβέρνηση, επέλεξε μαύρο 
σακάκι  με πολύ στενό παντελόνι και ιβουάρ μεταξωτή  
μπλούζα. Οι περισσότερες γυναίκες της κυβέρνησης 
επέλεξαν συντηρητικό λουκ, εκτός από τη σταρ της ημέ-
ρας, την Κατερίνα Παπακώστα, που επέλεξε ένα κρου-
αζέ κλος φόρεμα σε μουσταρδί απόχρωση. 

επικαιρότητα
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Η Πολεμική Αεροπορία 
θρηνεί άλλη μία απώλεια 
μετά τη σημερινή τραγωδία 
που σημειώθηκε στις 
08.50 το πρωί όταν διθέσιο 
εκπαιδευτικό αεροσκάφος 
κατέπεσε για άγνωστη 
ακόμη αιτία επτά χιλιόμετρα 
βόρεια της Σπάρτης και 
40 χιλιόμετρα νότια της 
Τρίπολης.

Σ
το μοιραίο αεροσκάφος 
επέβαιναν δύο επισμηνα-
γοί, έμπειροι πιλότοι, με 
γενικό σύνολο περίπου 

2.500 ωρών σε μαχητικά.
Οι δύο επισμηναγοί εκτελούσαν 
άσκηση επαναδιάθεσης όπως 
αποκαλείται χαρακτηριστικά 
αυτή η διαδικασία, όταν κατέ-
πεσε το αεροσκάφος. Ο συγκυ-
βερνήτης κατάφερε και έκανε 
χρήση του καθίσματος εκτίναξης 
και εντοπίστηκε λίγη ώρα αργό-
τερα από τα συνεργεία έρευνας 
και διάσωσης ζωντανός.
Στις 10.50 εντοπίστηκε και η 
σορός του επισμηναγού (Ι) Νικό-
λαου Βασιλείου (σ.σ.: 39 ετών, 
πατέρας δύο παιδιών) από τα 
σωστικά συνεργεία. Ακολού-
θησε η επίσημη ανακοίνωση του 
Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας 
η οποία επιβεβαίωνε τον θάνατο 

του επισμηναγού.
Η ανακοίνωση του ΓΕΑ έχει ως 
εξής:
Την Τρίτη 28 Αυγούστου 2018 
και ώρα 08.50, σ το πλαί-
σιο εκπαίδευσης εκπαιδευτή 
πτήσεων με αεροσκάφος Τ-2 
Buckeye, σε ειδική άσκηση (περι-
δίνηση), πραγματοποιήθηκε 
εγκατάλειψη 7 ναυτικά μίλια 
βόρεια της Σπάρτης, με απο-
τέλεσμα ο μεν συγκυβερνήτης 
του αεροσκάφους να διασωθεί 
κάνοντας χρήση αλεξιπτώτου, 
ενώ ο κυβερνήτης, Επισμηναγός 
(Ι) Νικόλαος Βασιλείου, εντοπί-
σθηκε νεκρός στην περιοχή πτώ-
σης του αεροσκάφους.
Οι δύο (2) Ιπτάμενοι ήταν μεγά-
λης πτητικής εμπειρίας με γενικό 
σύνολο περίπου 2.500 ωρών.
Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορία 
έχει ορίσει επιτροπή εμπειρο-
γνωμόνων με σκοπό τη διερεύ-
νηση του ατυχήματος.
Ο Επισμηναγός (Ι) Νικόλαος 
Βασιλείου γεννήθηκε στις 14 
Φεβρουαρίου 1979. Κατάγεται 
από τις Ζαράκες Εύβοιας. Εισήλθε 
στη Σχολή Ικάρων το 1997.
Από το 2001 έως το 2010 υπη-
ρέτησε στην 117ΠΜ/339Μ σε 
αεροσκάφη F-4 και από το 2010 
στην 120ΠΕΑ/363ΜΕΑ.
Ήταν έγγαμος και πατέρας δύο 
παιδιών 8 και 10 χρονών.

Τριήμερο πένθος στην Πο-
λεμική Αεροπορία
Πολύ δύσκολη ημέρα για την Πολε-
μική Αεροπορία χαρακτήρισε 
τη σημερινή ο υπουργός Εθνικής 
Άμυνας, Πάνος Καμμένος, μετά την 
πτώση του εκπαιδευτικού αερο-
σκάφους στην Τρίπολη κατά τη 
διάρκεια άσκησης, όπου σκοτώ-
θηκε ο ένας εκ των δύο πιλότων. 
Κατά τη διάρκεια συζήτησης με 
δημοσιογράφους, ο κ. Καμμένος 
ανέφερε ότι θα κηρυχθεί τριήμερο 
πένθος στην Πολεμική Αεροπορία.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε 
ότι οι δύο πιλότοι ήταν έμπειροι, 
ενώ η άσκηση κατά τη διάρκεια της 
οποίας συνέβη το δυστύχημα ήταν 

πτήση περιδίνησης. Ο πιλότος, ο 
οποίος χρησιμοποίησε το εκτινασ-
σόμενο κάθισμα, ειδοποίησε από 
το έδαφος και τον βρήκαν πολύ 
γρήγορα, με αποτέλεσμα να μετα-
φερθεί στο 251 ΓΝΑ, ενώ ο άλλος 
βρέθηκε εντός του αεροσκάφους.
Σημειώνεται, ότι σε περιπτώσεις 
που είναι αναγκαία η εγκατάλειψη 
του αεροσκάφους, πάντα εκτινάσ-
σεται πρώτος ο δεύτερος πιλότος, 
ο οποίος είναι ο εκπαιδευτής και 
κάθεται στην πίσω θέση.
Δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία επί-
σημα ή ανεπίσημα που να εξηγούν 
την πτώση του αεροσκάφους Τ-2 
Buckeye. Ο τύπος αυτός του εκπαι-
δευτικού βρίσκεται σε υπηρεσία 

εδώ και δεκαετίες. Πρόκειται για 
αεροσκάφη υπέργηρα τα οποία 
έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο 
τους. Πρόσφατα η Πολεμική Αερο-
πορία προέβη σε παραγγελία νέων 
εκπαιδευτικών αεροσκαφών από 
την Ιταλία.
Σε αυτά τα αεροσκάφη τύπου Τ-2 
εκπαιδεύονται οι Ίκαροι και μετέ-
πειτα μάχιμοι πιλότοι.
Είναι η δεύτερη αεροπορική τρα-
γωδία που πλήττει την Πολε-
μική Αεροπορία σε διάστημα ολί-
γων μηνών. Είχε προηγηθεί η υπό 
δραματικές συνθήκες πτώση του 
Mirage-2000 λίγο πριν τον αεροδι-
άδρομο του πολεμικού αεροδρο-
μίου της Σκύρου.

Πένθος για τον επισμηναγό Νικόλαο Βασιλείου 

επικαιρότητα
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Η κυρία Σταυρούλα Τομαρά λέει 
πήγε να τους πάρει και είχαν φύγει, 
ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο 
να έχει γίνει ανταλλαγή με άλλους 
φυλακισμένους από την Τουρκία 
- Διαψεύδουν τα περί εξαφάνισης 
οι δικηγόροι τους, λέγοντας ότι η 
κυρία Τομαρά δεν εκπροσωπεί πλέον 
κανέναν

Δ
ύο από τους Τούρκους αξιωμα-
τούχους που είχαν ζητήσει άσυλο 
στην Ελλάδα, λόγω της υποτιθέμε-
νης εμπλοκής τους στο πραξικόπη-

μα κατά του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν, αγνοούνται. Όπως αναφέρουν 
οι Times και αναπαράγει το τουρκικό μέσο 
Habertürk, σύμφωνα με τη δικηγόρο τους, 
Σταυρούλα Τομαρά, οι δύο 
αξιωματούχοι αγνοούνται 
από τις 20 Αυγούστου.
Ο Halit Cetin και ο Fatih 
Arik, πέταξαν γ ια την 
Ελλάδα από την μονάδα 
τους, μετά το αποτυχημένο 
πραξικόπημα τον Ιούλιο του 
2016. Οι άνδρες, που χαρα-
κτηρίστηκαν «Νο1 δημό-
σιοι εχθροί» από την τουρκική κυβέρνηση, 
ζήτησαν πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα και 
έμειναν στη φυλακή για παράνομη είσοδο 
στην χώρα, επί 18 μήνες.
Ωστόσο, σύμφωνα με την Σταυρούλα 
Τομαρά, την δικηγόρο τους, οι άνδρες εξα-
φανίστηκαν στις 20 Αυγούστου, την ημέρα 
που έληξε η εντολή κράτησής τους και μπο-
ρεί ίσως να γύρισαν στην Τουρκία, μέσω 
μίας ανταλλαγής κρατουμένων.
Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η κυρία 
Τομαρά δήλωσε σε ελληνικό κανάλι: «Πήγα 
να τους πάρω και είχαν φύγει». «Αμφιβάλλω 
πραγματικά για το αν οι δύο κομάντο είναι 
στην Ελλάδα πια. Είτε έχουν μεταφερθεί 
σε μια τρίτη χώρα, είτε απελάθηκαν πίσω 
στην Τουρκία. Κανείς δεν έχει την εξουσία 
να μεταφέρει τους πελάτες μου σε οποιαδή-
ποτε μυστική υπηρεσία. Θα έπρεπε να ελευ-
θερωθούν».
Η Τομαρά ισχυρίστηκε επίσης πως οι πελά-
τες της ενδέχεται να έχουν ανταλλαγεί με 
τους δύο Έλληνες στρατιώτες που επέστρε-
ψαν στην Ελλάδα στις 15 Αυγούστου μετά 
από πέντε μήνες κράτησης στην Τουρκία με 
την υποψία της κατασκοπείας.
Ισχυρίστηκε ότι οι πελάτες της ενδέχεται να 

έχουν απομακρυνθεί υπό παρόμοιες συνθή-
κες με τρεις από τους συντρόφους τους, που 
έφτασαν στην Ελλάδα με τον Cetin και τον 
Arik, αλλά γρήγορα εξαφανίστηκαν.
«Την ημέρα που οι τρεις συνελήφθησαν και 
ζήτησαν πολιτικό άσυλο μεταφέρθηκαν σε 
ένα τοπικό ξενοδοχείο» ανέφερε. «Τους σέρ-
βιραν δείπνο και καθώς έτρωγαν, μια ομάδα 
Ελλήνων κομάντος με κουκούλες μπήκαν 
στο δωμάτιό τους, τους έδεσαν και τους επέ-
στρεψαν στην Τουρκία».
Η κυρία Τομαρά ανέφερε επίσης ότι τα ίχνη 
των 8 Τούρκων αξιωματικών που έφτασαν 
με ελικόπτερο μετά την απόπειρα πραξι-
κοπήματος το 2016, ήταν άγνωστα από την 
στιγμή που μεταφέρθηκαν από ένα στρατό-
πεδο στον Άγιο Ανδρέα, στα περίχωρα της 
Αθήνας.
Ο κ. Θεόδωρος Χρονόπουλος, ανώτερος 

εκπρόσωπος της Ελληνι-
κής Αστυνομίας, δήλωσε 
πως η εντολή απελευθέ-
ρωσης των Cetin και Arik 
ήρθε την περασμένη εβδο-
μάδα, αλλά οι δύο άνδρες 
«μεταφέρθηκαν αμέσως 
σε μυστική τοποθεσία μετά 
από αίτημα που υπέβαλαν 
στις αρχές για την προστα-

σία τους». Αρνήθηκε επίσης, να σχολιάσει 
τους ισχυρισμούς της κας Τομαρά.
Ο λοχίας του ηλεκτρονικού πολέμου Fatih 
Arik, κι ο αρχιλοχίας Πεζικού Halit Cetin, 
με καταγωγή από την Ξάνθη, υπηρετού-
σαν στο επίλεκτο σώμα των τουρκικών Ενό-
πλων Δυνάμεων μπορντό μπερελί. Δηλαδή 
σε αυτό, που κατά το αποτυχημένο πραξι-
κόπημα του ‘17, είχε αναλάβει να εκτελέ-
σει στη Μαρμαρίδα τον πρόεδρο Ερντογάν. 
Μετά την Ορεστιάδα, όπου είχαν παραδο-
θεί, είχαν μεταφερθεί στο Μεταγωγών στη 
Θεσσαλονίκη.
Τους τελευταίους μήνες κρατούνται στην 
Αμυγδαλέζα.
Κανείς από τους οχτώ τούρκους αξιωματι-
κούς που κατέφυγαν στην Ελλάδα ζητώντας 
πολιτικό άσυλο δεν έχει εξαφανιστεί δηλώ-
νουν κατηγορηματικά οι δικηγόροι του δια-
ψεύδοντας κατηγορηματικά σχετικό δημοσί-
ευμα της βρετανικής εφημερίδας The Times.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, οι συνήγοροι των 
οχτώ τούρκων στρατιωτικών διευκρίνιζαν 
δε ότι η δικηγόρος Σταυρούλα Τομαρά την 
οποία και επικαλείται για το θέμα η βρετα-
νική εφημερίδα, δεν υπερασπίζεται πλέον 
κανέναν εκ των οχτώ Τούρκων.

Μυστήριο με δύο από τους οκτώ 
Τούρκους αξιωματικούς

Ο Καλογήρου προχωρά στην απόσυρση του σχεδίου νόμου για την διάσπαση του 
Πρωτοδικείου της Αθήνας σε τρία άλλα

«Άδειασμα» Καλογήρου σε Κοντονή: 
Αποσύρει το σχέδιο νόμου για την 
τριχοτόμηση του Πρωτοδικείου 

Μ
ια ημέρα με τά την α-
νάληψη των νέων του 
καθηκόντων ο νέος υ-
πουργός Δικαιοσύνης 

Μιχάλης Καλογήρου προχωρά στην 
απόσυρση του σχεδίου νόμου γ ια 
την διάσπαση του Πρωτοδικείου της 
Αθήνας σε τρία άλλα (Ευελπίδων, Α-
νατολικής και Δυτικής Αττικής), που 
φέρει την υπογραφή του προκατό-
χου του κ. Σταύρου Κοντονή!
Σύμφωνα με πληροφορίε ς,  ο κ. 
Καλογήρου αποσύρει το συγκεκρι-
μένο σχέδιο νόμου το οποίο βρί-
σκε ται σ τη Βουλή προς ψήφιση. 
Μάλιστα, ο υπουργός Δικαιοσύνης 
έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της 
Βουλής Νίκο Βούτση με την οποία 
τον ενημερώνει πως αποσύρει το 
σ χέδιο νόμου,  προκε ιμέ νου να 
μελετήσει τη συγκεκριμένη διάταξη.
Αξίζει να σημειωθεί πως η σχεδια-
ζόμενη τριχοτόμηση του Πρωτοδι-
κείου από τον κ. Κοντονή είχε προ-
καλέσει «θύελλα» αντιδράσεων από 
το δικηγορικό κόσμο της χώρας με 
τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας 
να διενεργεί και δημοψήφισμα κατά 
το οποίο τα μέλη του είχαν ταχθεί 
με συντριπτική πλειοψηφία κατά της 
τριχοτόμησης.

Σε  συνέ ν τ ευξη Τύπου που ε ίχε 
παραχωρήσει ο πρόεδρος του ΔΣΑ 
Δημήτρης Βερβεσός γ ια το θέμα 
αυτό ε ίχε θέσε ι σ τον κ. Κον τονή 
μία σε ιρά ερωτημάτων, δίνον τας 
στοιχεία για τις τραγικές όπως είπε 
ε λ λε ίψε ις που υπάρχουν σήμερα 
στο Πρωτοδικείο της Αθήνας. Μάλι-
στα, ο κ. Βερβεσός είχε εκθέσει και 
την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, η 
οποία αντίθετα με την Ελλάδα, συγ-
χωνεύει τα δικαστήρια της, αντί να 
τα εξαπλώνει.
«Αναρωτ ιέμαι  πού θα βρεθούν 
τα χρήματα γ ια την σύσ ταση των 
δύο νέων Πρωτοδικείων, σε ποιον 
κωδικό του προϋπολογ ισμού θα 
μπε ι,  από την σ τ ιγμή που κάθε 
χ ρ όνο  ο  π ρ οϋπ ολογ ισ μό ς  τ ου 
υπουργείου Δικαιοσύνης μειώνε-
ται» ε ίχε επισημάνει ο Δημήτρης 
Βερβεσός.
Τέλος να σημειωθεί πως σ το σχέ-
διο νόμου το οποίο αποσύρει ο κ. 
Καλογήρου, περιλαμβάνει και δια-
τάξεις σχετικά με την κύρωση οδη-
γ ίας γ ια την με ίωση της ποινής 
κατηγορουμένων των οποίων το 
τεκμήριο αθωότητας έχει προσβλη-
θεί από δηλώσεις δημοσ ίων λε ι-
τουργών.
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Άντζελα Δημητρίου: «Δεν 
χαιρόμουν τους έρωτές μου. 
Έβγαιναν προς τα έξω»

Με αφορμή τη μεγάλη της συναυλία 
για τα σαράντα χρόνια πορείας της 
στο χώρο της μουσικής, μιλά σε 
πρόσφατη συνέντευξη της για τη ζωή 
αλλά και για τους έρωτες της, τους 
οποίους, όπως η ίδια αποκαλύπτει 
δεν χαιρόταν.

Η 
Άντζελα Δημητρίου κάνει το δικό 
της απολογισμό.
«Η επιτυχία έχει κόστος, και είναι 
μεγάλο. Η επιτυχία φέρνει ζήλια, 

φθόνο και χολή. Όσοι τα βρήκαν έτοιμα δεν 
μπορούν να εκτιμήσουν και να σεβαστούν. 
Γι’ αυτό και βουλιάζουν γρήγορα. Νομίζουν 
ότι σουξέ είναι ένα τραγουδάκι που κρα-
τάει ένα δύο χρόνια. Λάθος. Σουξέ είναι ένα 
τραγούδι του ’85 που ακούγεται σημερινό».
Η επιτυχία σε αφήνει να κάνεις σχέδια ή 
είναι ένα συνεχές κυνηγητό;
«Έχει τρομακτικές απαιτήσεις. Πάει τη 
ζωή σου όπου εκείνη θέλει. Δεν πρόλαβα 
να πάω γυμνάσιο. Δεν πρόλαβα να σπου-
δάσω. Αλλά δεν μετανιώνω. Έβγαλα το σχο-
λείο της ζωής. Περπάτησα ξυπόλυτη για να 
μπορέσω να επιβιώσω. Η επιτυχία ήρθε 
σκαλί σκαλί, χρόνο με το χρόνο. Δεν κυνή-
γησα τίποτα. Όταν ξεκινούσα, δεν υπήρχαν 

ούτε φωτισμοί ούτε σκηνικά ούτε μπαλέτα. 
Το πάλκο είχε μόνο λαμπιόνια. Βγαίναμε σε 
μια καρέκλα με τετράγωνα μικρόφωνα με 
καλώδια. Ο κόσμος ήταν πιο απλός. Τώρα 
ζούμε την εποχή της επίδειξης. Βλέπεις τον 
άλλο να πετάει στοίβες από λουλούδια για 
να τον δούνε και την επομένη δεν έχει λεφτά 
ούτε για τσιγάρα».
Η επιτυχία περιόρισε την προσωπική της 
ζωή;
«Αρκετά. Δεν χαιρόμουν τους έρωτές μου. 
Έβγαιναν προς τα έξω. Ήθελα να το απο-
φύγω αλλά δεν γινόταν. Με ακολουθού-
σαν παντού. Δεν μπορούσα να πηγαίνω 
στα βουνά για να μη με βλέπει κανείς. Αλλά 
από ένα σημείο και μετά οι ίδιες οι σχέσεις 
μου σπίλωναν τον έρωτά μας. Ξέρετε ποιο 
ήταν το λάθος των ανθρώπων δίπλα μου; 
Δεν μπορούσαν να καταλάβουν πως ήμουν 
άλλη γυναίκα το πρωί μόλις ξυπνούσα, άλλη 
το μεσημέρι που μαγείρευα με τα μαλλιά 
μαζεμένα και άλλη το βράδυ στην πίστα. 
Εκεί ο καλλιτέχνης μεταλλάσσεται. Οι περισ-
σότεροι δεν μπορούσαν να το δεχτούν. Δεν 
τους αρέσει αυτή η αλλαγή. Ίσως και να 
τους φοβίζει η έντονη προσωπικότητά μου. 
Έβλεπαν μια δυναμική γυναίκα και απο-
συντονίζονταν», εξομολογείται η ίδια στο 
περιοδικό People.

Να απαγορευτεί το κάπνισμα και 
στους κοινόχρηστους χώρους ζητά η 
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία 

Α
παγόρευση του καπνίσματος σε 
κοινόχρηστους ανοιχτούς χώ-
ρους, πάρκα, παραλίες και χώ-
ρους άθλησης, ζητά η Ελληνι-

κή Αντικαρκινική Εταιρεία (ΕΑΕ), από την 
Πολιτεία, τονίζοντας ότι είναι καιρός η 
πρακτική αυτή να εφαρμοστεί και στην 
Ελλάδα, τώρα που σταδιακά πολλές πό-
λεις στην Ευρώπη, με τελευταίο το Παρί-
σι, έχουν ξεκινήσει να την εφαρμόζουν.
«Απευθυνόμαστε για μία ακόμα φορά 
στο Υπουργείο Υγείας ζητώντας να φέρει 
στην Βουλή την κατάλληλη νομοθετική 
ρύθμιση και στους Δήμους να φροντί-
σουν για την ενημέρωση και την τοποθέ-
τηση ειδικών πινακίδων στους Δημόσι-

ους Ανοιχτούς Κοινόχρηστους χώρους», 
αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΑΕ Ευάγγελος 
Φιλόπουλος.
Σημειώνει ότι η ΕΑΕ ξεκίνησε εδώ και 
δύο χρόνια την εκστρατεία ευαισθητο-
ποίησης για την απαγόρευση του καπνί-
σματος αφ΄ενός μεν στις παιδικές χαρές 
και αφ΄ετέρου στις παραλίες, όπου τα 
αποτσίγαρα αποτελούν τοξικά απόβλητα 
για το περιβάλλον και τους ανθρώπους. 
Διαθέτει δε μακέτα της ειδικής πινακί-
δας ενημέρωσης των επισκεπτών στις 
παιδικές χαρές, την οποία προσφέρει σε 
όποιον Δήμο την ζητήσει και στην οποία 
ανγράφεται. «Μην καπνίζετε. Εδω παί-
ζουμε εμείς!». 
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Έ
να ειρηνευτικό απόσπασμα αποτελούμενο από 
14 μέλη του στρατού και του ναυτικού της Χιλής 
θα προστεθεί στην ειρηνευτική δύναμη των Η-
νωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) στις 

αρχές Σεπτεμβρίου, με την προετοιμασία να βρίσκεται 
στα τελικά στάδια, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευ-
μα του ηλεκτρονικού περιοδικού για αμυντικά θέμα-
τα Dialogo.
Οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί (7 από τον στρατό 
ξηράς και 7 από το ναυτικό) θα αποτελέσουν μέρος 
του 32ου χιλιανού αποσπάσματος που υποστηρίζει 
τις δραστηριότητες της ειρηνευτικής αποστολής στην 
Κύπρο. Θα ενταχθούν στην αποστολή της Αργεντινής 
και θα αναλάβουν επισήμως τα καθήκοντά τους στις 
αρχές Σεπτεμβρίου, συμπληρώνεται.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Χιλιανοί στρατιωτι-
κοί προετοιμάστηκαν στα τέλη Ιουνίου, λαμβάνοντας 
κατάρτιση σε ακαδημαϊκό και πρακτικό επίπεδο, διάρ-
κειας δύο εβδομάδων, στο Κέντρο Ειρηνευτικών Επι-
χειρήσεων που υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο Στρατού 
της Χιλής.
Μέσω της προετοιμασίας, τα μέλη του χιλιανού στρα-
τού κατάφεραν να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιό-
τητες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά τη 
διάρκεια της εξάμηνης αποστολής τους στην Κύπρο, 
συμπληρώνεται.

Πέραν της ενημέρωσης για το πλαίσιο λειτουργίας της 
ΟΥΝΦΙΚΥΠ, οι στρατιωτικοί έλαβαν επίσης πληρο-
φόρηση για τα συγκεκριμένα επιχειρησιακά καθήκο-
ντα που θα αναλάβουν στην ειρηνευτική αποστολή, 
δήλωσε ο Πλωτάρχης Raul Torres Ramos στο περιο-
δικό Dialogo.
Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι τα μέλη του χιλιανού 
στρατού διδάχθηκαν τους «χρυσούς κανόνες» και τον 
κώδικα δεοντολογίας που εφαρμόζουν οι κυανόκρα-
νοι, με έμφαση στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων.
Η παρουσία της Χιλής στο απόσπασμα της ειρηνευτι-
κής δύναμης χρονολογείται από το 1999, όταν ο Χιλι-
ανός διπλωμάτης James Holger Blair ανέλαβε επικε-
φαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ για ένα χρόνο. Το 2001 η Χιλή 
έστειλε ως παρατηρητή έναν πεζοναύτη στην απο-
στολή της Αργεντινής, ενώ το 2003 ξεκίνησε η συντο-
νισμένη αποστολή μιας κοινής στρατιωτικής δύναμης, 
μετά από συμφωνία με την Αργεντινή.
Στο δημοσίευμα αναφέρεται εξάλλου ότι η συμμετοχή 
στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ συμβάλλει στην προβολή της Χιλής 
ως μια χώρα που συμμετέχει ενεργά σε ειρηνευτικές 
αποστολές στο εξωτερικό. «Η συμμετοχή της Χιλής 
στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ είναι πολύ σημαντική για τα μέλη των 
ενόπλων δυνάμεων» δήλωσε ο κελευστής Antonio 
Salas Lira, ο οποίος συμμετέχει στην αποστολή.

Ενισχύεται με 14 Χιλιανούς αξιωματικούς 
η ΟΥΝΦΙΚΥΠ αρχές Σεπτεμβρίου

Η κρίση στην οικονομία δημιούργησε τα 
προβλήματα στον Συνεργατισμό, δηλώνει ο 
Γ. Ιωσήφ 

Η 
κρίση στην οικονομία το 2013 ήταν η αιτία 
που δημιούργησε τα προβλήματα στον Συ-
νεργατισμό, δήλωσε καταθέτοντας ενώπι-
ον της Διερευνητικής Επιτροπής για την Κα-

τάρρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος ο 
Γιώργος Ιωσήφ πρώην Πρόεδρος της Επιτροπείας της 
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας. Ο κ. Ιωσήφ είχε δια-
τελέσει Πρόεδρος της Επιτροπείας από τις 16 Νοεμβρί-
ου 2012 μέχρι τις 7 Νοεμβρίου 2013.
Ο κ. Ιωσήφ ανέφερε πως μέχρι το 2013 όταν το κράτος 
αποφάσισε να ενισχύσει με 1,6 δις τον Συνεργατισμό, 
ο Συνεργατισμός δεν είχε πρόβλημα καθώς ο δείκτης 
φερεγγυότητας ανερχόταν στο 12%, σημειώνοντας πως 
το κούρεμα έφερε προβλήματα σε ολόκληρη την οικο-
νομία, με το κλείσιμο των επιχειρήσεων και την αύξηση 
της ανεργίας, εξελίξεις που επέφερε την μη πληρωμή 
των δανείων και στον Συνεργατισμό.
Σε ερώτηση τί πήγε λάθος μετά που ανέλαβε το κράτος 
τον Συνεργατισμό ώστε να φτάσει στη σημερινή κατά-
σταση και στην πώλησή του στην Ελληνική Τράπεζα, ο 

κ. Ιωσήφ είπε πως το κύριο πρόβλημα από τη μέρα που 
ήρθε η Τρόικα στην Κύπρο ήταν τα κόκκινα δάνεια. «Τι 
έκαναν και η Κεντρική Τράπεζα και το Υπουργείο Οικο-
νομικών να αντιμετωπίσουν αυτόν τον κίνδυνο που 
έρχεται, το οποίο κάθε μέρα μεγάλωνε. Δεν έγιναν οι 
φορείς και δεν υπήρχαν και οι πολιτικές αποφάσεις, 
ενώ έπρεπε να σταματήσει ο λαϊκισμός», είπε. Πρό-
σθεσε πως δεν λήφθηκαν τα μέτρα ώστε η Συνεργα-
τική Τράπεζα να απαλλαγεί από το βάρος των ΜΕΔ και 
να εισρεύσουν νέα κεφάλαια με πρόθυμους επενδυτές.
Ο κ. Ιωσήφ παραδέχθηκε απαντώντας σε άλλη ερώ-
τηση πως υπήρχαν αδυναμίες στα ΣΠΙ, ωστόσο δεν 
ήταν αρμοδιότητα της ΣΚΤ να λάβει μέτρα. Η ΣΚΤ 
έστελνε κάποια μηνύματα προς την εποπτική αρχή για 
να ελέγξει την ρευστότητα μερικών ΣΠΙ. Αναφερόμενος 
στα συγκεκριμένα παραδείγματα αδυναμιών των, είπε 
πως υπήρχαν κάποιες ΣΠΕ που δεν είχαν εσωτερικό 
ελεγκτή, κάποιες άλλες ακολουθούσαν κακές διαδικα-
σίες έγκρισης των δανείων ή είχαν χαλαρούς εισπρακτι-
κούς μηχανισμούς.

Έ
κκληση προς την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ) να επιλυθεί 
όσο το δυνατό συντομότερα το θέμα του περιορισμού στην κα-
τάθεση στοιχείων που θεωρούνται εμπιστευτικά στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και του Ενιαίου Επο-

πτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ), απηύθυνε ο Πρόεδρος της Ερευνητικής Ε-
πιτροπής για το Συνεργατισμό Γεώργιος Αρέστη.
Ο κ. Αρέστη ήγειρε το θέμα κατά τη διάρκεια της κατάθεσης την 
Τετάρτη του Ανώτερου Λειτουργού της Διεύθυνσης Εποπτείας της ΚΤΚ 
Γιώργου Ιωάννου, ο οποίος δήλωσε ότι υπόκειται σε περιορισμούς, 
αφού με επιστολή από την ΕΚΤ/ΕΕΜ αναφέρεται, ότι το προσωπικό 
της ΚΤΚ δεν μπορεί να δώσει στην Επιτροπή ευαίσθητες/εμπιστευτι-
κές πληροφορίες που αφορούν του δύο αυτούς ευρωπαϊκούς οργανι-
σμούς. Η επιστολή αυτή ήρθε σε απάντηση σχετικού ερωτήματος που 
απηύθυνε η ΚΤΚ στους οργανισμούς.
Ο κ. Αρέστη επεσήμανε ότι το θέμα αυτό είναι επείγον να επιλυθεί, 
αφού η εντολή της Ερευνητικής Επιτροπής λήγει σύντομα και έχουν 
ζητηθεί έγγραφα. Ανέφερε ακόμα ότι έχει ήδη στείλει επιστολή στη 
Διοικήτρια της ΚΤΚ χωρίς αποτέλεσμα.
Ο κ. Ιωάννου ρωτήθηκε κυρίως για συναντήσεις στις οποίες παρέστη 
με διευθυντικά στελέχη και μέλη της Επιτροπείας που παραιτήθηκαν ή 
παύθηκαν από την ΣΚΤ.
Αφού διευκρίνισε ότι ο ΕΕΜ έχει αναλάβει από τον Νοέμβριο του 2014 
την εποπτεία όλων των συστημικών τραπεζών της Ευρωζώνης, ανέ-
φερε ότι ως αποτέλεσμα δημιουργήθηκε το Ενιαίο Εποπτικό Συμβούλιο 
και για κάθε τράπεζα η Ενιαία Εποπτική Ομάδα (Joint Supervisory Team 
– JST). Όπως είπε, ο συντονιστής σε κάθε ομάδα είναι από την Φραν-
κφούρτη ενώ ο ίδιος ήταν ο συντονιστής εκ μέρους της τοπικής εποπτι-
κής αρχής (sub – coordinator).
Ερωτηθείς για τη συνάντησή τους με τον Μάριο Κληρίδη μετά την 
παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Συνεργατι-
κής Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΤ), ο κ. Ιωάννου είπε ότι αυτή έγινε στην 
παρουσία του επικεφαλής της Διεύθυνσής του Γιάγκου Δημητρίου. 
Στη συνάντηση είπε δεν κρατήθηκαν πρακτικά, αλλά απ’ ότι θυμάται 
ο κ. Κληρίδης είπε ότι οι λόγοι παραίτησής του ήταν θέματα εταιρικής 
διακυβέρνησης και το γεγονός ότι ο Πρόεδρος και το ΔΣ της Επιτρο-
πείας του Συνεργατισμού λειτουργούσαν εκτελεστικά και υπό αυτή την 
έννοια επενέβαιναν στο έργο του. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση 
είπε ότι η παραίτηση του κ. Κληρίδη τους ανησύχησε επειδή ήταν ένας 
πολύ αξιόλογος τραπεζίτης.
Ανέφερε επίσης πως θεωρεί ότι ο κ. Δημητρίου ενημέρωσε σχετικά 
την Διοικήτρια της ΚΤΚ, ενώ ο ίδιος ως μέλος της JST το ανέφερε στον 
ΕΕΜ. Τότε ανέφερε υπήρξε αντίδραση και ο κ. Κληρίδης καλέστηκε από 
τον ΕΕΜ στην Φρανκφούρτη. Όπως είπε το θέμα προξενούσε ανησυ-
χία στο πλαίσιο της JST και λαμβανόταν υπόψη στο πλαίσιο της ετήσιας 
αξιολόγησης της τράπεζας. Το θέμα με τον κ. Κληρίδη, είπε, όπως και 
άλλα θέματα εξετάστηκαν στα πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης 
που είναι από τα σοβαρά θέματα που λαμβάνει υπόψη ο κάθε επόπτης.
Ανέφερε επίσης ότι ο ίδιος μαζί με τους υπεύθυνους συντονιστές από 
την JST που έρχονταν τακτικά στην Κύπρο είδαν μετά την αποχώρησή 
τους τον Γεώργιο Στροβολίδη, την Σουζάνα Πογιατζή (την οποία είδαν 
και ως ΚΤΚ με τον κ. Δημητρίου) και τον Τάκη Ταουσιάνη.
Είπε επίσης ότι είδαν τον Άδωνη Πηγασίου μετά το διορισμό του στην 
Επιτροπεία.

Έκκληση Επιτροπής για το 
Συνεργατισμό προς ΚΤΚ για 
κατάθεση στοιχείων



11ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ31 Αυγούστου 2018

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ12 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

31 Αυγούστου 2018
www.hellasnews-radio.com



1331 Αυγούστου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Πρόταση στο τουρκικό 
ΥΠΕΞ για ίδρυση επει-
γόντως ναυτικής βάσης 

στην κατεχόμενη Κύπρο υπέ-
βαλε το Πολεμικό Ναυτικό της 
Τουρκίας, σύμφωνα με την 
φιλοκυβερνητική εφημερίδα 
Γενί Σαφάκ και εισηγείται εγκα-
ταστάσεις κυρίαρχης βάσης, 
όπως οι βρετανικές βάσεις στο 
νησί.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι 
στην πρόταση σημειώνεται πως 
“η Τουρκία πρέπει να ιδρύσει 
ναυτική βάση σε κατάλληλη 
θέση στην τδβκ”.
Σύμφωνα με την τουρκική εφη-
μερίδα, η πρόταση αυτή είχε 
υποβληθεί για πρώτη φορά το 
2009 μετά την ίδρυση της Αερο-
πορικής Βάσης Ανδρέα Παπαν-
δρέου στην Πάφο και επαναφέ-
ρεται και πάλι σήμερα.
Η Γενί Σαφάκ αναφέρει ότι “η 
ίδρυση ναυτικής βάσης στην 
τδβκ θα διασφαλίσει ώστε να 
τεθούν υπό εγγύηση τα κυριαρ-
χικά δικαιώματα της τδβκ αλλά 
και τα δικαιώματα και συμφέ-
ροντα της Τουρκίας και της 
τδβκ στην ανατολική Μεσόγειο, 
ενώ θα διασφαλίσει ώστε να 
ληφθούν μέτρα που θα εμποδί-
σουν την κατοχή των περιοχών 
ενέργειας στη θάλασσα”. Προ-
σθέτει ακόμη ότι “θα συμβάλει 
ώστε να ενισχυθεί η θέση της 
τδβκ και της Τουρκίας στις δια-
πραγματεύσεις που ζητείται να 
ξεκινήσουν ξανά”.
Στο δημοσίευμα αναφέρε-
ται ακόμη ότι οι ΗΠΑ, Βρετα-
νία και άλλες δυτικές δυνάμεις 
έχουν αυξήσει τη στρατιωτική 
παρουσία τους στην Ανατολική 
Μεσόγειο, προσθέτοντας ότι η 
Ρωσία, οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η 
Γαλlία, η Ιταλία, η Γερμανία, το 
Βέλγιο, η Ισπανία, ο Καναδάς, 
η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η 
Δανία έχουν αγκυροβολήσει τα 
πολεμικά τους πλοία στην περι-
οχή. Αναφέρεται ακόμη ότι “η 
ε/κ διοίκηση νοτίου Κύπρου 
έχει αυξήσει τις προσπάθειές 
της για να κατακτήσει τα πεδία 
ενέργειας”.

Ναυτική βάση 
στην Κύπρο 
θέλει η Τουρκία 

Διαβούλευση με τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας Νίκο 
Αναστασιάδη σε σχέση με 
τις προτάσεις του κατέθεσε 
ο ΔΗΣΥ και τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης ενώπιον 
των Επιτροπών Παιδείας και 
Εργασίας της Βουλής, οι οποίες 
συνήλθαν το μεσημέρι σε κοινή 
συνεδρία, θα έχει ο Υπουργός 
Παιδείας και Πολιτισμού 
Κώστας Χαμπιαούρης, όπως 
ο ίδιος δήλωσε ενώπιον των 
Επιτροπών.

