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Παρέμβαση Τραμπ για το Σκοπιανό: «Ιστορική» η συμφωνία 
των Πρεσπών - Μιλάει για «Μακεδονία» έξι φορές! 

Κ
ορυφώνονται οι πιέσεις των Αμερικανών για να κλεί-
σει η υπόθεση της ονομασίας των Σκοπίων. Την ίδια 
ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η περιοδεία του ΓΓ του 
ΝΑΤΟ Γενς Στόλτεμπεργκ σε Σκόπια και Αθήνα, στον 

χορό των «παρεμβάσεων» μπήκε και ο ίδιος ο Αμερικανός 
πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος έστειλε μήνυμα στον Σκο-
πιανό πρόεδρο για την ανάγκη έγκρισης της συμφωνίας στο 
δημοψήφισμα της 30ης Σεπτεμβρίου.
Η επιλογή του Τραμπ δεν είναι τυχαία καθώς απευθύνεται στον 
Ιβανόφ που ταυτίζεται με τις απόψεις του εθνικιστικού κόμ-
ματος VMRO και δεν επιθυμεί την υλοποίηση της συμφωνίας.
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο συγχαρητήριο 
μήνυμα του χαρακτηρίζει «ιστορική» τη συμφωνία των Πρε-
σπών Το μήνυμα Τράμπ απεστάλει με την ευκαιρία της Ημέρας 
Ανεξαρτησίας που εορτάζεται στα Σκόπια στις 8 Σεπτεμβρίου.
Ο αμερικανός πρόεδρος επισημαίνει πως «η Μακεδονία έχει 
πολλά για τα οποία μπορεί να είναι υπερήφανη φέτος» και 
αναφέρει την «ιστορική Συμφωνία των Πρεσπών που επιλύει 
το μακροχρόνιο ζήτημα της ονομασίας με την Ελλάδα» και 
παράλληλα «ανοίγει τον δρόμο» για τη συμμετοχή της χώρας 
στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Ντόναλντ Τραμπ τονίζει ακόμη στο μήνυμά του πως η Συμ-
φωνία των Πρεσπών και η ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ «θα ενι-
σχύσουν την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία σ’ 
ολόκληρη την περιοχή».

Η επιστολή Τραμπ
«Αγαπητέ κ. Πρόεδρε
»Εκ μέρους του αμερικανικού λαού, συγχαίρω εσάς και τους 
πολίτες της “Μακεδονίας” με την ευκαιρία της ημέρας ανεξαρ-
τησίας σας στις 8 Σεπτεμβρίου.
»Η “Μακεδονία’’ έχει πολλά για να είναι περήφανη αυτή τη 
χρονιά. Η ιστορική συμφωνία των Πρεσπών επιλύει τη μακρο-
χρόνια διένεξη για το ονοματολογικό με την Ελλάδα και ανοί-
γει το δρόμο για την ένταξη της “Μακεδονίας” τόσο στο ΝΑΤΟ 
όσο και στην ΕΕ. Η συμφωνία και η ένταξη της “Μακεδονίας” 
στο ΝΑΤΟ θα ενισχύσει την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την 
ευημερία σε ολόκληρη την περιοχή. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να 
υποστηρίξουν τη “Μακεδονία”, ειδικά όσον αφορά στις επερ-
χόμενες συνομιλίες για την ένταξή σας στο ΝΑΤΟ.
Εύχομαι στον λαό της “Μακεδονίας” ό,τι καλύτερο σε αυτή την 
ξεχωριστή ημέρα».

Ούτε «ΠΓΔΜ» ούτε «Βόρεια» - Σκέτη Μακεδονία
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποιεί 
στο μήνυμα του προς τον Ιβανόφ αποκλειστικά έξι φορές τον 
όρο «Μακεδονία», και όχι το συμφωνηθέν «Βόρεια Μακεδο-

νία».
Στα αξιοσημείωτα είναι βέβαια και η σπουδή του Ελληνικού 
Πρακτορείου Ειδήσεων ΑΠΕ ΜΠΕ το οποίο αντικατέστησε στο 
σχετικό τηλεγράφημά του τις αναφορές για τη «Μακεδονία» με 
τη... «βολική» ονομασία ΠΓΔΜ η οποία δεν υπάρχει πουθενά 
στην επιστολή Τραμπ!

Στόλτενμπεργκ: Όχι στη συμφωνία των Πρε-
σπών σημαίνει όχι στο ΝΑΤΟ
Ο γγ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, επανέλαβε σήμερα από τα 
Σκόπια ότι η Συμμαχία είναι έτοιμη να δεχτεί την πΓΔΜ ως το 30ο 
μέλος της, μόνο όταν ολοκληρωθούν και εφαρμοστούν όλες οι 
εσωτερικές διαδικασίες που θα επικυρώνουν τη συμφωνία της 
ονομασίας.
Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε 
με τον πρωθυπουργό της πΓΔΜ, Ζόραν Ζάεφ, μετά την ολοκλή-
ρωση των διήμερων επαφών του με την ηγεσία της χώρας στα 
Σκόπια, ο Γ. Στόλτενμπεργκ τόνισε ότι στις 12 Ιουλίου, το ΝΑΤΟ 
απηύθυνε πρόσκληση στα Σκόπια, μετά τη συμφωνία που υπε-
γράφη με την Ελλάδα, για το ζήτημα της ονομασίας. Ο γγ του 
ΝΑΤΟ αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που έχουν αναλάβει 

τα Σκόπια σε τομείς όπως το κράτος δικαίου, η ασφάλεια και η 
άμυνα, ενώ υπογράμμισε τα οφέλη της ένταξης στο ΝΑΤΟ, λέγο-
ντας ότι η ασφάλεια στην περιοχή είναι προς όφελος και των Συμ-
μάχων αλλά και της ίδιας της χώρας. Όπως είπε, η ασφάλεια στην 
περιοχή θα φέρει οικονομική μεγέθυνση και ανέφερε ως παρά-
δειγμα το Μαυροβούνιο, λέγοντας ότι μετά την ένταξή του στη 
Συμμαχία διπλασιάστηκαν οι επενδύσεις στη χώρα.
«Η πόρτα του ΝΑΤΟ είναι ανοιχτή και ο λαός της πΓΔΜ θα απο-
φασίσει αν θα την διαβεί», ανέφερε ο Γ. Στόλτενμπεργκ, προσθέ-
τοντας: «Το μέλλον σας είναι στα δικά σας χέρια».
Ο γγ του ΝΑΤΟ τόνισε ότι η πΓΔΜ βρίσκεται μπροστά σε μια 
«ιστορική ευκαιρία» που θα πρέπει να εκμεταλλευτεί για να 
ενταχθεί στους κόλπους της διεθνούς κοινότητας και να γίνει 
μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Ο ίδιος σημείωσε, ωστόσο, ότι για 
να συμβεί αυτό θα πρέπει να επικυρωθεί η συμφωνία της ονο-
μασίας. «Δεν υπάρχει άλλος δρόμος προς το ΝΑΤΟ. Ορισμένοι 
πιστεύουν ότι αν πουν όχι στη συμφωνία για το όνομα θα μπο-
ρούν να πουν ναι στο ΝΑΤΟ. Αυτό δεν ισχύει. Ναι στη συμφωνία 
σημαίνει ναι στην ένταξη στο ΝΑΤΟ. Όχι στη συμφωνία σημαίνει 
όχι στην ένταξη στο ΝΑΤΟ», ανέφερε, χαρακτηριστικά ο Γ. Στόλ-
τενμπεργκ και πρόσθεσε: «Εμείς είμαστε έτοιμοι, 29 Σύμμαχοι, 
μαζί και η Ελλάδα. Οι ενταξιακές συνομιλίες ξεκίνησαν, όμως δεν 
θα ολοκληρωθούν αν δεν επικυρωθεί η συμφωνία».
Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της πΓΔΜ, Ζόραν Ζάεβ 
εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έκβαση του δημοψηφίσματος 
για την ονομασία σε λίγες εβδομάδες. Ο Ζ. Ζάεβ εξέφρασε την 
πεποίθηση ότι η πλειοψηφία θα στηρίξει τη συμφωνία της ονο-
μασίας, σημειώνοντας ότι ο λαός της πΓΔΜ θα πρέπει να αποφα-
σίσει ελεύθερα. Προσέθεσε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι ενθαρ-
ρυντικές, διότι η πλειοψηφία, όπως είπε, επιθυμεί την ένταξη 
στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ. Τέλος, και ο Ζ. Ζάεβ ξεκαθάρισε ότι για την 
ένταξη στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ δεν υπάρχει εναλλακτική πλην της 
επικύρωσης της συμφωνίας του ονόματος.
Εξάλλου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΝΑΤΟ, ο γγ κατά τη διή-
μερη επίσκεψή του στην πΓΔΜ, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο 
της χώρας, Γκιόργκι Ιβάνοβ, τον πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ, την 
αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Άμυνας Ραντμίλα 
Σεκερίνσκα, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Ταλάτ Ξαφέρι και 
τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας Χρίστιαν 
Μίτσκοσκι.
Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται, επίσης, ότι στο επίκεντρο της 
συνάντησης του γγ του ΝΑΤΟ με τον πρωθυπουργό Ζάεφ βρέ-
θηκε η πορεία της χώρας προς την ένταξη στο ΝΑΤΟ, η οποία 
ξεκίνησε μετά την πρόσκληση που της απηύθυνε η Συμμαχία 
στις 12 Ιουλίου 2018. Παράλληλα, επισημαίνεται, ότι «ήταν μια 
ευκαιρία να ενημερωθεί ο γγ για την προετοιμασία του επερχό-
μενου δημοψηφίσματος σχετικά με τη συμφωνία της ονομασία».