Σ
υγκεκριμένα, ο ΔΗΣΥ ειση-
γήθηκε όπως τεθεί ξανά στο 
τραπέζι η πρόταση που κα-
τέθεσε η Κυβέρνηση στις 23 

Αυγούστου.
Τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμ-
ματα, στην πρόταση τους, την οποία 
κατέθεσαν γραπτώς στις Επιτροπές, 
ζητούν την αναστολή εφαρμογής της 
απόφασης του Υπουργικού Συμβου-
λίου ημερομηνίας 4.7.2018 σε σχέση 
με τον «εξορθολογισμό της εκπαί-
δευσης» και αναστολή εφαρμογής 
των όποιων απεργιακών ή άλλων 
μέτρων που αποφασίστηκαν από τις 
εκπαιδευτικές οργανώσεις.
Στην πρόταση τους ζητούν την ομαλή 
έναρξη και λειτουργία των σχολείων 
καθόλη τη σχολική χρονιά 2018-19, 
τον καταρτισμό από το Υπουργείο 
Παιδείας και τις εκπαιδευτικές οργα-
νώσεις πλήρους και λεπτομερούς 
καταλόγου όλων των πτυχών του 
εξορθολογισμού της εκπαίδευσης 
και στη συνέχεια έναρξη διαλόγου 
για επίλυση με τη σειρά προτεραι-
ότητας όλων των πτυχών του κατα-
λόγου και εφαρμογή ενός ολοκλη-
ρωμένου και πλήρους συμφωνημέ-
νου πλαισίου από τη σχολική χρονιά 
2019-2020.
Η συμβιβαστική πρόταση της αντι-
πολίτευσης υπογράφηκε από τους 
Γιώργο Λουκαίδη εκ μέρους του 

ΑΚΕΛ, Μαρίνο Μουσιούτα εκ 
μέρους του ΔΗΚΟ, Κωστή Ευσταθίου 
εκ μέρους της ΕΔΕΚ, Μιχάλη Γιωρ-
γάλλα εκ μέρους της Αλληλεγγύης, 
Γιώργου Περδίκη εκ μέρους του Κινή-
ματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολι-
τών και μετά από πρωτοβουλία του 
κ. Ευσταθίου, προσυπογράφηκε και 
από τους Γιώργο Λιλλήκα εκ μέρους 
της Συμμαχίας Πολιτών καθώς και 
από την ανεξάρτητη βουλευτή Άννα 
Θεολόγου. Το ΕΛΑΜ συμφωνεί με 
την συγκεκριμένη πρόταση.
Οι Επιτροπές Εργασίας και Παιδείας 
συνήλθαν στις 1 το μεσημέρι σήμερα 
για ενημέρωση σχετικά με την κρίση 
στη Δημόσια Εκπαίδευση, τα εργα-
σιακά προβλήματα που δημιουρ-
γούνται και το σεβασμό στην τήρηση 
των θεσμοθετημένων διαδικασιών, 
καθώς και για ενημέρωση για τα προ-
βλήματα, τις προκλήσεις και προο-
πτικές της νέας σχολικής χρονιάς, 
και μετά από μία ώρα συζήτησης επί 
των δύο προτάσεων που κατατέθη-
καν, ο Πρόεδρος της Βουλής Δημή-
τρης Συλλούρης, ο οποίος και προ-
έδρευσε των δύο Επιτροπών, ειση-
γήθηκε και έγινε αποδεκτό, η ανα-
στολή των εργασιών 
των Επιτροπών μέχρι 
την Παρασκευή για 
να δοθεί χρόνος 
στις διαβουλεύσεις 
με στόχο την ομαλή 
έναρξη της σχολι-
κής χρονιάς, καθώς 
και της έναρξης ενός 
δομημένου διαλό-
γου.
Ο Πρόεδρος της Βουλής, σε εισα-
γωγική του ομιλία ζήτησε να διατη-
ρηθεί νηφάλιο κλίμα, και να οδη-
γηθούν σε ένα διάλογο το ταχύτερο 
δυνατό .
Αναφορικά με την πρωτοβουλία που 
ανέλαβε, ο κ. Συλλούρης είπε ότι 
πρόθεση του δεν ήταν να δημοσιο-
ποιηθεί τίποτα από τις ενέργειες που 
έκανε από χθες μέχρι και σήμερα με 

τη συνάντηση του με τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας.
«Ούτε είναι και πρόθεση μου να 
παίξω τον μεσολαβητή. Σίγουρα 
θεωρώ ότι ο Πρόεδρος της Βουλής 
και η Βουλή γενικότερα έχει υποχρέ-
ωση γι’ αυτό το θέμα να κάνει όσες 
ενέργειες θεωρεί σωστές και πρέπει 
να κάνει. Σκέφτηκα κάποια πράγματα, 
μετέφερα κάποιες ιδέες. Το τι σκέψεις 
κατέγραψε, είπα ή άκουσα θεωρώ ότι 
μπορεί να είναι μια καλή βάση για να 
πάμε πάρα κάτω», πρόσθεσε.
Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεο-
φύτου, παίρνοντας το λόγο ζήτησε 
μια μέρα αναβολή της συζήτησης «με 
προσπάθεια να βρουν κάτι συναινε-
τικό για να αποφύγουν οποιαδήποτε 
κρίση που θα είναι εις βάρος των 
παιδιών μας, της εκπαίδευσης, των 
εκπαιδευτικών και της παιδείας».
Ο κ. Νεοφύτου πρότεινε την επανα-
φορά της πρότασης της 23ης Αυγού-
στου από πλευράς Κυβέρνησης και 
αναστολής όλων των μέτρων από 
πλευράς εκπαιδευτικών ώστε να 
δοθεί χρόνος για διάλογο μέχρι το 
τέλος του έτους.
Σε παρέμβαση του, ο Βουλευτής του 

ΑΚΕΛ Γιώργος Λου-
καϊδης κατέθεσε την 
πρόταση των κομμά-
των της αντιπολίτευ-
σης.
Ο Υπουργός Παι-
δείας και Πολιτισμού, 
μιλώντας ενώπιον 
των δύο Επιτροπών 
είπε ότι «σίγουρα 

όλων μας ευχή είναι να μπούμε σε 
ένα εποικοδομητικό διάλογο και να 
μπορέσουμε να δώσουμε λύση και 
να δούμε πως προχωρούμε στον 
εξορθολογισμό, στην εξυγίανση, την 
αναβάθμιση την ποιοτική του δημό-
σιου σχολείου και χαίρομαι που αυτή 
η θέση είναι θέση όλων».
«Υπάρχουν δύο προτάσεις οφείλω 
να τις διαβιβάσω στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας. να συνδιαβουλευτώ 

για να δούμε πως καταλήγουμε», 
πρόσθεσε.
Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Βουλής 
Λουκάς Φουρλάς, σε δηλώσεις του 
μετά το τέλος της συνεδρίας των Επι-
τροπών αλλά και της συνάντησης του 
Προέδρου της Βουλής με τις εκπαι-
δευτικές οργανώσεις, είπε ότι οι 
ενέργειες του Προέδρου της Βουλής 
δεν είναι προς δημοσιοποίηση.
«Ο Πρόεδρος της Βουλής έχει κατα-
θέσει κάποιες ιδέες και συμπερά-
σματα που έχει βγάλει από τον διά-
λογο των τελευταίων ωρών με τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις οι 
οποίες είναι προς μελέτη. Είναι σε 
συνεχή επαφή ο Πρόεδρος της Βου-
λής με τους συνδικαλιστές εκπαιδευ-
τικούς και θα πράξει ό,τι χρειαστεί 
σε αυτό τον υπό εξέλιξη διάλογο», 
συμπλήρωσε.
Ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ Γιάννος 
Σωκράτους, σε δηλώσεις του είπε ότι 
μετά από την χθεσινή συνεδρία της 
Επιτροπής Εργασίας, στην παρουσία 
του Προέδρου της Βουλής, ο τελευ-
ταίος είχε «μια πιο ενδελεχή ενημέ-
ρωση για τα της εκπαίδευσης και 
κυρίως για το θέμα και για τα επίμαχα 
σημεία που οδήγησαν στην κρίση 
στο χώρο της εκπαίδευσης».
Ο κ. Σωκράτους είπε ότι ο κ. Συλλού-
ρης τους κάλεσε για να τους μεταφέ-
ρει κάποιες δικές του ιδέες, χαρακτη-
ρίζοντας πολύ σημαντικό μια πρω-
τοβουλία από τον Πρόεδρο της Βου-
λής, «την οποία ασφαλώς και χαιρε-
τίζουμε». Απ’ εκεί και πέρα θα περι-
μένουμε να δούμε ποια θα είναι η 
εξέλιξη, είπε. Επανέλαβε ότι η θέση 
που τους εκφράζει είναι η θέση που 
κατατέθηκε ότι ζητούν αναστολή των 
μέτρων που λήφθηκαν μονομερώς, 
με βάση την απόφαση της 4ης Ιου-
λίου. Απ’ εκεί και πέρα, τα θέματα 
τίθενται σε διάλογο, «ώστε να δούμε 
πού μπορούν να καταλήξουν και οι 
όποιες αλλαγές να εισαχθούν στα της 
εκπαίδευσης από την επόμενη σχο-
λική χρονιά», σημείωσε.

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν στην Βουλή για την 
παιδεία θα τεθούν στον Πρόεδρο Αναστασιάδη 
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Τ
ην αποφασιστικότητα της κυβέρ-
νησης της ΠΓΔΜ να κερδίσει το δη-
μοψήφισμα της 30ής Σεπτεμβρίου, 
σχετικά με τη συμφωνία των Πρε-

σπών, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών 
της χώρας, Νικολά Ντιμιτρόφ, μιλώντας 
στην επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Μιλώντας για το δημοψήφισμα, ο κ. Ντι-
μιτρόφ τόνισε ότι δεν πρόκειται για ένα 
ζήτημα πολιτικών κομμάτων, Αριστεράς 
ή Δεξιάς, αλλά για το μέλλον της ίδιας της 
χώρας του και για την «οικοδόμηση σχέ-
σεων φιλίας», σε μια περιοχή που το χρειά-
ζεται. Προσέθεσε, δε, ότι η κυβέρνηση της 
ΠΓΔΜ ενημερώνει τους πολίτες της χώρας 
σχετικά με το δημοψήφισμα, για να λάβουν 
ελεύθερα τις αποφάσεις για το μέλλον της 
χώρας τους.

Απαντώντας στον ευρωβουλευτή της ΝΔ, 
Μανώλη Κεφαλογιάννη, όταν του επι-
σήμανε ότι «μακεδονική ταυτότητα και 
μακεδονική γλώσσα δεν μπορούν να 
γίνουν αποδεκτά στην Ελλάδα», ο υπουρ-
γός Εξωτερικών των Σκοπίων τόνισε ότι 
είναι Μακεδόνας και συμπλήρωσε πως, 
όταν η συμφωνία των Πρεσπών τεθεί σε 
ισχύ, «η χώρα μου θα λέγεται Δημοκρα-
τία της Βόρειας Μακεδονίας και θα είμαστε 
Μακεδόνες που θα μιλάμε τη μακεδονική 
γλώσσα».
Ο ίδιος ανέφερε, ωστόσο, ότι ο όρος 
«Μακεδόνας» έχει διαφορετικές σημασίες 
και ότι και στην Ελλάδα υπάρχουν Μακεδό-
νες. Τόνισε, δε, ότι υπάρχει διάκριση ανά-
μεσα στη χώρα και την περιοχή της Μακε-
δονίας και πως η διάκριση αυτή είναι erga 
omnes.

διεθνή νέα

Τ
ον γύρο του κόσμου κάνει η φωτο-
γράφια όπου δύο γυναίκες αστυ-
νομικοί συλλαμβάνουν στην Κων-
σταντινούπολη μια γιαγιά 82 ετών. 

Το αδίκημά της; Διαδηλώνει ειρηνικά εδώ 
και 23 χρόνια ζητώντας απαντήσεις για την 
εξαφάνιση του γιου της Χασάν Οτζάκ, ο ο-
ποίος εξαφανίστηκε ενώ βρισκόταν υπό 
αστυνομική κράτηση στην Κωνσταντινού-
πολη το... 1995!
Πρόκειται για το κίνημα «Μητέρες του 
Σαββάτου», αποτελούμενο από συγγενείς 
πολιτικών ακτιβιστών που εξαφανίστηκαν 
στην Τουρκία τις δεκαετίες του 1980 και 
‘90, οι οποίοι συγκεντρώνονται κάθε Σάβ-
βατο, από τον Μάιο του 1995, για μια συμ-
βολική «αγρυπνία» στη συνοικία Μπέϊο-
γλου. Αυτήν την εβδομάδα συμπληρώνο-
νταν 700 τέτοιες συγκεντρώσεις.
Σήμερα ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές 
συνέλαβαν περισσότερους από 20 ανθρώ-
πους και έκαναν χρήση δακρυγόνων για 
να διαλύσουν μια συγκέντρωση άλλων 
οι οποίοι αψήφησαν την απαγόρευση και 
προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν 
καθιστική διαμαρτυρία στην Κωνσταντι-
νούπολη.
Κρατώντας λουλούδια και φωτογραφίες 
των αγαπημένων τους, μητέρες και συγ-
γενείς πραγματοποίησαν πορεία νωρίς 
σήμερα στην πλατεία Γαλατασαράι, στην 
εμπορική περιοχή Ιστικλάλ του Μπέιο-
γλου. Φορούσαν μπλουζάκια και κρατού-
σαν πλακάτ με τη φράση «Μητέρες του 
Σαββάτου». Στην πορεία αυτή συμμετεί-
χαν επίσης ορισμένοι βουλευτές του αντι-
πολιτευόμενου Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού 
Κόμματος (CHP) και μέλη του φιλοκουρδι-
κού Κόμματος της Δημοκρατίας των Λαών 
(HDP).
 Οι «Μητέρες του Σαββάτου» ζητούν δικαι-
οσύνη για τους συγγενείς τους που είτε 
εξαφανίστηκαν είτε δολοφονήθηκαν μετά 
το στρατιωτικό πραξικόπημα το 1980 
Οι αρχές είχαν απαγορεύσει τη συγκέ-
ντρωση, αυτήν την εβδομάδα, επικαλούμε-
νες την έλλειψη επίσημης άδειας καθώς και 
τους δεσμούς των οργανωτών με την «τρο-
μοκρατική οργάνωση του PKK». Αστυνομι-
κοί απέκλεισαν τον δρόμο που οδηγεί στο 
Γαλατασαράι και απώθησαν τους διαδηλω-

τές σε παράδρομους, ενώ ορισμένοι φώνα-
ζαν συνθήματα όπως «Κάτω ο φασισμός», 
σύμφωνα με ένα βίντεο που αναρτήθηκε 
στον ιστότοπο της εφημερίδας.
Στο βίντεο διακρίνονται και καταναλωτές 
που έκαναν τα ψώνια τους στην περιοχή να 
βήχουν, πνιγμένοι από τα δακρυγόνα.
Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και η 
Εμινέ Οτζάκ, 82 ετών. Είναι η μητέρα του 
Χασάν Οτζάκ ο οποίος εξαφανίστηκε ενώ 
βρισκόταν υπό αστυνομική κράτηση στην 
Κωνσταντινούπολη το 1995. «Η φωτο-
γραφία αυτή δεν θα διαγραφεί από τη 
μνήμη μας και από το ποινικό σας μητρώο» 
έγραψε στο Twitter ο βουλευτής του CHP 
Σεζγκίν Τανρίκουλου, αναρτώντας μια 
φωτογραφία δύο αστυνομικών που κρα-
τούν από τα χέρια την Εμινέ Οτζάκ.
Ο βουλευτής του HDP και πρώην δημοσι-
ογράφος Αχμέτ Σικ υποστήριξε εξάλλου 
ότι οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν πλα-
στικές σφαίρες εναντίον του πλήρους και 
ανάρτησε στο Twitter βίντεο όπου διακρί-
νονται αστυνομικοί να καταδιώκουν τους 
διαδηλωτές.
Οι «Μητέρες του Σαββάτου» ζητούν δικαι-
οσύνη για τους συγγενείς τους που είτε 
εξαφανίστηκαν είτε δολοφονήθηκαν μετά 
το στρατιωτικό πραξικόπημα το 1980 και 
κατά τη διάρκεια της περιόδου έκτακτης 
ανάγκης, στις αρχές της δεκαετίας του ‘90, 
ιδίως στις κουρδικές περιοχές. Ο νυν πρό-
εδρος Ρετζέτ Ταγίπ Ερντογάν είχε συναντη-
θεί με μέλη της οργάνωσης αυτής το 2011, 
όταν ήταν πρωθυπουργός.

Σε ιστορικό χαμηλό η τουρκική 
λίρα
Μαζικές πωλήσεις των νομισμάτων ανα-
δυόμενων αγορών σημειώθηκαν ξανά 
σήμερα, μετά τη μεγαλύτερη ημερήσια 
πτώση από το 2015 που σημείωσε τη νύχτα 
το πέσο της Αργεντινής, με την τουρκική 
λίρα, την ινδική ρουπία και το ραντ της 
Νότιας Αφρικής να πλήττονται ιδιαίτερα.
Η τουρκική λίρα υποχώρησε 5,3% σε 
χαμηλό επίπεδο δύο εβδομάδων, κατα-
γράφοντας απώλειες για τέταρτη συνεχό-
μενη συνεδρίαση, με την ισοτιμία της να 
διαμορφώνεται πριν λίγο στις 6,7881 λίρες 
ανά δολάριο.

Ο Ερντογάν συλλαμβάνει τώρα και... 
γιαγιάδες
Τον γύρο του κόσμου κάνει η φωτογράφια όπου δύο γυναίκες αστυνομικοί 
συλλαμβάνουν στην Κωνσταντινούπολη μια γιαγιά 82 ετών. Το αδίκημά 
της; Διαδηλώνει ειρηνικά εδώ και 23 χρόνια ζητώντας απαντήσεις για την 
εξαφάνιση του γιου της Χασάν Οτζάκ, ο οποίος εξαφανίστηκε ενώ βρισκόταν 
υπό αστυνομική κράτηση στην Κωνσταντινούπολη το... 1995!

Ντιμιτρόφ ενώπιον της Ευρωβουλής: 
Είμαι Μακεδόνας 
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«Χείμαρρος» η Στόρμι Ντάνιελς, 
πρώην πορνοστάρ και φερόμενη ως 
πρώην ερωμένη του Αμερικανού 
προέδρου σε συνέντευξή της στη 
Sunday Mirror

Γ
ια απομυθοποίηση του Ντόναλντ 
Τραμπ κάνει λόγο ο αμερικανικός 
Τύπος την ώρα που πληθαίνουν οι 
«φωνές» που τον καλούν να καταθέ-

σει ενώπιον του Κογκρέσου μετά τις διώ-
ξεις των πρώην στενών συνεργατών του, 
Μάικλ Κόεν και Πολ Μάναφορντ και τις α-
πανωτές αποκαλύψεις για παραβίαση της 
εκλογικής διαδικασίας στις ΗΠΑ το 2016.
«Ο μύθος του Ντόναλντ Τραμπ τώρα 
καταρρέει», επισημαίνει η Μπάμπαρα 
Ρες, διευθύντρια του Οργανισμού Tραμπ 
από το 1978 έως το 1996. 
«Είναι όλο και πιο προφα-
νές ότι οι άνθρωποι αρχί-
ζουν να μαθαίνουν τι ακρι-
βώς είναι».
Ο  Αμε ρικα νό ς  π ρό ε -
δρος όχ ι  μόνο φέρε-
ται να έδωσε το πράσινο 
φως στον 52χρονο δικη-
γόρο Μάικλ Κοέν για να 
εξαγοράσει τη σιωπή δύο καλλονών με 
τις οποίες είχε ζήσει καυτές νύχτες αλλά 
και φέρεται να έχει αποκτήσει νόθο παιδί 
με μία νοικοκυρά. Την ίδια ώρα, η πρώην 
ερωμένη του Τραμπ και πρώην πορνοστάρ 
Στόρμι Ντάνιελς, ανοίγει τα χαρτιά της σε 
μία συνέντευξη που κάνει το γύρο του δια-
δικτύου.
«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι πάνω από 
το νόμο», δηλώνει η ίδια στην εφημερίδα 
Sunday Mirror. Η φερόμενη ως πρώην 
ερωμένη του Αμερικανού προέδρου υπο-
στηρίζει ότι ο Τραμπ θα πρέπει να βρεθεί 
αντιμέτωπος με την Δικαιοσύνη εάν διαπι-
στωθεί ότι έχει παραβιάσει τους εκλογι-
κούς κανόνες.
Η Στόρμι δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι δια-
θέτει στοιχεία που ενοχοποιούν τον Αμε-
ρικανό πρόεδρο, ότι έλαβε απειλές για 
τη ζωή της από υποστηρικτές του Τραμπ 
και ότι έμαθε να βασίζεται στον εαυτό 
της μετά τα δύσκολα παιδικά χρόνια που 
πέρασε.
«Η μητέρα της την άφησε μόνη της σε ηλι-
κία έξι ετών χωρίς φαγητό», όπως αποκα-
λύπτει η ίδια. Η πρώην πορνοστάρ ισχυ-
ρίζεται επίσης ότι έλαβε από τον Μάικλ 
Κοέν το ποσό των 130 χιλιάδων δολαρίων 
για να κρατήσει το στόμα της κλειστό σχε-

τικέ με την ερωτική περιπέτεια που είχε με 
τον Τραμπ.
«Δεν θα σιωπήσω, αλλά το να είσαι ο ψεύ-
της είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Χαί-
ρομαι που άλλοι λένε τώρα την αλήθεια. 
Απλώς αγωνίζομαι για την αλήθεια και 
πιστεύω ότι όλοι πρέπει να αντιμετωπίζο-
νται το ίδιο. Ο Τραμπ πιθανότατα επιθυμεί 
να μην με συναντήσει ποτέ, αλλά πολλοί 
άνδρες νιώθουν έτσι».
Η Στόρμι άνοιξε την καρδιά της στη βρετα-
νική εφημερίδα στις αρχές της εβδομάδας 
με την ίδια να βρίσκεται σε μυστική τοπο-
θεσία στην αγγλική ύπαιθρο. Υποστηρίζει 
ότι συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον 
Τραμπ στα γήπεδα γκολφ στη λίμνη Tahoe 
το 2006. Ισχυρίζεται μάλιστα ότι έκαναν 
σεξ μια φορά κι ότι συναντήθηκαν άλλες 
δύο φορές.

«Πρέπει να είμαι πολύ 
σαφής, ήταν συναινετικό 
σεξ», επισημαίνει. «Οι 
άνθρωποι θα εκπλαγούν 
αν μάθουν ότι εκτός εργα-
σίας, έχω κοιμηθεί μόνο 
με 25 άνδρες», προσθέ-
τει αναφερόμενη στους 
άνδρες που πέρασαν από 
το κρεβάτι της.

Η Στόρμι αναφέρθηκε επίσης σε παλαιό-
τερες μισογυνιστικές δηλώσεις του Τραμπ 
στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρα-
τείας του όπου εμφανίστηκε σε βίντεο να 
καυχιέται ότι θα μπορούσε να κάνει οτιδή-
ποτε με τις γυναίκες επειδή είναι «αστέρι» 
λέγοντας επίσης: «“Αρπάξτε τις από το μ...”. 
Είμαι συγκλονισμένη, υπάρχουν γυναίκες 
που είναι εντάξει με αυτό», σχολιάζει η 
φερόμενη ως πρώην ερωμένη του Τραμπ.
Την περασμένη εβδομάδα, ο πρώην δικη-
γόρος του Αμερικανού προέδρου, Μάικλ 
Κοέν, παραδέχτηκε την ενοχή του ότι 
παραβίασε τους νόμους για την εκλογική 
διαδικασία στις ΗΠΑ κι ότι είχε πληρώσει 
δύο γυναίκες που είχαν περάσει καυτές 
νύχτες με τον Τραμπ.
Εκτός από την Στόρμι Ντάνιελ, η πρώην 
playmate Κάρεν Μακ Ντάγκαλ είχε λάβει 
το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 150 
χιλιάδων δολαρίων από το περιοδικό 
που πρόσκειται θετικά στον Τραμπ, το 
«National Enquirer», για να κρατήσει το 
στόμα της κλειστό.
Μετά και τις τελευταίες αποκαλύψεις που 
σπιλώνουν την εικόνα του Αμερικανού 
προέδρου ενόψει και των ενδιάμεσων 
εκλογών του Νοεμβρίου, ο Τραμπ εμφανί-
ζεται πολιτικά λαβωμένος.
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Ο μύθος του Τραμπ αρχίζει να 
καταρρέει 

Ισχυρές ρωσικές ναυτικές μονάδες 
έχουν καταπλεύσει στη θαλάσσια 
περιοχή των ακτών της Συρίας.

Ρ
ωσικές στρατιωτικές πηγές επιβεβαί-
ωσαν πληροφορίες δυτικών υπηρε-
σιών πληροφοριών ως προς την πα-
ρουσία 15 πολεμικών σκαφών κοντά 

στις ακτές της Συρίας.
Συγκεκριμένα οι Ρώσοι έχουν παρατά-
ξει ένα θωρηκτό, ένα καταδρομικό, τέσσε-
ρις φρεγάτες και τρεις κορβέτες. Τα σκάφη 
αυτά είναι εξοπλισμένα με συστήματα 
κατευθυνόμενων πυραύλων. Συνοδεύο-
νται από δύο αποβατικά σκάφη και 2 ναρ-
κοθέτιδες (τα μεγαλύτερα του ρωσικού στό-
λου). Δύο υποβρύχια με πυραύλους τύπου 
ΚΡΟΥΖ συμπληρώνουν την ρωσική ναυτική 
δύναμη.

Προετοιμασίες για εισβολή στο Ι-
ντλίμπ
Οι ρωσικές Αρχές έχουν προειδοποιήσει 
εδώ κα περίπου δύο εβδομάδες την Τουρ-
κία πως το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμ-
βρίου αναμένεται να εκτελεστεί το σχέδιο 
εισβολής των καθεστωτικών δυνάμεων 
του προέδρου Άσαντ και των Ρώσων στον 
θύλακα Ιντλίμπ που εφάπτεται με τα τουρ-
κικά σύνορα και βρίσκεται υπό τον έλεγχο 
των τζιχαντιστών και κυρίως των μαχητών 
της Αλ Νούρα (πρώην αλ Κάιντα).

Στον θύλακα αυτό έχουν καταφύγει και οι 
μαχητές που έχουν αναμείνει στον ISIS και 
διέφυγαν από τη Ράκα και από άλλες περιο-
χές τις οποίες έχει ανακαταλάβει ο καθεστω-
τικός συριακός στρατός. Το ρωσικό επιτε-
λείο έχει ξεκαθαρίσει στην Τουρκία, η οποία 
διατηρεί ακόμη και σήμερα εξαιρετικές σχέ-
σεις με τα υπολείμματα των τζιχαντιστικών 
δυνάμεων στη Συρία πως η απόφαση για τον 
έλεγχο του θύλακα Ιντλίμπ δεν επιδέχεται 
αναβολής παρά τις τουρκικές αντιρρήσεις.
Στην επιχείρηση θα συμμετέχουν και δυνά-
μεις της ιρανικής πολιτοφυλακής που δρα-
στηριοποιείται στη Συρία. Για πρώτη όμως 
φορά δήλωσαν πως θα απέχουν της επιχεί-
ρησης αυτής οι σιίτες Χεσμπολάχ του Λιβά-
νου, εξέλιξη η οποία έχει θορυβήσει τις 
ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες.
Αυτή η εξέλιξη σημαίνει πως οι εξαιρετικά 
εκπαιδευμένες σε πραγματικά θέατρα πολέ-
μου δυνάμεις της λιβανέζικης Χεμπολάχ 
ενδεχομένως να επιστρέφουν στον Λίβανο 
προκαλώντας ευνόητες ανησυχίες στον 
ισραηλινό στρατό.
Οι Αμερικανοί και οι Γάλλοι οι οποίοι βρί-
σκονται σε διασπορά πέριξ και κοντά στο 
Ιντλίμπ, απλώς παρακολουθούν τις κινή-
σεις σύμφωνα με αναφορές των υπηρεσιών 
ασφαλείας των εμπλεκομένων στη Συρία 
δυνάμεων.
Δεν αναμένεται ενεργή εμπλοκή των Αμερι-
κανών ή των Γάλλων σε αυτή την επιχείρηση 
και τουλάχιστον στην πρώτη φάση της.

Ρωσική αρμάδα στις ακτές της 
Συρίας

To Viagra συνδέεται με 19 
θανάτους σε έναν χρόνο στη 
Βρετανία 
Το Βιάγκρα, ή «μπλε χαπάκι», ή το «χάπι 
του έρωτα», έχει προσφέρει λύση σε 
πολλούς άντρες που αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα στύσης, ή άλλου είδους 
θέματα. Όμως, όπως κάθε φαρμακευ-
τικό σκεύασμα, είναι επικίνδυνο, πολύ 
δε περισσότερο όταν λαμβάνεται για 
τους λάθος λόγους και χωρίς ιατρική 
συνταγή.

Όπως ανακοίνωσαν οι βρετανικές 
αρχές, βάσει των αρχείων τους, μέσα 
σε έναν χρόνο έχουν πεθάνει τουλάχι-
στον 19 άτομα εξαιτίας του Βιάγκρα. Τα 
στοιχεία βγήκαν στην επικαιρότητα με 

αφορμή την απόφαση του βρετανικού 
οργανισμού Υγείας να ελευθερώσει το 
«μπλε χάπι» από την υποχρέωση ιατρι-
κής συνταγής για την αγορά του.

Η Βρετανία έγινε η πρώτη χώρα στον 
κόσμο που επέτρεψε την παροχή του 
χαπιού δίχως συνταγή, παρ’ ότι είναι 
γνωστοί οι κίνδυνοι.

Από τον Μάρτιο που ελευθερώθηκε η 
χορήγηση του «μπλε χαπιού», αυξήθη-
καν κατά 60% οι πωλήσεις για τα άτομα 
άνω των 18 χρόνων, καθώς για τους 
ανήλικους απαγορεύεται.
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Κάλεσμα του Σκοπιανού 
πρωθυπουργού στους πολίτες ενόψει 
του δημοψηφίσματος της 30ης 
Σεπτεμβρίου - «Ιστορική ευκαιρία για 
τη Μακεδονία», αναφέρει

Κ
άλεσμα στον λαό των Σκοπίων να 
δώσει βροντερό «παρών» και να 
ψηφίσει υπέρ της Συμφωνίας των 
Πρεσπών απηύθυνε ο Ζόραν Ζά-

εφ. Ο πρωθυπουργός των Σκοπίων, ωστό-
σο, »ξέχασε», για μία ακόμη φορά, τον το-
πικό προσδιορισμό «Βόρεια», καλώντας τον 
κόσμο να ψηφίσει για μία «ευρωπαϊκή Μα-
κεδονία».
Ο Ζόραν Ζάεφ, σε αντίθεση με όσα συμφω-
νήθηκαν στις Πρέσπες, αναφέρεται κατά 
κανόνα στη χώρα του ως «Μακεδονία», 
αποφεύγοντας την αναφορά «Βόρεια».
«Στις 30 Σεπτεμβρίου, ας πάμε για μια ευρω-
παϊκή Μακεδονία! Ας ενωθούμε για να επι-
λέξουμε ένα ασφαλές μέλ-
λον για τον εαυτό μας και τα 
παιδιά μας. Καλώ τους πολί-
τες να συμμετάσχουν σε 
αυτήν την εκστρατεία, διότι 
πρόκειται για μια ιστορική 
ευκαιρία για τη Μακεδο-
νία», ανέφερε σε ανάρτησή 
του στο Twitter ο Σκοπιανός 
πρωθυπουργός.

Ανεβαίνουν τα ποσοστά του «ναι» 
στα Σκόπια
Σε έρευνα International Republican 
Institute, αποτυπώνονται οι «αριθμοί»: 
Ποσοστό της τάξης του 57% των ερωτη-
θέντων δήλωσε ότι συμφωνεί απολύτως ή 
μερικώς με την είσοδο της ΠΓΔΜ στην Ε.Ε. 
και το ΝΑΤΟ υπό την ονομασία «Δημοκρατία 
της Βόρειας Μακεδονίας».
Οι ίδιοι, είπαν πως τα οφέλη από τη συμμε-
τοχή στους ευρωατλαντικούς θεσμούς αιτιο-
λογούν την επιλογή τους.
Από το σύνολο των ερωτηθέντων, το 49% 
απάντησε πως προτίθεται να ψηφίσει υπέρ 
της συμφωνίας των Πρεσπών. Στον αντί-
ποδα, το 22% δήλωσε ότι θα ψηφίσει κατά.
Συνολικά υπέρ της συμμετοχής της ΠΓΔΜ 
στην Ε.Ε. τάσσεται το 83% του πληθυσμού 
της χώρας. Το 77% τάσσεται υπέρ της έντα-
ξης της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ.
Και στις δύο περιπτώσεις, η υποστήριξη έχει 
ανεβεί σημαντικά από πέρυσι.
Την αποφασιστικότητα της κυβέρνησής του 
να επικρατήσει στο δημοψήφισμα της 30ής 

Σεπτεμβρίου εξέφρασε χθες και ο υπουρ-
γός Εξωτερικών της ΠΓΔΜ Νίκολα Ντιμιτρόφ 
ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέ-
σεων του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.
Λαμβάνοντας το λόγο ο ευρωβουλευτής 
της ΝΔ, Μανώλης Κεφαλογιάννης, τόνισε 
ότι «μακεδονική ταυτότητα και μακεδονική 
γλώσσα δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά 
στην Ελλάδα» και ρώτησε τον υπουργό Εξω-
τερικών της ΠΓΔΜ πώς θα ονομάζεται ο λαός 
της χώρας του, μετά τη συμφωνία της 17ης 
Ιουνίου στις Πρέσπες. «Είμαι Μακεδόνας», 
ήταν η απάντηση του Ν. Ντιμιτρόφ ο οποίος 
πρόσθεσε ότι «όταν η συμφωνία θα τεθεί 
σε ισχύ η χώρα μου θα λέγεται Δημοκρα-
τία της Βόρειας Μακεδονίας και θα είμαστε 
Μακεδόνες που θα μιλάμε τη μακεδονική 
γλώσσα». Ο Ν. Ντιμιτρόφ ανέφερε, ωστόσο, 
ότι ο όρος Μακεδόνας έχει διαφορετικές 
σημασίες και ότι και στην Ελλάδα υπάρχουν 
Μακεδόνες. Πρόσθεσε, δε, ότι υπάρχει διά-
κριση ανάμεσα στη χώρα και την περιοχή 

της Μακεδονίας και πως η 
διάκριση αυτή είναι erga 
omnes.

Ανησυχία στο Βερο-
λίνο για την έκβαση
Ακριβώς έναν μήνα πριν 
από το κρίσιμο δημοψή-
φισμα στην ΠΓΔΜ για την 
συμφωνία με την Ελλάδα, 

η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine 
Zeitung (FAZ) εστιάζει στις πολιτικές ζυμώ-
σεις στα Σκόπια. Όπως επισημαίνει ο αντα-
ποκριτής της εφημερίδας στην Αθήνα 
«παραμένει άδηλο αν το δημοψήφισμα 
θα έχει επιτυχή έκβαση. Θεωρείται βέβαια 
πιθανό ότι η πλειοψηφία των συμμετεχό-
ντων θα απαντήσει καταφατικά στο ερώ-
τημα του δημοψηφίσματος. Η αλβανική 
μειονότητα καθώς και άλλες μουσουλμα-
νικές μειονότητες, οι οποίες αποτελούν 
περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού, 
μάλλον θα εγκρίνουν τη συμφωνία. Η σλα-
βική πλειονότητα του πληθυσμού είναι μεν 
διχασμένη, ωστόσο θεωρείται σίγουρη η 
έγκρισή της κατά πλειοψηφία. Αυτό που δεν 
είναι τόσο σίγουρο είναι αν θα προκύψει το 
προβλεπόμενο από το Σύνταγμα ελάχιστο 
ποσοστό συμμετοχής, ώστε να θεωρηθεί 
έγκυρο το δημοψήφισμα. Για να γίνει αυτό, 
θα πρέπει να προσέλθει στις κάλπες τουλά-
χιστον το 50% των ψηφοφόρων. Οριακή 
υπόθεση, αν η εθνικιστική αντιπολίτευση 
αποφασίσει να μποϊκοτάρει το δημοψήφι-
σμα».

Ο Ζάεφ «ξέχασε» εντελώς το... Βόρεια: 
Πάμε για μία ευρωπαϊκή Μακεδονία 

Σ
το κέντρο του Βισμπάντεν, στην Πλα-
τεία Γερμανικής Επανένωσης, οι κάτοι-
κοι της πόλης ξαφνιάστηκαν το πρωί 
της Δευτέρας όταν αντίκρισαν ένα α-

πρόσμενο θέαμα.
Την πλατεία κοσμούσε ένα χρυσό άγαλμα του 
προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν, ύψους 4 μέτρων, με σηκωμένο το δεξί 
του χέρι, όπως ακριβώς το άγαλμα του Ιρακι-
νού δικτάτορα Σαντάμ Χουσεϊν, το οποίο έριξε 
συμβολικά ο αμερικανικός στρατός το 2003 
όταν εισέβαλε στη Βαγδάτη.
Τα φαινόμενα όμως απατούν. Το άγαλμα αυτό 
ήταν μέρος μια εικαστικής εγκατάστασης στο 
πλαίσιο της Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης του 
Βίσμπαντεν, η οποία φέτος έχει μότο «Κακά 
νέα» (Bad news). Aυτό όμως με μια πρώτη 
ματιά δεν μπορούσε να γίνει αντιληπτό από 
τους περαστικούς, με αποτέλεσμα να προκλη-
θούν ποικίλες αντιδράσεις: από έντονη δυσα-
ρέσκεια και φραστικές επιθέσεις μέχρι γκρά-
φιτι, που αποκαλούσαν τον Ερντογάν «Χίτ-
λερ». Κάποιοι οπαδοί του Τούρκου προέδρου 
από την άλλη πλευρά άρχισαν περήφανοι να 
βγάζουν σέλφι μπροστά από το άγαλμα.
Και οι τοπικές αρχές βρέθηκαν πάντως προ 
εκπλήξεως, αφού δεν γνώριζαν τίποτα για το 

επίμαχο άγαλμα, όπως αναφέρει εκπρόσω-
πος του δήμου στο γερμανικό πρακτορείο 
ειδήσεων dpa. Το άγαλμα «προκαλούσε σύγ-
χυση στους κατοίκους», σημειώνει ο ίδιος, 
κι έτσι δεν άργησε να έρθει η απόφαση του 
δήμου για την απόσυρσή του. Την Τετάρτη το 
δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να αποσύρει 
προσωρινά το άγαλμα από την κεντρική πλα-
τεία της πόλης.
Αιτιολογώντας την απόφαση αυτή οι τοπικές 
αρχές υποστηρίζουν ότι δεν ήταν ξεκάθαρο 
στον κόσμο ότι το άγαλμα εντάσσεται στο 
πλαίσιο της Μπιενάλε και αποτελεί καλλιτε-
χνικό έργο.
Από την πλευρά τους οι διοργανωτές της Μπι-
ενάλε αντιτείνουν ότι με το συγκεκριμένο 
άγαλμα και την άνευ προαναγγελίας τοπο-
θέτησή του στο κέντρο του Βισμπάντεν ήθε-
λαν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του κόσμου 
και να προκαλέσουν έναν δημόσιο διάλογο. 
«Τοποθετήσαμε εκεί το άγαλμα του Ερντογάν, 
ώστε ακριβώς να ξεκινήσει μια συζήτηση για 
τον Ερντογάν» αναφέρει στο dpa o Έρικ Λάου-
φενμπεργκ, εκπρόσωπος του δημοτικού θεά-
τρου του Βισμπάντεν, συμπληρώνοντας «σε 
μια δημοκρατία πρέπει να γίνονται δεκτές 
όλες οι απόψεις». 

Στα αζήτητα το χρυσό άγαλμα του 
Ερντογάν

Γερμανός ΥΠΕΞ: «Εκνευριστική» η 
στάση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι 
στην Ευρώπη 

Ο 
γερμανός ομοσπονδιακός υ-
πουργός Εξωτερικών Χάικο 
Μάας καταφέρθηκε τη Δευτέρα 
εκ νέου εναντίον του αμερικα-

νού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτη-
ρίζοντας «εκνευριστική» την πολιτική του 
έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Προφανώς, μας εκνευρίζει όταν ο πρό-
εδρος Τραμπ παρουσιάζει την Ευρώπη 
σαν εχθρό των ΗΠΑ, στο ίδιο επίπεδο 
με τη Ρωσία και την Κίνα, ή ακόμη όταν 
θέτει ανερυθρίαστα υπό αμφισβήτηση το 
NATO», είπε ο επικεφαλής της γερμανικής 
διπλωματίας κατά τη διάρκεια μιας εκδή-
λωσης με τη συμμετοχή ρουμάνων διπλω-
ματών στο Βουκουρέστι.
«Μοιάζει παράλογο το ότι εμείς στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε αναγκασμέ-
νοι να διερωτώμεθα πώς να αντιδρά-

σουμε στους αμερικανικούς τελωνειακούς 
δασμούς, που επιβάλλονται για λόγους 
εθνικής ασφαλείας», συνέχισε, πριν σχο-
λιάσει ότι αυτός ο «παραλογισμός» ίσως 
αποτελεί αντανάκλαση μιας νέας γεωπολι-
τικής πραγματικότητας.
Το προεκλγικό σύνθημα του Τραμπ 
««Πρώτα η Αμερική» ήταν ήχος συνα-
γερμού. Η απάντησή μας σε αυτό οφείλει 
να είναι: «Η Ευρώπη ενωμένη!», έκρινε ο 
Χάικο Μάας.
Την περασμένη εβδομάδα, ο ΥΠΕΞ της 
Γερμανίας προέτρεψε την ΕΕ να προετοι-
μαστεί για μια «νέα παγκόσμια τάξη», να 
γίνει πολύ λιγότερο εξαρτημένη από τις 
ΗΠΑ, εξωθώντας την καγκελάριο Άγγελα 
Μέρκελ να προχωρήσει στη διευκρίνιση 
ότι αυτή είναι η προσωπική άποψη του 
υπουργού.
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οικογένεια

Η 
αποτελεσματική επικοινωνία 
προϋποθέτει διάλογο και όχι 
μονόλογο. Για να υπάρχει απο-
τελεσματική επικοινωνία πρέ-

πει να υπάρχουν δύο άτομα. Οι περισ-
σότεροι από μας συμφωνούμε ότι όταν 
δεν υπάρχει καλή επικοινωνία στο γάμο 
συνήθως η σχέση εκείνη είναι καταδι-
κασμένη.
Θα ήθελα να επισημάνω μερικές κακές 
συνήθε ιε ς  κα ι  συμπεριφορέ ς  που 
συντελούν στη διακοπή της επικοινω-
νίας, και στη συνέχεια να δούμε μερι-
κούς πρακτικούς τρόπους που θα βοη-
θήσουν στην αποκατάσταση της αποτε-
λεσματικής επικοινωνίας.
Όταν είναι κάποιος «κακοσυζητητής» 
σημαίνει ότ ι μιλάει με τέτοιον τρόπο 
που  αφήνει την ουσ ία του θέματος 
χωρίς να το τακτοποιεί. Με άλλα λόγια 
κάνει τα εξής:

Αλλάζει το θέμα
«Ο κακοσυζητητής» πε τάγε ται από 
το ένα θέμα στο άλλο, και δε θέλει να 
μείνει σ το θέμα που τους απασχολεί 
ώσπου να βρεθεί μια ικανοποιητ ική 
λύση. 

Δεν είναι συγκεκριμένος/η
«Ο κακοσυζητητής» δε λέει συγκεκρι-
μένα στον/στην σύντροφό του τι είναι 
αυτό που τον ενοχλεί και τι θέλει. 

Κατηγορεί τον άλλον γ ια το 
πρόβλημα
«Ο κακοσυζητητής» κατηγορε ί  τον 
άλλον, κι έτσι εντείνει την κατάσταση 
και δημιουργεί σύγχυση. 

Κρατάει αμυντκή στάση
«Ο κακοσυζητητής» δε βλέπει το δικό 
του μέρος στο πρόβλημα, κι έτσι δεν 
αντιμετωπίζει τα θέματα άμεσα.

Παριστάνει το θύμα
«Ο κακοσυζητητής»  ενεργεί σα να είναι 
πάντα αδικημένος, χωρίς να βλέπει το 
πρόβλημα κατάματα και να αναλαμβάνει 
τις ευθύνες του. 

Συμπεριφέρεται παράλογα
«Ο κακοσυζητητής» δε δέχεται κρι-

τ ική, ρίχ νε ι  το λάθος πάν τα σ τον 
άλλον, δεν αναγνωρίζει τα λάθη του, 
και προσπαθεί να αιφν ιδιάσει τον 
άλλον αντί να βρει κάποια λύση στο 
πρόβλημα. 
Αν νομίζεις ότι ανήκεις σε κάποια από 
αυτές τις κατηγορίες, υπάρχουν μερι-
κοί πρακτικοί τρόποι που θα σε βοη-
θήσουν να έχεις καλύτερη και αποτε-
λεσματικότερη επικοινωνία με τον/την 
σύντροφό σου.
1. Να λες ξεκάθαρα τι ν ιώθεις, ποια 
ε ίναι η άποψή σου και τ ι ακριβώς 
θέλεις. Όχι, υποθέσεις, ή υπονοού-
μενα ή ασάφειες. Να λες ακριβώς αυτό 
που αισθάνεσαι. 
2 .  Μ η ν  ε π ι τ ί θ ε σ α ι  σ τ ο ν / σ τ η ν 
σύντροφό σου. Αυτό δε βοηθάει στην 
επίλυση των προβλημάτων. Να ξεκι-
νάς από το ενδεχόμενο ότι μπορεί κι οι 
δυο σας να κάνατε κάποιο λάθος που 
μπορεί να διορθωθεί.
3. Να εν τοπίζ ε ις τη συζήτηση σ το 
συγκεκριμένο πρόβλημα. Μην μετα-
τοπίζεις αλλού το βάρος. Κι αν ο άλλος 
ξεφύγει, να επαναφέρεις τη συζήτηση 
στο θέμα που σας απασχολεί με σκοπό 
να δοθεί λύση. 
4. Να ελέγχεις τα συναισθήματά σου. 
Αν ανάβεις εύκολα, καλύτερα σταμάτα 
για λίγο την κουβέντα. Διατήρησε την 
ψυχραιμία σου και μην ξεφεύγεις από 
το θέμα. 
5. Δώσε την ευκαρία στο συνομιλητή 
σου να εκφράσει τη γνώμη του. Μην 
ξεχνάς ότι ο καθένας μας μεγάλωσε 
με διαφορετικές αξίες και συνήθειες 
που επηρεάζουν τις απόψεις μας. Οι 
σκέψεις μας και η γνώμη μας πολλές 
φορές βασίζονται σ’ αυτές τις εμπει-
ρίες του παρελθόντος.
6. Να κάνεις συμφωνίες με διαπραγ-
ματεύσεις. Να κατευθύνεις τη συζή-
τηση πάντοτε σε πράγματα που συμ-
φωνείτε ή θα συμφωνήσετε γ ια να 
βρεθεί μία λύση που θα σας αρέσει και 
τους δύο. Να κάνετε συμφωνίες και να 
τις τηρείτε.
Για να υπάρχει αποτελεσματική επι-
κοινωνία χρειάζεται εξάσκηση, προ-
σπάθεια, και υπομονή γιατί αυτή είναι 
απαραίτητη γ ια μια καλή σχέση και 
έναν σταθερό γάμο.

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

Αποτελεσματική 
Επικοινωνία

To παιδί μου και εγώ
Tρόποι για να ακούμε 

λιγότερα «όχι»

Α
πό τότε που το μωρό αρχίζει να μεγα-
λώνει και να κατανοεί τον κόσμο που 
το περιβάλλει, ακούει και τη λέξη «ό-
χι»: «Όχι, μην πλησιάζεις τις πρίζες», 

«Όχι, μη βάζεις αυτό στο στόμα». Όταν αρχίζει 
να κατανοεί τη σπουδαιότητα της λέξης αυτής, 
δηλαδή περίπου στα δύο του χρόνια, τη χρησι-
μοποιεί κατά κόρον. «Θέλεις να πάμε βόλτα;», 
«Θα μαζέψεις τα παιχνίδια σου;»: Όποιες κι αν 
είναι οι επιθυμίες ή οι εντολές σας, η απάντησή 
του παραμένει σταθερή: «Όχι»! Στην ηλικία αυ-
τή, το «όχι» τού δίνει μια τρομερή δύναμη, αυτή 
της αντίδρασης, και την ψευδαίσθηση ότι είναι 
το «αφεντικό». Στην ηλικία αυτή, η άρνηση είναι 
το «όπλο» του, που άλλες φορές εκφράζεται ως 
διαμαρτυρία και άλλες ως θυμός. Συνήθως το 
«όχι» των νηπίων δεν σχετίζεται με κάποια συ-
γκεκριμένη αντίρρηση, πρόκειται για μια συνη-
θισμένη διαμάχη εξουσίας. Υπάρχει, βέβαια, 
και το «όχι» που προέρχεται από κούραση, α-
προθυμία ή βαρεμάρα.

1. Περιορίστε τα «όχι» που λέτε ε-
σείς 
Όταν εμείς οι ενήλικοι ζητάμε τη βοήθεια 
κάποιου φίλου ή κάποιου κοντινού μας προ-
σώπου, ξέρουμε συνήθως εκ των προτέρων 
αν θα μας βοηθήσει ή όχι. Και γι’ αυτό σχεδόν 
πάντα ζητάμε τη βοήθεια από άτομα που θα 
μας απαντήσουν θετικά. Τα νήπια, επειδή δεν 
έχουν αναπτύξει τη βούληση, ώστε να κρίνουν 
ποιος θα τους απαντήσει θετικά και ποιος αρνη-
τικά, διατυπώνουν απλώς τις απαιτήσεις τους. 
Επειδή, όμως, η συνηθισμένη απάντησή μας 
είναι «όχι», εκείνα -έτσι κι αλλιώς- κάνουν αυτό 
που θέλουν. Οι παιδοψυχολόγοι υποστηρίζουν 
πως το πόσο συχνά προφέρει ένα νήπιο το 
«όχι» εξαρτάται από το πόσο συχνά το ακούει. 
Βρείτε λοιπόν άλλες λέξεις για να δηλώσετε στο 
παιδί σας ότι αυτό που κάνει είναι επικίνδυνο ή 
απαγορευμένο. Για παράδειγμα, αν σκαρφα-
λώνει παντού και συνεχώς, μπορείτε -αντί για 
«όχι»- να του πείτε «στοπ»! 

2. Διατυπώστε έξυπνα τις ερωτήσεις 
σας 
Αποφύγετε να διατυπώνετε τις ερωτήσεις σας 

με τρόπο που να επιδέχονται ως απάντηση το 
«όχι». Για παράδειγμα, αντί για την ερώτηση: 
«Θέλεις να ντυθείς;», μπορείτε να πείτε: «Θα 
φορέσεις το μπλε ή το κίτρινο μπλουζάκι;», ή 
αντί για τη φράση: «Θα μαζέψεις τα παιχνίδια 
σου;», μπορείτε να πείτε: «Θα ξεκινήσεις με 
το να μαζεύεις τα μεγάλα παιχνίδια σήμερα 
ή τα μικρά;». Έτσι, θα διαπιστώσετε πως το 
παιδί θα γίνει πολύ πιο συνεργάσιμο. 

3. Εμπνεύστε του εμπιστοσύνη
 Μην παραλείπετε να του δείχνετε ότι μπορεί 
πάντα να βασίζεται στις συμβουλές σας. Φρο-
ντίστε να το επαινείτε κάθε φορά που επιδει-
κνύει διάθεση συνεργασίας και δώστε του τη 
δυνατότητα να παίρνει κι αυτό αποφάσεις, 
δείχνοντας εμπιστοσύνη στις ικανότητές του. 

4. Κάντε το να νιώσει ασφάλεια 
Τα παιδιά απαιτούν από τους ενηλίκους ένα 
σαφή προσανατολισμό. Μόνο όταν οι γονείς 
διατυπώνουν σαφείς κανόνες και αναλαμβά-
νουν τις ευθύνες τους, τα παιδιά καταλαβαί-
νουν τι πρέπει να κάνουν. Γι’ αυτά, πρέπει να 
είναι κάθε φορά ξεκάθαρο σε ποια θέματα οι 
γονείς τους μπορεί και να αλλάξουν γνώμη 
και σε ποια δεν το συζητούν καν.

5. Μείνετε συνεπείς
 Οι γονείς κατορθώνουν να γίνουν πιο πειστι-
κοί όταν οι πράξεις τους είναι συνεπείς προς 
τα λόγια τους. Γι’ αυτόν το λόγο, μην απαιτείτε 
μονάχα από το παιδί σας να συμπεριφέρεται 
σωστά, δείξτε του κι εσείς με το παράδειγμά 
σας πώς να το κάνει.

6. Δείξτε ευελιξία
Η συνέπεια σε καμιά περίπτωση δεν σημαί-
νει ότι οι γονείς θα πρέπει να τηρούν για χρό-
νια τους ίδιους κανόνες. Τα παιδιά αναπτύσ-
σονται εξαιρετικά γρήγορα, με αποτέλεσμα 
κανόνες που σήμερα φαίνονται λογικοί, 
αύριο να μην έχουν νόημα ύπαρξης. Τροπο-
ποιήστε τους οικογενειακούς κανόνες ανά-
λογα με την ηλικία του και αρχίστε σιγά-σιγά 
να του δείχνετε όλο και μεγαλύτερη εμπιστο-
σύνη. 
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Λ
έ νε πώς το  καλό 
πρωινό μπορεί να 
φτιάξει όλη την μέ-
ρα αλλά ένα κακό 

πρωινό μπορεί να την χαλά-
σει. Οι τροφές γ ια πρωινό 
που επιλέγεις είναι καταλυ-
τικές, γ ιατί όλα καταλήγουν 
σ τα επίπεδα ενέργειας που 
έχουμε όλη μέρα. Έτσι όσο 
χειρότερες ε ίναι οι τροφές 
που τρως το πρωί τόσο πιο 
αδύναμη θα είσαι όλη μέρα.
Η κυρίαρχη άποψη είναι πώς 
το πρωινό μας είναι το σημα-
ντικότερο γεύμα της ημέρας 
γιατί εκτός από ενέργεια και 
βιταμίνες, μπορεί να μειώ-
σει τις λιγούρες και εν τέλει 
να βοηθήσει σ το αδυνάτ ι-
σμα! Αυτό κατά τους ειδικούς 
μπορεί να γίνει αν περιέχει 
πρωτεΐνη, φυτικές ίνες, 
ξηρούς καρπούς κα ι 
φρούτα όπως το αβο-
κάντο.
Οι χε ιρότερες τρο-
φές που επιλέγεις 
για πρωινό!

Τα λευκά αρ-
τοποιήματα
Το αλεύρι που χρησι-
μοποιείται σ την παρα-
σκευή του λευκού 
ψ ω μ ιού  κα ι  τ ων 
α ρ τ ο π ο ι η μ ά τ ω ν 
γ ε ν ι κά  π ρ ο σ φ έ -
ρ ε ι  μ ό ν ο  θ ε ρμ ί -
δε ς και υδατάνθρα-
κες. Αυτό σημαίνει πώς 
έχουν υψηλό γλυκαι-
μικό δείκτη. Αντί να 
κάνεις αυτή την επι-
λογή μπορείς να επι-
λέξεις αρτοποιήματα 
ολικής άλεσης που θα 
σου δώσουν όλα όσα 
χρειάζεσαι για να ξεκινή-
σεις τη μέρα σου.

Τα γλυκά δημητριακά
Τα δημητριακά που έ χε ις 
αγοράσει γιατί είναι πεντα-
νόσ τ ιμα μπορε ί  να ε ίνα ι 
βόμβες ζάχαρης! Αν βιαστείς 
να σκεφτείς ότι το κουτί λέει 

πώς ε ίναι ολικής άλεσης, 
κοίτα τα συστατικά στο κουτί 
και αν σ την πρώτη θέση 
είναι η ζάχαρη σπεύσε να τα 
αντικαταστήσεις με βρώμη 
και μέλι. Δες επίσης 3 σημά-
δια που σου δε ίχνουν αν 
καταναλώνεις αρκετές φυτι-
κές ίνες

Το light γιαούρτι με 
φρούτα
Επιφανειακά φαίνεται πώς 
είναι μία υγιεινή επιλογή. Η 
αλήθεια είναι πώς αυτό το 
γεύμα είναι γεμάτο φρου-
κ τόζη και χωρίς καθόλου 
λίπος από το γιαούρτι. Έτσι 
το σώμα σου θα το μεταβο-
λίσει γρήγορα και θα πεινά-
σεις πολύ γρήγορα. Προτί-
μησε ελληνικό σ τραγγισ τό 

γιαούρτι με λίγα λιπαρά 
κα ι  πρόσ θεσε ολικής 
άλεσης δημητριακά και 
μούρα.

Τα γλυκά
Είτε είναι κρουασάν 

είτε ντόνατς το μόνο που 
π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν  σ τ ο ν 

οργανισμό σου είναι 
μία σ τ ιγμιαία από-
λαυση. Είναι γεμάτα 

ζάχαρη και περιτ τές 
θερμίδες και δεν έχουν 

φυτικές ίνες ή πρωτεΐνη. 
Έτσι μέχρι το μεσημέρι 

θα πεινάσεις πολύ και 
θα έ χε ις ήδη πάρε ι 
πολλές θερμίδες.

Ο καφές
Η αλήθεια είναι πώς πολ-

λές φορές δεν πεινάμε 
το πρωί και πώς χωρίς 
καφέ δεν μπορούμε να 

ξυπνήσουμε. Αυτός δεν 
ε ίναι  λόγος να πίνουμε 

μόνο καφέ το πρωί. Ξεκίνα 
να τρως μία φρυγανιά ολι-
κής με μία φέτα γαλοπούλα 
ή τυρί και πιες και ένα φλι-
τζάνι καφέ ή τσάι. Έτσι θα 
πάρεις την απαραίτητη ενέρ-
γεια και δεν θα πεινάσεις 
αμέσως.

Δ
ιώξτε μακριά τις πιτζάμες, διότι αρκετές μελέτες και έρευ-
νες δείχνουν, ό,τι όταν κοιμάστε γυμνές, θα μπορούσε να 
είναι πραγματικά ευεργετικό για την υγεία σας. Διαβάστε 
μερικούς λόγους για τους οποίους θα πρέπει να κοιμάστε 

χωρίς ρούχα.
Η θερμοκρασία του σώματος επηρεάζει τον ύπνο. Μια μελέτη του 
2000 διαπίστωσε, ότι για να ξεκινήσει η διαδικασία του ύπνου, παί-
ζει σημαντικό ρόλο και η θερμοκρασία που έχει το σώμα σας. Άρα, 
ένας λόγος της αϋπνίας μπορεί να είναι ότι το σώμα σας έχει πιο υψη-
λές θερμοκρασίες, όταν πέφτετε να κοιμηθείτε, από τις φυσιολογικές.
Μια έρευνα του 2014 από τους Βρετανούς διαπίστωσε ότι το 57% των 
ατόμων που κοιμήθηκαν γυμνοί, ανέφεραν, ότι ήταν πιο ευτυχισμέ-
νοι στη σχέση τους. Ενώ όσοι κοιμήθηκαν με πιτζάμες δεν ανέφεραν 
καμία αλλαγή, όσο αφορά τα συναισθήματα τους προς το έτερο τους 
ήμισυ.
Μια μελέτη έχει διαπιστώσει, ότι όταν το δέρμα δεν είναι σε επαφή 
με συνθετικά, κατά τη διάρκεια του ύπνου, αυξάνονται τα επίπεδα της 
οξυτοκίνης. Η οξυτοκίνη είναι μια ορμόνη που επηρεάζει θετικά την 
ερωτική διάθεση αλλά και γενικότερα τις σχέσεις σας με τους άλλους 
ανθρώπους. Επίσης, έρευνες υποστηρίζουν ότι η οξυτοκίνη μειώνει 
τη λειτουργία του κέντρου φόβου του εγκεφάλου.
Ένα υπερβολικά ζεστό περιβάλλον θα μπορούσε να αποτελέσει έδαφος 
για την ανάπτυξη των βακτηρίων στην περιοχή του κόλπου. Αν όμως 
κοιμάστε χωρίς πιτζάμες τότε βοηθάτε στη πρόληψη των λοιμώξεων.
Αποκτάτε αυτοπεποίθηση. Όταν κοιμάστε χωρίς ρούχα μπορεί να 
νιώθετε στην αρχή εκτεθειμένες, όμως, με τον καιρό θα αρχίσετε να 
νιώθετε άνετα με το σώμα σας και αυτό θα φανεί και στους γύρω σας.

Ο 
σκελετός «χτίζεται» 
κατά βάση στα χρόνια 
της εφηβείας, ωστόσο 
σε όλες τις φάσεις της 

ζωής μας μπορούμε να λάβουμε 
μέτρα προστασίας των οστών και 
μείωσης του κινδύνου σοβαρών 
σκελετικών παθήσεων όπως η ο-
στεοπόρωση.
1. Επαρκής πρόσληψη ασβε-
στίου: Η συνιστώμενη ημερήσια 
πρόσληψη ασβεστίου κυμαίνεται 
από 700 έως 1.000 mg. Τα κορί-
τσια στην εφηβεία, οι αθλητές, τα 
άτομα με δυσανεξία στη λακτόζη 
και οι γυναίκες μετά την εμμηνό-
παυση συχνά χρειάζονται ενί-
σχυση της πρόσληψης ασβεστίου 
μέσω συμπληρώματος, καθώς 
οι ανάγκες του οργανισμού τους 
στο μέταλλο είναι αυξημένες και 
δυσκολεύονται να τις καλύψουν 
μόνο μέσω της διατροφής τους.
2. Ισορροπημένη διατροφή: Τα 
γαλακτοκομικά φημίζονται για 
την περιεκτικότητά τους σε ασβέ-
στιο, ωστόσο το θρεπτικό συστα-
τικό βρίσκεται σε μεγάλη ποικι-
λία τροφών, όπως το τόφου, ο 
σολομός, η βρόμη, οι σαρδέλες 
και τα ρεβίθια. Αρκετό ασβέστιο 
δίνουν επίσης τα λαχανικά με 
πράσινο και κίτρινο χρώμα. Ιδι-
αίτερη προσοχή χρειάζεται όσον 
αφορά το σπανάκι, καθώς το 
οξαλικό οξύ που περιέχει εμπο-
δίζει την αποτελεσματική απορ-
ρόφηση του ασβεστίου από τον 
οργανισμό.
3. Παρακολούθηση των επιπέ-
δων βιταμίνης D: Η βιταμίνη D 
προωθεί την απορρόφηση του 
ασβεστίου. Ο οργανισμός μας 
συνθέτει φυσικά τη βιταμίνη 
D όταν το δέρμα εκτίθεται στην 
ηλιακή ακτινοβολία, ενώ σε ένα 
ποσοστό περίπου 10% τη βιτα-
μίνη D τη λαμβάνουμε από τρο-
φές όπως το αυγό, τα μανιτάρια 
και τα λιπαρά ψάρια.
4. Σωματική άσκηση: Το τρέξιμο, 
το ζωηρό περπάτημα, οι ασκή-
σεις με βάρη και η γιόγκα είναι 
μερικές από τις μορφές άσκησης 
με αποδεδειγμένα οφέλη για τη 
σκελετική υγεία. Σύμφωνα με 
επιστημονική μελέτη στην οποία 
συμμετείχαν 75.000 δρομείς, 
το τρέξιμο συνδέεται με έως και 
50% μικρότερο κίνδυνο εκδήλω-
σης αρθρίτιδας.

4 τρόποι να 
διατηρήσετε τα 
οστά σας δυνατά Γιατί πρέπει να κοιμόμαστε 

γυμνοί

Οι 5 χειρότερες τροφές 
για πρωινό που μπορεί να 
επιλέγεις!

υγεία

Ε
ίσαι τύπος ανθρώπου 
που βαριέται να κου-
νήσει το πόδι του έστω 
και λίγο; Που έχεις να 

κάνεις γυμναστική από την 
τρίτη λυκείου;

Αρχικά, κακώς. Πολύ κακώς. 
Αλλά να ξέρεις πως ποτέ δεν 
είναι αργά. Κι αν πιστεύεις ότι 
δεν υπάρχει τίποτα να μπορεί 
να σε παρακινήσει να κάνεις 
γυμναστική, τότε κάνεις λάθος. 
Αν επίσης ταυτίζεις τη λέξη με 
τόνους ιδρώτα και καθημε-
ρινή άσκηση, τότε πάλι κάνεις 
λάθος.

Το καθημερινό και έντονο δεν 
είναι για όλους. Όμως ο καθέ-
νας ξέρει τα όρια του και το 
μέτρο του. Ακόμα και μία ώρα 
την εβδομάδα είναι ένα σημα-

ντικό μαξιλαράκι.

Ίσως σκέφτεσαι ότι μία ίσον 
καμία. Για να σταματήσεις να 
σκέφτεσαι έτσι μάθε ότι ακόμα 
και αυτή η μία ώρα μπορεί να 
αποδειχθεί σωτήρια για την 
υγεία σου. Τίνι τρόπω; Στην 
έρευνα - πρώτη φορά που 
γίνεται για τέτοιου είδους 
μεταβολικό σύνδρομο - του 
Radboud University Medical 
Centre της Ολλανδίας αποδει-
κνύεται ότι η μία ώρα είναι 
τόσο ουσιαστική ώστε να μει-
ώσει κατά 29% την πιθανότητα 
να αποκτήσεις διαβήτη τύπου 
2, υψηλή πίεση και παχυσαρ-
κία.

Ω, ναι. Φαίνεται τόσο λίγη 
ώρα, αλλά βλέπεις τι αποτέλε-
σμα μπορεί να έχει.

Μια ώρα άσκηση την εβδομάδα 
τον διαβήτη κάνει πέρα
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Σ
το μέσον ενός ξέφρενου πάρτυ βρί-
σκεις μερικές φορές την πιο ήρεμη 
στιγμή της ζωής σου. Χαλαρώνεις α-
πό την καθημερινότητα, γελάς, χο-

ρεύεις, συζητάς, και για μερικές ώρες δεν 
εργάζεσαι και δεν κάνεις σχέδια για το μέλ-
λον. Η υπερένταση των υποχρεώσεων α-
ποδεσμεύεται όπως και με άλλες μορφές 
διασκέδασης στη ζωή: Ερωτας, συζήτηση 
με φίλους, παιχνίδι με τα παιδιά, τραγούδι, 
γυμναστική – ό,τι δίνει χαρά στους ανθρώ-
πους. Ομως οι  βραδυές ξεφαντώματος συ-
νήθως προσφέρουν ιδιαίτερη ικανοποίηση. 
Εκείνο το βράδυ χοροπηδούσα και ...κοπα-
νιόμουν μέχρι που έγινα μούσκεμα στον ι-
δρώτα, μύριζα καπνό από τα τσιγάρα των 
γύρω μου και οι αστράγαλοί μου πονούσαν 
από το χορό. Ηταν από εκείνες τις νύχτες 
που θα θυμάμαι και δεν χρειζόμουν ποτό 
για να είμαι κεφάτη!
  Ο φιλόσοφος Πλάτων πίστευε ότι αν πίνεις 
μετρημένα ενώ διασκεδάζεις, ενισχύεις 
μια μορφή αυτο-αποκάλυψης. Στον διά-
λογο Οι Νόμοι, είπε ότι το ποτό εκθέτει τον 
αληθινό χαρακτήρα αυτού που πίνει, εντεί-
νοντας τις συγκινήσεις, ενώ απογυμνώ-
νει από λογική και αυτοέλεγχο. Ο Πλάτων 
αφιέρωσε μεγάλη διανοητική προσπάθεια 
στην ιδέα του για την ελεγχόμενη κατανά-
λωση ποτού. Σ’έναν από τους πιο περίφη-
μους διαλόγους, Το Συμπόσιο, η διήγηση 
περιστρέφεται γύρω από τον Σωκράτη και 
τους άλλους συμμετέχοντες που συζητούν 
για τον Ερωτα ή την αγάπη ενώ διασκεδά-
ζουν. Ο Πλάτων πίστευε ότι σ’ένα συμπό-
σιο πρέπει να υπάρχει περιοριστικός έλεγ-
χος που θα κρατάει τους συμμετέχοντες στο 
δρόμο προς την προσωπική τους εσωτερική 
εξέλιξη.
  Δεν είναι κακό να φέρεσαι τρελλά πότε - 
πότε. Είναι τόσο διασκεδαστικό! Μπορεί 
να τρομάξεις με τον εαυτό σου όταν καταρ-
ρίπτεις τις απαγορεύσεις σου και εκφράζεις 
την προσωπικότητά σου, ακόμα και εκστα-
τική ή ψυχωτική, όμως είναι απίστευτα 
καθαρτικό. Περνάμε πολύ καιρό χαμογε-
λώντας ψεύτικα και δείχνοντας το πρόσωπο 
που αρέσει στους άλλους όταν θα προτι-
μούσαμε να ξεφωνήσουμε, να χασμουρη-
θούμε ή να ...κλωτσήσουμε. Οταν καταπί-
νουμε τις επιθυμίες μας για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα συνήθως μας συνοδεύει μια 
αόριστη ανησυχία για οτιδήποτε. Η Holly 
στο Breakfast at Tiffany’s γιατρευόταν στις 
αφόρητες μέρες πηγαίνοντας στο Tiffany 
& Co. Προτιμώ, όπως και πολλοί άλλοι, να 
διασκεδάζω, κι όχι με απλό, αλλά με ακραίο 
τρόπο: Σαν έκρηξη, μια συγκέντρωση 
όπου όλοι μιλούν μεγαλόφωνα, χορεύουν 
ή κάνουν παιδιάστικες τρέλλες. Τις περισ-
σότερες φορές δεν πίνω καθόλου αλκοόλ 
και συνήθως οι άνθρωποι παρεξηγούν τη 
νηφαλιότητά μου. Νομίζουν ότι δεν διασκε-
δάζω πραγματικά επειδή πίνω σόδα! 
  Είναι καθιερωμένο όταν βρίσκεσαι με 
χαρούμενη παρέα να πίνεις, γι’αυτό μερι-
κοί υποθέτουν ότι κάτι δεν πάει καλά με 
μένα επειδή δεν πίνω. Δεν καταλαβαίνω 
γιατί πρέπει να κρατάω ένα ποτό στο χέρι 
μου για να με αποδέχονται και να πιστεύ-

ουν ότι νιώθω ευχάριστα. Ισως θεωρεί-
ται ότι είναι ελκυστικό να πίνεις και γι’αυτό 
το ποτό γίνεται επιτακτικό συμπλήρωμα. 
Οι διαφημιστικές εκστρατείες συνεργούν 
σ’αυτήν την αντίληψη. Πίνοντας προσδι-
ορίζεις και εκφράζεις την ταυτότητά σου, 
όπως συμβαίνει με τα ρούχα που επιλέγεις. 
Απέχοντας με εγκράτεια είναι σα να κρα-
τάς μυστική την ταυτότητά σου. Σε ρωτάνε 
μήπως παίρνεις φάρμακο που έρχεται σε 
αλληλεπίδραση με το ποτό και γι αυτό το 
αποφεύγεις. Οταν δεν ανήκεις σ’αυτή την 
κατηγορία μπερδεύονται. Νομίζουν ότι 
θα τους κρίνεις και δημιουργείται ένταση. 
Αντιδρούν σα να προσπαθείς σκόπιμα να 
τους κάνεις να νιώσουν άβολα. Η ακόμη 
χειρότερα ότι προσπαθείς να επιδείξεις 
την αυτοσυγκράτησή σου. Εμαθα να έχω 
υπομονή. Επίσης έμαθα να λέω ...ψέμματα: 
Είναι πιο εύκολο να λες ότι δεν μπορείς 
να πιείς επειδή πήρες φάρμακο. Τότε δεν 
συνεχίζουν τις ερωτήσεις επειδή υποθέ-
τουν ότι κάποτε έπινες και θά ήθελες και 
τώρα να πιείς αλλά δεν μπορείς!
  Τελευταία φορά που πήγα σε πάρτυ όπου 
το αλκοόλ έρεε άφθονο οι καλεσμένοι 
μεθούσαν με χάρη ενώ μεταμορφώνο-
νταν από τρυφεροί γονείς σε μάγκες του 
πεζοδρομίου πριν ακόμη σταματήσουν 
το φαγητό. Μιλούσαν δυνατά μεταξύ τους 
και συναγωνίζονταν ποιός θα κάνει την 
πιο συνταρακτική αποκάλυψη. Αυτό το 
πάρτυ ήταν τεράστια αποτυχία σύμφωνα 
με την Πλατωνική άποψη. Μετά τον Freud, 
την Oprah, και τον Bachelor δεν χρειάζεται 
κανείς αλκοόλ για ν’αποκαλύψει τα εσώ-
ψυχά του χωρίς ντροπή. Γι’αυτό όλοι εμείς 
οι αποκαλούμενοι ενήλικες, που περάσαμε 
ξέφρενες διασκεδάσεις στη νεανική ηλικία, 
τότε που μαθαίναμε τα όριά μας μετασχη-
ματίζοντας τους εαυτούς μας από θηρία σε 
πλήρως κοινωνικά όντα, στα περιστασιακά 

ξεφαντώματα καλό θα είναι να βγάζουμε 
λίγο μόνο από εκείνη την εσωτερική θηριω-
δία. Εξ’άλλου μπορείς να είσαι το επίκεντρο 

της διασκέδασης χωρίς ένα ποτό στο χέρι.
 www.raniamesiskli.com                

www.youtube.com/user/MadonnaRania
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ιστορίες

T
α φώτα της Τρούμπας «έσβησαν» τον 
Σεπτέμβριο του 1967 με τη Χούντα και 
το Δήμαρχο Αριστείδη Σκυλίτση. Ας τα 
ανάψουμε και πάλι, μέσα από αυτό το 

άρθρο αφού φέτος συμπληρώνονται 51 χρόνια 
από το «σφράγισμα» της περίφημης και κακό-
φημης Τρούμπας, της περιοχής του Πειραιά η 
οποία εκτεινόταν κυρίως ανάμεσα στις οδούς 
Φίλωνος και Νοταρά, στο λιμάνι του Πειραιά.
Με δυο ταινίες , τη «Λόλα» και τα «Κόκκινα 
Φανάρια» που αποτέλεσαν ύμνο στο περιθώ-
ριο και τα κορίτσια του πληρωμένου έρωτα, 
η φημισμένη Τρούμπα αποθεώθηκε από τον 
κινηματογράφο. Μάλιστα, η αείμνηστη Τζένη 
Καρέζη, έφθασε μέχρι της Κάννες με το ρόλο 
της στα «Κόκκινα Φανάρια» ενώ ο τεράστιος 
Νίκος Κούρκουλος έγινε το σύμβολο του μάγκα 
της πιάτσας, που ήταν λεβέντης με μπέσα και 
λεβεντιά αν και «πρώτο μαχαίρι». Ήταν ο περί-
φημος διάλογός του με τον Σπύρο Καλογήρου, 
από τον οποίο έμεινε η ατάκα «Είναι πολλά τα 
λεφτά Άρη», εννοώντας την αμοιβή του Καλο-
γήρου από έναν ιδιοκτήτη καμπαρέ ( Διονύσης 
Παπαγιαννόπουλος) προκειμένου να σκοτώ-
σει το Νίκο Κούρκουλο που δεν τον ήθελε στα 
πόδια του.
Ο τραγουδιστής Ηλίας Κλωναρίδης, σε συνέ-
ντευξή του αναφερόμενος στα κατά τα λοιπά 
περιθωριακά καμπαρέ της περιοχής είχε πει 
πως «Τα μαγαζιά εκεί, ήταν τα μόνα στα οποία 
ήταν σίγουρο ότι δεν θα χάσεις μεροκάματο.»

Η ιστορία
«Κάθε κοπέλα που ζούσε από την πορνεία, 
έκρυβε και μια τραγική ιστορία. Τόσο κλισέ, 
αλλά τόσο αληθινή»
Μέχρι τη δεκαετία του 40, οι οίκοι ανοχής, 
λειτουργούσαν στη Δραπετσώνα και μάλιστα 
υπο την επίβλεψη του κράτους. Ήταν τα περί-
φημα «Βούρλα» τα οποία έκλεισαν και με 
αυτόν τον τρόπο, η πορνεία αποκρατικοποιή-
θηκε. Τα καμπαρέ ως καταστήματα, προϋπήρ-
χαν στην Τρούμπα, οπότε, εκεί μεταφέρθηκαν 
και τα πορνεία, κυρίως δε στην οδό Νοταρά. Το 
όνομά της, η Τρούμπα, το πήρε από την τρόμπα, 
η οποία υπήρχε στην περιοχή κι έδινε νερό στα 
καράβια του εμπορικού και του βασιλικού ναυ-
τικού. Παραφράστηκε, κι απέκτησε το όνομα 
που την έκανε θρύλο.
«Η Μπέμπα, ήταν η εξειδικευμένη πόρνη που 
αναλάμβανε να μάθει τα μυστικά του έρωτα 
στα αγόρια των εξατάξιων γυμνασίων. Είχε τον 
τρόπο της. Ήταν το όνομα στο οποίο οι πατε-
ράδες έφερναν τους γιούς τους για να γίνουν 
άντρες. Οι μισοί περίμεναν να βάλουν τα αγόρια 
μέσα κάνοντας τσιγάρο κι οι άλλοι μισοί περίμε-
ναν να βγει ο γιος τους έξω, άντρας πλέον»

Οι «δηλωμένες» και οι «καλντεριμι-
τζούδες»
Στην περιοχή ήταν δηλωμένες στην αστυνο-
μία και είχαν χαρτιά περίπου 500 γυναίκες. Για 
να μπορέσει μια κοπέλα να εργαστεί νόμιμα 
ως πόρνη έπρεπε να είχε κλείσει τα 21 της χρό-
νια. Υπήρχαν όμως πολλές αδήλωτες οι λεγό-
μενες «καλντεριμιτζούδες». Αυτές είχαν και τα 
«τραβήγματα» με την αστυνομία. Συνήθως οι 
συλλήψεις τους περνούσαν τρία στάδια: Την 
πρώτη φορά, τους γινόταν μια επίπληξη και 
τους δινόταν μια τύπου συμβουλή ( η αστυνο-
μία τις παρότρυνε να αλλάξουν δουλειά λέγο-
ντάς τους ότι αξίζουν κάτι καλύτερο). Τη δεύ-

τερη φορά, τις απειλούσαν ότι θα τις δήλω-
ναν και θα γίνονταν επισήμως ιερόδουλες. Την 
τρίτη φορά, απλά το έπρατταν, δηλαδή τους 
έβγαζαν χαρτιά και ήταν πλέον πόρνες και με 
τη «βούλα», ενώ ήταν υποχρεωμένες να περ-
νούν και από γιατρούς. Οι περισσότερες από 
αυτές τις γυναίκες, ήταν «θύματα» του έρωτα 
που έτρεφαν για κάποιον επιτήδειο νταβατζή, 
ο οποίος τους πούλαγε έρωτα και έπειτα, συνε-
χίζοντας το παραμύθι, τις εξέδιδε συστηματικά. 
Στο τέλος , κατέληγαν πληγωμένες να εργάζο-
νται στα σπίτια με τα κόκκινα φανάρια, αλλά δεν 
έλειψαν και οι επιθέσεις εκδίκησης με βιτριόλι, 
όταν πια το μυαλό τους από τη μια καθάριζε και 
καταλάβαιναν την κοροϊδία, από την άλλη όμως 
θόλωνε και ήθελε να καταστρέψει τον προα-
γωγό τους…Σχεδόν δε όλες, ήταν θύματα αδί-
στακτων σωματεμπόρων και είχαν έρθει από 
την επαρχία. Τα κορίτσια στη δουλειά, δε χρη-
σιμοποιούσαν το όνομά τους, αλλά ψευδώνυμα 
και μάλιστα δισύλλαβα : Η Μπεμπα, η Σούζι , η 
Νταίζη κ.λ.π…

Τα «χρυσά» ενοίκια στην Τρούμπα 
και η άνθιση των μπορντέλων
Η πρώτη γυναίκα υπουργός της Ελλάδος, η Λίνα 
Τσαλδάρη κατέθεσε νόμο ο οποίος απαγόρευε 
στους οίκους ανοχής να εκδίδουν περισσότε-
ρες από δυο γυναίκες ο καθένας. Σκοπός της 
υπουργού ήταν να καταπολεμήσει την εκμετάλ-
λευση από τις λεγόμενες «μαντάμ», τις τσατσά-
δες οι οποίες εκμεταλλεύονταν τις ιερόδουλες. 
Με αυτόν τον τρόπο τα σπίτια πολλαπλασιάστη-
καν με αστραπιαίο ρυθμό. Λέγεται ότι το πρώτο 
σπίτι που νοικιάστηκε στην Τρούμπα για αυτό 
τον σκοπό ήταν ενός ιερέα και μάλιστα είχε τόσο 
υψηλό ενοίκιο, που όλοι όσοι διέθεταν ακίνητα 
στην περιοχή έσπευσαν να τα νοικιάσουν στις 
εργαζόμενες στο σεξ. Οι μόνιμοι δε κάτοικοι 
της περιοχής, επειδή ήταν πλέον γείτονες με τα 
μπορντέλα, αναγκάζονταν να βάζουν χαρτί έξω 
από το σπίτι τους και να διευκρινίζουν ότι μέσα, 
ζούσε οικογένεια ώστε να μη μπερδεύονται οι 
πελάτες και ενοχλούν τους απλούς πολίτες. Τα 
ωράρια, ήταν συγκεκριμένα : Τα σπίτια δού-
λευαν δώδεκα ώρες, από τις δέκα το πρωί μέχρι 
τις δέκα το βράδυ. Το χρήμα που γυρνούσε ήταν 
πολύ, αλλά έμπαινε μέσα στις τσέπες των γυναι-
κών που «πατρονάριζαν» το μαγαζί, κι όχι στις 

τσέπες των ιερόδουλων οι οποίες πλήρωναν 
ενοίκιο ακόμη και για το δωμάτιο στο οποίο 
έμεναν και δούλευαν.
« Πολλές γυναίκες της Τρούμπας είχαν παιδιά, 
τα οποία τα έκρυβαν. Αφενός ντρέπονταν να το 
πουν στα παιδιά τους κι αφετέρου, η μητρότητα 
αφαιρούσε και πόντους από το σεξουαλικό 
τους προφίλ. Κάποια δε, είχε τόση αξιοπρέπεια 
και έκρυβε τόση αγάπη για το παιδί της, που το 
είχε έγκλειστο σε κολλέγιο στην Ελβετία»

Κορίτσια ο στόλος !
«Καλώς τα ναυτάκια τα ζουμπουρλού-
δικα» ήθελε να μάθουν να λένε στα αγγλικά η 
πατρόνα Άννα Καλουτά στην ταινία «Καλως 
ήλθε το δολάριο» τα κορίτσια του καμπαρέ 
της και όχι «ο κήπος είναι ανθηρός» που τους 
μάθαινε ο μάλλον άβγαλτος καθηγητής ξένων 
γλωσσών Γιώργος Κωνσταντίνου. Προφανώς 
και είχε το λόγο της.
Η μεγάλη γιορτή της Τρούμπας, ήταν η άφιξη 
του 6ου Αμερικανικού Στόλου. Τα κορί-
τσια φορούσαν τα καλά τους, το αλκοόλ έρεε 
άφθονο και τα « Αμερικανάκια» ξόδευαν τα 
περιβόητα δολάριά τους, τα οποία για κεί-
νους μπορεί να μην ήταν τίποτα, για την φτωχή 
Ελλάδα όμως ήταν πραγματικά πολύτιμα. Όλοι 
οι ναύτες άκουγαν στο όνομα «boy» ενώ σπά-
νια τους αποκαλούσαν και Τζόνι. Σημασία δεν 
είχε το όνομα, αλλά το να χορεύουν με τα κορί-
τσια το Mambo number 5 και να κάνουν σεξ. 
Oι κράχτες τους περίμεναν στο λιμάνι και τους 
οδηγούσαν στα καμπαρέ. Οι διερμηνείς, απα-
ραίτητοι και ψυχολόγοι! Έκοβαν τον πελάτη 
και ανάλογα με το βαλάντιό του, τον πάσαραν 
στην κατάλληλη γυναίκα. Μάλιστα, τις ημέρες 
που ο στόλος έφθανε στον Πειραιά, οι πόρνες 
πολλαπλασιάζονταν. Ακόμη και απλές υπηρέ-
τριες κατέβαιναν στην Τρούμπα για να κάνουν 
καλά μεροκάματα. Από την τόσο μεγάλη εκμε-
τάλλευση που έριχναν στους ναύτες, βγήκε η 
φράση « Σε έπιασε Αμερικανάκι». Ακριβώς 
αντίθετα, ήταν τα πράγματα με τους Σοβιετι-
κούς. Συνοδεία τους έβγαζαν με τις λάντζες, 
συνοδεία τους γύρναγαν.
«Η Τρούμπα ήταν μια τεραστια κερδοφόρα επι-
χείρηση. Το να κυκλοφορήσει ένας απλός πελά-
της στη Νοταρά και στη Φίλωνος δεν ήταν επι-
κίνδυνο και οι ίδιες οι ιερόδουλες έδιναν καρα-

μέλες στα πιτσιρίκια που έπαιζαν στις αυλές και 
στα στενά της περιοχής»

Το κλιμάκιο ελέγχου αφροδισίων 
νοσημάτων
Συχνά, επισκεπτόταν τους οίκους ανοχής ένα 
κλιμάκιο αξιολόγησης και ελέγχου της υγείας 
των ιερόδουλων. Όσες από αυτές έπασχαν από 
κάποιο αφροδίσιο νόσημα, δε μπορούσαν να 
εργαστούν πλέον. Όλες μαζί, τις επιβίβαζαν 
στην καρότσα από ένα καμιόνι και τις πήγαι-
ναν ομαδικώς στο νοσοκομείο Ανδρέας Συγ-
γρός. Η ντροπή και ο εξευτελισμός τους ήταν 
τέτοιος που οδύρονταν , έκλαιγαν και ούρ-
λιαζαν πάνω στο φορτηγό με τόσο δραματικό 
τρόπο, που αυτόπτες μάρτυρες έχουν δηλώ-
σει πως το θέαμα ήταν σπαρακτικό. Στην οδό 
Νοταρά, υπήρχαν πολλά ιατρεία αφροδισιο-
λόγων. Κάποιο από αυτά δε, ήταν «μαϊμού», 
το είχε η λεγόμενη «Γιαννού» ενας ομοφυλό-
φιλος πρώην νοσοκόμος που συνεργαζόταν 
με ένα γιατρό, ο οποίος όμως δεν βρισκόταν 
ο ίδιος στο χώρο. Η αξιολόγηση από τους για-
τρούς, γινόταν κάθε Δευτέρα, για να ξεκινήσει 
μια καλή εβδομάδα και τα κορίτσια να μπορέ-
σουν να εργαστούν χωρίς φόβο αλλά σίγουρα 
με πολύ πάθος.
«Το αποκούμπι των κοριτσιών της Τρούμπας 
ήταν η θρησκεία. Τη Μεγάλη Εβδομάδα οι πόρ-
νες νήστευαν και τα μπορντέλα έμεναν κλειστά 
ενώ τη Μεγάλη Παρασκευή, τα κόκκινα φανά-
ρια, τα σκέπαζαν με μαύρα πανιά. Όλη την εβδο-
μάδα εκδίδονταν και το Σάββατο έφτιαχναν 
πρόσφορο και το πήγαιναν στον Άγιο Νικόλα.»