«Η Μακεδονία έχει πολλά για τα 
οποία μπορεί να είναι  υπερήφανη 
φέτος, όπως η ιστορική συμφωνία 
των Πρεσπών» αναφέρει ο 
Αμερικανός πρόεδρος στο μήνυμα 
που έστειλε στον πρόεδρο της 
ΠΓΔΜ, Γκιόργκι Ιβανόφ



57 Σεπτεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

Π
ερισσότερα από 30.000 ακίνητα 
πρόκειται να βγουν το επόμενο 
διάστημα σε πλειστηριασμό για 
χρέη οφειλετών προς τις τράπεζες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Ελεύθερου 
Τύπου της Κυριακής», από την Τετάρτη κλι-
μακώνονται οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες 
(για την προσεχή Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 
έχουν προγραμματιστεί 528 ηλεκτρονι-
κοί πλειστηριασμοί), ενώ το 2019 προβλέ-
πονται περίπου 50.000 πλειστηριασμοί 
ακόμη.
Παράλληλα, σύμφωνα με την εφημερίδα, 
καταγράφονται τάσης φυγής από το νόμο 
Κατσέλη λόγω της υποχρεωτικής άρσης 
του τραπεζικού απορρήτου από 15 Σεπτεμ-

βρίου.
Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρ-
μας στις 21 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα 
έχουν αναρτηθεί 14.500 και έχουν ολοκλη-
ρωθεί 7.500 πλειστηριασμοί.
Από αυτούς κηρύχθηκαν γόνιμοι 4.500, 
δηλαδή οι έξι στους δέκα. Τα περισσότερα 
από τα ακίνητα που βγαίνουν στο ηλεκτρο-
νικό σφυρί καταλήγουν στα χέρια των τρα-
πεζών και λίγα είναι αυτά που βρίσκουν 
αγοραστή.
Οι υπόλοιποι πλειστηριασμοί είτε κηρύσ-
σονται άγονοι λόγω έλλειψης αγοραστικού 
ενδιαφέροντος είτε αναστέλλονται λόγω 
ρύθμισης με τον οφειλέτη πριν το ακίνητο 
βγει στο σφυρί.

Στο «σφυρί» χιλιάδες ακίνητα έως το 
τέλος του έτους 

Απαγορευτική κάθε σκέψη για 
έξοδο στις αγορές 

Τουλάχιστον ως «τρέλα» μπορεί 
να χαρακτηρίσει κανείς το να 
αποπειραθεί τώρα η χώρα μας να 
εκδώσει ομόλογα για να αντλήσει 
χρήμα από τις αγορές και να 
δοκιμάσει τις δυνάμεις της.

Μ
ε την απόδοση του 10ετούς 
να κινείται σήμερα πάνω από 
τα επίπεδα του 4,60% το κό-
στος δανεισμού μιας χώρας 

θεωρείται απαγορευτικό.
Μάλιστα, η τάση είναι ανοδική κι αυτό 
είναι το χειρότερο όλων. Δεν έχει τόσο 
σημασία εάν σπάσει το όριο του 5%, αλλά 
ότι αντί τα επιτόκια δανεισμού να αποκλι-
μακώνονται, ακολουθούν την αντίστροφη 
πορεία.
Η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομο-
λόγου βρίσκεται για έκτη συνεχόμενη 
συνεδρίαση σε επίπεδα υψηλότερα από 
εκείνα που βρισκόταν όταν συμφωνήθηκε 
το τελευταίο πακέτο ελά-
φρυνσης του ελληνικού 
χρέους, προκαλώντας 
σοβαρές ανησυχίες για 
το πόσο η χώρα μπορεί 
να αποδεσμευτεί από το 
αρνητικό διεθνές κλίμα 
και να προσελκύσει το 
ενδιαφέρον των επενδυ-
τών ως μία καλή ευκαιρία τοποθέτησης.
Διότι αυτό που φρόντισαν οι αγορές να 
«υπενθυμίσουν» στην Ελλάδα μετά την 
έξοδο της από τα μνημόνια είναι ότι δεν 
αποτελεί επ’ουδενί επενδυτική επιλογή, 
την ώρα που οι αναδυόμενες αγορές βρί-
σκονται σε κρίση.
Με την απόδοση του δεκαετούς στο 4,62% 
σήμερα, τα επίπεδα δεν είναι ικανά για να 
οδηγήσουν τον ΟΔΔΗΧ να κάνει οποια-
δήποτε έκδοση. Επίσης, η απόδοση του 
5ετούς κινείται στο 3,68%, αυξημένη κατά 
4,1% σε σχέση με χθες.
Η εικόνα αυτή έρχεται να επιβεβαιώ-
σει μόλις λίγες ώρες μετά τη δήλωση του 
μέλους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας, Benot Coeuré, ο οποίος σύστησε στην 
Ελλάδα υπομονή και σύνεση κατά την αξι-
ολόγηση της πρόσβασης στις αγορές.
Τους τελευταίους μήνες οι αποδόσεις των 
ελληνικών ομολόγων παρέμειναν υψηλές 
και ευμετάβλητες, αντιδρώντας στις διε-

θνείς και ευρωπαϊκές πιέσεις ακόμη και 
μετά την έγκριση μέτρων για το χρέος από 
το Eurogroup τον Ιούνιο και την αναβάθ-
μιση της πιστοληπτικής διαβάθμισης της 
Ελλάδας από τους οίκους αξιολόγησης.
Ίσως το σημαντικότερο, η εμπιστοσύνη 
των επενδυτών θα βασίζεται στη συνεχι-
ζόμενη υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και 
στην αποφυγή των υπαναχωρήσεων σε 
σχέση με προηγούμενες βελτιώσεις, ανέ-
φερε ο Coeuré.