Οι «αγαπητικοί» της Τρούμπας
Οι γυναίκες αυτές, είχαν τεράστια ανάγκη από 
συναισθηματισμό , αγάπη και φροντίδα. Οι 
τύποι που τους έτρωγαν τα λεφτά , τις εξέδιδαν 
και τις έβλεπαν σαν εμπόρευμα ήταν συνήθως 
μικροεγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου, 
οι οποίοι φέρονταν άσχημα στις γυναίκες αυτές. 
Έφταναν ακόμη και στο σημείο να τις «σουγιαδιά-
σουν» στο πρόσωπο. Αυτή η τιμωρία, ήταν διπλή: 
Αφενός έχαναν την φυσική τους ομορφιά, αφετέ-
ρου χαρακτηρίζονταν επισήμως πόρνες χωρίς να 
μπορούν να το κρύψουν ποτέ και πουθενά, αφού 
αυτό ήταν το σήμα κατατεθέν του δυσαρεστημέ-
νου νταβατζή. Μεταξύ τους, έλυναν τους λογα-
ριασμούς τους με μαχαίρια. Λίγο το χασίσι, λίγο 
ο νταλκάς, λίγο το ποτό το ξεκαθάρισμα λογαρια-
σμών ανάμεσα στα κουτσαβάκια ήταν συχνό και 
οι χαρακιές έπεφταν σύννεφο. Μάλιστα, ως το 
καλύτερο μαχαίρι της Τρούμπας, άφησε εποχή 
ο Νίκος Κούρκουλος στο ρόλο του στη «Λόλα».
« Ένας διάσημος ποδοσφαιριστής του Ολυμπι-
ακού αγάπησε μια κοπέλα από την Τρούμπα, 
την παντρεύτηκε και έκαναν μια πολύ όμορφη 
οικογένεια. Ακριβώς το ίδιο Happy end είχε και 
άλλη μια πόρνη της εποχής, η οποία παντρεύ-
τηκε έναν πολύ εμφανίσιμο ποδοσφαιριστή του 
Πανιωνίου. Οι ευχάριστες ιστορίες ήταν λίγες, 
αλλά υπήρχαν »
Με την απόφαση του ΟΗΕ, η οποία έλεγε ότι 
απαγορεύεται να υπάρχουν οίκοι ανοχής σε 
πυκνοκατοικημένες περιοχές, ο Αριστείδης 
Σκυλίτσης αρχικά σφράγισε την ιστορική συνοι-
κία δίνοντάς έναν ελάχιστο χρόνο στις πεταλού-
δες και τους μάγκες να βρουν έναν άλλο προο-
ρισμό…Το ρομαντικό περιθώριο μιας ολόκλη-
ρης εποχής στην Ελλάδα θα μπορούσε να έχει 
ένα όνομα: Τρούμπα.

51 χρόνια από το σφράγισμα της Τρούμπας
Οι πεταλούδες της νύχτας και του λιμανιού τα πάθη

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ ΦΑΚΟΥ
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απόψεις

Μ
ετά από 99 μήνες (8 χρόνια και 3 μήνες), 3 μνη-
μόνια, 13 αξιολογήσεις, 34 Euro group για το 
ελληνικό ζήτημα, πολυάριθμους  νόμους και 
πλεονασματικούς πλέον προϋπολογισμούς, ο 

κύκλος των "μνημονίων " ολοκληρώθηκε. 
Στις 21 Αυγούστου 2018 ξεκίνησε η εποχή της μεταμνημο-
νιακής εποπτείας για τα τέσσερα επόμενα χρόνια τουλάχι-
στον. Κατά το διάστημα αυτό η Ελλάδα θα πρέπει να διατη-
ρήσει υψηλότατα πρωτογενή πλεονάσματα, ενώ επιχειρεί  
παράλληλα να αναπληρώσει μέρος των τεράστιων απω-
λειών που βίωσε η οικονομία και η Ελληνική κοινωνία από 
τα μνημόνια.
Πρωτογενή πλεονάσματα: Μετά από τρία μνημόνια, η ελλη-
νική οικονομία φέτος και τα επόμενα χρόνια θεωρείται 
βέβαιο ότι θα πετύχει πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία 
θα ξεπεράσουν το 3,5% του ΑΕΠ, που είναι και ο στόχος 
τον οποίο συμφώνησε η κυβέρνηση με 
τους "θεσμούς".  Αυτό είναι και το βασικό 
καλό και η «πρόοδος» από τα μνημόνια.
Αποδοτικότητα των μέτρων: Τα μέτρα  
δεν έφεραν το αναμενόμενο αποτέλε-
σμα στην οικονομία και  επισφράγισαν  
την αποτυχία των προβλέψεων. Πρόο-
δος έχει επιτευχθεί, αλλά οι απειλές στην 
ελληνική οικονομία υπάρχουν ακόμα.  
Από το 2010 και μετά, τα μέτρα των 70 
και πλέον δισ. ευρώ που ελήφθησαν  
απέδωσαν λίγο. Ναι με δημιούργησαν 
πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά επισης 
έδωσαν  καίριο πλήγμα στα εισοδήματα 
πολιτών και επιχειρήσεων διαμορφώ-
νοντας έναν ασφυκτικό κλοιό χαμηλών 
μισθών και συντάξεων.
Η  ανεργία στα χρόνια των μνημονίων 
εκτοξεύθηκε. Το πλήγμα  θα ήταν μεγα-
λύτερο αν δεν έφευγαν 450.000 πολί-
τες για να βρουν καλύτερη τύχη στο 
εξωτερικό και αν δεν γέρναγε ο πληθυσμός και να βγει σε 
σύνταξη.
Οι αμοιβές των εργαζομένων καταρρακώθηκαν.
Το κοινωνικό κράτος συμπιέστηκε με τις δαπάνες υγείας 
να περιορίζονται στο ήμισυ των προ μνημονίων επιπέδων.
Οι δείκτες  παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας πάρα 
τα προαπαιτούμενα των 3 μνημονίων και τις μεταρρυθμί-
σεις παγκοσμίως οι δείκτες παραγωγικότητας παραμένουν  
χαμηλοί. Η παραγωγικότητα βελτιώθηκε μεν, αλλά στηρί-
χθηκε κυρίως στις τεράστιες μειώσεις αμοιβών και όχι σε 
τομές στην οικονομία. Η εγχώρια 3πιχειρηματικότητα δεν 
βελτιώθηκε. Οι ενίσχυση των εξαγωγών σε επαρκές επί-
πεδο επισης δεν επιτεύχθηκε. 

Οι μελλοντικοί κίνδυνοι είναι πολλοί
Η αστάθεια της φορολογικής πολιτικής. Η απλότητα και η 
σταθερότητα του φορολογικού συστήματος θεωρούνται 
σημαντικά στοιχεία για την ενθάρρυνση των επενδύσεων.  
Ωστόσο, στην Ελλάδα η αστάθεια της φορολογικής πολιτι-
κής επηρέασε όλους τους κύριους τύπους φόρων.  Οι πολ-
λαπλές μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τον καθορισμό του 
φορολογητέου εισοδήματος, περιγράφει τον παραλογι-

σμό του φορολογικού συστήματος. Ο κώδικας φορολογίας 
εισοδήματος  τροποποιήθηκε 425 φορές με 34 νόμους κατά 
τη διάρκεια των 2 πρώτων προγραμμάτων 2010-2014!
Το Εθνικό χρέος: Η ίδια η κρίση διόγκωσε το χρέος που 
μεγάλωσε αντί να μικρύνει. Το χρέος το οποίο ως αναλογία 
του ΑΕΠ εκτοξεύθηκε από τα 126,7% το 2009 στο 177,8% 
φέτος παρά τις παρεμβάσεις που προηγήθηκαν. Το ΑΕΠ 
μετρά απώλειες 54,7 δισ. ευρώ τα χρόνια των μνημονίων.
Εισαγωγές: Ο  κίνδυνος έκρηξης των εισαγωγών είναι  πραγ-
ματικός. 
Εσωτερικά ιδιωτικά ελλείμματα:  Υπάρχουν δυο μεγάλα 
εσωτερικά ελλείματα τα "κόκκινα" δάνεια, και τα πάνω από 
130 δισ. ευρώ που χρωστούν ιδιώτες στο κράτος μέσω 
οφειλών σε εφορίες και σε ασφαλιστικά ταμεία.
Η χρηματοπιστωτική της σταθερότητα της Ελλάδος εξακο-
λουθεί να αντιμετωπίζει κινδύνους. Οι αποδόσεις των ελλη-

νικών ομολόγων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα σε σχέση 
με άλλα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και οι συνθήκες 
δανεισμού της Ελλάδας παραμένουν εύθραυστες. 
Πρόσβαση στις αγορές:  Εκτιμάται ότι χρειάζονται περαι-
τέρω προσπάθειες για να διασφαλιστεί η συνεχής και στα-
θερή πρόσβαση στις αγορές.
Οι επενδύσεις έχουν καταρρακωθεί (μείωση κατά 24,5 δισ. 
ευρώ). Και η άνοδός τους τα επόμενα χρόνια μπορεί να στη-
ριχθεί σχεδόν μόνο στην έλευση ξένων κεφαλαίων, αφού 
λόγω λιτότητας το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προ-
βλέπεται να παραμείνει σχεδόν στα ίδια χαμηλά επίπεδα.
Η μείωση στις  αμοιβές των εργαζομένων: Στον κοινωνικό 
τομέα οι αμοιβές των εργαζομένων μειώθηκαν κατά 21 δισ. 
ευρώ τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων και υπάρχει 
λιγοστό φως για αυξήσεις. 

Οι πολιτικές αναταράξεις είναι επισης πιθανές
Η γήρανση του πληθυσμού, είναι επισης δεδομένη και υπο-
δεικνύει την ανάγκη να γίνουν μεγάλες μεταρρυθμίσεις να 
ενισχυθεί η οικογένεια.
Η πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη τώρα θεωρείται 
σχεδόν αδύνατη.  Στη προ κρίσης περίοδο,  το ελληνικό 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ έφτανε στο 74,5% του κοινοτικού μέσου 
όρου ενώ τώρα  το ελληνικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ φτάνει μόλις 
στο 48,3% του κοινοτικού μέσου όρου! Η Ελλάδα καταρ-
ρέει ενώ όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε. αναπτύσσο-
νται ταχύτερα.
Φορομπηχτικά μετρά :Τη 2ετία 2015-2016 θεσπίστηκαν 
αυξήσεις στον ΦΠΑ, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, κατάρ-
γηση απαλλαγών πληρωμής ΕΝΦΙΑ. Κατάργηση της απαλ-
λαγής του 50% επί οινοπνευματωδών ποτών στα Δωδε-
κάνησα, ενώ επιβλήθηκε φόρος διαμονής και φόρος επί 
του καφέ. Επισης Θεσπίστηκε,  αύξηση της προκαταβο-
λής φόρου εισοδήματος στα νομικά πρόσωπα, στους ελεύ-
θερους επαγγελματίες και στους αγρότες, η κατάργηση 
έκπτωσης εφάπαξ πληρωμής φόρου εισοδήματος φυσικών 
και νομικών προσώπων, πρόστιμο αποχής από περιοδικό 
τεχνικό έλεγχο οχημάτων ΚΤΕΟ, φόρος επί των τηλεοπτικών 

διαφημίσεων, κατανάλωσης στο κρασί, 
στα εταιρικά αυτοκίνητα, αλλά και, τέλος, 
στη συνδρομητική τηλεόραση και συν-
δρομητών σταθερής τηλεφωνίας.
Νέα βάρη επιβλήθηκαν στα ανασφάλι-
στα οχήματα, έγινε αναμόρφωση τελών 
κυκλοφορίας, του Κώδικα Φορολο-
γίας Εισοδήματος, της ειδικής εισφο-
ράς αλληλεγγύης, της φορολογίας οχη-
μάτων, του Ειδικού Φόρου Κατανάλω-
σης (ΕΦΚ) ενεργειακών προϊόντων και 
των επενδυτικών οχημάτων. Επιβλή-
θηκε αύξηση συμμετοχής Δημοσίου στα 
μικτά κέρδη από τυχερά παίγνια, Ειδικού 
Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στον ζύθο 
και φόρου κατανάλωσης επί των τσιγά-
ρων και του καπνού (συμπεριλαμβανο-
μένων των ηλεκτρονικών τσιγάρων).
Το 2017 επιβλήθηκε η φορολόγηση της 
βραχυπρόθεσμης μίσθωσης ακινήτων, 
η κατάργηση έκπτωσης φόρου για ιατρι-

κές δαπάνες και καταργήθηκε το 25% του αφορολογήτου σε 
βουλευτές και δικαστικούς.
Το πιο βαρύ φορτίο, ειδικά στο τρίτο Μνημόνιο  ήταν και 
το πιο "φορομπηχτικό". Τα έσοδα του κράτους εκτοξεύθη-
καν μαζί με την αύξηση των φόρων και των ασφαλιστικών 
"χαρατσιών" επιβαρύνοντας υπέρμετρα πολίτες και επιχει-
ρήσεις. Τα έσοδα ως αναλογία του ΑΕΠ αυξήθηκαν κατά 
10,1%. Ωστόσο τα έσοδα σε δισ.  ευρώ δεν αυξήθηκαν, 
αλλά μειώθηκαν οριακά σε σχέση με τα προ μνημονίων επί-
πεδα και παραμένουν στα 90 δισ. ευρώ για το 2018. Αιτία 
είναι, η ύφεση και η καταρράκωση του ΑΕΠ λόγω  των μνη-
μονίων. Και όλα αυτά χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ασφαλι-
στικά "χαράτσια" αλλά και όσα έχουν συμφωνηθεί για τη 
μεταμνημονιακής εποχή.
Η ανάπτυξη που δεν έρχεται:  Η αναμενομένη ανάπτυξη 
μπορεί να αποδειχθεί χαμηλότερη από τις προσδοκίες, 
λόγω των δυσμενών επιπτώσεων από τα υψηλά πρωτο-
γενή πλεονάσματα. Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας 
αν κινηθεί στο 1% του ΑΕΠ, τα επόμενα λίγα χρόνια, καθι-
στά άπιαστο όνειρο την πραγματική σύγκλιση σε σχέση με 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να αναπληρωθούν οι τερά-
στιες απώλειες στο ΑΕΠ. 

ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΤΕΛΟΣ, 
AΛΛΑ Η ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Άλλη μία εβδομάδα εύχομαι να σας βρίσκω καλά κι όλοι 
μαζί με υγεία κι αισιοδοξία να υποδεχθούμε το φθινό-
πωρο και τον χειμώνα, μιας κι εγώ είμαι παραδοσιακός 

και πάω με τις τέσσερις εποχές του έτους που μάθαμε στο σχο-
λείο. Καλό φθινόπωρο, καλό εργατικό τριήμερο και με το καλό 
τα παιδιά σας να έχουν μια καλή σχολική χρονιά. Εμείς εδώ στην 
μοναδική πολυσέλιδη εφημερίδα 70 σελίδων, την αγαπημένη σας 
HELLAS NEWS, θα προσπαθήσουμε κι αυτό το χειμώνα να σας 
κρατήσουμε ενήμερους για ότι γίνεται στην Ελλάδα και παγκό-
σμια, αλλά και στην ομογένεια φυσικά. 
Όπως έμαθα και στεναχωρήθηκα σταμάτησαν πια να έρχο-
νται οι ελληνικές εφημερίδες και τα περιοδικά. Εύχομαι να είναι 
παροδικό και να ξαναέλθουν, γιατί είναι όμορφο να έχουμε τον 
ελληνικό Τύπο και τα περιοδικά στον Καναδά. Καλοί μου φίλοι, 
πραγματικά, κάνω έκκληση συμπαράστασης επειδή όπως βλέ-
πετε σιγά-σιγά γίνονται όλα πανάκριβα κι είναι δύσκολη η επιβί-

ωση μας. Όλοι εσείς που έχετε στα χέρια  σας αυτή τη στιγμή την 
HELLAS NEWS ίσως δεν αναρωτιέστε πως αυτοί οι άνθρωποι την 
βγάζουν κάθε εβδομάδα και την μοιράζουν ΔΩΡΕΑΝ. Η ψυχούλα 
μου, η αγάπη μου από παιδί για την ενημέρωση και οι ΗΡΩΕΣ 
Έλληνες επιχειρηματίες που επιμένουν ΕΛΛΗΝΙΚΑ και διαφημί-
ζονται. Για αυτό μην τους παραμελείτε και να υποστηρίζετε τις 
ελληνικές επιχειρήσεις, γιατί αν δεν το κάνετε σε λίγα χρόνια δεν 
θα υπάρχει ΤΙΠΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ.
Φέτος το χειμώνα (και θα σας το ανακοινώσω την επόμενη εβδο-
μάδα) θα κάνουμε μεγάλη βραδιά για τα 25 χρόνια της HELLAS 
NEWS με όμορφο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Θέλω να πιστεύω 
ότι όλοι εσείς που τόσα χρόνια διαβάζετε την HELLAS NEWS να 
έρθετε με την παρέα σας, όπως οι σύλλογοι και οι εκκλησίες, θα 
είναι δηλαδή άλλη μία ένεση επιβίωσης. Στην επόμενη έκδοση θα 
σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Έως τότε, καλή εβδομάδα κι 
ο Θεός μαζί σας.
Πάμε τώρα στην κοινωνική μας ιστορία…

Ο 
γιατρός Τζιμ Γουίδερς δεν είναι ο συνηθισμέ-
νος γιατρός που μπορεί να συναντήσει κανείς. 
Κάθε βράδυ από την στιγμή που επινόησε την 
έννοια «ιατρική στους δρόμους” , εδώ και 22 

χρόνια δηλαδή, βγαίνει στους δρόμους του Πίτσμπουργκ 
προσφέροντας ιατρική φροντίδα στους άστεγους… δω-
ρεάν.
Ενώ οι περισσότεροι γιατροί περιμένουν τους ασθενείς 
τους στο ιατρείο τους, ο  Γουίδερς γνωρίζει πολύ καλά 
ότι αυτοί που τον έχουν πραγματικά ανάγκη, είναι απί-
θανο να απευθυνθούν σε αυτόν. Έτσι πηγαίνει εκείνος σε 
αυτούς. Ένας πραγματικός ανθρωπιστής με όλη την σημα-
σία της λέξης.
Ο Withers πραγματικά πιστεύει πως ο καλύτερος τρόπος 
για να βοηθήσεις έναν άστεγο είναι να τον φροντίσεις 
εκεί που ζει.Για αυτό κάθε βράδυ ετοιμάζει το σακίδιο 
του και επισκέπτεται τους άστεγους, πολλές φορές μαζί 
με φοιτητές ιατρικής ή και εθελοντές.
Ντυμένος και ο ίδιος ως άστεγος, εισβάλλει σε εγκατα-
λελειμμένα κτίρια και δρόμους της γενέτειρας πόλης του 
και φροντίζει όσους έχουν ανάγκη χωρίς καμία χρέωση.
Ο  Γουίδερς εξηγεί πως ξεκίνησε την ιατρική αυτή προ-
σέγγιση:
«Το πρώτο πράγμα που με ταρακούνησε ήταν ο αριθμός 
των ατόμων που έβρισκαν καταφύγιο κάτω από γέφυρες 
η σε κάποιο κάμπινγκ. Η δυσαρέσκεια που υπήρχε προς 
την ιατρική κοινότητα και γενικότερα προς την κοινωνία 
με προβλημάτισε πολύ. Όταν άρχισα να εξετάζω μερι-
κούς από αυτούς τους ανθρώπους, διαπίστωσα ότι υπήρ-
χαν πολλοί άνθρωποι με άσχημα τραύματα, έλκη που δεν 

είχαν θεραπευτεί, καρκίνο και ένα σωρό άλλες παθήσεις 
που δεν είχαν αντιμετωπιστεί.”
Η προσπάθεια του Γουίδερς να βοηθήσει τους άστεγους  
ξεκίνησε το 1992, όταν ήταν ακόμη ειδικευόμενος γιατρός. 
Δυστυχώς τότε δεν είχε την εμπειρία  για να βρει τρόπους 
να προσεγγίσει τους ανθρώπους που τον είχαν ανάγκη.
Όλα όμως βρήκαν τον δρόμο τους όταν συνάντησε και 
τελικά συνεργάστηκε με έναν πρώην άστεγο άνδρα, τον 
Μάικ Σάλοους, ο οποίος τον σύστησε στην κοινότητα των 
αστέγων και τον βοήθησε να κερδίσει την εμπιστοσύνη 
τους. Η καλύτερη συμβουλή που του έδωσε: Να μην ντύ-
νεται σαν γιατρός και να μην συμπεριφέρεται σαν ηλί-
θιος.
Ο  Γουίδερς λέει: Ξεκίνησα κυριολεκτικά να ντύνομαι σαν 
άστεγος και να περιφέρομαι κρυφά τις νύχτες στους δρό-
μους με έναν άνδρα που κάποτε  ήταν άστεγος. Γιατί το 
έκανα αυτό; Αυτό έχει να κάνει με την ανησυχία μου για 
τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους άλλους 
ανθρώπους.
Αρχικά ο Γουίδερς δέχτηκε την κριτική των συναδέλφων 
του οι οποίοι θεώρησαν πως αυτή η περίεργη ιατρική 
προσέγγιση, θα του στοίχιζε την αξιοπιστία του στην 
ιατρική κοινότητα. Παρ’ όλα αυτά, συνέχισε να ακολου-
θεί το πάθος του, γεγονός που τελικά είχε τεράστιο αντί-
κτυπο.
Σήμερα ο Γουίδερς, πατέρας τεσσάρων παιδιών, δεν χρει-
άζεται πια να μεταμφιέζεται  ως άστεγος. Έχει αναγνωρι-
στεί ως ήρωας, είναι πάντα ευπρόσδεκτος και έχει κερ-
δίσει τον σεβασμό της κοινότητας των αστέγων έχοντας 
αντιμετωπίσει 26.000 περιστατικά αστέγων τα τελευταία 

22 χρόνια. Έχει πλέον και μόνιμους ασθενείς που πάντα 
ενθουσιάζονται όταν τον βλέπουν.
Από το 1992, όταν πρωτοξεκίνησε δηλαδή τις νυχτερι-
νές του εξορμήσεις, ο Γουίδερς μετέτρεψε την νυχτερινή 
του ενασχόληση σε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό 
το «Operation Safety Net” ένα από τα πρώτα προγράμ-
ματα ιατρικής περίθαλψης των δρόμων. το «Operation 
Safety Net” είναι επίσης μέλος του συστήματος υγείας 
του Πίτσμπουργκ έχοντας 16 μόνιμους υπάλληλους, κοι-
νωνικούς λειτουργούς νοσηλευτές και γιατρούς. Ο οργα-
νισμός αυτός είναι στην υπηρεσία των άστεγων 5 νύχτες 
την εβδομάδα.
Ο οργανισμός αυτός δεν έχει βοηθήσει μόνο τους άστε-
γους σε θέματα υγείας, αλλά βοήθησε επίσης το 75% από 
αυτούς να αποκτήσουν ασφάλεια υγείας και 500 από 
αυτούς να βρουν στέγη. Ο Γουίδερς απέδειξε πως ένας 
άνθρωπος μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο σε μια κοι-
νωνία.
Ο γιατρός  Γουίδερς λέει ταπεινά:
«Είναι μια συνεχής περιπέτεια το να πρέπει όλη την ώρα 
να βρίσκεις τρόπους για να κάνεις κάτι τέτοιο να λειτουρ-
γεί. Η δύναμη της ιατρικής περίθαλψης απλώνεται  πολύ 
πιο πέρα από την ιατρική. Αλλάζει όλους τους ανθρώπους 
που είναι αναμεμιγμένοι. Οι άστεγοι γίνονται πιο δυνα-
τοί και βρίσκουν το σθένος να φύγουν από τους δρόμους. 
Πιστεύω πως η θεραπεία είναι ο πυρήνας του σχηματι-
σμού μιας κοινωνίας που θεωρεί πως ο καθένας από εμάς 
είναι άνθρωπος με άξια” .
Και καταλήγει: «Για αυτό πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σε 
αυτό.”

Όταν όλοι κοιμούνται, ένας γιατρός βγαίνει στους 
δρόμους κάθε βράδυ για να βοηθήσει τους άστεγους!
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Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταμένους
Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων
της Ιεράς Μητρόπολης Τορόντο (Καναδά)
 
Τορόντο, 24 Αυγούστου 2018
 
Αγαπητοί εν Κυρίω,
 
Δοξάζω και ευχαριστώ τον Άγιο Θεό που ευδόκησε να 
έχουμε στον Καναδά εκλεκτό κλήρο, ικανό να εργαστεί 
θεάρεστα και να αποδώσει «πλείονας» καρπούς. Σας 
ευγνομωνώ για την πολύπονη ιερατική σας διακονία. 
Μπορούμε όμως να γίνουμε καλύτεροι και να ευαρεστή-
σουμε ακόμη πιο πολύ «Θεόν και ανθρώπους».
 Το κύριο μέλημα του ιερέως είναι η διακονία του λαού 
του Θεού, των ψυχών που Εκείνος μας εμπιστεύθηκε και 
για τις οποίες θα λογοδοτήσουμε. Χτυπώ, από πατρική 
αγάπη κινούμενος, για άλλη μια φορά την πόρτα της ιερα-
τικής σας συνείδησης και παρακαλώ να μου ανοίξετε και 
να με ακούσετε. Η αγωνία μου για το παρόν και το μέλλον 
των Κοινοτήτων μας αποτελεί κύριο μέλημα της αρχιερα-
τικής μου διακονίας. Επιθυμώ να αφήσουμε περισσότερες 
και πιο γεμάτες και ζωντανές εκκλησίες απ’ ότι βρήκαμε. 
Να οδηγήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώ-
πους στη Βασιλεία του Θεού. Σας καλώ να συμπορευ-
θούμε στον κοινό αγώνα της σωτηρίας. Της σωτηρίας του 
χριστεπωνύμου πληρώματος και της δικής μας. Να δημι-
ουργήσουμε ζωντανές Κοινότητες, πνευματικές κυψέλες 
που θα σφύζουν από ζωή.
 Ως ιερείς αποτελούμε κατά πάντα παράδειγμα για τους 
πιστούς. Λύχνος «επί την λυχνίαν», δηλαδή φωτεινή, διά-
φανη, υποδειγματική και πνευματική οφείλει να είναι η 
ζωή του ιερέως. Η στάση του πάντοτε θετική. Όχι άρνηση. 
Να βλέπει ο πιστός τον ιερέα, σε κάθε έκφανση της ζωής 
του (ιερατικής, οικογενειακής, διαπροσωπικής) και να 
αναφωνεί: δόξα τω Θεώ υπάρχουν ακόμη σ’ αυτό τον 
κόσμο ιερείς καλοί και αγαθοί! Να αισθάνεται ο ενορίτης 
αναπαυμένος κοντά στον ιερέα. Ο ιερέας να αποπνέει αγι-
ότητα και να εμπνέει με την ώριμη συμπεριφορά και την 
δυναμική παρουσία του. Να τρέχει ευχαρίστως να διακο-
νήσει όπου τον καλούν και όπου χρειάζεται (σε σπίτια, σε 
νοσοκομεία, σε γηροκομεία, σε συλλόγους). Αν ο λαός μας 
δεν αισθανθεί τον ιερέα να βιώνει τη λειτουργική ζωή θα 
μείνει μακριά από τη λειτουργία της εκκλησίας μας. Αν δεν 
αισθανθεί την στοργική μέριμνα και τον αμείωτο ζήλο του 
ιερέα, θα κρυώσει πνευματικά. Αν δεν δει, ότι ο ιερέας 
εφαρμόζει έμπρακτα αυτά που κηρύττει από τον άμβωνα 
θα χαλαρώσει ηθικά και θα χάσει την πίστη του στον ίδιο 
το Θεό. Ειδικότερα:
ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ – ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ
Σας προτρέπω να έχετε πλούσιο λειτουργικό πρόγραμμα. 
Να εκδίδεται εγκαίρως και σε μηνιαία βάση πρόγραμμα 
ακολουθιών και εκδηλώσεων. Οι ακολουθίες να είναι 
μυσταγωγικές, ειρηνικές, κατανυκτικές. Να τελούνται σε 
λογικά χρονικά πλαίσια, στις δύο γλώσσες και να είναι 
άρτια προετοιμασμένες από τον ιερέα και τους συνεργά-
τες του. Να τελούνται απαραιτήτως εσπερινός, όρθρος 
και παράκληση. Ενδεχομένως σε μηνιαία βάση αγιασμός, 
ευχέλαιο ή κάποια άλλη ακολουθία. Στη Θεία Λειτουργία 
να χρησιμοποιείται αποκλειστικά το δίγλωσσο βιβλιαράκι 
της Μητρόπολης μας. Να υπάρχει βιβλιαράκι στα καθί-
σματα για τους εκκλησιαζόμενους. Να επικρατεί ομοιο-
μορφία στην τέλεση της Θεαίας Λειτουργίας σε όλο τον 
Καναδά, σύμφωνη με το υποδειγματικό βίντεο που δια-
θέτει η Μητρόπολη μας. Τα κηρύγματα να είναι ζωντανά, 
δίγλωσσα και σύντομα. Ο ιερός ναός να είναι περιποιη-
μένος και καθαρός. Το ιερό βήμα ευπρεπισμένο και λιτό. 
Η Αγία Τράπεζα απαλλαγμένη από φόρτο στολισμού. Οι 

πιστοί να παρακινούνται να προσέρχονται στην εξομολό-
γηση και στη συχνή Θεία Κοινωνία. Επιπλέον σας παρα-
καλώ να προσέξετε τους ακόλουθους τομείς:
 – Χορωδία
Η χορωδία είναι απαραίτητη. Δίνει τη δυνατότητα σε 
περισσότερους ανθρώπους να εκκλησιάζονται και να 
συμμετέχουν ενεργά στη Θεία Λατρεία. Όταν ψάλει η 
χορωδία είναι γεγονός, ότι και ο λαός συμψάλει. Ο ιερέας 
πρέπει να συνεργάζεται με τους χοράρχες και να συναντά 
τα μέλη της χορωδίας τακτικά. Να τους δίνει την αίσθηση, 
ότι είναι μέλη της οικογένειας της εκκλησίας και πολύτιμοι 
συνεργάτες.
 – Ιεροψάλτες
Ευχής έργο θα είναι όλες οι εκκλησίες μας να έχουν βυζα-
ντινές χορωδίες και άριστα κατηρτισμένους ιεροψάλτες. 
Να φροντίζει ο ιερέας να προσελκύονται νέοι χαρισματι-
κοί άνθρωποι στο ψαλτήρι και να διδάσκονται την εκκλη-
σιαστική μουσική. Σε λίγο καιρό δε θα υπάρχει κανείς 
να ψάλει. Σχολές Βυζαντινής Μουσικής και διδάσκαλοι 
υπάρχουν αρκετοί ανά τον Καναδά. Αναφέρω ως λαμπρό 
και άξιο μίμησης παράδειγμα την Κοινότητα Αγ. Ειρήνης 
και Μαρκέλλας Μόντρεαλ. Ο κ. Αθ. Κουριάμπελας έχει 
καταφέρει να δημιουργήσει μια θαυμάσια χορωδία με 9 
νέους. Έμαθαν εκκλησιαστική μουσική και πλαισιώνουν 
το αναλόγιο ψάλλοντας σε ωραίο βυζαντινό ύφος.
 – Νεωκόροι, Επίτροποι, Γραμματείς, Συνεργάτες
Όλοι να είναι ευγενικοί, εξυπηρετικοί και πρόσχαροι. Να 
είναι ευπρεπώς ντυμένοι, συνεπείς, επιμελείς, ήρεμοι και 
ευλαβείς. Να μη λησμονούν ότι διακονούν το λαό του 
Θεού. Ο ιερέας από την πλευρά του να τους δείχνει έμπρα-
κτη αγάπη και να έχει υπομονή μαζί τους. Να συνεργάζε-
ται αγαστά με όλους.
 ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
Είναι πραγματικά ευχάριστο που οι νέοι μας ζητούν να 
νυμφευθούν, να βαπτίσουν τα παιδιά τους, να κηδέψουν 
τους προσφιλείς τους στην Εκκλησία. Κάθε μυστήριο είναι 
μια ανεπανάληπτη ευκαιρία οι άνθρωποι μας να ανακα-
λύψουν ένα καλό πρόσωπο της Εκκλησίας. Να γνωρίσουν 
καλύτερα τον ιερέα τους. Να αγαπήσουν την Κοινότητά 
τους. Για τους λόγους αυτούς πρέπει τα μυστήρια να προε-
τοιμάζονται κατάλληλα και εμπεριστατωμένα μαζί με τους 
ενδιαφερόμενους, να τελούνται άψογα και με ιεροπρέ-
πεια. Μπορεί για τον ιερέα να είναι π.χ. η τρίτη βάπτιση 
που τελεί σε μία ημέρα, για τους γονείς όμως και τους 
καλεσμένους τους είναι η μία και μοναδική βάπτιση του 
παιδιού τους. Κάθε τέλεση μυστηρίου αποτελεί μάθημα 
προσέγγισης της πίστης μας. Μετά το μυστήριο οι άνθρω-
ποι να είναι απόλυτα ευχαριστημένοι. Να θέλουν να 
ξαναέλθουν στην εκκλησία, να γνωρίσουν καλύτερα τον 
ιερέα που έκανε μια θαυμάσια τελετή. Επί τη ευκαιρία θα 
ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ο ιερέας είναι ο πατέρας 
της εκκλησιαστικής Κοινότητας. Είναι πατέρας για όλους. 
Οφείλει επομένως να τρέχει για τους πιστούς κάθε ηλι-
κίας. Να φροντίζει όχι μόνο το λειτουργικό μέρος της Κοι-
νότητας αλλά και το ποιμαντικό, το κοινωνικό, το κτηρι-
ακό. Αν δεν είναι ο παπάς μπροστάρης σε όλα τότε ποιός 
θα κινηθεί; Αναλυτικά σας υπενθυμίζω τους τομείς της 
ιερατικής σας διακονίας:
ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Η κατήχηση είναι πρωταρχική υποχρέωση των ιερέων και 
δεν περιορίζεται μόνο στα παιδιά και στους νέους, ούτε σε 
ένα κυριακάτικο κήρυγμα. Σε τακτά χρονικά διαστήματα 
να διοργανώνονται κατηχητικές συναντήσεις με τον ιερέα 
(ίσως σε συνδυασμό με κάποια απογευματινή ακολουθία) 
που θα απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Να είναι άρτια 
προετοιμασμένες, θεολογικές μεν αλλά απλές και πρακτι-
κές. Να γίνεται διάλογος σε μια ευχάριστη οικογενειακή 
ατμόσφαιρα. Οι συναντήσεις αυτές θα ενώσουν περισ-

σότερους ανθρώπους στην εκκλησία. Ακόμη μπορούν 
να συνδυαστούν με εξορμήσεις και προσκυνηματικές ή 
ψυχαγωγικές εκδρομές.
ΝΕΟΛΑΙΑ
Κάθε εκκλησία οφείλει να έχει οργανωμένη και ζώσα 
ορθόδοξη νεολαία η οποία θα τελεί υπό την πνευματική 
και ενεργή καθοδήγηση του ιερέα, θα συνεργάζεται με 
τον διευθυντή νεολαίας της Μητρόπολης μας, π. Δ.Αντω-
νόπουλο και το συμβούλιο Ελληνικής Ορθόδοξης Νεο-
λαίας Καναδά. Επιμέρους ο ιερέας πρέπει να επιμεληθεί 
τα εξής:
 – Κατηχητικά Σχολεία
Να λειτουργούν ανελλιπώς, να προτρέπονται οι γονείς να 
στείλουν τα παιδιά τους στο κατηχητικό, να επιμορφώ-
νονται απαραιτήτως οι κατηχητές από το ανάλογο πρό-
γραμμα της Μητρόπολης μας. Οι κατηχητές και οι συνερ-
γάτες να επιλέγονται με πνευματικά κριτήρια (να εξομολο-
γούνται, να κοινωνούν, να ζουν χριστιανικά). Ο ιερέας να 
συνεργάζεται ενεργά μαζί τους και να επιβλέπει την όλη 
κατηχητική κίνηση.
 – Ιερόπαιδες
Κάθε Ναός να έχει τουλάχιστον δώδεκα ιερόπαιδες, άνω 
των δώδεκα ετών. Να διακρίνονται σε μαθητευόμενους, 
αναγνώστες και υποδιακόνους. Ο ιερέας οφείλει να καθο-
δηγεί, να διδάσκει και να προετοιμάζει με επιμέλεια τους 
ιερόπαιδες στα της Θείας Λειτουργίας, των ιερών Ακο-
λουθιών, τα της ενδυμασίας και της συμπεριφοράς τους. 
Τα σημερινά παπαδάκια είναι ίσως οι αυριανοί ιερείς. 
Ευθύνη μας μεγάλη να τα δρομολογήσουμε σωστά σε 
αυτή την κατεύθυνση. Η Μητρόπολή μας διοργανώνει 
ετήσιες κατά τόπους Συναντήσεις Ιεροπαίδων. Αγκαλιά-
στε, ενισχύστε τις και φροντίσετε να συμμετέχουν όλοι οι 
ιερόπαιδες.
 – Θερινές Κατασκηνώσεις
Το πνευματικό έργο το οποίο γίνεται στις θερινές κατα-
σκηνώσεις είναι έργο βάθους. Είναι αποδεδειγμένο ότι 
τα παιδιά που συμμετέχουν στις κατασκηνώσεις μένουν 
στην εκκλησία όλη τους τη ζωή. Όλες οι Κοινότητες μας 
οφείλουν να παροτρύνουν παιδιά και νέουν να λαβαίνοιυν 
μέρος στις κατασκηνώσεις μας. Είναι αδικαιολόγητο να 
λέμε, ότι οι Ναοί μας έχουν μόνο γιαγιάδες. Οι γιαγιάδες 
έχουν και εγγόνια και είναι απόλυτα χρέος μας να τα ανα-
ζητήσουμε και μέσω της κατασκήνωσης να τα φέρουμε 
κοντά στο Χριστό και την Εκκλησία Του. Αν εργαστούμε με 
φιλότιμο και λίγη ιεραποστολική φλόγα θα κάνουμε θαύ-
ματα. Αλλιώς είμαστε αναπολόγητοι.
 – Ελληνικά Σχολεία
Είναι απαραίτητα σε όλες τις Κοινότητες. Δε πρέπει να 
χαθούν η γλώσσα και οι παραδόσεις μας. Η παρουσία του 
ιερέως απαραίτητη. Αγιασμός, Θεία Κοινωνία κατά μήνα, 
επισκέψεις στις αίθουσες διδασκαλίας, συνεργασία με την 
σχολική επιτροπή, φροντίδα για τη διδασκαλία των θρη-
σκευτικών. Ευχής έργο θα ήταν να γίνεται, είτε στα πλαί-
σια του Σχολείου είτε του Κοινοτικού Έργου, διδασκαλία 
παραδοσιακών χορών. Τα παιδιά μας να δένονται με την 
παράδοση και να γνωρίζονται μεταξύ τους.
 Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, σας καλώ να ανανε-
ώσετε τις ιερατικές σας υποσχέσεις προς το Θεό και τον 
πιστό Του λαό, και να εντατικοποιήσετε την καθημερινή 
ιερατική σας διακονία. Ιδιαίτερα τώρα με την αρχή του 
Νέου Εκκλησιαστικού Έτους, να προσπαθήσετε να βάλετε 
σε εφαρμογή τα ανωτέρω.
 
Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές
 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 
Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
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T
ην ξεχωριστή παρουσία του ελ-
ληνικού κινηματογράφου σε ση-
μαντικά διεθνή φεστιβάλ σημειώ-
νει σε ανακοίνωση του το Ελληνικό 

Κέντρο Κινηματογράφου κάνοντας λόγο 
για μια ελληνική απόβαση στις φεστιβαλι-
κές οθόνες του κόσμου.
Διαβάστε επίσης
Με τρείς παγκόσμιες πρεμιέρες ελλη-
νικών ταινιών στα επερχόμενα διεθνή 
φεστιβάλ της Βενετίας, του Τορόντο και 
του Μόντρεαλ, συμπληρώνονται οι επιτυ-
χίες του ελληνικού κινηματογράφου στο 
εξωτερικό, μετά τα φεστιβάλ κινηματο-
γράφου στο Λοκάρνο και στο Σαράγεβο.

Η ταινία «Σ' αυτή τη χώρα κανείς δεν 
ήξερε να κλαίει» του Γιώργου Πανουσό-
πουλου (Ελλάδα, Γαλλία 2018) διαγωνί-
ζεται στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου του Μόντρεαλ (23 Αυγούστου-3 
Σεπτεμβρίου ).
Στο 75ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστι-
βάλ της Βενετίας (29 Αυγούστου - 8 
Σεπτεμβρίου) και στο τμήμα Orizzonti 
διαγωνίζεται η ταινία «Λεωφόρος Πατη-
σίων» του Θανάση Νεοφώτιστου (Ελλάδα 
2018).
Στο ίδιο Φεστιβάλ, στην ενότητα Venice 
Production Bridge παρουσιάζεται η εν 
εξελίξει ταινία «And they may still alive 

today» του Tudor Christian 
Jurgiu (Ρουμανία, Ελλάδα).
Η πρώτη μεγάλου μήκους 
ταινία «Η Δουλειά της» του 
Νίκου Χαραλαμπόπου-
λου (Ν. Labôt) (Ελλάδα, 
Γαλλία, Σερβία 2018) θα 
κάνει την παγκόσμια πρε-
μιέρα της σ το διαγωνι-
στικό τμήμα Discovery του 
Διεθνούς Φεστιβάλ του 
Τορόντο(6-16 Σεπτεμβρίου 
2018).
Επίσης, στο διαγωνιστικό 
τμήμα Short Cuts του ίδιου 
φεσ τ ιβάλ συμμετέχει η 
ταινία «Έκτορας Μαλό: Η 

τελευταία μέρα της χρονιάς» της Ζακλίν 
Λέντζου (Ελλάδα 2018).
Επιπλέον, δύο ταινίες που έχουν χρημα-
τοδοτηθεί για την παραγωγή τους από 
το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου θα 
συμμετάσχουν στο Otranto Film Fund 
Festival (10-15 Σεπτεμβρίου ).
Πρόκειται για τις ταινίες «Ιερόσυλοι» της 
Μάρσας Μακρή (Ελλάδα 2017) και «Ο Γιος 
της Σοφίας» της Ελίνας Ψύκου (Ελλάδα, 
Βουλγαρία, Γαλλία, 2017).
Προσθέτως, μεταξύ των τριών project που 
επελέγησαν στο τμήμα Glocal in progress 
του 66ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου Σαν Σεμπαστιάν (21-29 Σεπτεμ-

βρίου) βρίσκεται η πρώτη μεγάλου μήκους 
εν εξελίξει ταινία «Ένας ήσυχος 'Ανθρω-
πος» του Τάσου Γερακίνη (Ελλάδα).
Τα παραπάνω ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, 
σήμερα το Ελληνικό Κέντρο Κινηματο-
γράφου, τονίζοντας «τη συστηματική 
και συνεχή του παρουσία σε σημαντικά 
φεστιβάλ στο εξωτερικό, τη δικτύωση και 
την τεχνογνωσία του για τη διεθνή κινη-
ματογραφική βιομηχανία» ενώ μέσω της 
ανάπτυξης νέων δράσεων θα συνεχίσει να 
ενισχύει την ανάπτυξη και την προώθηση 
της ελληνικής κινηματογραφικής δημι-
ουργίας εντός και εκτός συνόρων» κατα-
λήγει στην ανακοίνωση του.

Βενετία, Μόντρεαλ, Τορόντο: μακροβούτι του 
ελληνικού κινηματογράφου στα φεστιβάλ του κόσμου
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Σ
υνεχίζει απρόσκοπτα το τεράστιο 
έργο του στην υπηρεσία του Από-
δημου Ελληνισμού, ο Υφυπουργός 
Εξωτερικών κ. Τέρενς Κουΐκ, όπως 

προκύπτει από τη σημερινή ανακοίνωση 
του ανασχηματισμού της ελληνικής κυβέρ-
νησης που ανακοινώθηκε στην Αθήνα, το 
απόγευμα της 28ης Αυγούστου.
Το γεγονός είναι ιδιαίτερα σημαντικό για 
τον Αιγυπτιώτη Ελληνισμό, καθώς ο κ. 
Κουΐκ γνωρίζει πολύ καλά τον Ελληνισμό 

της Χώρας του Νείλου, τόσο μέσα 
από την πολύχρονη δημοσιογρα-
φική του πορεία όσο και από την 
κυβερνητική του θητεία, που στο 
πόστο αυτό μετράει περίπου δύο 
χρόνια.
Η απόφαση του Έλληνα Πρωθυ-
πουργού Αλέξη Τσίπρα αποτελεί 
μία ξεκάθαρη επιβράβευση του 
έργου του Υφυπουργού Εξωτε-
ρικών, ο οποίος μάλιστα διατη-
ρεί άριστες σχέσεις τόσο με τον 
Πατριάρχη Αλεξανδρείας και 
πάσης Αφρικής κ. Θεόδωρο Β΄ 
όσο και τις Ελληνικές Κοινότητες 
Καΐρου και Αλεξανδρείας, ενώ 
είναι ο μοναδικός αξιωματού-
χος της ελληνικής κυβέρνησης τις 

τελευταίες δεκαετίες που επισκεφτεί τους 
απομακρυσμένους και ξεχασμένους Έλλη-
νες της Αφρικής, γεγονός για το οποίο τον 
συνεχάρη και ο Αλεξανδρινός Προκαθήμε-
νος το περασμένο Πάσχα.
Και ας μην ξεχνάμε και μία ακόμη μεγάλη 
σχέση που έχει ο κ. Κουΐκ με την Αίγυπτο, 
καθώς η μητέρα του πρώτου παιδιού του 
είναι Αιγυπτιώτισσα από το Πορτ Σαΐντ, 
γεγονός που έχει πολλές φορές επισημάνει 
ο ίδιος ο Υφυπουργός.

Παραμένει υπεύθυνος για 
τον  Απόδημο Ελληνισμό 

στην ελληνική κυβέρνηση, 
ο Τέρενς Κουΐκ
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Χ
ιλιάδες ευλαβείς Ορθόδοξοι 
πιστοί προσήλθαν για μία ακό-
μη φορά στις Ιερές μας Μονές 
της Παναγίας Παρηγορήτισσας 

στο Μόντρεαλ, στις 22 και 23 Αυγού-
στου και του Αγ. Κοσμά του Αιτωλού 
στο Τορόντο, στις 23 και 24 Αυγούστου.
 Όπως είναι παράδοση, ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Τορόντο κ. Σωτήριος 
προεξήρχε στον Μ. Εσπερινό και στη 
Θεία Λειτουργία σε κάθε Μοναστήρι 
αντίστοιχα, ταξιδεύοντας στο Μόντρεαλ 
και βόρεια του Τορόντο για να συμπρο-
σευχηθεί με τους συγκεντρωμένους 
πιστούς και να κηρύξει το Θείο Λόγο.
 Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος της Ορθό-
δοξης Εκκλησίας της Αμερικής (OCA) κ. 
Ειρηναίος συλλειτούργησε στην Πανα-
γία Παρηγορήτισσα, ενώ ο Θεοφιλέστα-
τος Επίσκοπος της Σερβικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας κ. Μητροφάνης συλλειτούρ-
γησε στο Μοναστήρι του Πατροκοσμά.
 Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν για τις Ιερές 
Ακολουθίες που τελέστηκαν σύμφωνα 
με το αγιορείτικο τυπικό. 
Τη Θεία Κοινωνία μετέδωσαν ο Μητρο-
πολίτης, οι Επίσκοποι και οι Ιερείς. Προ-
σήλθαν κατά εκατοντάδες οι πιστοί να 
μεταλάβουν τα Άχραντα Μυστήρια. 
Οι ομιλίες προκάλεσαν πνευματική ανά-
ταση. Η βυζαντινή ψαλμωδία ήταν κατα-

νυκτική. Η συμμετοχή των πιστών συνέ-
δεσε όλους σαν μια ευλογημένη κατά 
Χριστόν οικογένεια. Αρκετοί ευλαβείς 
Ιερείς έλαβαν μέρος. Πολλοί προσήλθαν 
με προσκυνητές από τις ενορίες τους.
 Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη της Ι.Μ. 
Παναγίας Παρηγορήτισσας Γερόντισσα 
Θέκλα και η Οσιωτάτη Καθηγουμένη της 
Ι.Μ. Πατροκοσμά Γερόντισσα Αλεξία, 
μαζί με τις Αδελφότητές τους οργάνω-
σαν τα πάντα θαυμάσια. Μετά τις Ιερές 
Ακολουθίες προσφέρθηκαν κεράσματα 
και παρετέθησαν επίσημες τράπεζες, 
σύμφωνα με την μοναχική παράδοση.
 Το γραφικό και φυσικό περιβάλλον και 
η μεγαλοπρέπεια των μοναστηριών μας 
προσελκύει τους ευσεβείς πιστούς να 
τα επισκέπτοναι συχνά. Ιδιαίτερα στις 
πανηγύρεις τους.
 Οι φετινές πανηγύρεις ήταν πραγμα-
τικά εξαιρετικές. Η Ιερά μας Μητρό-
πολη εκφράζει την ευγνωμοσύνη της 
στις Γερόντισσες Θέκλα και Αλεξία, στις 
Αδελφές και σε όλους τους εθελοντές 
για την άρτια οργάνωση των πανηγύ-
ρεων.
 Πάνω απ’ όλα, δοξάζουμε και τιμούμε 
τον Τρισάγιο Θεό που ευλόγησε τον 
Καναδά με αυτές τις πνευματικές οάσεις: 
τις Ιερές Μονές της Παναγίας Παρηγο-
ρήτισσας και του Πατροκοσμά.

Χιλιάδες προσήλθαν στις 
Πανηγύρεις των 

Μοναστηριών μας στον Καναδά

Σ
τιγμές από αυτές που σε κάνουν περήφανο για τον τόπο σου εκτυλίχθηκαν α-
νήμερα της μεγάλης εορτής της Παναγίας στην περιοχή του Μόντρεαλ .
Οι ομογενείς , και ιδιαίτερα οι Κρητικοί της ξενιτ ιάς , έδειξαν οτι δεν 
ξεχνούν τον τόπο τους , αλλά ούτε και τα ήθη και έθιμα με τα οποία τους 

«μεγάλωσε» .
Αψηφώντας την καταρρακτώδη βροχή , βγαίνουν στους δρόμους και γλεντούν όπως 
μόνο αυτοί ξέρουν .
Όλα θύμιζαν έντονα Κρήτη αλλά και Ελλάδα, αφού εκατοντάδες ομογενείς έγιναν 
μια παρέα, χορεύοντας από ποντιακά μέχρι νησιώτικα και ζεϊμπέκικα στους δρό-
μους του Μόντρεαλ, κάνοντας την περιοχή να πλημμυρίζει από το ελληνικό στοι-
χείο.

Υπερηφάνεια για τα Κρητικόπουλα
Χορεύουν Πεντοζάλη 
κάτω από την βροχή

στο Μόντρεαλ
ΠΗΓΗ: APOPSILIVE.GR

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στην έκδοση της 24 Αυγούστου της Hellas News, στο γράμμα του 
Προέδρους της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά κ. Γιώρ-
γου Παπαδάκη, ο κ. Παπαδάκης εκ παραδρομής έκανε ένα λάθος.

Αντί για «Παμμακεδονική Ένωση Καναδά» το κείμενο θα έπρεπε 
να αναφέρει «Παμμακεδονική Ομοσπονδία Καναδά».
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Α
πεβίωσε στην Αθήνα, όπου έ-
ζησε για σειρά ετών, ο Ιωάννης 
-Γιάννης- Μοσκαχλαϊδής (John 
Moscahlaidis),  ιδρυτής της 

«Krinos Foods», της «μεγαλύτερης εται-
ρίας εισαγωγών και διανομής ελληνικών 
τροφίμων στη Βόρεια Αμερική».
Σύμφωνα με το ανακοινωθέν που εξέ-
δωσε η οικογένειά του, ο Γιάννης Μοσκα-
χλαϊδής είχε γεννηθεί στην μικρή πόλη 
της Αμφισσας. Μετά το λύκειο σπούδασε 
στη Νομική Σχολή της Αθήνας μέχρι που 
κατετάγη στον στρατό για να πολεμήσει 
στο Εμφύλιο Πόλεμο.
Ως υπολοχαγός πέρασε 4 χρόνια (1946-
1950) μαχόμενος τους κομμουνιστές 
αντάρτες στα ελληνικά βουνά και έγινε 
ένας από τους πιο παρασημοφορημένους 
Ελληνες αξιωματικούς της εποχής του.
Τιμήθηκε με το Αριστείο Ανδρείας, την 
ύψιστη ελληνική διάκριση για πράξεις 
ανδρείας και διακεκριμένης ηγεσίας στο 
πεδίο της μάχης, ενώ έλαβε πολλά ακόμη 
μετάλλια.
Εως το 1950 οι πόλεμοι είχαν καταστρέ-
ψει την Ελλάδα τελείως αναγκάζοντας 
πολλούς Ελληνες να φύγουν και να αναζη-
τήσουν καλύτερο μέλλον στο εξωτερικό.
Η οικογένεια του Γιάννη Μοσκαχλαϊδή 
ήταν στις επιχειρήσεις με ελιές για πολλές 
γενιές και αποτελούσε μία από τις μεγα-

λύτερους παραγωγούς ελιάς και εξαγω-
γείς τότε. Για περαιτέρω ανάπτυξη της 
δουλειάς, ο ίδιος εστάλη στις ΗΠΑ να 
προσπαθήσει να πουλήσει τις ελιές της 
οικογένειας σε μία νέα αγορά.
Στις αρχές του ’50 ο Γιάννης Μοσκα-
χλαϊδής ξεκίνησε μία μικρή επιχείρηση 
στη Νέα Υόρκη με την ονομασία ARISTA 
OLIVE Co Inc. Παράλληλα, γράφτηκε και 
αποφοίτησε από την Σχολή για Επιχειρή-
σεις του New York University.
Ανέπτυξε την αγορά και σύντομα άρχισε 
να εισάγει προϊόντα όπως ελαιόλαδο και 
τυριά. Το ελαιόλαδο, που είχε την μάρκα 
«KRINOS» συνάντησε μεγάλη επιτυχία.
Οταν τα μικρά του φορτηγά παρέδιδαν 
στα ελληνικά καταστήματα στην Αστό-
ρια, οι καταστηματάρχες πάντα ανήγγει-
λαν την παράδοση λέγοντας «Εφτασε το 
KRINOS!».
Το 1958 ο Γιάννης Μοσκαχλαϊδής αγό-
ρασε ένα κτίριο στην Tribeca στο Μαν-
χάταν και μετέφερε την Arista στο πρώτο 
της πραγματικό γραφείο. Το 1960 αγό-
ρασε το κτίριο δίπλα διπλασιάζοντας έτσι 
τον αποθηκευτικό χώρο.
Το 1965 επεκτάθηκε στον Καναδά νοικιά-
ζοντας μία αποθήκη στο Μόντρεαλ.
Μερικά χρόνια αργότερα νοίκιασε ένα 
κτίριο στο Τορόντο επίσης. Αργότερα, 
την ίδια χρονιά εξαγόρασε μία ανταγω-

νίστρια εταιρία την Salona Importing 
Company.
Οι δουλειές συνέχισαν να αναπτύσσονται 
και το 1971 αγόρασε την δική του απο-
θήκη στο Μόντρεαλ.
Μέχρι το 1973, ο κόσμος γνώριζε την 
ονομασία «Krinos» και ο Γιάννης Μοσκα-
χλαϊδής άλλαξε την ονομασία των επιχει-
ρήσεων σε ΗΠΑ και Καναδά σε KRINOS 
FOODS Inc. και KRINOS FOODS CANADA 
Ltd. αντίστοιχα.
Το 1974 εξαγόρασε μία ακόμη ανταγωνί-
στρια, την George E. Athens Co., περισ-
σότερη γνωστή από το Big Alpha.
To 1977 η Krinos Foods Canada μεταφέρ-
θηκε στη νέα της ιδιόκτητη αποθήκη στο 
Τορόντο.
Στο μεταξύ η Krinos στις ΗΠΑ συνέχισε να 
αναπτύσσεται στη Νέα Υόρκη και ο Γιάν-
νης Μοσκαχλαϊδής αγόρασε ένα μεγαλύ-
τερο κτίριο στην Tribeca, όπου μετέφερε 
την επιχειρηματική του βάση.
Στα τέλη του ’70 εξαγόρασε μερίδιο που 
του έδινε τον έλεγχο στην Athens Pastries 
& Frozen Foods Inc., παρασκευάστρια 
φύλλου και προϊόντων με βάση τη ζύμη 
στο Κλίβελαντ του Οχάιο.
Σύντομα μετά η Athens εξαγόρασε την 
μεγαλύτερη αν ταγωνίσ τριά της, την 
Apollo Foods, με έδρα τη Νέα Ιερσέη, από 
την Pillsbury Foods.
Ο Γιάννης Μοσκαχλαϊδής συγχώνευσε τις 
επιχειρήσεις στην εγκατάσταση του Κλί-
βελαντ και προχώρησε σε μεγάλη επέ-
κταση. Η Athens Foods Inc. που προέ-
κυψε κατέστη η μεγαλύτερη κατασκευά-
στρια φύλλου στον κόσμο.
Το 1981 έχτισε νέα εγκατάσταση αποθή-
κευσης και παρασκευής στο Λονγκ Αϊλαντ 
Σίτι της Νέας Υόρκης. Η εγκατάσταση κέρ-
δισε βραβείο και αναγνωρίστηκε ως το 

«Best Industrial Design Building of the 
Year» για την πόλη της Νέας Υόρκης.
Τέλος, το 1986, ο Γιάννης Μοσκαχλαϊ-
δής εξαγόρασε την μεγαλύτερη αντα-
γωνίστριά του, την Standard Importing 
Company σε ΗΠΑ και SICO Foods στον 
Καναδά.
Οι οντότητες αυτές σε συνδυασμό καθι-
έρωσαν την Krinos ως την μεγαλύτερη 
εταιρία εισαγωγής και διανομής ελληνι-
κών τροφίμων στη Βόρεια Αμερική.
Κάποιο διάσ τημα έπε ιτα ο Γιάννης 
Μοσκαχλαϊδής αποσύρθηκε. Στις αρχές 
του 2000 μετακόμισε πίσω στην Ελλάδα 
μόνιμα, ώστε να είναι με την οικογένειά 
του, ειδικά τα 4 εγγόνια του.
Στα προσωπικά του ενδιαφέροντα ήταν η 
όπερα, η ιστορία και η πολιτική. Διάβαζε 
πάρα πολύ και αγαπούσε τα ταξίδια.
Υπήρξε επίσης ιδιαίτερα ενεργός στην 
φιλανθρωπία και δημιούργησε το δικό 
του Ιδρυμα αφιερωμένο στο να υποστη-
ρίζει τους Ελληνες στις ΗΠΑ.
Ο Γιάννης Μοσκαχλαϊδής ήταν στο Συμ-
βούλιο της Αρχιεπισκοπής του Καθεδρι-
κού της Αγίας Τριάδας και για χρόνια 
υποστηρικτής της Εκκλησίας, τόσο στις 
ΗΠΑ, όσο και στην Ελλάδα.
Ακόμη ήταν στο Συμβούλιο της Αμερικα-
νικής Γεωργικής Σχολής και ένας εκ των 
μεγαλύτερων χορηγών της. Επιπρόσθετα 
υποστήριζε το Ronald McDonald House, 
ειδικά για Ελληνόπουλα χτυπημένα από 
τον καρκίνο.
Υπήρξε σημαντικός ευεργέτης των Φίλων 
της Νεμέας και έπαιξε βασικό ρόλο στην 
αποκατάσταση του Ναού του Δία στη 
Νεμέα στην Ελλάδα.
Παρείχε δεκάδες υποτροφίες σε υποσχό-
μενους σπουδαστές και ήταν δωρητής σε 
πολλές ακόμη φιλανθρωπίες.

ΠΗΓΗ: PANELIAKOS.COM

Απεβίωσε ο Ιωάννης Μοσκαχλαϊδής,
ιδρυτής της «Krinos Foods» 
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Έ
νας ομογενής, ο Άντι (Ανδρέας) Μακρίδης, ανέλαβε πρό-
σφατα τη θέση του Επιχειρησιακού Διευθυντή της CIA, 
αντικαθιστώντας στη θέση αυτή την Τζίνα Χάσπελ, η ο-
ποία αναβαθμίστηκε σε διευθύντρια της αμερικανικής υ-

πηρεσίας πληροφοριών. 
Ο Άντι Μακρίδης εργάζεται 32 χρόνια στην CIA, Είναι ένας από 
τους ανθρώπους του Ελληνοαμερικανού αρχηγού της CIA, 
Τζόρτζ Τένετ και χαίρει μεγάλης εκτίμησης μεταξύ των στελεχών 
της υπηρεσίας μυστικών υπηρεσιών της Αμερικής. Η τοποθέ-
τηση του στη θέση του επιχειρησιακού διευθυντή, δείχνει ότι 
έχει εμπειρία από πράκτορες και επιχειρήσεις τέτοιου είδους. 
Ο κ. Μακρίδης – βάσει της επίσημης ανακοίνωσης- θα έχει ως 
αποστολή του την επίβλεψη της καθημερινής λειτουργίας της 
CIA, θα χειρίζεται θέματα διοικητικά, προϋπολογισμού και προ-
σωπικού, όπως ανθρωπίνων πόρων, πληροφορικά συστήματα, 
προμηθειών και ζητήματα ασφάλειας. Δεν είναι ο πρώτος Ελλη-
νοαμερικανός που εργάζεται για την CIA. 
Όλα ξεκίνησαν από τον Τομ Καραμεσίνη, ο οποίος στρατολό-
γησε και αρκετούς Ελληνοαμερικανούς. Από τον αμερικανικό 
στρατό και την αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα (1944)εντά-
χθηκε στην CIA με πρώτο πόστο στην Ελλάδα. 
Το 1951-53 διετέλεσε σταθμάρχης της CIA  στην Ελλάδα, δηλαδή 
στην πιο σκοτεινή περίοδο. Είναι αυτός που ίδρυσε και την ελλη-
νική ΚΥΠ στα πρότυπα της CIA. Από το 1950 ως το 1980, υπό 
τον Τομ Καραμεσίνη οι Έλληνες της CIA αποτελούσαν τη μεγα-
λύτερη εθνική ομάδα μετά τους Αγγλοσάξονες και τους χαρα-

κτήριζε η αλληλεγγύη, η σύμπλευσή τους με τη χούντα, η βαθιά 
αντικομουνιστική τους πίστη και συνήθιζαν να εκκλησιάζονται 
στην εκκλησία της Αγία Σοφία στην Ουάσιγκτον. 
Ο Καραμεσίνης έγινε διευθυντής της CIA Και επι της θητείας του 
έγιναν πάμπολα πραξικοπήματα (Χιή κα) ανα τον κόσμο. Ένας  
Ελληνοαμερικανός, ο Γκάς Αβτράκοτος, ήταν αυτός που συνέ-
βαλε στην δημιουργία της ελληνικής  χούντας αλλά και ήταν 
αυτός που έδωσε το “πράσινο φως” για το πραξικόπημα της 
15ης Ιουλίου 1974 στην Κύπρο. 
Ο Αβράκοτος έβλεπε όποτε ήθελε τον Ιωαννίδη και έτσι ενερ-

γούσε με περισσότερη ευκολία από τους υπόλοιπους του κλιμα-
κίου στην Αθήνα. Σ όλη αυτή την περίοδο γνωστά στελέχη της 
CIA ήταν ο Τζώρτζ Κάλαρης, ο Τζόρτζ Ιωαννίδης, ο Γκας Αβρά-
κοτος, ο Β. Βασιλειάδης και πολλοί ακόμα, που έδρασαν σε κρί-
σιμες επιχειρήσεις της CIA. 
Ο Βορειοηπειρώτης Τζoρτζ Τένετ ήταν υποδιευθυντής από το 
1995 και μετά το 2000 διευθυντής της CIA. 
Και το 2005 ο Πρόεδρος Μπους διόρισε τον Ελληνοαμερικανό 
διπλωμάτη, Τζων Νεγρεπόντε, στη θέση του πρώτου διευθυντή 
και των 15 Εθνικών Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ.

Ακόμα ένας Έλληνας στην ηγεσία της CIA
ΠΗΓΗ: KONTRANEWS.GR
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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 ta ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΟΝ κ. ΤΙΜ
416-930-0772

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΤΟ RICHMOND HILL & SCARBOROUGH
ZHTEI

ΔΑΣΚΑΛΕΣ/ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ
Οι ενδιαφερόμενοι τηλεφωνήστε στο

647-300-5656

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
1.100 SQ.FT.

146 O’CONNOR DR. (ΓΩΝΙΑ PAPE)
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΕΝΟΙΚΙΟ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
ΤΗΛ. ΣΤΟΝ κ. ΧΡΗΣΤΟ
905.473.0700
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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

To Ξενοδοχείο «Πάλας» στην Κηφισιά

Η είσοδος στο άλσος της Κηφισιάς το 1971
Μαθητές από τη Λεόντειο Σχολή στην Πατησίων το 1950 επιβιβάζονται σε 

βαν ταξί της εποχής με κατεύθυνση την Βουλιαγμένη

Aθήνα, 1906, οδός Πατησίων το Aρχαιολογικό Mουσείο. Eλάχιστα τα κτίσματα γύρω, πίσω και απέναντι από αυτό

Η οδός Φιλελλήνων στην Αθήνα το 1916

Ο δρόμος του Συντάγματος, Καραγιώργη Σερβίας, το 1961

Το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός το 1890

Στο Λαύριο το 1945. Στο βάθος διακρίνεται η ΜακρόνησοςΗ οδός Αρείου Πάγου το 1935

Από την κατασκευή του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη
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Ν
άμαι λοιπόν στη Λευκάδα του καλοκαι-
ριού, όπου πέρασα τον αγαπημένο και 
δροσερό μήνα Αύγουστο του σωτήρι-
ου έτους 2018. Για μένα πρόκειται για 

μια αναβάφτιση στη νεανική μου ηλικία, καθώς 
συνάντησα πολλούς αγαπημένους φίλους αλλά 
γνώρισα ταυτόχρονα και νέα πρόσωπα που δια-
μορφώνουν τη νέα πολιτική , τουριστική και κοι-
νωνική ζωή του νησιού.
Ωστόσο, παράλληλα με την πολεοδομική και του-
ριστική ανάπτυξη διαπίστωσα τις λυπηρές πλευ-
ρές της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της 
διοίκησης του νησιού, που το κάνουν να αδικεί-
ται σε σύγκριση με άλλα νησιά της επτανησιακής 
περιφέρειας.
Για μένα η Λευκάδα πάσχει από εφτά πληγές, που 
μπορούν να θεραπευτούν με μικρές κινήσεις στη 
σκακιέρα των αποφάσεων:
1.     Τα σκουπίδια αποτελούν το μεγαλύτερο πρό-
βλημα της πόλης. Οι κάδοι των σκουπιδιών κατ’ 
αρχήν βρίσκονται δίπλα απο τα εστιατόρια και 

τα μπαράκια, αποτελώντας κυριολεκτικά υγειο-
νομικό κίνδυνο για τους πολίτες.  Είναι μονίμως 
υπερχειλισμένοι και λεροί καθώς τα υγρά των 
σκουπιδιών κυλάνε στους δρόμους αφήνοντας 
μια άκρως δυσάρεστη οσμή.
Στην αγορά η κατάσταση δεν είναι λιγότερο αντι-
αισθητική και επικίνδυνη, ενώ φαίνεται πως το 
παζάρι, ο δρόμος-βιτρίνα της πόλης δεν έχει ποτέ 
πλυθεί τα τελευταία χρόνια.
2.   Η ποιότητα και η ποσότητα του νερού είναι 
εξανλτητικά χαμηλής στάθμης. Αν αφήσεις ένα 
μπρίκι με νερό να βράζει και να εξατμισθεί θα 
παρατηρήσεις ότι στην επιφάνεια της κουζίνας 
σκορπίζονται παντού άλατα, γεγονός που σημαί-
νει ότι η δεν υπάρχουν φίλτρα για την επεξεργα-
σία του. Την ίδια ώρα παρατηρείται χαμηλή πίεση 
ροής όταν όλοι οι λουόμενοι κάνουν τα απογευ-
ματινά τους λουτρά στα σπίτια τους.
3.   Η χωματερή είναι μια τεράστια πληγή, καθώς 
τα βράδυα που φυσάει η θαλάσσια αύρα αντί να 
φέρνει αρμύρα στα ρουθούνια, προκαλεί ανα-
πνευστική δυσανεξία. Οι κάτοικοι της ανατολι-
κής παραλίας είναι παγιδευμένοι στο χρόνιο πρό-
βλημα, που περιμένουμε να λυθεί με το εργοστά-
σιο επεξεργασίας των λυμμάτων.
4.   Η έλλειψη θέσεων πάρκινγκ στην πόλη και 
ιδίως στα μεγάλα τουριστικά θέρετρα όπως είναι 
ο Άγιος Νικήτας, το Νυδρί και το Κάθισμα, προκα-
λούν ασφυξία στις δημοφιλείς περιοχές υποβαθ-
μίζοντας την πρόσβαση σάυτές και τραυματίζο-
ντας την αισθητική του περιβάλλοντος.
5.   Οι ομπρελοκαρέκλες ιδιαίτερα στην παραλία 
του Καθίσματος, στο Πόρτο Κατσίκι και αλλαχού 
αποτελούν κανονική μάστιγα καθώς απλώνονται 

μέχρι τη θάλασσα απαγορεύοντας κυριολεκτικά 
στους ελεύθερους λουόμενους να κάνουν μπάνιο.
Ιδιαίτερα ανσιασθητική είναι η όψη τους στο 
Κάθισμα, όπου δεν υπάρχει ενιαίο χρώμα και 
ποιότητα αλλά κάθε μαγαζί έχει τις δικές του 
συντεταγμένες και τη δική του άποψη, καταστρα-
τηγώντας κάθε  έννοια αρμονίας με το περιβάλ-
λον.
6.   Τα τροχόσπιτα αποτελούν χρόνιο πρόβλημα 
στις παραλίες της Λευκάδας με ιδιαίτερη έμφαση 
στον Αη Γιάννη και το Κάστρο , όπου παρκάρουν 
και κάνουν ελύθερο κάμπινγκ χωρίς να τηρούν τις 
προδιαγραφές , μολύνοντας έτσι αισθητικά και 
πρακτικά τις ακτές μας.
7.    Κανονική μάστιγα αποτελούν τα « πλοία της 
αγάπης», που ξεκινούν απο το Νυδρί και πραγ-
ματοποιούν την ημερήσια κρουαζιέρα στα Πρι-
γκηπονήσια, τις δυτικές παραλίες της Λευκάδας, 

το Μεγανήσι, μεταφέροντας την κατανάλωση των 
τουριστών στο Φισκάρδο της Κεφαλονιάς.
α) υπερχειλίζουν τα σκάφη με κόσμο πολύ περισ-
σότερο απο το επιτρεπόμενο όριο (θα θρηνή-
σουμε θύματα μία των ημερών)
β) δεν προσαράζουν στην πόλη της Λευκάδας 
με αποτέλεσμα οι τουρίστες να μη βλέπουν την 
ουσία του νησιού,ενώ η κατανάλωση ενισχύει 
την Κεφαλλονιά.
γ)Βάζουν τη μουσική στη διαπασών ενοχλώντας 
τους κατοίκους του Σκορπιού, της Μαδουρής 
αλλά και των γύρω ακτών.
Η Λευκάδα είναι στολίδι του Ιονίου και της αξί-
ζουν τα καλύτερα. Ηρθε η ώρα να συντονισθούν 
οι αιρετοί άρχοντες του νησιού με τους επιχειρη-
ματίες , να εκπονήσουν στρατηγικό σχέδιο για να 
αναβαθμισθεί το τουριστικό προίόν του νησιού 
μας.

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

Οι εφτά πληγές του Λευκαδίτικου καλοκαιριού!
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Τ
α περιστατικά ξεκίνησαν από το Halton, επεκτάθηκαν στο Peel και φαίνεται να στα-
μά-τησαν στο δυτικό Τορόντο. Η αστυνομία προέβη στην ανακοίνωση αυτή με σκο-
πό να προειδοποιήσει τις επιχειρήσεις που διανυκτερεύουν. Σύμφωνα με την αστυ-
νομία οι ύποπτοι στοχεύουν βενζινάδικα, ψιλικατζίδικα και όποια άλλη επιχείρηση 

συσχετίζεται με μετρητά χρήματα. Σε πολλές περιπτώσεις οι ύποπτοι φορούσαν μάσκες και 
υποδεί-κνυαν πως είχαν στην κατοχή τους πυροβόλο όπλο. Αν και δεν σημειώθηκε κανένας 
τραυματισμός, οι ύποπτοι ήταν πολλοί επιθετικοί προς τα θύματα τους ενώ απειλού-σαν 
πως θα τους κάνουν κακό εάν δεν συνεργαζόντουσαν. Η πρώτη ληστεία σημειώ-θηκε γύρω 
στις εννέα το βράδυ της Τετάρτης ενώ η τελευταία αναφορά για ληστεία ση-μειώθηκε γύ-
ρω στις 4 το πρωί. Τα θύματα σε όλες τις περιπτώσεις περιέγραψαν τους ίδιους υπόπτους.

Π
ονοκέφαλος τέλος για τους κατοί-
κους της περιοχής κοντά στο 4632 
Yonge Street, καθώς ο οίκος ανο-
χής με πλαστικές κούκλες που ανα-

μενόταν να ανοίξει την επόμενη εβδομάδα α-
νέστειλε δια παντός τα εγκαίνια βάσει νόμου. 
Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία Aura Dolls είχε 
ανακοινώσει την έναρξη ενός νέου «καταστή-
ματος» στην περιοχή του North York έχοντας, 
μάλιστα, διαβεβαιώσει πως το νέο «κατάστη-
μα» είναι απολύτως νόμιμο με κατοχή άδειας 

από τον Δήμο του Τορόντο. Η αμφιλεγόμενη 
εταιρεία δέχτηκε σκληρή κριτική από τους κα-
τοίκους της περιοχής που δεν ήθελαν σε καμία 
περίπτωση να ανοίξει στην γειτονιά τους οίκος 
ανοχής, με το Δήμο να δηλώνει πως δεν έχει 
δοθεί ποτέ τέτοια άδεια. Ακόμη, σε νέα συζή-
τηση για την παροχή άδειας στην εταιρεία η 
πρά-ξη κρίθηκε παράνομη καθώς πριν από 20 
χρόνια ο Δήμος με νόμο αποφάσισε να πε-ρι-
ορίζει οποιαδήποτε επιχείρηση παρέχει υπη-
ρεσίες σεξ σε βιομηχανικές περιοχές.

Α
ξιωματούχοι των ΗΠΑ και του 
Καναδά διαπραγματεύονται με 
θέμα τη συμπερίληψη της Οττά-
βας στην αναθεωρημένη Συμ-

φωνία Ελευθέρου Εμπορίου Βόρειας Α-
μερικής (NAFTA). Ο Καναδός πρωθυπουρ-
γός Τζάστιν Τριντό δήλωσε χθες ότι ίσως 
υπάρχει πι-θανότητα για επίτευξη συμ-
φωνίας με τις ΗΠΑ έως την Παρασκευή. 
Το Μεξικό συμφώ-νησε σε μια νέα NAFTA 
έπειτα από εντατικές διαβουλεύσεις με τις 
ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες, στις οποίες 
δεν συμμετείχε ο Καναδάς. Ομως υπάρ-
χουν κεφάλαια στη συμφω-νία που αφο-
ρούν τις εμπορικές συναλλαγές ΗΠΑ και 
Καναδά. Μέχρι την Παρασκευή πρέπει να 
επιλυθούν τα ακανθώδη εμπορικά ζητή-
ματα που δοκιμάζουν τη σχέση ΗΠΑ - Κα-
ναδά. Η NAFTA τέθηκε πρώτη φορά σε ε-
φαρμογή το 1994, δημιουργώντας έναν 
ε-μπορικό συνασπισμό με μέλη τις ΗΠΑ, 
το Μεξικό και τον Καναδά. Οι συναλλαγές 
μετα-ξύ των τριών οικονομιών ξεπερνούν 
το ένα τρισ. δολάρια, ετησίως.

Δεν θα ανοίξει ο οίκος ανοχής με 
πλαστικές κούκλες στο North York

Διαπραγματεύσεις Καναδά - ΗΠΑ για νέα 
NAFTΑ

17χρονος κατηγορείται για δολοφονία εκ προ 
μελέτης στο Weston

Τ
ην περασμένη εβδο-
μάδα ο Kafi Abshir, 
30 ετών, μαχαιρώ-
θηκε σε μπροστά από 

πολυ-κατοικία στο Bellevue 
Crescent, κοντά στην οδό 
Weston και τη Lawrence 
Avenue. Αρχικά, το θύμα 
μεταφέρθηκε στο πλησιέ-
στερο νοσοκομείο, ωστόσο, 
υπέκυψε λίγο αργότερα στα 
τραύματα του. Μάρτυρες 
είδαν κάποιον να απομα-
κρύνεται τρέχοντας από το 
σημείο όπου συνέβη το περι-
στατικό, με την αστυνομία 
να συλλαμβάνει λίγο αργό-
τερα έναν ύποπτο. Τελικά, ο 
17χρονος κατηγορείται για 
την δολοφονία του 30χρο-
νου, ενώ τα προσωπικά του 
δεδομένα δεν μπορούνε να 
γίνουν γνωστά καθώς προ-
στατεύεται από τον Νόμο 
περί Ποινικής Δικαιοσύνης 
Ανηλίκων.

15 ληστείες διέπραξαν ύποπτοι μέσα σε μία 
νύκτα
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Jasmine Fernandez:
βάζει… φωτιά

αμό στα social 
media προκαλεί 
σε κάθε ευκαιρία η 
μελαχρινή καλλονή.

Βλέπετε, η 
διάσημη αθλήτρια, 
τουλάχιστον 
στην χώρα της, 
διαθέτει απίστευτες 
αναλογίες, μια 
και ασχολείται 
εδώ και καιρό με 
την γυμναστική. 
Μάλιστα, η 
αγάπη της για την 
γυμναστική είναι 
τόσο μεγάλη που 
έχει αποφασίσει 
να εργάζεται 
ως personal 
trainer, θέλοντας 
να βοηθήσει κι 
άλλους… θνητούς 
να προσπαθήσουν 
μήπως και 
αποκτήσουν το 
υπέροχο κορμί της.
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O 
Σάκης Αρ-
σενίου από 
την αρχή της 
κ α ρ ι έ ρ α ς 

του έχει καταφέρει να 
έχει ένα δικό του κοινό 
και αυτό δεν συμβαίνει 
πάντα σε καλλιτέχνη.
Να σημειωθεί ΄δε ότι 
ο Σάκης έχει κοινό από 
όλες τις ηλικίες και από 
τα 2 φύλα,παραμένει 
το ίδιο προσγειωμένος 
σε όλα αυτά τα χρόνια 
πορείας. Eλεύθερος 
και φυσικά ωραίος.Βέ-
βαια δεν είναι τα μόνα 
«όπλα» που διαθέτει 
αφού είναι ιδιαίτερα 
επικοινωνιακός και αν 
έχεις παρακολουθή-
σει λίγο την πορεία του 
στον χώρο άλλα και τον 
τρόπο που κινείται στα 
social media καταλα-
βαίνεις ότι αυτό το παι-
δί έχει πολλά ταλέντα.

Ιωάννα Τούνη: 

Τόπλες μέσα στη 

θάλασσα

Η εκρηκτική Ιωάννα είναι ιδι-
αίτερα δραστήρια και στην 
πιο πρόσφατη ανάρτησή της 
ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτική. 
Φωτογραφήθηκε topless μέσα 
στη θάλασσα και στη συνέχεια 
ανάρτησε την εικόνα στο προ-
φίλ της. Όπως ήταν αναμενό-
μενο, τα σχόλια και τα likes από 
τους διαδικτυακούς της φίλους 
«έπεσαν» βροχή!

Στη Καλαμάτα ο 

Φαίδωνας

Τον Φαίδωνα Κεφαλαία τον 
γνωρίσαμε στο πλευρό της 
Ελένης Μενεγάκης. Mετά από 
δική του απόφαση μπορεί να 
αποχώρησε από το πλευρό 
της όμορφης παρουσιά-
στριας και της εκπομπής άλλα 
είναι ένα πρόσωπο που θέλει 
να κυνηγάει τα όνειρα του.
Aυτή την περίοδο τον συνα-
ντάμε στην Καλαμάτα όπου 
ήρθε για να απολαύσει τις 
καλοκαιρινές διακοπές του.

Τις καλοκαιρινές της διακο-
πές στο Ελαφονήσι της Κρήτης 
απολαμβάνει η Εύα Λάσκαρη. 
Το μοντέλο που διατηρεί ένα 
πολύ καλά ενημερωμένο λογα-
ριασμό στο Instagram ανέ-
βασε μια φωτογραφία της με 
μαύρο μπικίνι και η εμφάνισή 
της είναι πολύ σέξι. Όπως ήταν 
αναμενόμενο χιλιάδες πάτη-
σαν like στη φωτογραφία. Στην 
προσωπική της ζωή η Εύα 
Λάσκαρη μετά τον χωρισμό της 
από τον dj Ντίνο Τσιώρη.

Ελεύθερος κι ωραίος ο 
Σάκης Αρσενίου

Κατερίνα Σικινιώτη: Η 
Ελληνοπορτογαλίδα καλλονή

Εύα Λάσκαρη: Με 

μικροσκοπικό μπικίνι 

στο Ελαφονήσι

Ε
ίναι από τα πιο «καυτά» κορμιά της 
ελληνικής σόουμπιζ και δεν διστά-
ζει μέσα από τον λογαριασμό της στο 
Instagram να προβάλλει τις σέξι ανα-

λογίες της.

Η Χριστίνα Πάζιου, η οποία έγινε γνωστή μέσα 
από την εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη πριν 

από αρκετά χρόνια, δε σταματά να ποζάρει 
με αποκαλυπτικά μαγιό και να… κολάζει τους 
followers της.

Η εκρηκτική γυμνάστρια αυτές τις μέρες απο-
λαμβάνει τις διακοπές της στην Κούβα και οι 
φωτογραφίες που ποστάρει είναι πιο «καυ-
τές» από ποτέ!

Χριστίνα Πάζιου: Ιδρώνεις μαζί 
της χωρίς να σε γυμνάσει!

Η 
Ελληνοπορτο-
γαλίδα Κατερί-
να Σικινιώτη, 
διάσημο μο-

ντέλο, Μις Πορτογαλία 
2013 και νικήτρια του δι-
εθνούς διαγωνισμού ο-
μορφιάς Mις 7 Ηπείρων 
2014, απαθανατίστηκε 
από την κάμερα σε… νέ-
ες περιπέτειες επί μυκο-
νιάτικου εδάφους. Τού-
τη την φορά η Κατερίνα 
που έλκει την καταγωγή 
της από το νησί των Ανέ-
μων έβαλε το μπικίνι της 
και βούτηξε στα γαλα-
ζοπράσινα νερά του Α-
γραρίου προκαλώντας… 
τσουνάμι θαυμασμού. Η 
πανέμορφη Μυκονιά-
τισσα δεν διαθέτει απλά 
κορμί, αλλά το κορμί. Ό-
ταν την έπλασε ο θεός, έ-
βαλε έξτρα μαεστρία! Α-
πολαύστε την Αφροδίτη 
της Μυκόνου Κατερίνα 
Σικινιώτη στο κανάλι του 
Mykonos Live TV.
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Ο 
φωτογραφικός φακός απαθα-
νάτησε την 25χρονη καλλονή, 
Jocelyn Chew, εν ώρα δράσης 
σε παραλία του Miami. Το μο-

ντέλο, φορώντας το μπικίνι του πραγμα-
τοποίησε μια εξωτική φωτογράφιση και 
το αποτέλεσμα αναμένεται εντυπωσια-
κό.  Η Jocelyn, είδε την καριέρα της να ε-
κτινάζεται όταν εμφανίστηκε στο reality 

«The Face», όπου έμαθε τα μυστικά του 
επαγγέλματος από την Naomi Campbell.
Η ίδια δηλώνει Καναδέζα αλλά είναι 
κατά το ήμισυ Κινέζα και από το άλλο 
μισό Ισλανδή. Μάλισ τα,  όπως έ χε ι 
δηλώσει, είναι ένα απλό κορίτσ ι που 
μεγάλωσε σε φάρμα παρέα με τη φύση 
και τα ζώα που φρόντιζε μαζί με την 
οικογένεια της.

Δ
εν είναι η πρώ-
τη φορά που ε-
πισκέπτεται το 
νησί.

Η Μύκονος αποτελεί έναν 
από τους αγαπημένους του 
προορισμούς και δεν θα 
μπορούσε να μην πέρασε 
μέρος των καλοκαιρινών 
του διακοπών στο Κυκλα-
δίτικο νησί.
Ο φωτογραφικός φακός 
του gossip-tv.gr απαθανά-
τισε τον Eros Ramazzotti 
με την γοητευτική σύζυγο 
και τα παιδιά τους να απο-
λαμβάνουν τις βουτιές και 
το παιχνίδια στη θάλασσα.