Κάτω από τις 700 μονάδες το 
Χρηματιστήριο
Κάτω από τις 700 μονάδες, και σε επίπεδα 
που είχε να δει από τον Απρίλιο του 2017, 
βυθίστηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθη-
νών, με τους πωλητές να επιδίδονται στο 
τέλος σε ένα ακόμη κρεσέντο, σπάζοντας 
κάθε ενδυσυνεδριακή άμυνα που επιχει-
ρήθηκε.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με 
απώλειες 1,99% στις 696,09 μονάδες, ενώ 

σήμερα κινήθηκε μεταξύ των 
696,09 μονάδων και 714,48 
μον. (+0,60%).
Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 
70,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος 
ανήλθε στα 28,9 εκατ. τεμά-
χια, ενώ μέσω προσυμφωνη-
μένων πράξεων διακινήθηκαν 
1,1 εκατ. τεμάχια.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης 
έκλεισε με πτώση 2,43%, στις 1.823,11 
μονάδες, ενώ στο -1,44% ολοκλήρωσε τις 
συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.195,72 
μονάδες.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 
4,56% στις 637,08 μονάδες.
Οι 700 μονάδες χάθηκαν με συνοπτικές 
διαδικασίες, αφού το τραπεζικό sell-off, το 
οποίο ήδη μετρά πέντε ημέρες, έχει «σπά-
σει» οποιαδήποτε άμυνα επιχειρήθηκε να 
βγει.
Η αγορά εισέρχεται πλέον σε δύσκολα 
μονοπάτια, από τα οποία θα καταφέρει να 
βγει μόνο εάν υπάρξει κάποια υπερ-θετική 
εξέλιξη που να αμφισβητήσει τις αρνητικές 
προοπτικές που έχουν διαγραφεί.
Η αίσθηση στην αγορά, μετά και τη σημε-
ρινή εικόνα, είναι άκρως απογοητευτική, 
με τα desk να αναμένουν τώρα ένα αρνη-
τικό σενάριο που ουδείς γνωρίζει πως 
μπορεί να σταματήσει.
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Τα αποτελέσματα και συμπεράσματα από το πρώτο 6μηνο του 2018 - Να τεθεί άμεσα επί τάπητος το 
θέμα του ριζικού ανασχεδιασμού της φορολογικής πολιτκής ζητούν οι βιοτέχνες και οι έμποροι

Σ
την υπέρμετρη φορολόγηση, που 
«σκοτώνει» τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις και ιδιαίτερα την παρα-
γωγή, καθώς και στα διαρθρωτικά 

προβλήματα που εξακολουθούν να υφί-
στανται και τις συνέπειες της 8ετίας των 
μνημονίων στην πραγματική οικονομία, 
εστιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας 
που πραγματοποίησε η Γενική Συνομο-
σπονδία Επαγγελματιώ Βιοτεχνών Εμπό-
ρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), για το πρώτο 6μη-
νο του 2018.
Η ΓΣΕΒΕΕ επισημαίνει ως θετική εξέλιξη 
τη βελτίωση των δεικτών και την έξοδο 
από την περίοδο επιτροπείας, αλλά τονί-
ζει με έμφαση την υψηλή φορολόγηση, 
που καθιστά μη ανταγωνιστικές τις μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις και σημειώνει 
την ανάγκη να τεθεί επί τάπητος το θέμα 
του ριζικού ανασχεδιασμού της φορολο-
γικής πολιτικής, προκειμένου να ενισχυ-
θεί η ανταγωνιστικότητα και να γίνουν πιο 
ευέλικτες οι επιχειρηματικές πρωτοβου-
λίες των επενδυτών, μικρών και μεγάλων.
Η έρευνα παρουσιάστηκε το πρωί της 
Πέμπτης. Τα συμπεράσματα αποτυπώθη-
καν ως εξής:
«Το α’ εξάμηνο του 2018 συνδέεται σε 
ένα βαθμό με την αναμενόμενη έξοδο της 
ελληνικής οικονομίας από τα προγράμ-
ματα δημοσιονομικής προσαρμογής. 
Αποτελεί την 3η συνεχόμενη εξαμηνία 
έρευνα όπου είναι εμφανής η βελτίωση 
στους δείκτες οικονομικού κλίματος, που 
επιτυγχάνεται ωστόσο αργά αλλά στα-
θερά. Συμβαδίζει με την σταθερή βελτί-
ωση των μακροοικονομικών δεικτών (μεί-
ωση της ανεργίας, επίτευξη των δημοσιο-
νομικών στόχων, βελτίωση των όρων του 
εξωτερικού εμπορίου), αλλά και άλλων 
δεικτών (θετικό ισοζύγιο εγγραφών-δια-
γραφών επιχειρήσεων, ισχυρές επιδόσεις 
σε ορισμένους κλάδους όπως του τουρι-
σμού). Υπό την υφιστάμενη συγκυρία, η 
πρόβλεψη για προσέγγιση του 2,3% ως 
ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης το 2018 φαί-
νεται ρεαλιστική και επιτεύξιμη, ωστόσο, 
η ανάκαμψη αυτή συντελείται σε ένα περι-
βάλλον διεθνών οικονομικών και γεωπο-
λιτικών εξελίξεων, οι οποίες μπορεί να 
θέσουν σε αβεβαιότητα αυτή την θετική 
πορεία.

Η έξοδος της χώρας μας από τα προγράμ-
ματα δημοσιονομικής προσαρμογής απο-
τελεί αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη. 
Ωστόσο η έξοδος αυτή βρίσκει την οικο-
νομία μας κατά 25% συρρικνωμένη σε 
σχέση με την έναρξη της κρίσης, με διπλά-
σια ανεργία σε σχέση με το 2010 και με 
σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα.
Αυτά τα διαρθρωτικά προβλήματα φαί-
νονται και από τα ευρήματα της έρευνας. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:
Α) Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 
έχουν πλέον προσαρμόσει την δραστηρι-
ότητα τους μέσα σε ένα περιοριστικό οικο-
νομικό περιβάλλον και αυτό σε ένα βαθμό 
εξηγεί και την αργή τους επανάκαμψη.
Β) Έχει παγιωθεί ένας νέος οικονομικός 
δυϊσμός στην πραγματική οικονομία, με 
αποτέλεσμα να προκαλούνται έντονες 
ανταγωνιστικές πιέσεις προς τις μικρές 
επιχειρήσεις. Αυτή η διαδικασία μετασχη-
ματισμού έκανε αισθητή την παρουσία της 
το καλοκαίρι του 2015, με αποτέλεσμα οι 
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι 
οποίες επιβίωσαν στην πρώτη φάση της 
ύφεσης (2010-2014), να δυσκολεύονται να 
επανακάμψουν. Παράλληλα, έχει αναπτυ-
χθεί μια δεύτερη εκδοχή δυϊσμού, μεταξύ 
επιχειρήσεων που γεννήθηκαν μέσα στην 
κρίση και προσάρμοσαν τα οικονομικά 
τους στοιχεία σε μια δύσκολη συγκυρία 
διατηρώντας χαμηλές προσδοκίες για το 
μέλλον, και εκείνων των επιχειρήσεων που 
προηγήθηκαν της κρίσης, οι οποίες συνε-
χίζουν να αντιμετωπίζουν σημαντικά προ-
βλήματα.
Στην έρευνα οικονομικού κλίματος Ιουλίου 
2018 καταγράφεται σαφέστατη βελτίωση 
των θετικών προβλέψεων, η οποία όμως 
αντισταθμίζεται σε ένα βαθμό από υφι-
στάμενες διαρθρωτικές αδυναμίες.

Έτσι, παράλληλα με την ύπαρξη ενός αριθ-
μού επιχειρήσεων που ανταποκρίνεται και 
συμβαδίζει με την αναπτυξιακή δυναμική, 
παραμένει ασθενικό ένα σημαντικό ποσο-
στό επιχειρήσεων (περίπου 50%) που φαί-
νεται να διέπεται από τα χαρακτηριστικά 
της «επιχειρηματικότητας ανάγκης», αλλά 
συνεισφέρει σημαντικά στην απασχόληση 
και στην κοινωνική συνοχή.
Τα διαρθρωτικά προβλήματα είναι περισ-
σότερο εμφανή στις πολύ μικρές επιχειρή-
σεις και τους αυτοαπασχολούμενους, για 
τους οποίους απουσιάζει ένα συνεκτικό 
πλαίσιο ενίσχυσης της ρευστότητας και 
διασφάλισης της βιωσιμότητας τους, είτε 
μέσα από τη διεύρυνση της συμμετοχής 
τους σε ευρύτερα επιχειρηματικά σχήματα 
είτε μέσα από την υπαγωγή τους σε αλυσί-
δες αξίας και άνοιγμα σε νέες υπερτοπικές 
αγορές. Οι μικρές μεταποιητικές επιχει-
ρήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν τέτοιες 
δυνατότητες υπέρβασης του στενού επι-
χειρηματικού ορίζοντα, αδυνατούν να 
ανταγωνιστούν στο υφιστάμενο περιβάλ-
λον υπερφορολόγησης.
Είναι συνεπώς αναγκαίο στην «μετα-μνη-
μονιακή» εποχή να αναπτυχθούν πολι-
τικές και δράσεις που θα εστιάζουν στις 
ανάγκες της μικρής και πολύ μικρής επι-
χείρησης.
Ένα από τα σημαντικά ευρήματα της έρευ-
νας συνίσταται στο ότι η συντριπτική πλει-
ονότητα των επιχειρηματιών – και αυτό 
δεν αφορά μόνο τις ΜμΕ – θεωρούν ότι 
το πιο βασικό εμπόδιο για την επιχειρη-
ματική τους δραστηριότητα είναι η υπέρ-
μετρη φορολόγηση. Θεωρούμε ότι εκτός 
από τις ελαφρύνσεις που θα προκύψουν 
εξαιτίας των θετικών δημοσιονομικών 
επιδόσεων είναι ανάγκη να ανοίξει πλέον 
η ατζέντα και ο διάλογος για έναν ριζικό 
ανασχεδιασμό της φορολογικής πολιτικής. 
Ένας τέτοιος ανασχεδιασμός θα πρέπει 
να μεριμνά για: α) την υιοθέτηση και την 
θεσμοθέτηση κινήτρων για αποκάλυψη 
εισοδημάτων εκ μέρους των φορολογου-
μένων και β) εκτός από την στενή ταμειακή 
λειτουργία – απαραίτητη για την επίτευξη 
πρωτογενών πλεονασμάτων – να ενισχυ-
θούν με τρόπο ορθολογικό τόσο η αναδι-
ανεμητική όσο και η αναπτυξιακή λειτουρ-
γία της φορολογικής πολιτικής».