Στο νησί των ανέμων ο Eros 
Ramazzoti

Μ
ετά τ ις 
δ ι α κ ο -
πές στη 
Μ ύ κ ο -

νο με τον Γερμανό τερ-
ματοφύλακα της Παρί 
Σεν Ζερμέν, Κέβιν Τραπ 
η Βραζιλιάνα καλλονή, 
Ιζαμπέλ Γκουλάρτ, βρί-
σκεται στη Βενετία. Ο 
φωτογραφικός φακός 
απαθανάτισε το super 
model να απολαμβάνει 
τη βόλτα του στα γραφι-
κά σοκάκια της πόλης. 
Φορώντας ένα εντυπω-
σιακό πουκάμισο, σαν-
δάλια και πολύ κοντό 
τζιν σορτσάκι η Ιζαμπέλ 
τράβηξε πάνω της όλα τα 
βλέμματα.

Jocelyn Chew: Η... αγρότισσα που 
έγινε μοντέλο

Kara Del Toro: στη δημοσιότητα 
το πιο σέξι βίντεό της

H 
Τεξανή Kara Del Toro με 
το τ ε λευταίο βίν τεο που 
α ν έ βασ ε  σ τ ον  π ρ ο σ ω -
πικό της λογαριασμό σ το 

Instagram σπάει... όλα τα κον τέρ.  
Το μον τέ λο, βρίσκε ται σ τ ις Μπα-
χάμες και παίζε ι με τον φακό πιο 
αισθησιακά απο ποτέ. Η καλλονή 
φορώντας το μικροσκοπικό μπικίνι 
της λικνίζει το κορμί της στην ακρο-
θαλασσιά και ξεσηκώνει τον... θαυ-
μασμό του αντρικού κοινού.

Η 26χρονη από το Τέξας των Η.Π.Α., 
έ χε ι καταφέρει να ξε χωρίσει σ το 
χώρο του θεάματος γ ια την καλλί-
γραμμη σιλουέτα της, το πληθωρικό 
της μπούστο και τα σέξι χείλη της 
χωρίς φυσικά να υστερεί σε όλα τα 
υπόλοιπα. Το μοντέλο σ την τελευ-
τάια  της ανάρτηση θυμήθηκε τον 
παλιό καλό «παιχνιδιάρικο» εαυτό 
που προέβαλε μέσω των soc ial 
media και ξαναχτύπησε πιο …καυτή 
από ποτέ.

Ιζαμπέλ Γκουλάρτ: Βόλτα στη 
Βενετία με... σέξι σορτσάκι 
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Αποστολή στο ανατολικότερο άκρο 
της Ελλάδας, την αρχοντική και 
φιλόξενη Μεγίστη

«
Έρχονται τα τούρκικα!» Η φράση 
ακούγεται με έναν χαρμόσυνο τό-
νο, καθώς καθημερινά, κατά τις 11 
το πρωί, δύο τουριστικά καραβά-

κια πλησιάζουν με τουρίστες διαφόρων ε-
θνικοτήτων από το Κας. Αποβιβάζονται και 
άλλοι κατευθύνονται αμέσως στα καφέ και 
τις ταβέρνες του λιμανιού, άλλοι επιβιβάζο-
νται σε καΐκια και βάρκες Καστελλοριζιών 
για μπάνιο στην υπέροχη Γαλάζια Σπηλιά ή 
στο νησάκι του Αϊ-Γιώργη.
Αντίστοιχα, οι Έλληνες προμηθεύονται 
κάποια προϊόντα από το Κας, ενισχύοντάς 
το έτσι οικονομικά. Συνήθως περνούν μία 
φορά την εβδομάδα απέναντι για ψώνια 
στην αγορά. Φρέσκα λαχανικά, για παρά-
δειγμα, βολεύει να έρχονται από την Τουρ-
κία. Τα υπόλοιπα προϊόντα όπως κρέας, 
τυροκομικά κ.λπ., των οποίων η αγορά 
υπόκειται σε άλλους τελωνειακούς κανονι-
σμούς, τα προμηθεύονται από τη Ρόδο, το 
πιο κοντινό ελληνικό νησί.
Τα τουρκικά τουριστικά καραβάκια δένουν 
ακριβώς δίπλα στο ελληνικό πλοίο του 
πολεμικού ναυτικού που βρίσκεται στο 
λιμάνι τα τελευταία τρία χρόνια. Σάστισα 
λίγο στην αρχή, αλλά για όλους εκεί είναι 
κάτι τόσο συνηθισμένο. «Αυτοί μας 
φυλούε, μωρό μου! Αυτοί είναι οι φύλα-
κές μας», θυμίζει με μεγάλη φυσικότητα 
η 87χρονη Μαρία Λαζαράκη. Το πλοίο 
του ναυτικού, όπως και το σύγχρονο φου-
σκωτό σκάφος της Frontex, δεμένο ακρι-
βώς απέναντι, είναι αναπόσπαστες εικό-
νες του λιμανιού, ανάμεσα σε ψαροκάικα, 
ιστιοπλοϊκά και ενίοτε μεγαλύτερα σκάφη 
αναψυχής. Για να χωρέσει να δέσει το τερά-
στιο Blue Star Ferry, το πλοίο του πολεμι-
κού ναυτικού αναγκάζεται να βγει για λίγο 
από το λιμάνι. Λίγο αργότερα κι ενώ το 
Blue Star έχει ήδη απομακρυνθεί, ένα ιστι-
οπλοϊκό πλησιάζει και πίσω του ακολουθεί 
το πλοίο του πολεμικού ναυτικού. Εικόνες 
λίγο απρόσμενες για τον επισκέπτη, αλλά 
φυσικότατες για τη Μεγίστη, τους κατοί-
κους και τους συχνούς επισκέπτες της.
Το μοναδικό αναψυκτήριο που υπάρχει 
πάνω στο νησάκι του Αϊ-Γιώργη το δουλεύ-
ουν δύο νέοι, κεφάτοι άνθρωποι, παντρε-
μένοι με πολιτικό γάμο. Ο Έλληνας Κύκκος 
Μαγιάφης και η Τουρκάλα Hurigul Bakirci 
Magiafi, οι οποίοι το καλοκαίρι ζουν στο 
Καστελλόριζο και τον χειμώνα στο Κας. Το 
παιδάκι τους είναι ένα πανέμορφο αγο-
ράκι ενάμισι έτους, ο Παράσχος. Πού θα 
πάει σχολείο; «Αυτό είναι το δύσκολο 
τώρα», απαντάει λίγο σκεφτικός ο Κύκκος, 
που είναι πολύ ευχαριστημένος από την 
παρούσα δομή της ζωής τους, μισό χρόνο 
εδώ, τον άλλο απέναντι. Το αναψυκτήριο 
σερβίρει καφέ, χυμούς, σνακ και ωραί-
ους ουζομεζέδες. Διαθέτει ξαπλώστρες 
και ομπρέλες για σκιά στην πλακόστρωτη 
αποβάθρα. Η Hurigul είναι ιδιοκτήτρια της 
Boutique Magiafis.  
Ένα ακόμα από τα ελάχιστα καταστήματα 

του λιμανιού, πιο δίπλα, είναι το κατά-
στημα Mediterraneo, όπου δουλεύει η 
όμορφη συντηρήτρια έργων τέχνης Έφη 
Λυκούρη, που παρέμεινε στο Καστελλό-
ριζο μετά το τέλoς της σύμβασής της για 
την αναστήλωση του Αϊ-Γιώργη του Βου-
νιού. Ο σύντροφός της εργάζεται στο υπο-
κατάστημα της Alpha Bank στο νησί. Ένας 
νεαρός στρατιωτικός υπάλληλος, ο Γιώρ-
γος Κουτρούλης, ο οποίος ζει τα τελευ-
ταία πέντε χρόνια στο Καστελλόριζο, βολ-
τάρει αγκαλιά με την αγαπημένη του Ιτα-
λίδα νεαρή γιατρό Gioulia Barrel, η οποία 
μάλιστα σκέφτεται να κάνει του χρόνου 
στο νησί το αγροτικό της. Πολλές παρό-
μοιες εικόνες μιλάνε για το ακριτικό νησί 
που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά και 
όπου ο έρωτας καλά κρατεί!

ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ
• Χτισμένο γύρω από το λιμάνι του, το 
Καστελλόριζο είναι σαν ζωγραφιά! Με 
πολύχρωμα σπίτια και δίριχτες σκεπές, 
καΐκια και γάτες αλανιάρες και ευγενικές 
όσο σε λίγα μέρη. Θα το γνωρίσετε εκ των 
πραγμάτων περπατώντας το, καθώς αυτο-
κίνητα δεν επιτρέπονται στον οικισμό. Δια-
λέξτε ένα από τα στενά σοκάκια που οδη-
γούν στη συνοικία Χωράφια και στη μικρή 
πλατεία. Εκεί βρίσκονται ο ιερός ναός των 
πολιούχων του νησιού, Κωνσταντίνου και 
Ελένης, το δημοτικό και το γυμνάσιο-λύ-
κειο. Εκκλησία και σχολεία μοιράζονται το 
ίδιο υπέροχο βοτσαλωτό προαύλιο. Επι-
βλητικότατος στέκει στην ίδια πλατεία ο 
ναός του Αγίου Γεωργίου του Σαντραπέ, 
ο οποίος ποτέ δεν αποπερατώθηκε. Κοντά 
τους και το άγαλμα της Κυράς της Ρω.
• Αξίζει να κάνετε την κυκλική βόλτα έως 
το δεύτερο μικρότερο και πιο ήσυχο λιμα-
νάκι του νησιού, το Μανδράκι. Στα μισά της 
διαδρομής λίγα πέτρινα σκαλοπάτια οδη-
γούν στον Λυκιακό τάφο, ένα μνημείο του 
5ου αιώνα π.Χ. Ανεβείτε έως το Κάστρο 
και απολαύστε τη θέα. Η πιο ωραία πεζο-
πορία όμως είναι νωρίς το απόγευμα στον 
Αϊ-Γιώργη του Βουνιού. Μέχρι εκεί φτάνει 
και αυτοκίνητο. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι 

είναι η μισάωρη κατάβαση μέχρι το λιμάνι 
με πανοραμική θέα σε αυτό, στο Μανδράκι 
και τα τουρκικά παράλια απέναντι.
• Στην πρωινή βόλτα στο λιμάνι παρατη-
ρήστε σε ποιας ψαροταβέρνας τη βιτρίνα 
σπαρταράει ακόμα ένας φρέσκος ροφός, 
πού εμφανίστηκε μια παλαμίδα ανοιχτή με 
λίγη ρίγανη κι έτοιμη για ψήσιμο ή ποιος 
έφερε πολύ ψιλό γαριδάκι, που υπάρχει 
σε αφθονία. Τις επιλογές συμπληρώνουν 
ξιφίας, τόνος, μικρά μπαρμπούνια που 
είναι πιο νόστιμα, κάποιο μαγιάτικο ίσως. 
Η καθημερινή ψαροφαγία είναι ένας σοβα-
ρός λόγος να μη θέλεις να φύγεις από το 
νησί και οι τιμές λογικές. Ξεχωρίζουν τα 
εστιατόρια Alexandra’s (τηλ. 22460-49019) 
και Lazarakis (τηλ. 22460-49370).
Στο Athina Seefood Tavern (τηλ. 22460-
49289) θα φάτε ψάρι ψημένο με μεράκι 
σε ακόμα πιο φιλικές τιμές. Ο ιδιοκτήτης 
του Βαγγέλης Μαύρος βγαίνει συχνά και 
ταΐζει τις θαλάσσιες χελώνες, καμιά εικο-
σαριά στο σύνολό τους. Κουνάει τα νερά, 
τους μιλάει, μαζεύονται γύρω τους τουρί-
στες. Φρέσκα όστρακα, όπως βασιλικές, 
και άλλα ψαρικά θα βρείτε στην ταβέρνα 
Mandraki (τηλ. 22460-49327) στο ομώ-
νυμο λιμάνι. Για μαγειρευτά, πιάστε τρα-
πέζι στα Πλατάνια (τηλ. 22460-49206) στα 
Χωράφια. Δοκιμάστε γεμιστά κρεμμύδια 
που ακούν στο τουρκικής προέλευσης 
όνομα σουάμ ντορμάσι και βριθόπιτες, 
όπως λέγονται οι ρεβιθοκεφτέδες.
• Στον παλιό προμαχώνα του Κάστρου στε-
γάζεται το Ιστορικό Μουσείο Μεγίστης, 
με αρχαϊκές λιθινες άγκυρες, αγγεία, μαρ-
μάρινα αγάλματα και άλλα ευρήματα της 
Μεγίστης από τον 4ο αιώνα π.Χ. αλλά και 
βυζαντινά πινάκια, αμφορείς, παραδο-
σιακές στολές και είδη λαϊκής τέχνης. Το 
παλιό Οθωμανικό Τέμενος έχει μετατρα-
πεί επίσης σε μουσείο με εκθέματα από 
την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας 
και προβολή ενός σύντομου ντοκιμαντέρ, 
που ενσωματώνει ενδιαφέρουσες παλιές 
ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Ώρες λει-
τουργίας και των δύο μουσείων: 08.30-
15.00, πλην Δευτέρας. Είσοδος: 2 ευρώ.

• Ένα νησί χωρίς ούτε μία παραλία! Αλλά 
με πολλά σημεία για αξέχαστες βουτιές και 
σκάλες, όπως αυτές που έχουν οι πισίνες 
για να βγείτε από τη θάλασσα. Μπροστά 
από το ξενοδοχείο Μεγίστη και απέναντι 
ακριβώς στον Κάβο, μπροστά στο καφέ-
μπαρ Φάρος (τηλ. 22460-49509), είναι 
τα πιο δημοφιλή σημεία, όπως και το τσι-
μεντένιο πλάτωμα δίπλα στο ξενοδοχείο 
Αγνάντι, στο Μανδράκι. Επιπλέον με του-
ριστικό καραβάκι θα φτάσετε στο νησάκι 
του Αϊ-Γιώργη με τα σμαραγδένια νερά και 
τις ξαπλώστρες ή το απόγευμα που το φως 
μαλακώνει στις Πλάκες. Μοναδική εμπει-
ρία είναι το κολύμπι στα νερά της Γαλάζιας 
Σπηλιάς. Το άνοιγμα του βράχου είναι τόσο 
χαμηλό, που ο βαρκάρης θα σας ζητήσει 
να ξαπλώσετε για να περάσει τη βάρκα στο 
εσωτερικό της.
• Save the dates! Φέτος μεταξύ 28 Αυγού-
στου και 2 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποι-
ηθεί το 3o Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
Καστελλόριζου «Beyond the Borders» και 
οι συμμετοχές είναι περισσότερες από 
ποτέ. Το διοργανώνει το Ελληνικό Ίδρυμα 
Ερευνών (www.idisme.gr). Στόχος είναι 
να γίνει το Καστελλόριζο τόπος συνάντη-
σης δημιουργών ιστορικών και κοινωνι-
κο-πολιτικών ντοκιμαντέρ, μαγνητίζοντας 
σημαντικούς εκπροσώπους του κινημα-
τογράφου και του πολιτισμού από όλο 
τον κόσμο. Μια μεγάλη οθόνη θα στηθεί 
και πάλι στο λιμάνι, κάτω από τα άστρα, 
ενώ ποικίλες εκδηλώσεις πλαισιώνουν το 
φεστιβάλ.
• Επιδιώξτε να γνωρίσετε τους κατοίκους 
της, ακούστε τις ιστορίες τους και αφου-
γκραστείτε τη δύναμη των ανθρώπων που 
ζουν σ’ ένα άγονο, αλλά γοητευτικότατο 
ακριτικό νησί. Εμείς απολαύσαμε πολύ 
τη γνωριμία με τον παπα-Γιώργη, ψαρεύ-
οντας στα ελληνοτουρκικά σύνορα και 
πίνοντας δυο ποτηράκια ρετσίνα Μαλα-
ματίνα. Το γέλιο των παιδιών στο προαύ-
λιο των σχολείων που μαζεύονται για παι-
χνίδι και τα έντονα χρώματα στις ζωγρα-
φιές τους, ακριβώς όπως αυτά στα σπίτια 
του νησιού.

Kαστελλόριζο: Ακριτική γοητεία
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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 400 γρ. καλαμαράκια, καθαρισμένα
 ª 50 ml ελαιόλαδο
 ª 2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες 
 ª λίγη γλυκιά πάπρικα Ισπανίας* και λίγο κόκκινο πιπέρι εσπελέτ
 ª 3 ώριμες ντομάτες, ξεφλουδισμένες, ξεσποριασμένες και ψιλοκομμένες
 ª τα φύλλα από 3 - 4 κλωνάρια φρέσκου, πλατύφυλλου βασιλικού, χοντροκομμένα
 ª   αλάτι,  λίγο φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ª Κόβουμε τα καλαμάρια σε λεπτές ροδέλες. Ξεπλένουμε καλά όλα τα κομμάτια, τα 

στραγγίζουμε και τα σκουπίζουμε πολύ καλά με απορροφητικό χαρτί κουζίνας. Τα αφή-
νουμε κατά μέρος. 

 ª Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνουμε το μισό ελαιόλαδο σε πολύ δυνατή φωτιά 
και σοτάρουμε το σκόρδο για 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να σκορπίσει το άρωμά του, αλλά 
να μην προλάβει να ροδίσει, γιατί θα πικρίσει. Ρίχνουμε αμέσως το βασκικό πιπέρι και 
τη γλυκιά πάπρικα, ανακατεύουμε μία φορά με ξύλινη κουτάλα και ρίχνουμε τις ντομά-
τες και λίγο αλάτι. 

 ª Συνεχίζουμε το μαγείρεμα, πάντα σε πολύ δυνατή φωτιά, το πολύ για περίπου 7 - 
8 λεπτά, ανακατεύοντας τακτικά, μέχρι να σωθούν τελείως τα υγρά της σάλτσας και να 
συμπυκνωθεί. Ρίχνουμε αμέσως τις ροδέλες του καλαμαριού και μαγειρεύουμε για 1 
λεπτό, ίσα να μαλακώσουν, ανακινώντας ενδιάμεσα το τηγάνι για να ανακατευτούν. 

 ª Δοκιμάζουμε αν είναι έτοιμα και αποσύρουμε το σκεύος από τη φωτιά. Ρίχνουμε 
στο φαγητό το βασιλικό, προσθέτουμε και το υπόλοιπο ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι, και 
ανακατεύουμε. Σερβίρουμε αμέσως συνοδεία πιλαφιού.

Άρωμα Κουζίνας

Καλαμαράδα
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Εκεί που καθόταν ο σύζυγος στην πολυ-
θρόνα του και διάβαζε προσηλωμένος την 
εφημερίδα του, πηγαίνει η γυναίκα του σιγά-
σιγά πίσω του και του ρίχνει ένα δυνατό χτύ-
πημα με το τηγάνι στο κεφάλι του!
- Ο ΑΝΤΡΑΣ: Μα καλά τρελάθηκες; Τι με χτυ-
πάς;
- Η ΓΥΝΑΙΚΑ: Βρε αχαΐρευτε, τι είναι αυτό το 
χαρτάκι που βρήκα στην τσέπη του παντελο-
νιού σου και γράφει ΜΑΡΙΛΟΥ;
-Ο ΑΝΤΡΑΣ: Δεν θυμάσαι πριν από 2 βδο-
μάδες που πήγα στον ιππόδρομο; ΜΑΡΙ-
ΛΟΥ είναι το όνομα του αλόγου που είχα 
ποντάρει.
-ΓΥΝΑΙΚΑ: Πω-πω, με συγχωρείς, ώρες-ώ-
ρες και γω δεν καταλαβαίνω πώς γίνομαι 
τόσο ζηλιάρα. Ελπίζω να μην σε πόνεσα 
πολύ

Μετά από 3 μέρες το ίδιο σκηνικό. Ο άντρας 
να διαβάζει αμέριμνος την εφημερίδα του 
στην πολυθρόνα και η γυναίκα του ρίχνει 
μια δυνατή με το τηγάνι στο κεφάλι.
ΑΝΤΡΑΣ: Μα καλά, τι έπαθες πάλι;
ΓΥΝΑΙΚΑ: Τηλεφώνησε το ΑΛΟΓΟ σου και 
σε θέλει!

Κάποιος μηχανικός ενός καραβιού που 
λέγεται Παπαδόπουλος, φεύγει ταξίδι για 
τη Σαουδική Αραβία και υπόσχεται στη 
γυναίκα του, ότι θα της στείλει νέα του μόλις 
φτάσει.

Την ίδια μέρα κάποιος άλλος ένοικος της 
ίδιας πολυκατοικίας που λέγεται κι εκείνος 
Παπαδόπουλος, πεθαίνει.
Την επομένη η δυστυχισμένη χήρα διαβάζει 
έκπληκτη ανάμεσα στα συλλυπητήρια τηλε-
γραφήματα:
- «Έφτασα καλά, ζέστη ανυπόφορη...».

Στο λυσσιατρείο μπαίνει βιαστικά ένας:
- «Πρέπει να σας δηλώσω ότι χάθηκε η 
γυναίκα μου», τους λέει.
- «Και γιατί ήρθατε σε μας;» τον ρωτούν 
έκπληκτοι οι υπάλληλοι. «Στην αστυνομία 
να πάτε».
- «Την προηγούμενη φορά όμως που 
χάθηκε και το δήλωσα στην αστυνομία μου 
την έφεραν αμέσως πίσω».

Δύο φίλοι πρέπει να πάνε ένα πιάνο στον 
τριακοστό όροφο ενός ουρανοξύστη, 
επειδή το πιάνο δεν το χωρούσε το ανσαν-
σέρ αναγκάστηκαν να το πάνε με τα πόδια. Ο 
ένας απ` τους δύο φίλους λέει:
- «Ε, φίλε! Να σου πω ένα δυσάρεστο νέο κι 
ένα ευχάριστο;»
- «Ναι,» λέει ο άλλος.
- «Από ποιο να αρχίσω;»
- «Απ` το ευχάριστο.»
- «Το ευχάριστο είναι ότι φτάσαμε.»
- «Και το δυσάρεστο;»
- «Βρισκόμαστε σε λάθος ουρανοξύστη!»

FUN

ΚΡΙΟΣ
Στον επαγγελματικό χώρο έχετε δώσει 
αρκετές, ίσως και πολλές υποσχέσεις, που 
κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπορέσετε να 
τις πραγματοποιήσετε. Επειδή όμως έχετε 
δεσμευτεί απέναντι σε πολλούς ανθρώ-
πους, καλό θα είναι να βρείτε έναν τρόπο να 
ξεμπλέξετε όσο πιο ανώδυνα γίνεται.

ΤΑΥΡΟΣ
Μην ανοίγετε συζητήσεις με ανθρώπους που 
ξέρετε ότι δεν μπορούν να συνεννοηθούν. 
Θα έχετε ευκαιρίες να αυξήσετε τα έσοδά 
σας, αλλά υπάρχει κίνδυνος να μην το κατα-
λάβετε, γιατί παράλληλα αυξάνονται και τα 
έξοδα. Φανείτε δυνατοί σε κάθε οικονομικό 
ή περιουσιακό θέμα και αποφύγετε αγορα-
πωλησίες ή επενδύσεις, που μπορεί να σας 
οδηγήσουν σε αδιέξοδο.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Θα πρέπει να ελιχθείτε όσο μπορείτε αυτή 
την περίοδο. Η κατάστασή σας στον επαγγελ-
ματικό τομέα επιβάλλει να είστε προσεκτικοί 
και να μελετάτε την κάθε σας κίνηση, για να 
αποφύγετε δυσάρεστες συνέπειες από λαν-
θασμένες ενέργειες. Στο σπίτι η ατμόσφαιρα 
μπορεί να βελτιωθεί αισθητά αν είστε ήρε-
μοι και σωστοί στις υποχρεώσεις σας. Μια 
σημαντική σχέση σας αισθηματική μπορεί 
να δοκιμαστεί από γεγονότα και συγκυρίες. 
Φανείτε προσεκτικοί ώστε να μη δημι-
ουργηθούν παρεξηγήσεις και μην 
δώσετε αφορμή για δυσαρέ-
σκειες και αντιπαραθέσεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Στις προσεχείς μέρες 
θα δείτε τα πρώτια 
σημάδια ότι τελειώ-
νουν οι οικονομικές 
σας δυσκολίες. Αυτό 
θα αλλάξει την ψυχική 
σας κατάσταση, θα σας 
κάνει να αναζητήσετε και-
νούργια ενδιαφέροντα που 
όμως αυτό θα σας βοηθήσει να ξαναγυ-
ρίσετε στα παλιά. 

ΛΕΩΝ
Εξελίξεις στις επιχειρηματικές σας υποθέ-
σεις. Κατάλληλος καιρός για τους τολμη-
ρούς. Θα σας απασχολήσει μεταξύ άλλων 
μία επαγγελματική συνεργασία, ενώ είστε 
υποχρεωμένοι να βάλετε σε τάξη τα οικο-
νομικά σας και να ξεκαθαρίσετε τις εκκρε-
μότητες. Οικογενειακά προβλήματα, θα 
σας αποδιοργανώσουν. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Πρέπει να αποφύγετε τις εντάσεις στον 
χώρο της δουλειάς σας, ειδικά αυτές που 
σας βγάζουν εκτός εαυτού. Αυτή η περί-
οδος είναι μία από τις δυσκολότερες του 
μήνα και θα πρέπει να προσέξετε καθώς θα 
μπορούσαν να εμφανιστούν αιτίες για να 
χαλάσουν συνεργασίες ή και φιλίες. Η περί-
οδος προσφέρεται για προγραμματισμό 
και επανασύνταξη. Παραμείνετε ψύχραιμοι 
για να διατηρήσετε τις απαραίτητες ισορ-
ροπίες και να βάλετε τα θεμέλια για ευνοϊ-
κές μετέπειτα εξελίξεις.

ΖΥΓΟΣ
Αυτόν τον καιρό η καθημερινότητά σας θα 
εμπλουτιστεί με ενδιαφέρουσες κοινωνι-
κές επαφές, με ζωντανότερες παρέες, με 
συναρπαστικές συζητήσεις και με εκδρο-
μές. Επιπλέον τα άστρα θα φωτίσουν τον 
τομέα των οικονομικών σας και θα βοηθή-
σουν να προβείτε σε συμφέροντες διακα-
νονισμούς, που θα σας απαλλάξουν από 
άγχη που σας απασχολούσαν το τελευταίο 
διάστημα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Νέες προοπτικές ανοίγονται αυτή την περί-
οδο αλλά και φτερά για να πετάξετε. Τώρα 
το αν θα τα καταφέρετε να σταθείτε στο 
στερέωμα, αν θα κουραστείτε, ή αν θα 
αντέξετε, αυτό μόνο εσείς μπορείτε να το 
αποφασίσετε. Είστε πάρα πολύ ικανοί και 
για το καλύτερο και για το χειρότερο. Τώρα 
θα δείτε τις κοινωνικές σας επαφές να διευ-
ρύνονται.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Οι συνεργασίες σας αλλά και οι σχέσεις 
σας με το οικογενειακό σας περιβάλ-
λον αυτή την περίοδο θα έχουν αυξη-
μένη ένταση. Αυξημένες υποχρεώσεις 
θα δυσκολεύουν τις μετακινήσεις σας 
αλλά και την επικοινωνία σας με το κοι-
νωνικό σας περιβάλλον. Θετικά θα σας 

αντιμετωπίζουν οι γύρω σας αυτό 
το διάστημα ενώ οι αλλαγές 

που κάνατε ή πρόκειται 
να κάνετε φαίνεται ότι 

θα σας βγουν σε καλό. 
Ωσ τόσο προσέξ τε 
πολύ τα οικονομικά 
σας. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Είναι καιρός πια να 

αντιληφθείτε ότι με τους 
αυτοσχεδιασμούς σας, 

δεν πρόκειται να φτάσετε 
πουθενά. Προφυλάξτε την υγεία 

σας από το άγχος και τις αλλαγές του και-
ρού και μια και έχετε ταλαιπωρηθεί τελευ-
ταία, μην αφήνετε να δημιουργηθούν 
αντιθέσεις με ανθρώπους που μπορούν 
να επηρεάσουν την πρόοδό σας. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Βασικό στοιχείο για να πετύχετε πιο 
εύκολα τους στόχους σας θα είναι η 
μεγάλη κοινωνικότητά σας, για αυτό θα 
πρέπει οπωσδήποτε να εδραιωθείτε στον 
χώρο σας, αναπτύσσοντας όσο περισσό-
τερο μπορείτε τη διπλωματικότητά σας. 
Αποδεχθείτε προσκλήσεις γιατί θα σας 
προσφέρουν ώρες χαλάρωσης.

ΙΧΘΕΙΣ
Μην απομονωθείτε από τους συναδέλ-
φους σας γιατί σας έχουν και τους έχετε 
ανάγκη. Αργότερα θα το μετανιώσετε. Βρε-
θείτε σε μέρη που σας εκπέμπουν θετική 
ενέργεια. Αποφασίστε να χαλαρώσετε και 
μην σας πιάνει μανία να βάζετε τα πάντα σε 
τάξη. Οι καταστάσεις που θα περάσετε θα 
σας δείξουν ότι πρέπει να αντιδράτε, για 
αυτό μην μένετε μόνο στη θεωρία.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Το παλιό Σαχτούρειο Γυμνάσιο 
της Υδρας, που στο παρελθόν 
στέγασε μαθητές της μέσης 
εκπαίδευσης, τα τελευταία 
σχεδόν 20 χρόνια παραδίδει 
μαθήματα και προκαλεί 
καλλιτεχνικούς διαλόγους 
για τη σύγχρονη εικαστική 
δημιουργία.

Ο 
εικαστικός και επιμελη-
τής Δημήτρης Αντωνί-
τσης οργανώνει εδώ, 
στο αρχοντικό του Γεωρ-

γίου Σαχτούρη, παππού του ποιητή 
Μίλτου Σαχτούρη, την ετήσια έκθε-
ση με τίτλο Hydra School Projects. 
Πρόκειται για διοργάνωση που φέ-
τος διάγει τον 19ο χρόνο της και, ό-
πως συνέβαινε από την αρχή, γίνε-
ται η αφορμή να συναντηθούν με-
ταξύ τους καλλιτέχνες από όλον τον 
κόσμο, να συνομιλήσουν μέσω της 
δουλειάς τους και να συντονιστούν 
με το πνεύμα της εποχής και τη χρο-
νική στιγμή.
Φέτος το θέμα αυτής της καλλιτε-
χνικής συνομιλίας είναι η «Απώ-
λεια». Ο Δημήτρης Αντωνίτσης, με 
τον οποίο μιλήσαμε, το θέτει ως 
εξής: «Ξέρω ότι ο τίτλος της φετινής 
έκθεσης, “Loss”, ακούγεται βαρύς 
για το καλοκαίρι, όμως επιμελητικά 
αυτό με αφήνει αδιάφορο. Σε αυτό 
το project η απώλεια προσεγγίζε-
ται μέσω των ψυχολογικών συντε-

ταγμένων της. Εξετάζουμε την παρα-
δοχή του οριστικού, έτσι όπως ανα-
λύεται: μια διαδικασία που προ-
χωρά μέσα από τα στάδια του θανά-
του, του πόνου και του πένθους. Η 
πάλη με την απώλεια έρχεται μαζί 
με μια πλημμυρίδα συναισθημάτων. 
Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε το 
αναπόφευκτο είναι μια βαθιά προ-
σωπική εμπειρία. Σίγουρα ως εγχεί-
ρημα είναι αρκετά σκοτεινό, αλλά 
οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν 
έχουν ανταποκριθεί με ζήλο στην 
πρόσκληση προσπαθώντας να “χει-
ριστούν” το ακατανόητο των εσω-

τερικών διαδικασιών που προκαλεί 
κάθε απώλεια».
Στην έκθεση συμμετέχουν όπως 
κάθε χρόνο καλλιτέχνες από όλο 
τον κόσμο και τα έργα τους «ενερ-
γοποιούν» τις έξι αίθουσες και τις 
αυλές του παλιού γυμνασίου. Η 
δομή της είναι τέτοια ώστε να προ-
κύπτει ένας διάλογος μεταξύ των 
εκθεμάτων και ο επισκέπτης να 
ακολουθεί από δωμάτιο σε δωμά-
τιο μια αφήγηση έτσι όπως την έχει 
οργανώσει ο επιμελητής. Είναι ιδι-
αίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι, 
στην πορεία της τελευταίας σχεδόν 

εικοσαετίας, περισσότεροι από 300 
καλλιτέχνες έχουν παρουσιάσει 
τη δουλειά τους στο Hydra School 
Projects, καθώς σπανίως ένας καλλι-
τέχνης επανεκτίθεται. Φέτος, όπως 
και παλιότερα, κάποια έργα δημι-
ουργήθηκαν ειδικά για την έκθεση 
και εδώ παρουσιάζονται για πρώτη 
φορά, όπως τα γλυπτά του Daniel 
Silver, το φωτογραφικό δοκίμιο 
του Vali Mahlouji, η σύνθεση με τις 
παλιές μαγνητοταινίες του Gregor 
Hildebrandt, τα ζωγραφικά έργα με 
τα φλεγόμενα σπίτια του Michael 
Raedecker κ.ά. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σ
ε νέα φάση εισέρχεται μετά την έναρξη 
των εργασιών αποκατάστασης το εντυ-
πωσιακό  ταφικό μνημείο που κρύβει 
ο λόφος Καστά της Αμφίπολης και που 

άφησε έκπληκτη τη διεθνή κοινότητα, όταν η 
αρχαιολογική σκαπάνη το έφερε στο φως το 
2014. 
Η ολοκλήρωση αυτών των εργασιών θα ανοί-
ξει ταυτόχρονα την πόρτα του μνημείου για το 
κοινό, το οποίο θα ταξιδέψει στα μυστικά της 
Αμφίπολης και στη μαγεία του μακεδονικού 
κόσμου των ελληνιστικών χρόνων.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει 
εκπονηθεί, το μνημείο θα γίνει επισκέψιμο 
τέλη του 2019 με αρχές του 2020, ενώ για τις 
εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξής του, 
που θα ξεκινήσουν εντατικά τον προσεχή 
Σεπτέμβριο, υπάρχουν διαθέσιμα 1,5 εκατ. 
ευρώ από την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ.
Μόλις ο χώρος καταστεί επισκέψιμος, όπως 
έχει ανακοινώσει ο περιφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, θα 
κινηθούν όλες οι διαδικασίες προκειμένου 
το μνημείο να συμπεριληφθεί στον Κατάλογο 
των μνημείων της UNESCO.

Οι εργασίες αφορούν χωματουργικές παρεμ-
βάσεις στο τύμβο, τη διασφάλιση και τη 
συντήρηση του ταφικού μνημείου που αντιμε-
τωπίζει τεράστια στατικά προβλήματα, καθώς 
και τη συνολική αποκατάσταση των μοναδι-
κών έργων τέχνης που περιέχονται σε αυτό.
Η αποκάλυψη οστών στο ταφικό μνημείο της 
Αμφίπολης είχε προκαλέσει το 2014 παγκό-
σμιο ενδιαφέρον, αλλά πέρα από την ανθρω-

πολογική μελέτη των σκελετών που είχε πραγ-
ματοποιηθεί και ανακοινωθεί τον Ιανουάριο 
του 2015, δεν υπήρξε κάτι νεότερο.
Τα οστά που βρέθηκαν στην επίχωση του 
χώρου 4, αλλά και στο εσωτερικό του κιβω-
τιόσχημου ταφικού μνημείου ανήκαν σε μία 
γυναίκα περίπου 60 ετών, σε δύο άνδρες 
περίπου 30 ετών, σε ένα βρέφος και σε έναν 
καμένο νεκρό.

Άνοιξε τις 
πύλες του το 
νέο Μουσείο 
στην Πύλο

Η 
τελετή εγκαινίων του 
Νέου Αρχαιολογ ι-
κού Μουσείου Πύλου 
πραγματοποιήθηκε το 

Σάββατο 25 Αυγούστου στο κτή-
ριο Μαιζώνος στο Νιόκαστρο της 
Πύλου.
Ο υφυπουργός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Κώστας Στρατής, που 
εγκαινίασε το μουσείο, αφιέρωσε 
την τελετή σε όσους δούλεψαν 
για να ξεκινήσει, να προχωρήσει 
αλλά και να ολοκληρωθεί με τον 
καλύτερο τρόπο αυτό το σημα-
ντικό έργο.
Στην ομιλία του ο υφυπουργός 
αναφέρθηκε στη διαχρονική φρο-
ντίδα που επιδεικνύει το υπουρ-
γείο Πολιτισμού για την προστα-
σία και την ανάδειξη του πλουσι-
ότατου πολιτιστικού αποθέματος 
της Πυλίας και ευρύτερα της Μεσ-
σηνίας.
Όσον αφορά στο Νέο Αρχαιο-
λογικό Μουσείο Πύλου, από τον 
υφυπουργό τονίστηκε ότι έχει 
διαμορφωθεί σύμφωνα με τις πιο 
σύγχρονες μουσειολογικές αντι-
λήψεις. «Είναι ένα μουσείο που 
συνομιλεί με τον σημερινό επι-
σκέπτη, διευκολύνοντάς τον να 
ανακαλύψει τον πολιτισμό και την 
ιστορία παλαιότερων κοινωνιών. 
Και αυτό μέσα από καινοτόμους 
τρόπους παρουσίασης, που υπο-
στηρίζονται από ψηφιακές εφαρ-
μογές και εντάσσονται αρμονικά 
στο ιστορικό κτήριο του Μαιζώ-
νος» σημείωσε ο κ. Στρατής.
Στόχος του υπουργείου, όπως 
επεσήμανε ο κ. Στρατής, είναι «η 
κοινωνικοποίηση της πολιτιστι-
κής μας κληρονομιάς, δηλαδή το 
άνοιγμά της στην κοινωνία και η 
σύνδεσή της με τη σύγχρονη ζωή 
και τη σύγχρονη καλλιτεχνική 
δημιουργία. Στο πλαίσιο αυτό, το 
Νιόκαστρο της Πύλου μπορεί να 
αποτελέσει οργανικό κομμάτι της 
σύγχρονης πόλης, ως πολυχώρος 
πολιτισμού μέσα σε ένα υπέροχο 
φυσικό περιβάλλον, προσφέρο-
ντας στον επισκέπτη μια ολοκλη-
ρωμένη εμπειρία ψυχαγωγίας, με 
την ουσιαστική έννοια του όρου».

Τα τρία στάδια της απώλειας, στο διεθνές Hydra 
School Projects

Αμφίπολη: Ο μυστηριώδης τύμβος Καστά... ανοίγει 
τις πύλες του 
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αθλητικά

Τ
ο ΟΑΚΑ φόρεσε τα… γιορτινά του και 40.000 
φίλοι της Ένωσης ήταν έτοιμοι να πανηγυρί-
σουν την επιστροφή της ΑΕΚ στους ομίλους 
της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 

Οι βάσεις, άλλωστε, είχαν μπει με το νικηφόρο 2-1 
της Βουδαπέστης και η ΑΕΚ με το 1-1 του ΟΑΚΑ ε-
ξασφάλισε μια θέση στην κλήρωση της Πέμπτης στο 
Μονακό.
Η ΑΕΚ μπήκε με ωριμότητα και σοβαρότητα από την 
έναρξη του παιχνιδιού με απειλητικές σέντρες μέσα 
στην περιοχή της Βίντι τόσο από την αριστερή όσο 
και από τη δεξιά πτέρυγα με Λόπες και Μάνταλο, ενώ 
κάλυπτε έξυπνα τους χώρους στα μετόπισθεν μην επι-
τρέποντας στους Ούγγρους να αναπτύξουν επί-
θεση. Αυτό που έλειπε ήταν μια καθαρή 
φάση για γκολ, με την πρώτη τελική των 
«κιτρινόμαυρων» να σημειώνεται στο 
23’ όταν ο Μπακάκης βρήκε τον Κλω-
ναρίδη που στόπαρε με το στήθος, 
αλλά το σουτ που επιχείρησε πέρασε 
ψηλά άουτ.
Η πρώτη καλή ευκαιρία του ματς 
πάντως ήρθε από την πλευρά της Βίντι με 
τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα. Ο Σιμόες 
έκανε φάουλ σε πολύ καλή θέση για την ουγγρική 
ομάδα, ο Λάζοβιτς εκτέλεσε με το δεξί και ο Μπάρκας 
με εντυπωσιακή εκτίναξη στο «παράθυρο» έβγαλε 
σε κόρνερ. Η ΑΕΚ απάντησε όμως στο αμέσως επό-
μενο λεπτό (31’) ο Σιμόες δοκίμασε το πόδι του από 
μακρινή απόσταση, αλλά το δυνατό του σουτ σταμά-
τησε ο Κοβάτσικ. Στην αμέσως επόμενη φάση, μάλι-
στα, η Ένωση απείλησε ξανά, αλλά ο τερματοφύλακας 
της Βίντι ήταν και πάλι εκεί για να απομακρύνει την 
επικίνδυνη σέντρα του Μάνταλου.
Η βροχή έπεφτε με το… τουλούμι στο ΟΑΚΑ, αλλά οι 
φίλοι της ΑΕΚ στις εξέδρες δεν σταματούσαν να τρα-
γουδούν και να «σπρώχνουν» τους παίκτες του Μαρί-
νου Ουζουνίδη. Λίγο πριν βγει το ημίχρονο, ο πολύ 
«ανεβασμένος» Λιβάια, σε μια από τις αρκετές πανέ-
μορφες ενέργειές του έξω από την περιοχή, σημάδεψε 
με το δυνατό του σουτ το «παράθυρο» του Κοβάτσικ, 
αλλά η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο.
Το δεύτερο μέρος δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει 
καλύτερα για την Ένωση. Στο 47’ ο Μάνταλος έβγαλε 
τη σέντρα από τα δεξιά στο δεύτερο δοκάρι, ο Λόπες 

πήδηξε για την κεφαλιά και ο Φιόλα τον έσπρωξε 
με την ΑΕΚ να κερδίζει πέναλτι. Ο Μάνταλος με 
ψύχραιμη εκτέλεση νίκησε τον Κοβάτσικ και έβαλε 
γερά… θεμέλια για την πρόκριση στους ομίλους του 
Champions League.
Η Βίντι, όμως, μπήκε ξανά στο παιχνίδι δέκα λεπτά 
αργότερα. Στο 57’ ο Νεγκό, που καλυπτόταν από τον 
Οικονόμου, έγινε αποδέκτης της μπάλας από τα δεξιά, 
μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε τον Μπάρκα, που 
είχε βγει λανθασμένα από την εστία του, ισοφαρίζο-
ντας σε 1-1. Ο Μαρίνος Ουζουνίδης, θέλοντας να φρε-
σκάρει την ΑΕΚ μπροστά, πέρασε στο 62’ τον Πόνσε 
στη θέση του Κλωναρίδη, με τον Λιβάια να παίζει 

πίσω από τον Αργεντινό στην κορυφή της επί-
θεσης.

Η ισοφάριση της Βίντι έφερε έναν εκνευ-
ρισμό στους παίκτες της ΑΕΚ, με την 
ουγγρική ομάδα να απειλεί ξανά με 
τον Νεγκό, ο οποίος στο 68’ έπιασε το 
γυριστό λίγο έξω από την περιοχή, με 
την μπάλα να περνάει άουτ. Το νεκρό 

διάστημα της ΑΕΚ μετά το 1-1 παρέμενε 
και η Βίντι προσπαθούσε να το εκμεταλλευ-

τεί. Στο 71’ μάλιστα χρειάστηκε η εντυπωσιακή 
επέμβαση του Μπάρκα στη δεξιά γωνία για να βγάλει 
το καλοζυγισμένο σουτ του Σέποβιτς.
Η ΑΕΚ έψαχνε μια αντίδραση και στο 74’ ο Λιβάια 
μπήκε από αριστερά μέσα στην περιοχή της Βίντι και 
από πλάγια θέση προσπάθησε να νικήσει τον Κοβά-
τσικ, ο οποίος απέκρουσε σε κόρνερ. Στο 81’, όμως, 
τα πράγματα ζόρισαν όταν μετά από ένα φάουλ του 
Σιμόες λίγο έξω από την περιοχή, ο Λόπες αντίκρισε 
την κόκκινη κάρτα, για κουτουλιά στον Νεγκό. Στη 
συνέχεια της φάσης, ο Μπάρκας με τα δύο χέρια απέ-
κρουσε τη δυνατή εκτέλεση του Σέποβιτς κρατώντας 
το σκορ πρόκρισης.
Για να διαχειριστεί το σκορ της πρόκρισης, ο Ουζου-
νίδης έβγαλε από το ματς Λιβάια και Μάνταλο, περ-
νώντας Άλεφ και Τσόσιτς αντίστοιχα. Στο 97’ το ΟΑΚΑ 
«πάγωσε» προς στιγμήν σε γυριστό του προωθημέ-
νου Γιουχάς, όμως η ΑΕΚ, έστω και με άγχος, κατά-
φερε να κρατήσει αυτό το 1-1 ως το τέλος, πανη-
γυρίζοντας έτσι μαζί με τους φίλους της στο ΟΑΚΑ 
την επιστροφή της στα… αστέρια των ομίλων του 
Champions League έπειτα από 12 χρόνια.
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Η ΑΕΚάρα ξανά στα αστέρια! Παρά το καρδιοχτύπι λόγω ανωριμότητας όταν πίεσε η Βίντι, άντεξε 
και με το 1-1 του βροχερού Ολυμπιακού Σταδίου, βρίσκεται μετά από 12 χρόνια στους ομίλους 
του Τσάμπιονς Λιγκ! Χαζή αποβολή από τον Λόπες, άφησε την Ένωση με 10 από το 80’

ΑΕΚάρα στα αστέρια!
Οι «ασπρόμαυροι» κατόρθωσαν να βάλουν τα χέρια και να βγά-
λουν μόνοι  τα μάτια τους και για ακόμη μια φορά τ’ αστέρια δεν 
ξεπρόβαλε στον ουρανό της Τούμπας. Σ’ ένα διαγωνισμό παιδικών 
λαθών είδαν το όνειρο της πρόκρισης να ξεθωριάζει τόσο εύκολα, 

που ούτε ο πιο απαισιόδοξος φίλος του δε θα το περίμενε…
Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ, αλλά του μένει και 
πάλι η πικρή γεύση ενός νέου αποκλεισμού μέσα στην Τούμπα. Μιας 
Τούμπας που είδε το σεντόνι να… κουνιέται, αλλά για μια ακόμη φορά 
επιβεβαίωσε τον κανόνα της… κατάρας που κατατρέχει τους «ασπρό-
μαυρους».
Ο ΠΑΟΚ αντλώντας δύναμη από την εντυπωσιακή κερκίδα της Τούμπας, 
μπήκε με ορμή στο παιχνίδι, έκλεισε την Μπενφίκα στα καρέ της και 
άγγιξε το γκολ, με το σουτ του Λημνιού (5’) που κατέληξε κόρνερ.
Σε μια περίτεχνη κομπίνα από φάουλ, με εκτελεστή τον Πέλκα, οι 
«ασπρόμαυροι» έκοψαν στη μέση την άμυνα των Πορτογάλων, ο Μαου-
ρίσιο πάσαρε στον αμαρκάριστο Πρίγιοβιτς, που τίναξε τα δίχτυα του 
Βλαχοδήμου γράφοντας το 1-0!
Αν μάλιστα στο 16’ ο Λημνιός δεν έκανε αυτό το «κάτι παραπάνω» και 
έδινε στον Πρίγιοβιτς που ήταν φάτσα μόνος με τον Βλαχοδήμο, το 2-0 
θα έβαζε τον ΠΑΟΚ στη θέση του απόλυτου οδηγού.
Αντί αυτού η Μπενφίκα ισοφάρισε σε 1-1, με την κεφαλιά του Ζαρντέλ 
(20’) ξαναμπαίνοντας για τα καλά στο κόλπο της πρόκρισης.
Οι παιδικές ενέργειες των παικτών του ΠΑΟΚ συνεχίστηκαν να διαδέ-
χονται η μία την άλλη, λες και είχαν βάλει σκοπό ποιος θα κάνει τη χει-
ρότερη μετά το άλλο. Το διπλό λάθος του Πασχαλάκη, που πρώτα δεν 
άφησε την μπάλα να βγει κόρνερ και στη συνέχεια ανέτρεψε το Σέρβι 
έδωσε στους Πορτογάλους σκορ πρόκρισης (1-2) με το εύστοχο χτύπημα 
πέναλτι του Σάλβιο.
Παρότι υπήρχε πολύς χρόνος, το χρονόμετρο έδειχνε το 26ο λεπτό, η 
Τούμπα «πάγωσε», η Μπενφίκα ξεπερνώντας το σοκ της κολασμένης 
ατμόσφαιρας, άρχισε να πατάει καλύτερα στο γήπεδο, να κλείνει τους 
χώρους και να μην επιτρέπει στους παίκτες του «Δικεφάλου» να κάνουν 
μια επίθεση της προκοπής.
Η πρώτη απειλή, μετά το 1-2, ήταν με την εξ επαφής κεφαλιά του Μάτος 
(34’), που  υποχρέωσε τον Βλαχοδήμο να απογειωθεί και να διώξει σε 
κόρνερ, με τους «Αετούς» να απαντούν με τον ίδιο τρόπο (36’) και την 
επικίνδυνη κεφαλιά του Σεφέροβιτς.
Τα πάντα, σχεδόν, τελείωσαν για τον ΠΑΟΚ στο 39ο λεπτό, με τον Πίζι, να 
κάνει ότι δεν έκανε στο «Ντα Λουζ», εύκολα και άνετα, αφού δεν υπήρχε 
ούτε ένας παίκτης του «Δικεφάλου» στη σωστή θέση για να σταματήσει 
τους αντιπάλους του. Με… περίπατο η Μπενφίκα έφτανε στην περιοχή 
της ελληνικής ομάδας και ο Πορτογάλος με δυνατό σουτ έγραψε το 1-3.
Το β’ μέρος ξεκίνησε με γκολ για τους «Αετούς». Στο 48’ ο Βαρέλα ανέ-
τρεψε τον Ζαρντέλ και ο Σάλβιο με το 2/2 από την «άσπρη βούλα» έκανε 
το 1-4. Η κόκκινη κάρτα στο Λέο Μάτος φαινόταν ότι ερχόταν πολύ πριν 
δει τη δεύτερη κίτρινη από τον Μπριχ στο 77’ με τον Βλαχοδήμο να μην 
αφήνει στο 86’ τον Σάχοφ από κοντά να χριστεί σκόρερ.
ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Μάτος, Κρέσπο, Βαρέλα, Βιεϊρί-
νια, Κάνιας (63’ Σάχοφ), Μαουρίσιο, Πέλκας, Ελ Καντουρί (75’ Ακπομ), 
Λημνιός (46’ Ουάρντα), Πρίγιοβιτς.
Μπενφίκα (Ρ. Βιτόρια): Βλαχοδήμος, Γκριμάλντο, Φέισα, Ντίας, Σέρβι, 
Σεφέροβιτς, Σάλβιο (63’ Σαμέδο), Πίζι (75’ Ζίφκοβιτς), Ζαρντέλ, Αλμέιδα, 
Γκέντσον.

ΠΑΟΚ - Μπενφίκα 1-4
Δεν ήταν έτοιμος...

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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αθλητικά

Ο 
Παναθηναϊκός θα παλέψει μέ-
χρι το πρωί της Παρασκευής 
την περίπτωση του Κολμπέιν 
Σίγκθορσον και αν δεν τα βρει 

με την Ναντ θα ενεργοποιήσει είτε τον 
Μακέντα είτε τον φορ που το όνομά του 
δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας.
Το μεσημέρι της Πέμπτης διαβάσατε το 
θέμα που προέκυψε στην Ισλανδία για 
τις διαπραγματεύσεις του Παναθηναϊκού 
με τον Κολμπέιν Σιγκθορσον ενώ άμεσα 
οι πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν, με τον 
28χρονο στράικερ να αποτελεί προτεραι-
ότητα για το «τριφύλλι».
Λίγες ώρες πριν ολοκληρωθεί η μετα-
γραφική περίοδος όλα είναι ανοι-
χτά! Το μόνο σίγουρο είναι 
πως αύριο τέτοια ώρα θα 
γνωρίζουμε τον εκλεκτό για 
την φανέλα με το νούμερο 
9.
Μέχρι το πρωί της Παρα-
σκευής ο Νίκος Νταμπίζας 
θα παλέψει την περίπτωση 
του Ισλανδού, ο οποίος κατά το 
παρελθόν έχει υπάρξει εξαιρετικός φορ 
αλλά την τελευταία διετία έχει αγωνιστεί 
μόλις σε τέσσερα παιχνίδια, αντιμετωπί-
ζοντας σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού 
στο γόνατο. Ένα πρόβλημα που σύμφωνα 
με όσα αναφέρουν στην πατρίδα του, 
το έχει ξεπεράσει και είναι έτοιμος για 
restart στην καριέρα του!
Ο τεχνικός διευθυντής των «πρασίνων» 
ψάχνει την χρυσή τομή με την Ναντ, ώστε 
οι Γάλλοι να ανάψουν το... πράσινο φως 
και ο Σίγκθορσον να έρθει στην Αθήνα για 
τις υπογραφές.
Αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία οι συζη-
τήσεις, τότε ο Παναθηναϊκός θα ενεργο-
ποιήσει μία εκ των δύο περιπτώσεων που 
φαίνεται να έχει «έτοιμες». Η μία αφορά 
τον Φεντερίκο Μακέντα και η άλλη τον 
στράικερ που δεν έχει διαρρεύσει το 
όνομά του.

Στη Λαμία ο Καραμάνος
«Διπλή» μεταγραφική ενίσχυση την ίδια 
μέρα για τη Λαμία, που μετά τον Λάζαρ 
Ρόμανιτς, ανακοίνωσε και την απόκτηση 
του Τάσου Καραμάνου.
Ο 28χρονος επιθετικός έλυσε το συμβό-
λαιό του με τον Ολυμπιακό και οι «κυανό-
λευκοι» κέρδισαν την «κούρσα» για την 

υπογραφή του. Έτσι, ο Έλληνας φορ θα 
συμπληρώσει τους Μπαράλες και Τσού-
καλο στη γραμμή κρούσης στο ρόστερ 
του Μπάμπη Τεννέ, την ώρα που ο Ρόμα-
νιτς προβλέπεται να είναι τέταρτος στη 
σειρά.
Η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 βρίσκεται στην 
ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την από-
κτηση του 28χρονου (21/9/1990), Τάσου 
Καραμάνου, ο οποίος αγωνίζεται στη 
θέση του σέντερ φορ και έμεινε ελεύθε-
ρος από τον Ολυμπιακό.
Ο Τάσος Καραμάνος έχει αγωνιστεί 

μεταξύ άλλων σε Ατρόμητο, Πανιώ-
νιο, Φεϊρένσε και Ριο Άβε, κατα-

γράφοντας συνολικά 210 
συμμετοχές σε Ελλάδα και 
Ευρώπη, έχοντας πετύχει 
32 γκολ και έχοντας μοιρά-
σει και 14 ασίστ.
Τον καλωσορίζουμε και 

του ευχόμαστε πολλές επι-
τυχίες με την ομάδα μας.

Δήλωση του ποδοσφαιριστή 
στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας:

«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που 
ήρθα σε μια ομάδα που έδειξε από την 
αρχή πόσο με ήθελε, έχω πολλή όρεξη για 
δουλειά και εύχομαι με την εμπειρία μου 
να τη βοηθήσω να εκπληρώσει τους στό-
χους της στο φετινό πρωτάθλημα.»

Αστέρας Τρίπολης: Ανακοινώνει 
Τόνσο και τέλος
Ο Μάρτιν Τόνσο θα είναι το... κερασάκι 
στην τούρτα των καλοκαιρινών μεταγρα-
φών του Αστέρα Τρίπολης.
Εκτός από τον Μάρτιν Τόνσο που έγινε 
γνωστό ότι θα αγωνιστεί και φέτος στον 
Αστέρα, κυκλοφόρησαν διάφορες φήμες 
ότι θα γίνει κίνηση για κι άλλες κινήσεις. 
Ωστόσο, αυτό που βγαίνει από τους 
«κιτρινομπλέ» είναι πως ο Αργεντινός θα 
αποτελέσει την τελευταία προσθήκη σ’ 
ένα ρόστερ που σε σχέση με πέρυσι έχει 
σαφώς μεγαλύτερο βάθος.
Ετσι, την Παρασκευή (21/8) θα ανακοινω-
θεί ο Τόνσο και... τέλος.
Αναλυτικά οι μεταγραφές του Αστέρα:
Παπαδόπουλος, Βαλιέντε, Μαρκ Φερνά-
ντεθ, Βαλεντίνος Βλάχος, Μάρτιν Ρόλε, 
Τασουλής, Φρανκ Μπέλοκ, Λούκας Σάλας, 
Ανχελ, Ματρικάρντι και Τόνσο.

Σίγκθορσον αλλιώς Μακέντα ή... 
άγνωστος!

Οι όμιλοι του Europa League 
θα έχουν και... ερυθρόλευκο 
χρώμα! Ο Ολυμπιακός αφού είχε 
τις δύσκολες στιγμές του κόντρα 
στην Μπέρνλι (είχε και δοκάρι), 
τελικά με προίκα το 3-1 του πρώτου 
αγώνα, αλλά και την γκολάρα του 
Ποντένσε έφυγε αήττητος (1-1) από 
την Αγγλία και με το εισιτήριο της 
πρόκρισης!

Κ
ανείς δεν είπε ότι θα ήταν εύ-
κολο. Ο Ολυμπιακός είχε 12 ήτ-
τες σε 13 παιχνίδια στην Αγγλία. 
Πάντα δεχόταν γκολ. Ναι το 3-1 

έδινε πλεονέκτημα στους «ερυθρόλευ-
κους», αλλά σίγουρα θα δεχόταν πίεση. 
Και μπορεί η συνολική εικόνα του Ολυ-
μπιακού να μην ήταν καλή αλλά κατάφε-
ρε το μάξιμουμ...
Πρόκριση χωρίς να χάσει μέσα σ την 
Αγ γλία κόν τρα σ την 7η ομάδα της 
Premier League. Μία πρόκριση που την 
πήρε κυρίως από το πρώτο ματς αλλά 
και γιατί είχε την κλάση του Ποντένσε 
ο οποίος ήταν με διαφορά ο καλύτερος 
παίκτης του Ολυμπιακού. Αυτός που 
απειλούσε στο πρώτο ημίχρονο κι αυτός 
που με δικό του γκολ (83’) «τέλειωσε» 
τις όποιες πιθανότητες θα είχε η Μπέρνλι 
στο τελευταίο δεκάλεπτο.
 Το τελικό 1-1 (4-2 συνολικό σκορ) έδωσε 
την πρόκριση στους «ερυθρόλευκους» οι 
οποίοι θα είναι στην κλήρωση της Παρα-
σκευής...

Δεν την έβαζε ο Βογκς, τα έχανε 
και ο Ποντένσε
Δεν προκάλεσε έκπληξη η εικόνα του 
αγώνα. Η Μπέρνλι δεδομένα θα έμπαινε 
δυνατά στο ματς. Δεδομένα θα άφηνε και 
χώρους πίσω. Και έχοντας αυτά τα στοι-
χεία στο παιχνίδι οι Αγγλοι και ο Ολυ-
μπιακός έδωσαν μια άγρια ομορφιά στο 
ματς. Μια ομορφιά που δεν είχε γκολ 
με τους «ερυθρόλευκους» να υποφέ-
ρουν από τα στημένα των Αγγλων και η 
Μπέρνλι να υποφέρει από τις αντεπιθέ-
σεις και τις ορέξεις του Ποντένσε.
Ομως το ημίχρονο δεν είχε γκολ. Το 0-0 
παρέμεινε γιατί ο Βογκς έχασε δύο κεφα-
λιές που συνήθως τις κάνει γκολ και ο 

Ποντένσε στις τρεις φάσεις που δημι-
ούργησε δεν έστειλε την μπάλα on target 
(5’, 34’, 42’). Η Μπέρνλι είχε σπουδαία 
ευκαιρία και με τον Μπαρνς (μετά το 
λάθος παίξιμο του Μιράντα για οφσάιντ) 
ο οποίος έστειλε το πλασέ του άουτ...

Αντεξε στην πίεση μέχρι το 60’
Η Μπέρνλι συνέχισε στο ίδιο τέμπο και 
με την έναρξη του δευτέρου ημιχρό-
νου. Και μάλιστα στο 48’ ο Ολυμπιακός 
στάθηκε τυχερός μιας και ο Βογκς έκανε 
το πλασέ αλλά η μπάλα σταμάτησε στο 
δοκάρι του Γιαννιώτη. Οι Αγγλοι συνέ-
χιζαν να πιέζουν τους «ερυθρόλευκους» 
οι οποίοι δεν μπορούσαν να κρατήσουν 
την μπάλα στην κατοχή τους. Στο 52’ ο 
Μακνίλ έπιασε το δυνατό σουτ με τον 
Γιαννιώτη να διώχνει σε κόρνερ και στο 
56’ οι παίκτες της Μπέρνλι δεν μπόρε-
σαν να σκοράρουν σε κενή εστία μιας και 
οι αμυντικοί του Ολυμπιακού έβαλαν τα 
σώματά τους για να προστατεύσουν το 
τέρμα.

Ισορρόπησε το ματς και βρήκε 
γκολάρα με Ποντένσε
Από το 60’ και μετά ναι μεν η Μπέρνλι 
είχε την μπάλα στα πόδια της αλλά ο Ολυ-
μπιακός δεν δεχόταν σοβαρή πίεση στην 
εστία του. Διαχειρίστηκε σωστά το ματς 
στο διάστημα 60-80 και τελικά βρήκε και 
πρώτος γκολ με το ταλέντο των ποδο-
σφαιριστών.
Στην αντεπίθεση που έβγαλαν οι «ερυ-
θρόλευκοι» με Λάζαρο, Χασάν, Φορ-
τούνη και Ποντένσε ο Πορτογάλος έκανε 
τρομερή ντρίμπλα στον Μι και τελείωσε 
άψογα την φάση για να τελειώσει την 
υπόθεση πρόκριση.
Η Μπέρνλι δεν τα παράτησε πίεσε και 
τουλάχιστον βρήκε το γκολ της ισοφάρι-
σης στο 86’ με τον Βίντρα σε μια στημένη 
φάση...
ΜΠΕΡΝΛΙ (Σον Ντάιτ ς): Χίτον, Τέιλορ, 
Μι, Βόγκς, Μπαρνς (65’ Βίντρα), Χέντρικ, 
Γουέστγουντ, Λένον (75’ Κορκ), Μπάρ-
ντσλεϊ, Λονγκ, Μακνίλ (75’ Γουντ)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Γιαννιώ-
της, Ομάρ, Μιράντα, Βούκοβιτς, Τσιμί-
κας, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Χριστοδου-
λόπουλος, Φορτούνης (88’ Τοροσίδης), 
Ποντένσε (94’ (Σισέ), Γκερέρο (71’ Χασάν)

Μπέρνλι - Ολυμπιακός 1-1

Με γκολάρα Ποντένσε στους 
ομίλους! 
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Ο ομογενής επιχειρηματίας 
ξεκίνησε την διαδικασία για την 
εξασφάλιση του πλειοψηφικού 
πακέτου των μετοχών της ΠΑΕ 
Ηρακλής.

Θ
ετικές είναι οι εξελίξεις στο θέ-
μα με το ενδιαφέρον του Τομ 
Παπαδόπουλου για το πλειο-
ψηφικό πακέτο των μετοχών 

της ΠΑΕ Ηρακλής.
Ο ομογενής επιχειρηματίας έβαλε τα 
πρώτα χρήματα σήμερα στον «γηραιό», 
ενώ το επόμενο διάστημα θα ακολουθή-
σει και νέα εισροή κεφαλαίων για να αλλά-
ξει χέρια η ομάδα.
Σήμερα έγιναν κάποιες στοχευμενες πλη-
ρωμές και σύμφωνα με τα όσα έχουν 
κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα θα 
ναι διαθέσιμα και άλλα κεφάλαια για τη 
λειτουργία της ομάδας.

Πλατανιάς: Φιλική “τριάρα” 
στην έδρα των Γιαννιτσών
Ο Πλατανιάς έδειξε την ανωτερότητά του 
απέναντι στα Γιαννιτσά τα οποία κατάφερε 
να κερδίσει με 3-0 μέσα στο γήπεδό τους.
Ετσι, στο πρώτο σοβαρό τεστ προετοι-
μασίας εκτός Χανίων, η χανιώτικη ομάδα 
επιβεβαιώνοντας ότι είναι σαφώς πιο 
δυνατή από αυτή των Γιαννιτσών που τη 
νέα περίοδο θα πάρει μέρος στο πρω-
τάθλημα της Γ’ Εθνικής, επικράτησε με 
άνεση.
Ο Πάουλο Κάμπος είχε την ευκαιρία να 
χρησιμοποιήσει πολλούς παίκτες, προ-
βάροντας ουσιαστικά δύο σχεδόν 11άδες.
Το σκορ άνοιξε στο 30ο λεπτό ο Στ. Ποζα-
τζίδης, αποτέλεσμα με το οποίο έκλεισε 
το α’ ημίχρονο, ενώ στην επανάληψη ακο-
λούθησαν δύο ακόμη γκολ από τους Χ. 
Ποζατζίδη στο 55’ και Κωστίκο στο 75’.
Επόμενο, πλέον, φιλικό για τον Πλατανιά 
είναι την προσεχή Δευτέρα στη Δράμα 
απέναντι στην τοπική Δόξα.

Καλή εμφάνιση και νίκη για τη 
Δόξα Δράμας
Πραγματοποιώντας κυρίως στο δεύ-
τερο ημίχρονο, πολύ καλή εμφάνιση στο 
γήπεδο της και μπροστά σε 1300 θεατές, 
η Δόξα κέρδισε τον Νέστο Χρυσούπολης 
με 3-0.
Το σκορ άνοιξε στο 19’ ο Μακρής με 
κεφαλιά ενώ στο δεύτερο ημίχρονο ο 

Κρούθ στο 68’ με σουτ μέσα από την περι-
οχή έκανε το 2-0 για να διαμορφωθεί το 
τελικό 3-0 από τον Νατσιόπουλο με υπέ-
ροχη εκτέλεση φάουλ έξω από το ημικύ-
κλιο της αντίπαλης περιοχής.
Οι συνθέσεις:
ΔΟΞΑ: Πίτκας (46’ Ηλιάδης), Βιτλής (60’ 
Πεταυράκης), Σιώπης (60’ Ρεβυθόπου-
λος)  Ζοάο Πάουλο (60’ Κασμερίδης), 
Ανδρέου (60’ Ρουγκάλας), Μακρής (60’ 
Παρασκευάς) Μάρτινς (60’ Νατσιόπου-
λος), Πάτραλης (60’ Ριζογιάννης), Μπα-
ϊκαρά (60’ Κρουθ), Μαρκόπουλος (60’ 
Κασασόλα), Κουσκουνάς (60’ Σαμπανίδης)
ΝΕΣΤΟΣ: Αθανασίου Μαϊτάνος Αρε-
τάς Χούσινετς Μκρτσιάν Τσαμπέγια Φ 
(82’ Γαβριήλ) Νύχταρης (83’ Κοκελίδης), 
Λουκά  (55’ Ταμπέγια Γ.) Γκουτσίδης (75’ 
Τζελέπης), Μελισσόπουλος Παπαδόπου-
λος (56’ Περσίδης).

Νίκη στο Ρέθυμνο για τον Ηρό-
δοτο
Με 3-2 επικράτησε ο Ηρόδοτος σε φιλικό 
απέναντι στην Επισκοπή.
Φραγκουλάκης (2) και Σμυρλής ήταν οι 
σκόρερ για το συγκρότημα του Μανώλη 
Παπαματθαιάκη, ενώ για την Επισκοπή 
ισοφάρισε σε 2-2 ο Κατσικοκέρης.
Επισκοπή (Γιώργος Λυρώνης): Νικηφόρος 
(63’ Γκαβρίλοβιτς (73’ Μανιαδάκης)), Σου-
μπασάκης (70’ Σερβιλάκης), Νάκας (46’ 
Μποτωνάκης), Σέχου (46’ Λουμπάκης), 
Ρούσσης, Κεσίδης (75’ Μανωλακάκης), 
Χαλκιαδάκης (46’ Λαζαρίδης), Πήλιος (73’ 
Φοβάκης), Τζόρτναν (65’ Ματαραγκάσι), 
Μπανγκούρα (63’ Τσικουδάκης), Κατσι-
κοκέρης
Ηρόδοτος (Μανώλης Παπαματθαιάκης): 
Κασμερίδης, Προβυδάκης, Μπάμπης, 
Μπαλάφας, Δαμιανάκης, Μάκο, Κοντο-
γιάννης, Αυγενικού, Σμυρλής, Φραγκου-
λάκης, Κονέ

Τρίκαλα: Πήραν Θεολόγη για τα 
γκολπόστ
Η ΠΑΕ ΑΟ Τρίκαλα ανακοίνωσε την από-
κτηση του τερματοφύλακα Κλεομένη Θεο-
λόγη.
Ο Καρδιτσιώτης τερματοφύλακας είναι 
γεννημένος στις 9 Απριλίου 1996 και έχει 
ύψος 1,90. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί 
στον Αστέρα Φαναρίου, στην Αναγέννηση 
Καρδίτσας, στον Απόλλωνα Αρναίας, στον 
ΑΟ Σελλάνων ενώ τη σεζόν 2016-2017 
αγωνιζόταν με την ομάδα των Μαύρων 

Αετών Ελευθεροχωρίου και είχε 18 συμ-
μετοχές στο Πρωτάθλημα και 1 συμμε-
τοχή στο Κύπελλο Γ’ Εθνικής.
Κατά την περυσινή αγωνιστική περίοδο 
ήταν τερματοφύλακας της Νίκης Βόλου, 
στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής όπου είχε 
18 συμμετοχές.

Φινλανδός διεθνής επιθετικός 
στον Κισσαμικό!
Σε μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση 
προχώρησε ο Κισσαμικός ο οποίος ανα-
κοίνωσε την απόκτηση του διεθνή Φινλαν-
δού επιθετικού Ρόοπε Ρίσκι.
Μεταγραφή από το πάνω ράφι για τον 
Κισσαμικό. Οι Κρητικοί ανακοίνωσαν 
μέσω βίντεο την απόκτηση του διεθνή 
Φινλανδού επιθετικού Ρόοπε Ρίσκι. Ο 
27χρονος φορ κουβαλάει μια πλούσια 
καριέρα έχοντας αγωνιστεί σε Τσεζένα, 
Χόνεφος, Πάντερμπορν και Σεντ Πόλτεν.

Συμφώνησε προφορικά και φέρ-
νει τον αδερφό του Ριμπερί ο Α-
πόλλων Λάρισας!
Ο Απόλλων Λάρισας ετοιμάζεται για... 
μπαμ για τα δεδομένα της Football League 
καθότι συμφώνησε προφορικά με τον 
αδερφό του Ριμπερί, Στιβέν, που αναμέ-
νεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας στην 
Ελλάδας!
Πρόκειται για τον 22χρονο μεσοεπιθετικό 
και αδερφό του Ριμπερί με θητεία και στις 

Ακαδημίες της Μπάγερν! Ο Στιβέν Ριμπερί 
είχε ως προηγούμενή ομάδα την Αζαξιό 
και σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά 
οι δύο πλευρές τα έχουν βρει προφορικά.
Μένει να έρθει ο αδερφός του Ριμπερί 
μέχρι το τέλος της εβδομάδας και να περά-
σει εργομετρικά - ιατρικά για να φανεί και 
το επίπεδο της ετοιμότητάς του. Ο Απόλ-
λων Λάρισας θέλει ένα συμβόλαιο με 1 + 
1 για τον Γάλλο άσο που μπορεί να παίξει 
ως εξτρέμ αλλά και ως φορ.

Υπέγραψε στην Κέρκυρα ο Κού-
ρος
Στην Κέρκυρα θα αγωνίζεται για τον επό-
μενο χρόνο ο Αλέξανδρος Κούρος, ο 
οποίος μετά την λύση της συνεργασίας του 
με τον Απόλλωνα βρέθηκε στο νησί των 
Φαιάκων και υπέγραψε.
Ολοκληρώθηκε και η απόκτηση του Αλέ-
ξανδρου Κούρου από την Κέρκυρα. Ο 
Έλληνας αριστερός μπακ, υπέγραψε την 
Τετάρτη συμβόλαιο συνεργασίας με τους 
«Φαίακες» και το μόνο που απομένει είναι 
η επίσημη ανακοίνωση.
Ο ποδοσφαιριστής έμεινε ελεύθερος από 
τον Απόλλωνα την Τρίτη και την Τετάρτη 
βρέθηκε στο νησί των Φαιάκων για να 
υπογράψει στην Κέρκυρα, μιας και βρι-
σκόταν σε συζητήσεις με την ομάδα εδώ 
κι αρκετό καιρό. Το συμβόλαιό του είναι 
διάρκειας ενός έτους κι όπως προείπαμε 
απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Ο Παπαδόπουλος έβαλε... ρευστό στον Ηρακλή
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Εξαιρετική εμφάνιση από τον 
Παναγιώτη Καρατσιβή που κέρδισε 
δύο μετάλλια στο Ευρωπαϊκό 
ποδηλασίας πίστας Εφήβων – 
Νεανίδων, στο Aigle της Ελβετίας, ένα 
ασημένιο και ένα χάλκινο και είχε και 
πανελλήνιο ρεκόρ! Ρεκόρ του και στο 
Παγκόσμιο.

Π
ολλές υποσχέσεις για το μέλ-
λον άφησαν οι νεαροί Έλληνες 
ποδηλάτες που αγωνίστηκαν 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 

πίστας Εφήβων – Νεανίδων στο Aigle της 
Ελβετίας, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα στο ίδιο ποδηλατοδρόμιο.
 Ο Παναγιώτης Καρατσιβής κέρδισε δύο 
μετάλλια στο Ευρωπαϊκό ποδηλασίας 
πίστας Εφήβων – Νεανίδων. Ο έφηβος 
ποδηλάτης του ΠΓΣ Λάρισας κατέκτησε 

το αργυρό μετάλλιο στο ατομικό πουρ-
σουίτ, πετυχαίνοντας και νέο πανελλήνιο 
ρεκόρ 3 χλμ. με χρόνο 3.17.152. Νικητής 
του αγωνίσματος ήταν ο Ιταλός Manfredi 
και τρίτος ήταν ο Ρώσος Bersenev. Ο 
Πάνος Καρατσιβής πήρε και το χάλκινο 
μετάλλιο στο σκρατς στην ίδια διοργά-
νωση. Σημειωτέον ο ίδιος ποδηλάτης 
πέτυχε και άλλο πανελλήνιο ρεκόρ - και 
πάλι - στο ατομικό πουρσουίτ 3χλμ. (με 
3.17.577) στην παρουσία του στο Παγκό-
σμιο.
 Εξαιρετική και η νεάνιδα Σοφία Λιοδάκη 
του ΠΟΧ Τάλως που πέτυχε νέο πανελ-
λήνιο ρεκόρ επίσης στο Παγκόσμιο, στο 
ατομικό πουρσουίτ (2χλμ.) με χρόνο 
2.31.027 και ενώ κατέλαβε την 6η θέση 
στο αγώνισμα του σκρατς στο Ευρωπα-
ϊκό. Τέλος ο Δημήτρης Χριστάκος (U23) 
του Σπαρτιατικού ΓΣ κατέλαβε την 12η 
θέση στο elimination στο Ευρωπαϊκό.

Δύο μετάλλια και ρεκόρ στο Ευρωπαϊκό 
Εφήβων ο Καρατσιβής!

Τ
η δεύτερη νίκη της σε ισάριθ-
μα παιχνίδια πήρε η Εθνική μας 
ομάδα υδατοσφαίρισης Νέων 
Ανδρών, επικρατώντας με 8-2 

της Ρουμανίας στο Μίσνκ και βάζοντας 
πλώρη για την πρώτη θέση του Ομίλου.  
Έχοντας ως «όπλο» την άμυνά της, η 
γαλανόλευκη «λύγισε» τους Ρουμάνους, 
ιδίως στο δεύτερο και το τρίτο οκτάλε-
πτο όπου σκόραρε συνολικά έξι τέρ-
ματα δίχως να δεχθεί ούτε ένα. Παπανα-
στασίου και Γκιουβέτσης ήταν οι πρώ-
τοι σκόρερ του αγώνα με τρία γκολ έκα-

στος.
Αύριο, η ομάδα του Τεό Λοράντου αντι-
μετωπίζει το Μαυροβούνιο (15.40) με 
στόχο την κατάκτηση της πρώτης θέσης 
του ομίλου και την είσοδο απευθείας 
στα προημιτελικά.
Οκτάλεπτα: 1-1, 3-0, 3-0, 1-1
Ελλάδα (Τεό Λοράντος): Δαλμάρας, 
Καλογερόπουλος, Αλαφραγκής 1, 
Γκιουβέτσης 3, Νικολαΐδης 1, Παπα-
ναστασίου 3, Κάκαρης, Ρομπόπουλος, 
Χαλυβόπουλος Ιπ., Χαλυβόπουλος Αρ., 
Αγιωργούσης, Δήμου, Σπηλιόπουλος

Nέα νίκη και φουλ για πρωτιά η 
Εθνική Νέων στο πόλο

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Νίκησε με σκορ 1-2 τον 
Παναργειακό, αλλά αυτή τη φορά η 
«κοκκινόμαυρη» ομάδα του Βαγγέλη 
Σιώμου ήταν υπέρ του δεόντως 
ανταγωνιστική.

Μ
πορεί πριν από δύο εβδομά-
δες ο Μέγας Αλέξανδρος να 
έκανε «παρέλαση» στο ΔΑΚ 
Άργους Ορεστικού κόντρα 

στον Παναργειακό και να επικράτησε με 
σκορ 0-7, ωστόσο, στο σημερινό – δεύτερο 
κατά σειρά – φιλικό ματς με τους «κοκκινό-
μαυρους» του Βαγγέλη Σιώμου, τα πράγ-
ματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα περίμενε, 
καθώς το αργείτικο συγκρότημα παρουσι-
άστηκε εντελώς μεταμορφωμένο (προς το 
καλύτερο, φυσικά), με αποτέλεσμα να δυ-
σκολευτεί να κερδίσει.
Ο Παναργειακός, λοιπόν, έβαλε «δύσκολα» 
στην ομάδα του Θόδωρου Βόλτση, αποδει-
κνύοντας πως ο χρόνος γι’ αυτόν λειτουργεί 
ευεργετικά και πως μέρα με τη μέρα θα βελ-
τιώνεται ακόμη περισσότερο.
Τέλος, στην πολύ ενδιαφέρουσα φιλική 
αναμέτρηση, το σκορ άνοιξε στο 16′ όταν 
ο Μηλιάτης με σουτ από το ύψος της μεγά-
λης περιοχής, έκανε το 0-1, ενώ, στο 50′ 
η ομάδα της Καλλιθέας θα μπορούσε να 
κάνει το 0-2 με τον Αποστολίδη ο οποίος 
επιχείρησε δυνατό σουτ έξω από την περι-
οχή αλλά πέτυχε το οριζόντιο δοκάρι του 
Κοσμίδη.
Το 0-2 τελικά έκανε στο 75′ ο Παπαδόπου-
λος, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Σαλ-
βαρίνα, έπιασε δυνατό σουτ από το ύψος 
του πέναλτι και έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 79′ ο 
Τσόπρας βρήκε την μπάλα με το χέρι μέσα 
στην περιοχή και ο διαιτητής της αναμέτρη-
σης έδειξε την άσπρη βούλα, ο Παναγιώτης 
Μήλιος εκτέλεσε εύστοχα και έκανε το 1-2.

Φιλική νίκη επί του Ορχομενού 
για τον Φωκικό
Ένα ακόμη φιλικό έδωσε το απόγευμα της 
Τετάρτης (29/8) ο Φωκικός. Πετυχαίνοντας 
ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο η ομάδα της 
Άμφισσας νίκησε στην έδρα της τον Ορχο-
μενό με 2-0. Σκόρερ για το συγκρότημα του 
Γιάννη Λύτρα ήταν οι Κουρελής  και Στάνιτς.
Ο προπονητής του Φωκικού έκανε αρκετές 

δοκιμές θέλοντας να διαπιστώσει την κατά-
σταση των ποδοσφαιριστών του. Η Α.Ε.Ο. 
του Χρήστου Θεοχάρη που έχει υψηλούς 
στόχους στο νέο πρωτάθλημα της Α’ Βοι-
ωτίας έδειξε καλά στοιχεία κόντρα σε μια 
ομάδα Γ’ Εθνικής.

Άλλη μια πειστική εμφάνιση από 
τον Ιάλυσο
Άλλη μια πειστική εμφάνιση έκανε ο Ιάλυ-
σος ο οποίος πέρασε νικηφόρα από τα 
Μαριτσά επικρατώντας του τοπικού Ηρακλή 
με 6 – 1. Μετά την πολύ καλή απόδοση απέ-
ναντι στον Διαγόρα, οι παίκτες του Μάρκου 
Στεφανίδη είχαν και πάλι πολύ καλή παρου-
σία και δείχνουν ότι γίνονται ολοένα και 
καλύτεροι ενόψει του νέου πρωταθλήματος 
της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας.
Τα γκολ των νικητών πέτυχαν οι Κορέτα, 
Λαμίν (2), Αρχοντούλης, Γ. Γεωργίου και 
Μπεγκλετζής. Το μοναδικό τέρμα του Ηρα-
κλή είχε σημειώσει ο Γεωργαλλής.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ: Παπαμιχαήλ, Τσού-
φιος, Παπακωνσταντής, Μακρυδημήτρης, 
Μπιλιάς, Παγκράτης, Σκόρπος, Παφιάκης, 
Σπάρταλης, Γεωργαλλής, Κούρος (Έπαιξαν 
και οι Κουμέντος, Ανδρεόπουλος, Φελεσά-
κης, Σιαμαντούρας, Βασιλώτος, Αναγνώ-
στου, Καρανάσιος
ΙΑΛΥΣΟΣ: Ανδρούτσος, Αρχοντούλης, 
Ομπίνα, Κ. Χειμωνέττος, Κόλλα, Ρεκλείτης, 
Λαμίν, Μισέλ, Γ. Γεωργίου, Κορέτας, Στεφα-
νίδης (Έπαιξαν και οι Σ. Καραμανώλης, Α. 
Γεωργίου, Αθανασίου, Μπεγκλετζής, Απο-
στολάτος, Ζωάννου, Μ. Καραμανώλης, Βελ-
λίνης)

Φιλική επικράτηση του Θησέα με 
2-1 κόντρα στην Αγία Άννα
Στην Αγριά ο Θησέας φιλοξένησε την Αγία 
Άννα σε ένα ακόμη τεστ προετοιμασίας, με 
την ομάδα του Κώστα Παπαστεργίου, που 
είχε 14 διαθέσιμους παίκτες, να επικρατεί 
με 2-1 του συνόλου του Νίκου Αθανασιάδη, 
που έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα 
των παικτών του στο δεύτερο μέρος.
Και τα δύο γκολ του Θησέα τα πέτυχε ο Βλά-
χος στο 19’ με πολύ ωραία κεφαλιά από 
σέντρα του Δημητριάδη και στο 74’ μετά 
από γρήγορη εκτέλεση πλάγιου άουτ του 
Βαν ντε Γουΐχε και εύστοχο πλασέ στο τετ-α-
τετ. Ενδιάμεσα, στο 63’, ο Ζαρίφης είχε ισο-
φαρίσει για την Αγία Άννα με ψηλοκρεμα-

στό πλασέ. Μάλιστα, η Αγία Άννα θα μπο-
ρούσε να έχει ισοφαρίσει στο 89’, αλλά ο 
Κεφαλάς απέκρουσε το φάουλ του Χατζη-
τρακόσια και η μπάλα πήγε στο δοκάρι.
Να σημειωθεί ότι στο 49′ ο Αγιασιώτης 
μετά από μαρκάρισμα που δέχθηκε τραυ-
ματίστηκε και αντικαταστάθηκε αναγκα-
στικά.
ΘΗΣΕΑΣ: Κουτσιρίμπας, Καψιώτης, Αγγε-
λής, Βαν Ντε Γουίχε, Γιαουπλάρι, Σφάκας, 
Πέτσης, Αγιασιώτης, Παπαϊωάννου, Δημη-
τριάδης, Βλάχος.
Έπαιξαν και οι: Κεφαλάς, Υφαντής, Δημου-
λάς.
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ: Πλακαρός, Ζάγκας Θωμάς, 
Χατζητρακόσιας, Σκοπός, Πετσιμέρης, 
Τσιουρέλης Σ., Φιλατζικιώτης, Ζαρίφης, 
Αντωνίου, Ζάγκας Σπ., Κανδήλας
Έπαιξαν και οι: Τσιουρέλης Κ., Καπής, 
Κωτούλας, Αλεξανδρίδης, Πριτσίνης, Στερ-
γιόπουλος

Φιλική νίκη 2-1 στην Ελευσίνα 
για το ΑΟ Υπάτου
Σε παιχνίδι φιλικού – προπονητικού χαρα-
κτήρα που διεξήχθη (Τετάρτη, 29/8) στο 
γήπεδο του δημοτικού σταδίου της Ελευ-
σίνας, η ομάδα του Αθλητικού Ομίλου 
Υπάτου επικράτησε με 2-1 της ομάδας του 
Πανελευσινιακού.
Οι πρωταθλητές Βοιωτίας που προετοιμά-
ζονται για την παρθενική της συμμετοχή 
στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής κατηγο-

ρίας έφτασαν στην νίκη χάρη στο γκολ του 
Νίκου Ευθυμίου στο 20’ (0-1) και του Λεω-
νίδα Κωστούλα (στην φάση είχε «συμμε-
τοχή» και παίχτης των γηπεδούχων) στο 85’ 
(το 1-2).
Σε αυτό το φιλικό για την ομάδα του Υπάτου 
ο Κώστας Παρθενίου παρέταξε τον Καρα-
νάσο στο τέρμα και στην γνωστή διάταξη 
«4-2-3-1» (από δεξιά προς τα αριστερά) 
τούς:  Δέδε, Οικονομόπουλο, Ευθυμίου, 
Παπαχαραλάμπους στην άμυνα, Ταυταρίδη, 
Γκαράνη (ανασταλτικοί), Καράι, Πέππα, 
Καντού (επιτελικοί) στην μεσαία γραμμή και 
τον Σπανό στην επίθεση.
Στο β’ μέρος έδωσε χρόνο συμμετοχής σε 
όλους τους παίχτες τούς οποίους είχε στην 
διάθεσή του.