ΓΣΕΒΕΕ: Η υπέρμετρη φορολόγηση «σκοτώνει» 
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

«Βόμβα» Νίμιτς: Ψηφίστε 
τώρα τη συμφωνία των 
Πρεσπών, μπορεί ν” 
αλλάξει η κυβέρνηση 
στην Ελλάδα!

Σε συνέντευξή του στο Balkaninsight, 
ο ειδικός διαμεσολαβητής του Γενικού 
Γραμματέα του ΟΗΕ για το Σκοπιανό καλεί 
τους πολίτες της ΠΓΔΜ να πουν «ναι» στη 
συμφωνία των Πρεσπών, με το επιχείρημα ότι 
μπορεί ν” αλλάξει η κυβέρνηση στην Ελλάδα 
και να χρειαστούν… άλλα 25 χρόνια για 
συμφωνία! 

Σ
αφή προειδοποίηση στους πολίτες των Σκο-
πίων να αποδεχθούν στη συμφωνία των Πρε-
σπών απηύθυνε ο Μάθιου Νίμιτς, τρεις εβδο-
μάδες πριν από το δημοψήφισμα της 30ής Σε-

πτεμβρίου στη γείτονα χώρα. 
Ο ειδικός διαμεσολαβητής του ΟΗΕ, σε συνέ-
ντευξή του στο «Balkaninsight», προειδοποίησε 
όσους σ την ΠΓΔΜ, ιδίως της αν τ ιπολίτευσης, 
πισ τεύουν ότ ι μπορούν να περιμένουν καλύ-
τερη συμφωνία στο μέλλον. «Τους απαντώ: Δεν 
ξέρετε πού θα βρίσκεται τότε η ΕΕ, αν θέλουν να 
εντάξουν ένα νέο μέλος, δεν ξέρετε τι θα συμβεί 
στο ΝΑΤΟ, δεν ξέρετε τι θα γίνει στην Ελλάδα με 
τις αλλαγές στις κυβερνήσεις» τόνισε ο Νίμιτς, 
ρίχνοντας «βόμβα» για το μέλλον της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, καθώς προφανώς αφήνει να 
εννοηθεί ότι βλέπει αλλαγή του πολιτικού σκη-
νικού μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. 
«Εάν δεν εγκριθεί» συνέχισε, αναφερόμενος 
σ τη συμφωνία των Πρεσπών, «δεν διαβλέπω 
άλλη λύση βραχυπρόθεσμα […] Χρειάσ τηκαν 
25 χρόνια για να πετύχουμε αυτήν την λύση και 
ενδέχεται να απαιτηθούν άλλα 25» εάν απορρι-
φθεί. 
Ο Νίμιτς υποστήριξε πως η συμφωνία των Πρε-
σπών είναι «δίκαιη και έντιμη», καθώς ικανο-
ποιεί τα κύρια συμφέροντα και των δύο πλευ-
ρών. Αντλώντας από την μακρά εμπειρία του, 
υπενθύμισε πως στις αρχές της δεκαετίας του 
1990, όταν ξέσπασε η κόντρα για το όνομα, η 
κυρίαρχη εντύπωση στα Σκόπια ήταν πως ο χρό-
νος λειτουργούσε υπέρ τους. 
Η Ελλάδα, πίστευε η σκοπιανή ηγεσία, σύντομα 
θα υποχωρούσε και η ένταση θα καταλάγιαζε, 
οδηγών τας σε αναγνώριση της χώρας με το 
συνταγματικό όνομά της. Αντίθετα, ο ίδιος προ-
ειδοποιούσε πως η υπόθεση θα πρέπει να λυθεί 
το ταχύτερο δυνατό, ώστε να δρομολογηθεί η 
ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. «Τα πράγματα 
μπορούν να γ ίνουν καλύτερα αλλά μπορεί να 
πάνε και προς το χειρότερο» ανέφερε χαρακτη-
ριστικά.