Επαφές Ζαραδούκα με Αιγάλεω!
Οι άνθρωποι του “Σίτι” προσπαθούν να 
πετύχουν μία πολύ σπουδαία μεταγραφή, 
καθώς βρίσκονται σε προχωρημένες επα-
φές με τον 32χρονο αμυντικό Γιάννη Ζαρα-
δούκα, μία μεταγραφή που αν ολοκληρω-
θεί θα ανεβάσει επίπεδο τους “κυανόλευ-
κους”.
Το βιογραφικό του 32χρονου αμυντικού 
είναι ιδιαίτερα “βαρύ” καθώς έχει αγωνι-
στεί σε Ολυμπιακό, Λεβαδειακό, Ξάνθη, 
Κέρκυρα, Πλατανιά, Αστέρα Τρίπολη, Αρη, 
ΠΑΣ Γιάννινα, Ολυμπιακό Βόλου, Παναθη-
ναϊκό, Εθνικό Πειραιά, Πανσερραϊκό και 
Κορωπί.

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Τα βρήκε «μπαστούνια» η Καλλιθέα στο Άργος Ορεστικό
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αθλητικά

Ο Μιχάλης Τσόχος γράφει για την 
ΑΕΚ που θα αντιμετωπίσει τρεις 
πρωταθλήτριες Ευρώπης, και θα 
διεκδικήσει τις λίγες ελπίδες πρόκρισης 
σε έναν όμιλο που θα δούμε ωραία 
μπάλα...

Α
πό το τέταρτο γκρουπ δυναμικότη-
τας η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ δεν είχε 
σοβαρές ελπίδες να έχει μία ευνοική 
κλήρωση. Αντιλαμβάνομαι ότι όλοι 

οι φίλοι της είδαν σαν... ξερολούκουμο αυτόν 
τον όμιλο με Λοκομοτίβ, Πόρτο, Σάλκε, αλλά 
οι πιθανότητες ήταν κάτω από 15% να βρεθεί 
σε αυτόν η ΑΕΚ. Οσες υπήρχαν για να βρεθεί 
σε όμιλο με Παρί, Νάπολι, Λίβερπουλ για πα-
ράδειγμα.
Οπότε αυτός που προέκυψε είναι μάλλον καλός 
δεδομένων των συνθηκών. Η ΑΕΚ θα βρει στο 
δρόμο της τρεις πρωταθλήτριες Ευρώπης, τρία 
μεγάλα και εμπορικά ονόματα και θα διεκδική-
σει στο χόρτο, ότι μπορεί να διεκδικήσει. Μία 
νίκη, μία τρίτη θέση και συνέχεια στο Europa 
League, ένα ακόμη θαύμα και πρόκριση στους 
“16”, ότι μπορέσει να βρει καλύτερο από έξι 
ήττες σε έξι ματς κέρδος θα είναι.
Αν μιλήσουμε ποδοσφαιρικά ο όμιλος είναι 
πολύ δύσκολος, όχι λόγο ονομάτων, αλλά 
λόγω ομάδων. Για την Μπάγερν δεν νομίζω ότι 
χρειάζεται να γραφτεί κάτι. Για την Μπενφίκα η 
εικόνα που έχει το ελληνικό κοινό από τις πολύ 
πρόσφατες αναμετρήσεις της με τον ΠΑΟΚ, 
είναι αρκετή για να καταλάβουμε την ποιότητά 
της. Οσο για τον τρίτο της παρέας... Ο φετινός 
Αγιαξ νομίζω ότι μπορεί να αποδειχτεί ο καλύ-
τερος Αγιαξ της τελευταίας δεκαετίας. Είναι ο... 
πρώτος Αγιαξ που το καλοκαίρι ξόδεψε πολλά 
χρήματα για να αγοράσει και δεν έβγαλε χρή-
ματα επειδή πούλησε. Ενας Αγιαξ που κράτησε 
όλα τα ταλέντα του, πλην του Κλάιφερτ και αγό-
ρασε εμπειρία. Τον Ντε Μπλιντ από την Γιουνά-
ιτεντ, τον Τάντιτς από την Σαουθάμπτον ώστε 
να αποκτήσουν καθοδηγητές τα σπουδαία 
πιτσιρίκια. Για πρώτη φορά ο Αγιαξ μετά από 
καιρό τρέχει ένα πρότζεκτ με μυαλό και χρή-
ματα και όχι μόνο με ταλέντα. Με μία φουρνιά 
τίγκα από σπάνια ταλέντα που κοστολογούνται 
με 50 εκατ. ευρώ και βάλε όπως ο στόπερ Λιχτ 
(αρχηγός στα 19 του και αδιανόητο ταλέντο που 

δεν μπόρεσε να τον πάρει η Μπαρτσελόνα και 
η Τότεναμ), οι μέσοι Ντε Μπεκ και Φράνκι Ντε 
Γιονγκ και ο Δανός φορ Ντόλπεργκ, αλλά και με 
ορισμένους πολύ σπουδαίους παίκτες όπως 
οι Μαροκινοί Ζίγχιεχ και Λαμπιάν, ο Αγιαξ στα 
μάτια μου είναι δεύτερο φαβορί για την πρό-
κριση πίσω από την Μπάγερν και πάνω από 
την Μπενφίκα. Μάλιστα επειδή ο Αγιαξ έχει 
φανέλα δεν θα μου έκανε εντύπωση να είναι η 
φετινή έκπληξη του Τσάμπιονς Λιγκ και να φτά-
σει πολύ ψηλά.
Από την άλλη αυτά τα πιτσιρίκια είναι άμαθα 
και το βάρος να πετύχουν μπορεί να αποδειχτεί 
μεγάλο για τις πλάτες τους.
Για την ΑΕΚ ο πρώτος στόχος πρέπει να είναι 
δύο καλά αποτελέσματα εντός με Μπενφίκα και 
Αγιαξ. Αν αυτά είναι νίκες τότε ο στόχος μπο-
ρεί να είναι η τρίτη θέση και η συνέχεια στο 
Europa League που κατά την άποψη μου είναι 
και ο μόνος ρεαλιστικός. Τώρα αν στην πορεία 
τις προκύψουν βολικά αποτελέσματα στα άλλα 
ματς (π.χ δύο ισοπαλίες στα ματς μεταξύ της 
Μπενφίκα και του Αγιαξ και ήττες αμφότε-
ρων των ομάδων εντός και εκτός έδρας από 
την Μπάγερν), με λίγα λόγια αν ο συντελεστής 
πρόκρισης μείνει πολύ χαμηλά για την δεύτερη 
θέση και φτάνουν 7-8 βαθμοί για να τερματί-
σει κάποιος δεύτερος στον όμιλο, τότε ίσως να 
μπορέσει και να κυνηγήσει το θαύμα.
Το πρόγραμμα της άλλωστε θα μας δείξει τα 
πάντα για τον όμιλο από νωρίς. Η ΑΕΚ παίζει 
πρώτα στο Αμστερντάμ και μετά υποδέχεται 
την Μπενφίκα, μία σειρά αγώνων που μπορεί 
να την βοηθήσουν αν κάνει έστω μία νίκη στις 
δύο πρώτες αγωνιστικές, αλλά και να την κατα-
δικάσουν αν δεν κάνει αποτέλεσμα, διότι αμέ-
σως μετά θα ακολουθούν τα δύο παιχνίδια με 
την Μπάγερν.
Το σημαντικό είναι να το απολαύσουν οι παί-
κτες της και οι φίλοι της και να σταθεί ανταγω-
νιστικά στα ματς της. Ματς που μπορεί να είναι 
χορταστικά στο μάτι, γιατί μιλάμε για ομάδες 
που παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Ματς που 
για την ΑΕΚ ο μεγάλος σύμμαχός της θα είναι ο 
προπονητής της, ο Μαρίνος Ουζουνίδης που 
συνήθως αυτές τις ομάδες που παίζουν αλέγρο 
και επιθετικό ποδόσφαιρο ξέρει να τις διαβάζει 
και να τις μπλοκάρει καλά όπως μας έχει δείξει 
πολλές φορές στο παρελθόν και μας έδειξε και 
με την Σέλτικ.

Κλήρωση για να χαρεί την 
επιστροφή της...

Αϊντχόφεν και Ερυθρός Αστέρας 
συμπλήρωσαν το παζλ των ομίλων 
του Champions League.

Τ
ο 0-0 στο Βελιγράδι άφηνε «α-
νοιχτούς λογαριασμούς» για Σάλ-
τσμπουργκ και Ερυθρό Αστέρα 
στη ρεβάνς επί αυστριακού εδά-

φους. Οι Σέρβοι πήραν τεράστια πρόκρι-
ση στους ομίλους του Champions League 
με το ισόπαλο 2-2, αν και στο 47΄ βρέθη-
καν πίσω στο σκορ με 0-2 (δύο τέρματα 
ο Νταμπούρ στο 45΄ και στο 47΄ με πέναλ-
τι). Η ομάδα του Βλάνταν Μιλόγεβιτς δεν 
το έβαλε κάτω, όμως και με δύο γκολ του 
πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Μοχάμεντ 
Μπεν σε διάστημα δύο λεπτών (65΄-66΄).
Η ολλανδική ομάδα μετά τη νίκη της 
στην Λευκορωσία επί της ΜΠΑΤΕ 
Μπορίσοφ (3-2) επιβλήθηκε 
στο «Φίλιπς Στάντιον» άνετα 
με 3-0 (14΄ Μπερχβάιν, 36΄ 
Ντε Γιονγκ, 62΄ Λοσάνο) και 
προκρίθηκε πανηγυρικά 
στη συνέχεια της διοργάνω-
σης.

Στους ομίλους Αγιαξ και 
Γιουνγκ Μπόις
Πανηγυρική πρόκριση στους ομίλους του 
Champions League πήρε επί κροατικού 
εδάφους η Γιουνγκ Μπόις επί της Ντιναμό 
Ζάγκρεμπ.
Οι Κροάτες που είχαν αποσπάσει 1-1 
στην Ελβετία, προηγήθηκαν με τον Χαϊ-
ροβιτς στο ξεκίνημα του ματς, αλλά στο 
δεύτερο μέρος μέσα σε τρία λεπτά (64΄-
66΄) ο Γκιγιόμ Οραό πέτυχε δύο γκολ και 
με τελικό 2-1 έστειλε τους φιλοξενούμε-
νους στην κλήρωση της Πέμπτης (30/08) 
στο Μονακό.
Μετά το 3-1 στο Αμστερνταμ, ο Άγιαξ 
έπαιξε όσο ακριβώς χρειαζόταν στη 
ρεβάνς με τη Ντιναμό Κιέβου και με το 0-0 
που απέσπασε στην Ουκρανία προκρί-
θηκε στους ομίλους της κορυφαίας δια-
συλλογικής διοργάνωσης της «Γηραιάς 
Ηπείρου».

Βαριά καμπάνα στη Λυόν από 
την UEFA
Η UEFA τιμώρησε τον γαλλικό σύλλογο για 
τη συμπεριφορά οπαδών του στην ανα-

μέτρηση της 15ης Μαρτίου με την ΤΣΣΚΑ 
Μόσχας.
Κεκλεισμένων των θυρών θα δώσει η Λιόν 
τον πρώτο φετινό αγώνα της για τη φάση 
των ομίλων του Champions League. Και 
αυτό γιατί η UEFA τιμώρησε τον γαλλικό 
σύλλογο για τη συμπεριφορά οπαδών του 
στην αναμέτρηση της 15ης Μαρτίου με 
την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για τη φάση των «16» 
του Europa League (σ.σ. η ρωσική ομάδα 
πανηγύρισε εκτός έδρας νίκη με 3-2 και, 
παράλληλα, την πρόκριση). Η ευρωπαϊκή 
ομοσπονδία είχε καλέσει σε απολογία τους 
«λιονέ» γιατί -μεταξύ άλλων- οπαδοί τους 
έριξαν αντικείμενα και άναψαν καπνογόνα, 
προκάλεσαν επεισόδια, ενώ επέδειξαν και 
ρατσιστική συμπεριφορά.
Η πειθαρχική επιτροπή της UEFA εξέτασε 

την υπόθεση και σήμερα ανακοινώ-
θηκε η ετυμηγορία της. Σύμφωνα 

με αυτή, η Λιόν θα δώσει 
χωρίς θεατές τα επόμενα δύο 
παιχνίδια της ως γηπεδού-
χος σε διοργανώσεις της 
UEFA. Πάντως, η απόφαση 
διευκρινίζει ότι η δεύτερη 

αγωνιστική της ποινής είναι 
με αναστολή για μια περίοδο 

δύο ετών. Παράλληλα, στον γαλ-
λικό σύλλογο επιβλήθηκε και πρόστιμο 
100.000 ευρώ.

Τσεφέριν: «Νωρίς για το VAR στο 
Champions League»
Μπορεί οι πληροφορίες να μιλούσαν για 
είσοδο του VAR στα φετινά προημιτελικά 
του Champions League, ωστόσο ο ισχυρός 
άνδρας της UEFA το διέψευσε. «Είδατε τι 
έγινε με τη Σερβία...».
«Δεν ξέρω από που βγαίνει αυτό για τα 
προημιτελικά. Δεν έχει αποφασιστεί κάτι 
τέτοιο. Φυσικά, το VAR δε με έχει πείσει 
ακόμα. Σας είπα, δεν υπάρχει σαφήνεια, 
αλλά ταυτόχρονα συνειδητοποιώ πως δεν 
υπάρχει κι επιστροφή. Δεν ξέρουμε ποιος 
αποφασίζει. Ο διαιτητής ή οι άνθρωποι 
που παρακολουθούν το video; Κανείς δεν 
το καταλαβαίνει ακόμα. Υπάρχει έντονη 
ασάφεια, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουμε 
ότι θα πρέπει να το εισαγάγουμε αργά ή 
γρήγορα» τόνισε ο Αλεξάντερ Τσεφέριν 
και πρόσθεσε: «Ρίξτε μια ματιά στο παρά-
δειγμα της Σερβίας. Δεν πήρε έναν καθαρό 
πέναλτι στον αγώνα με την Ελβετία...».

Ιστορική πρόκριση με 
Μπεν ο Ερυθρός Αστέρας
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Με μία αλλαγή ξεκίνησε ο Μπρούνο Μπαλταζάρ τον ΑΠΟΕΛ 
σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, με τον Ρέζα αντί του Ντελατόρε 
στην κορυφή της επίθεσης. Ντε Βινσέντι και Εφραίμ έμειναν στον 
πάγκο.

Οι «γαλαζοκίτρινοι» μπήκαν αρκετά μουδιασμένα στο παιχνίδι και ίσως 
αιφνιδιάστηκαν από το δυνατό ξεκίνημα της Αστάνα, η οποία προσπά-
θησε από την αρχή να εκμεταλλευτεί την έδρα της. Στο πρώτο ημίωρο ο 
ΑΠΟΕΛ δεν απείλησε καθόλου τους Καζάκους και βρέθηκε κυρίως σε 
θέση άμυνας.
Ο Καμπανάνγκα προειδοποίησε στο 8’, αλλά ο Βάτερμαν απέκρουσε. 
Στο 15’ ο ρεφ υπέδειξε πέναλτι σε χέρι του Καρλάο, αν και ο Βραζιλιά-
νος έκανε προσπάθεια να το τραβήξει για να μη βρει τη μπάλα. Ο Ενρίκε 
ήταν εύστοχος από τα 11 βήματα και στο 16’ η Αστάνα ισοφάρισε το 
σκορ του πρώτου αγώνα (1-0).
Είχε κι άλλη καλή στιγμή ο Καμπανάνγκα, υποχρεώνοντας τον Βάτερμαν 
σε δύσκολη απόκρουση στο 22’. Κι αν στο 15’ ο ρεφ έδωσε εύκολα το 
πέναλτι στην Αστάνα, δεν πήρε την ίδια απόφαση στο 29’ όταν ο Άνι-
τσιτς ανέτρεψε τον Ρέζα προ του Έριτς, με τον ΑΠΟΕΛ να διαμαρτύρεται 
για το πέναλτι που δεν δόθηκε και την κόκκινη στον Άνιτσιτς.
Κάπου εκεί, πάντως, είχε αρχίσει να κερδίζει μέτρα και να ανεβαίνει ο 
ΑΠΟΕΛ που πλέον χρειαζόταν το γκολ για να ξαναφέρει την πρόκριση 
στην πλευρά του. Στο 31’ ο Καζού επιχείρησε μακρινό σουτ, αλλά δεν 
δημιούργησε πρόβλημα στον Έριτς. Η μεγαλύτερη ευκαιρία των «γαλα-
ζοκίτρινων» στο πρώτο ημίχρονο ήρθε στο 35’ με το καλό φάουλ του 
Ζαχίντ που πέρασε λίγο πάνω από το δοκάρι.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον ΑΠΟΕΛ να έχει την κατοχή της 
μπάλας, αλλά να αδυνατεί να δημιουργήσει ξεκάθαρες ευκαιρίες. Αντί-
θετα την πρώτη καλή στιγμή στο β’ ημίχρονο την είχε η Αστάνα με τον 
Αλμέιδα, με τον Βάτερμαν να αποκρούει δύσκολα (57’).
Στο τελευταίο ημίωρο οι «γαλαζοκίτρινοι» άρχισαν να πατούν την αντί-
παλη περιοχή πιο απειλητικά. Στο 62’ ο Έριτς έδιωξε σε κόρνερ μακρινό 
σουτ του Σάλαϊ, στο 67’ ο Ρέζα καθυστέρησε και δεν πρόλαβε να πλα-
σάρει.
Η μεγαλύτερη ευκαιρία ήρθε στο 76’ όταν ο Τάμαρι είδε τον Έριτς να 
διώχνει το πλασέ του, με τον Ρέζα να παίρνει το ριμπάουντ και να σου-
τάρει άουτ. Η Αστάνα απειλούσε λιγότερο στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά 
είχε κάποιες φάσεις, όπως στο 78’ που η κεφαλιά του Κλεϊχέισλερ που 
πέρασε άουτ. Δεν άλλαξε, ωστόσο, κάτι ως το 95’ (μαζί με τα 5 λεπτά 
των καθυστερήσεων) και οδηγηθήκαμε στην ημίωρη παράταση.
Στην παράταση ο ΑΠΟΕΛ προσπάθησε να πετύχει το γκολ της πρόκρι-
σης με Ντελατόρε (103’, 115’) και Ντε Βινσέντι (113’). Η Αστάνα απείλησε 
με τον Ενρίκε (105’).
O αγώνας οδηγήθηκε στην παράταση και στα πέναλτι. Εκεί οι “γαλαζο-
κίτρινοι” έχασαν τα 4 από τα 5 πέναλτι και η Αστάνα πήρε την πρόκριση 
με 2-1 στα πέναλτι!
Μόνο ο Μοράις ευστόχησε στη διαδικασία των πέναλτι, με τον Έριτς να 
αποκρούει τα πέναλτι του Ντε Βινσέντι και του Εφραίμ. Αστόχησαν Ντε-
λατόρε και Σόουζα! Ένα χαμένο πέναλτι είχε η Αστάνα με τον Άνισιτς, 
ενώ ο Βάτερμαν απέκρουσε ένα πέναλτι. Ωστόσο η αστοχία των παικτών 
του ΑΠΟΕΛ ήταν αρκετή για την Αστάνα για να πάρει την πρόκριση.
ΑΣΤΑΝΑ: Έριτς, Ρουκάβινα, Άνιτσιτς, Κλεϊχέισλερ (99’ Μπεϊσεμπέκοφ), 
Μουζίκοφ (53’ Αλμέιδα), Ενρίκε, Τομάσοφ, Μαέφσκι (120’ Λογκβι-
νένκο), Καμπανάνγκα (85’ Γιάνγκα), Ποστίνκοφ, Σόμκο.
ΑΠΟΕΛ: Βάτερμαν, Καζού, Νσουε, Καρλάο, Βούρος (120’ Γκέντσογλου), 
Σόουζα, Μοράις, Σάλαϊ, Τάμαρι (84’ Εφραίμ), Ζαχίντ (64’ Ντε Βινσέντι), 
Ρέζα (94’ Ντελατόρε).

Η ΑΕΚ ανταποκρίθηκε στον απόλυτο βαθμό 
στο ιστορικό ραντεβού με την Τρεντσίν 
και επικρατώντας με 3-0, εξασφάλισε την 
πρόκριση στους ομίλους του Europa League 
για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Μ
ε τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το παι-
χνίδι η ΑΕΚ, με τον Γιάννου μετά από 
ασίστ του Τριτσκόφσκι να ανοίγει το 
σκορ στο 24” με πλασέ. Στο 10’ του α-

γώνα οι γηπεδούχοι απώλεσαν ευκαιρία για το 2-0, 
όμως ο Ακοράν δεν μπόρεσε να πλασάρει απέναντι 
στον Σέμρινετς μετά από πάσα του Τέτε από αριστε-
ρά.
Οι φιλοξενούμενοι έφτιαξαν την πρώτη 
τους τελική φάση στο ματς στο 20’ όταν 
ο Πάουρ με κεφαλιά σημάδεψε τον 
Τόνιο, σε ένα διάστημα που η ομάδα 
του Αντόνι Ιραόλα είχε τον έλεγχο των 
κινήσεων. Οι Λαρνακείς κυνήγησαν το 
δεύτερο γκολ όμως ο Λαρένα αστό-
χησε με σουτ εντός περιοχής στο 25’ 
ενώ η «βολίδα» του Ισπανού είχε την ίδια 
κατάληξη 4 λεπτά αργότερα. Ενδιάμεσα οι 
Σλοβάκοι απώλεσαν ευκαιρία με τον Τσατάκοβιτς 
να πλασάρει άουτ από πλεονεκτική θέση στο 27’.
Στο 35’ ο Ακοράν βρήκε χώρο για σουτ εκτός περιο-
χής και… εξαπέλυσε «βολίδα» με την μπάλα να κατα-
λήγει στο δεξί παραθυράκι του Σέμρινετς για το 2-0.
Στα αρχικά στάδια του δεύτερου μέρους η ΑΕΚ οπι-
σθοχώρσε και η Τρέντσι ανέβηκε απόρροια του σκορ 
του πρώτου ημιχρόνου. Οι Σλοβάκοι δημιούργησαν 
προϋποθέσεις για την μείωση του σκορ όμως ο Τόνιο 
και η δυστοκία στην τελική προσπάθεια των φιλοξε-
νούμενων διατήρησε το 2-0 υπέρ των Κιτρινοπρά-
σινων.
Η ομάδα του Ιραόλα επιδίεωξε με το στοιχείο του 
αιφνιδισμού να… σκοτώσει το ματς και το κατάφερε 
με τον Απόστολο Γιάννου. Στο 65’ μετά από κεφα-
λιά-ασίστ του Τριτσκόφσκι ο Γιάννου με νέα κεφα-
λιά έκανε το 3-0 και σηματοδότησε την έναρξη των 
πανηγυρισμών για την πρόκριση στους ομίλους.
Το 3-0 ήταν το τελικό αποτέλεσμα του ιστορικού 
αγώνα για την ΑΕΚ που προκρίθηκε στους ομίλους 
του Europa League.
AEK: Τόνιο, Ιγκόρ, Μοϊσόφ, Μιγκέλ, Τρουγιούλς, 
Λαρένα(Γκαρσία 84’), Χέφελ, Τέτε(Κάσες 62’), Ακο-
ράν, Τρισκόφσκι, Γιάννου(Φλοριά 74’).
Τρεντσίν: Σέμρινετς, Τζούλιεν, Γεμ, Σούλεκ, Τσατάκο-
βιτς, Παούρ, Ούμπινγκ(Κλέσικ 73’), Σλίγκερς(Οσμάν 
62’), Αζάνγκο, Μαχντιουί, Μάνσε(Ούμεχ 73’).
Κίτρινες: Μάνσε 3’, Τσατάκοβιτς 68’/Λαρένα 52’, 
Kάσες 70’, Γκαρσία 87’

Απόλλωνας-Βασιλεία 1-0: Στους ομίλους 
με ήρωα Χάμπο
Ο Απόλλωνας κέρδισε με 1-0 την Βασιλεία στο ΓΣΠ 
με την βολίδα του Χάμπου Κυριακού στο 53ο λεπτό 
της αναμέτρησης. Οι γαλάζιοι πραγματοποίησαν 
πολύ καλή εμφάνιση και κατάφεραν να ανατρέψουν 
το σκορ του πρώτου αγώνα που έγινε στην Ελβετία 
(3-2) και πήραν την πρόκριση για τους ομίλους του 
Γιουρόπα Λιγκ για τέταρτη φορά στην ιστορία τους.
Ο Απόλλωνας μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και 
προσπάθησε να ελέγξει τον ρυθμό του αγώνα 
ωστόσο μέχρι το πρώτο δεκάλεπτο η Βασιλεία ισορ-
ρόπησε τον αγώνα χωρίς να γίνει όμως κάποια ευκαι-
ρία.

Στο 14’ χάθηκε η πρώτη ευκαιρία για την ομάδα 
του Αυγουστή με τον Περέιρα να κάνει το 

σουτ αλλά ο Χάνσεν απόκρουσε δύσκολα 
σε κόρνερ. 4 λεπτά αργότερα ο Παπου-
λής πήγε να εκμεταλλευτεί το λάθος της 
άμυνας των Ελβετών αλλά δεν πρό-
λαβε την μπάλα.
Στο 38’ χάθηκε η πιο κλασσική ευκαι-

ρία του αγώνα. Ο Παπουλής συνδυά-
στηκε ωραία με τον Περέιρα και έκανε το 

σουτ μέσα από την περιοχή αλλά η μπάλα 
σταμάτησε στο δοκάρι.

Στο 40’ οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με τον  Κάμπο, 
να κάνει το σουτ μέσα από την περιοχή του Απόλ-
λωνα αλλά η μπάλα κόντραρε στον Σακέτι και πέρασε 
έξω.
Οι γαλάζιοι κατάφεραν να βρουν τον δρόμο προς τα 
δίκτυα στο 53’ με δράστη τον Χάμπο, ο οποίος από 
μακριά έκανε το δυνατό σουτ και νίκησε τον Χάνσεν 
για το 1-0.
Στο 59’ ο Πέδρο έφυγε μπροστά και είδε την κίνηση 
του Σακέτι αλλά η κεφαλιά που έκανε ήταν αδύναμη.
Στο 75’ οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με σουτ από 
τον Βαν Βολφσφίνγκελ, αλλά ο Βάλε απόκρουσε 
δύσκολα σε κόρνερ. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο τερ-
ματοφύλακας του Απόλλωνα έκανε την απόκρουση 
του αγώνα αφού έδιωξε σε κόρνερ το απευθείας 
φάουλ του Βαν Βολφσφίνγκελ.
Οι γαλάζιοι άντεξαν στην πίεση των Ελβετών και κρά-
τησαν το 1-0 μέχρι το τέλος του αγώνα και πανηγύ-
ρισαν την μεγάλη πρόκριση τους στους ομίλους του 
Γιουρόπα Λιγκ.
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Βάλε, Γιούστε, Ρομπέρζ, Πέδρο(72’ 
Στυλιανού), Βασιλείου, Σακέτι, Κυριάκου, Σκέ-
μπρι(62’ Σαρδινέρο), Παπουλλής, Περέιρα(78’ Μάρ-
κοβιτς), Μαγκλίτσα
ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Χάνσεν, Κούμαρτ, Βίντμερ, Φράι, 
Ζούφι(75’ Πουλουλού), Φαν Βόλφσβινγκεν, 
Κάμπο(46’ Αγιέτι), Όκαφόρ, Ντιέ, Μπαλάντα, 
Πετρέτα

αθλητικά
ΑΕΚ-Τρέντσιν 3-0

Στους ομίλους με τον νόμο της Αρένα!
Εκτός ομίλων ο ΑΠΟΕΛ με 4 
χαμένα πέναλτι!
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αθλητικά

Άρχισε με 100αρα ο Ολυμπιακός επί του 
ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός εμφάνισε επιθετικές αρετές του στο πρώτο φιλικό παιχνίδι καθώς επικράτησε 
του ΠΑΟΚ με 103-76 έχοντας επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. 

Ο
ι «ερυθρόλευκοι» αγωνίστηκαν δίχως τον 
Γιάνις Τίμα ο οποίος ταλαιπωρείται από 
πρόβλημα τραυματισμού και ο ΠΑΟΚ δεν 
είχε (για τον ίδιο λόγο) στη σύνθεσή του 

τον Γιάννη Αθηναίου, ενώ ο Τζαμάλ Τζόουνς είχε πε-
ριορισμένο χρόνο συμμετοχής καθώς στη διάρκεια 
του αγώνα ένιωσε ενοχλήσεις στον λαγονοψοΐτη. Ο 
φιλικός αγώνας έγινε κεκλεισμένων των θυρών στο 
Μέτσοβο και αποτέλεσε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία 
για την εξαγωγή συμπερασμάτων τόσο για τον Ντέι-
βιντ Μπλατ όσο και για τον Ηλία Παπαθεοδώρου. Η 
επιθετική παραγωγικότητα της ομάδας του και η πο-
λυφωνία η οποία αποτυπώνεται από τον διψήφιο α-
ριθμό πόντων επτά παικτών προφανώς και αποτελεί 
το ευχάριστο μήνυμα για τον Ντέιβιντ Μπλατ.
Τα δεκάλεπτα: 25-18, 57-36, 79-63, 103-76.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπλατ): Ουίλιαμς Γκος 10 
(1), Τολιόπουλος 3 (1), Τουπάν 14 (3), 
Σπανούλης 15 (1), Μιλουτίνοφ 12, 
Στρέλνιεκς 8, Βεζένκοφ 2, Πρίντεζης 
15, Παπανικολάου 11 (3), Μάντζα-
ρης 2, Μπόγρης, ΛιΝτέι 11.
ΠΑΟΚ (Παπαθεοδώρου): Τζόουνς 5, 
Μορέιρα 15, Χρυσικόπουλος 9 (1), 
Σχίζας 10 (2), Κόνιαρης 4, Καρράς, 
Μαργαρίτης 6, Ζάρας 4, Πόουπ 1, Ουί-
λιαμς 2, Χάτσερ 15 (3), Γκος 7 (1).

Εύκολη νίκη χωρίς Τόμας ο Παναθηναϊ-
κός και αναχώρηση για Πορταριά
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε σε φιλικό παιχνίδι 
κεκλεισμένων των θυρών των Λάιονς του Μπου-
ρούση με 104-67 και συνέχεια αναχώρησε η απο-
στολή για την Πορταριά. 
Ο Τσάβι Πασκουάλ ωστόσο δεν χρησιμοποίησε τον 
ΝτεΣόν Τόμας, ο οποίος ένιωσε μια ενόχληση στη 
μέση και δεν αγωνίστηκε για προληπτικούς λόγους. 
Από εκεί και πέρα αγωνίστηκαν όλοι όσοι απαρ-
τίζουν το «πράσινο» ρόστερ (σ.σ. εκτός από τον 
Παπαντωνίου και τους δύο νεαρούς) με τον Κιθ Λάν-
γκφορντ να είναι εκείνος που ξεχώρισε περισσότερο.
Ο Παναθηναϊκός είχε την απόλυτη κυριαρχία του 
αγώνα από την αρχή μέχρι το τέλος, κάτι που φαίνε-
ται και από το τελικό σκορ (104-67).
Συνολικά όλοι οι παίκτες είχαν καλή απόδοση, με 
τον Καταλανό τεχνικό να μοιράζει τον χρόνο συμμε-
τοχής σε όλους. 
Αμέσως μετά η αποστολή αναχώρησε για την Πορ-

ταριά όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο 
της προετοιμασίας. 
Τα δεκάλεπτα: 36-22, 54-37, 86-47, 104-67

Συγκλονίζει ο νέος παίκτης του Άρη: «Ό-
ταν δεν έχεις να φας, πίνεις νερό μέχρι 
να αποκοιμηθείς»
Από hot spot της Λέσβου και την αλάνα, στον Άρη 
και την Basket League. Ο Κριστ Ουάμπα συγκλονί-
ζει με όσα εξομολογείται για το «ταξίδι» που τον 
έφερε στην Θεσσαλονίκη.
«Στην ζωή, όταν θέλεις να πετύχεις κάτι, μην σε 
αποθαρρύνουν οι άλλοι. Μείνε στο στόχο σου και 
συνέχισε».
Αυτά είναι τα λόγια του Κριστ Ουάμπα, ο οποίος 

θα φοράει την φανέλα του Άρη τη νέα σεζόν.
Ο 18χρονος γκαρντ/φόργουορντ μέσα 

από ένα βίντεο εκμυστηρεύεται πως 
από το Κονγκό έφτασε σε hot spot 
της Λέσβου και από εκεί στην Θεσ-
σαλονίκη.
«Όταν δεν έχεις να φας, πίνεις 
νερό μέχρι να αποκοιμηθείς», 
εξομολογείται για τα χρόνια στην 

πατρίδα του και πλέον μπορεί να 
ονειρεύεται ελεύθερα, χωρίς να 

φοβάται.
Κι όλα αυτά, χάρη και στη βοήθεια του 

Athlenda Career Program και του προπονητή του 
στον Αστέρα Σίνδου, Γιώργου Μπαλογιάννη.

«Πάτησε» Σερβία η ΑΕΚ
Η αποστολή της ΑΕΚ έφτασε στην Σερβία κι από 
εκεί θα μεταβεί στο Ζλάτιμπορ, όπου και θα πραγ-
ματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας 
της.
Οι «κιτρινόμαυροι» αφίχθησαν στην Σερβία το 
μεσημέρι της Πέμπτης (30/08) και θα πάνε οδι-
κώς στο Ζλάτιμπορ, όπου και θα μείνει μέχρι τις 6 
Σεπτεμβρίου.
Οι παίκτες της «Βασίλισσας» θα αρχίσουν από το 
απόγευμα κιόλας τις προπονήσεις υπό τις οδηγίες 
του Λούκα Μπάνκι, ενώ θα δώσουν και δύο φιλικά 
στο Βελιγράδι, με Μέγκα Λεκς (07/09) και Ερυθρό 
Αστέρα (08/09).
Μοναδικός απών ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο 
οποίος έμεινε Αθήνα, καθώς έχει υποχρεώσεις με 
την Εθνική Ομάδα.

Λύμουρα: «Δεν είναι τυχαίο 
που είμαστε μεταξύ των 
κορυφαίων εθνικών»

Η 
Λολίτα Λύμουρα τόνισε 
πως η συμμετοχή της Ε-
θνικής Γυναικών στο Πα-
γκόσμιο Κύπελλο (22-

30/09) μόνο τυχαία δεν είναι, ενώ 
στάθηκε και στην Εβίνα Μάλτση, η 
οποία είναι «παράδειγμα για όλες 
τις γενιές».
Αναλυτικά η συνέντευξη στο site 
της ΕΟΚ:
Πολλά… χιλιόμετρα φορώντας τη 
φανέλα της Εθνικής Γυναικών έχει 
καταγράψει η Λολίτα Λύμουρα 
που είναι έτοιμη για μια ακόμα 
μεγάλη πρόκληση.
Αυτή δεν είναι άλλη από το Παγκό-
σμιο Κύπελλο που θα γίνει στην 
Τενερίφη (22-30/9) και ενόψει 
αυτής της διοργάνωσης η Ελλάδα 
έδωσε δυο φιλικά με αντίπαλο 
το Βέλγιο, όπου έδειξε τα πρώτα 
φετινά δείγματα γραφής της, με την 
ομάδα να αφήνει κατά διαστήματα 
θετικές εντυπώσεις.
Η έμπειρη πλέι μέικερ αναφέρ-
θηκε στα δύο πρώτα τεστ και τη 
συμμετοχή της ομάδας στο Παγκό-
σμιο Κύπελλο, ενώ στάθηκε και 
στο επίτευγμα της Εβίνας Μάλτση, 
αλλά στα χαμόγελα που μοίρασε η 
Εθνική Κορασίδων με την άνοδο 
στην Α’ κατηγορία.
«Κερδίσαμε θεωρώ πολλά πράγ-
ματα από αυτά τα δυο πρώτα 
φιλικά με το Βέλγιο, παρά το γεγο-
νός ότι ηττηθήκαμε. Θα δούμε 
φυσικά τα λάθη μας, καθώς έχουμε 
πολλά να βελτιώσουμε. Παίξαμε 
κατά διαστήματα καλά, αλλά ας 
μην ξεχνάμε ότι είχαμε και τρεις 
απουσίες. Είμαστε μαζί μιάμιση 
εβδομάδα και πιστεύω ότι στη 
συνέχεια θα βελτιωθούμε», είπε η 
αρχικά η Λολίτα Λύμουρα.
Η Εθνική έχει κάποια στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν το παιχνίδι της για 
τα οποία είπε: «Αυτό που μας δια-
κρίνει είναι η ψυχή, το πάθος και 
η καλή μας άμυνα. Δεν τα δείξαμε 
όλα. Πάθος και ενέργεια κατά δια-
στήματα βγάλαμε, όμως πρέπει να 
βελτιωθούμε και στην άμυνα. Να 
φτάσουμε στο επίπεδο που ήμα-
σταν στο Ευρωμπάσκετ, καθώς η 
άμυνα ήταν το μεγάλο μας όπλο».
Όσο για τη συμμετοχή της Εθνι-

κής στο Παγκόσμιο Κύπελλο και τις 
ομάδες που θα βρεθεί αντιμέτωπη 
σχολίασε: «Θα αγωνιστούμε σε 
μια διοργάνωση που συμμετέχουν 
οι κορυφαίες εθνικές στον κόσμο. 
Είμαστε και εμείς μεταξύ αυτών 
και δεν είναι τυχαίο. Αξίζουμε που 
φτάσαμε να παίζουμε σε τελική 
φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. 
Δουλέψαμε και το πετύχαμε. Όλες 
οι ομάδες είναι δύσκολες, καθώς 
θα αγωνιστούμε σε τελική φάση 
Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε Καναδά, Γαλλία 
και Κορέα και στόχος μας είναι να 
περάσουμε στην επόμενη φάση. 
Θα βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχω-
ριστά».
Η Λολίτα Λύμουρα δεν θα μπο-
ρούσε να μην σχολιάσει και το 
επίτευγμα της Εβίνας Μάλτση που 
ξεπέρασε τους 3000 πόντους με τη 
φανέλα της Εθνικής. «Τι να πούμε 
για την Εβίνα... Και μόνο που ξεπέ-
ρασε τους 3000 πόντους τα λέει 
όλα. Είναι η καλύτερη Ελληνίδα 
όλων των εποχών. Δεν περιμέ-
ναμε, βέβαια, τους 3000 για να το 
πούμε. Είναι μια 40χρονη που παί-
ζει σαν 20χρονη. Είναι παράδειγμα 
για όλες τις γενιές και συνεχίζει…».
Οι αθλήτριες της Εθνικής Γυναικών 
χάρηκαν και αυτές την άνοδο της 
Εθνικής Κορασίδων στην Α’ Κατη-
γορία με την έμπειρη παίκτρια να 
επισημαίνει. «Από την προετοιμα-
σία μας στα Ιωάννινα τις παρακο-
λουθούσαμε και προσπαθούσαμε 
να είμαστε κοντά τους. Μέσω των 
social media στέλναμε τη στήριξή 
μας σε αυτές. Έπρεπε η ομάδα να 
ανέβει, καθώς είναι μια φουρνιά 
παικτριών που το αξίζει. Τα κορί-
τσια αυτά έχουν μέλλον και θα 
χαρούμε αν πολλές από αυτές στε-
λεχώσουν την Εθνική Γυναικών 
τα επόμενα χρόνια. Έγινε εξαιρε-
τική δουλειά από του προπονητές, 
τον κ. Μπακογεώργο, την Καλέ-
ντζου και το υπόλοιπο τιμ και αξί-
ζουν τα συγχαρητήριά μας. Είναι 
ευχάριστο που ήταν η Καλέντζου 
στο προπονητικό τιμ, μια παίκτρια 
που πριν λίγα χρόνια ήταν μαζί μας 
στην Εθνική Γυναικών. Εγώ προ-
σωπικά έμαθα πολλά δίπλα της».
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