επικαιρότητα
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Η θεωρία του Νάιτζελ Κόνσταμ 
υποστηρίζει πως τα αυθεντικά 
γλυπτά του Παρθενώνα: 
«διαβρώθηκαν από την όξινη 
βροχή που προκλήθηκε 
από τα καυσαέρια των 
καμινάδων», με αποτέλεσμα 
να αντικατασταθούν από 
ρωμαϊκά αντίγραφά τους

Έ
ναν σοκαριστικό ισχυρισμό 
υποστηρίζει ο Βρετανός ι-
στορικός τέχνης Νάιτζελ Κόν-
σταμ, σύμφωνα με τον οποίο 

τα γλυπτά του Παρθενώνα, που ε-
κλάπησαν από τον τον κόμη Έλγιν εί-
ναι ρωμαϊκά αντίγραφα, που αντικα-
τέστησαν τα αυθεντικά γλυπτά.
Πιο συγκεκριμένα, η θεωρία του 
υποστηρίζει πως τα αυθεντικά γλυ-
πτά του Παρθενώνα: «διαβρώθηκαν 
από την όξινη βροχή που προκλή-
θηκε από τα καυσαέρια των καμινά-
δων», με αποτέλεσμα να αντικατα-
σταθούν από ρωμαϊκά αντίγραφα 
τους. Ο ίδιος στηρίζει τα επιχειρή-
ματα του σε μια καμινάδα κοντά 
στον Παρθενώνα που ανακαλύ-
φθηκε πρόσφατα και εκτιμάται πως 
την χρησιμοποίησε τον 50 αιώνα ο 
γλύπτης Φειδίας για τη δημιουργία 
των μπρούτζινων γλυπτών του.
Μάλιστα, ο Βρετανός Κόνσταμ υπο-

στηρίζει πως η άποψη του στηρίζε-
ται σε αδιάσειστα στοιχεία, καθώς 
δηλώνει: «Η θεωρία μου είναι τόσο 
ισχυρή γιατί τα στοιχεία που στη-
ρίζουν την άποψή μου είναι τόσο 
απλά, συναρπαστικά και ξεκάθαρα, 
ακόμη και για τον απλό λαό, που 
μπορεί να δει από μόνος του τις δια-
φορές».
Ο ίδιος πρόσθεσε πως η διάβρωση 
των αυθεντικών ελληνικών γλυπτών 
οφειλεται στο ότι τα ελληνικά γλυ-
πτά κατασκευάζονταν με εύθραυ-
στα σιδερένια και χάλκινα εργαλεία, 
που προκαλούσαν μικρορωγμές, 
οι οποίες επέτρεψαν στον καπνό να 
εισέλθει πιο βαθιά και να τα κατα-
στρέψει».
Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύ-
ματα, η θεωρία του ιστορικού τέχ-
χνης προκάλεσε το ενδιαφέρον του 
Βρετανικού Μουσείου με τον ανώ-
τερο επιμελητή ττου μουσείου, 
Ίαν Τζένκινς να δηλώνει: «Δεν είχα 
ξανακούσει για τη σύνδεση μεταξύ 
ρωμαϊκών αντικαταστάσεων των 
δυτικών αετωμάτων του Παρθε-
νώνα και του καπνού. Κανείς μέχρι 
τώρα δεν υπήρξε τόσο ριζοσπαστι-
κός, ώστε να υποδηλώνει ότι ολό-
κληρο το δυτικό αέτωμα έχει αντικα-
τασταθεί από ρωμαϊκό αντίγραφο».
Από την πλευρά του ο κληρονόμος 
του σημερινού λόρδου Έλγιν, λόρ-

δος Μπρους, θεωρεί ότι δεν υπάρ-
χουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία, 
ενώ τόνισε πως «Δεν μπορώ να 
πιστέψω ότι υπήρχε τόσο μεγάλη 
ρύπανση από την καμινάδα».

Πως το Brexit αναζωπύρω-
σε τη διαμάχη
Οποιαδήποτε απόφαση για το μέλ-
λον τους «θα πρέπει να είναι λογική 
και υπεύθυνη», καταλήγει ο καθη-
γητής Σέλγουντ, σημειώνοντας ότι τα 
γλυπτά του Παρθενώνα δεν ανήκουν 
στο Συντηρητικό Κόμμα και δεν θα 
πρέπει να υποβαθμιστούν σε ένα 
φτηνό χαρτί στην χαοτική παρτίδα 
πόκερ του Brexit.
«Τα Μάρμαρα του Παρθενώνα 

αποτελούν θέμα δημόσιας συζή-
τησης για περισσότερα από 200 
χρόνια. Με την Τερέζα Μέι να τρέ-
χει τριγύρω στην ΕΕ προσπαθώ-
ντας να επιτύχει το Brexit, έχει δίκιο 
η Ελλάδα που διερευνά την πιθανό-
τητα να φέρει τους θησαυρούς στην 
πατρίδα», επισημαίνει σε άρθρο 
του στη βρετανική εφημερίδα 
Independent ο ιστορικός και δικη-
γόρος Ντόμινικ Σέλγουντ.
«Φαίνεται απίθανο ότι μερικές εκα-
τοντάδες τόνοι μαρμάρου από το 
Πεντελικό Όρος κοντά στην Αθήνα 
θα μπορούσαν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στο Brexit», προ-
σθέτει. «Ωστόσο έπειτα από επι-
στολή της ελληνικής κυβέρνησης 

στον Τζέρεμι Ράιτ, τον υπουργό 
Πολιτισμού, αυτό ακριβώς συμβαί-
νει τώρα», υπογραμμίζει.
«Η χρονική στιγμή που επελέγη για 
την επιστολή αυτή της Ελλάδας δεν 
θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη 
σημασία», τονίζει, εξηγώντας ότι 
«η δεινοπαθούσα στρατηγική της 
Τερέζα Μέι για να επιτύχει το Brexit 
θα απαιτήσει εν τέλει την συναίνεση 
και των 27 κρατών μελών της ΕΕ. 
Αυτό σημαίνει ξεχωριστοί διπλωμα-
τικοί γύροι με κάθε χώρα. Η Ελλάδα 
εκμεταλλεύεται την ευκαιρία - από-
λυτα κατανοητό - να διερευνήσει για 
πιθανά ανταλλάγματα, στα οποία 
ελπίζει να περιληφθούν τα Μάρ-
μαρα του Παρθενώνα».

Γλυπτά του Παρθενώνα: Βρετανός ιστορικός τέχνης ισχυρίζεται 
ότι τα κλεμμένα δεν είναι τα αυθεντικά αλλά ρωμαϊκά αντίγραφα 

επικαιρότητα
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«Τούρκοι αλιείς ανενόχλητοι 
λυμαίνονται τις ελληνικές θάλασσες, 
εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι 
ουδέποτε ετέθη θέμα σύλληψής του 
ακόμη κι όταν από τα πλωτά του 
Λιμενικού Σώματος καταλήφθηκαν εν 
τω πράττεσθαι να αλιεύουν εντός των 
χωρικών μας υδάτων» αναφέρεται 
στο εξώδικο 36 ψαράδων

Ε
ξώδικο στην ελληνική κυβέρνηση α-
πέστειλαν 36 Έλληνες αλιείς για την 
κατάσταση που ζουν από τις τουρ-
κικές προκλήσεις στο Αιγαίο και την 

έλλειψη αντίδρασης από το Λιμενικό.
«Τούρκοι αλιείς ανενόχλητοι λυμαίνονται 
τις ελληνικές θάλασσες, 
εκμεταλλευόμενοι το γεγο-
νός ότι ουδέποτε ετέθη 
θέμα σύλληψής του ακόμη 
κι όταν από τα πλωτά του 
Λιμενικού Σώματος κατα-
λήφθηκαν εν τω πράττε-
σθαι να αλιεύουν εντός των 
χωρικών μας υδάτων, κατά 
παράβαση του άρθρου 401 
του Ποινικού Κώδικα» αναφέρεται χαρα-
κτηριστικά στο εξώδικο, σύμφωνα με την 
Καθημερινή.
Οι 36 ψαράδες ζητούν τη λήψη μέτρων 
καθώς, όπως γράφουν, «θεωρούμε πλέον, 
ως κάτοικοι της παραμεθορίου, ότι βρι-
σκόμαστε ενώπιον ενός άνισου ακήρυχτου 
πολέμου με αντιπάλους τους Τούρκους αλι-
είς και τα τουρκικά περιπολικά σκάφη, τα 
οποία συνεπικουρούν στην παράνομη και 
λαθραία αλιεία».
Όπως καταγγέλουν στις επαναλαμβανόμε-
νες οχλήσεις τους προς τα αρμόδια όργανα 
του υπουργείου Ναυτιλίας η απάντηση που 
έχουν λάβει είναι «ότι, δυστυχώς, δεν μπο-
ρούν να κάνουν τίποτα, λόγω του φόβου 
κλιμάκωσης της έντασης στις ελληνοτουρ-
κικές σχέσεις».
Οι ψαράδες από την περιοχή του Ανατο-
λικού Αιγαίου καταγγέλλουν, επίσης, ότι 
συχνά απειλούνται από τα τουρκικά σκάφη 
με εμβολισμό ή και βύθιση από τα απόνερα 
που δημιουργούν.
Στο εξώδικό τους αναφέρεται, τέλος, ότι 
«η Τουρκία με τη χρήση μεγάλου αριθμού 
αλιευτικών πλοίων που πλέουν σε όλες τις 
θάλασσιες περιοχές του Αιγαίου και του 

Θρακικού Πελάγους έχει αρχίσει να «κατα-
λαμβάνει χώρο» με «ειρηνικά μέσα» προ-
σπαθώντας να αποκτήσει έρεισμα ή ενός 
είδους «χρησικτησίας» θαλάσσιων περιο-
χών φθάνοντας πλέον εντός των ελληνικών 
χωρικών υδάτων».
«Θέλουμε να υπερασπιστούν τα κυριαρ-
χικά μας δικαιώματα». Αυτό ήταν το μήνυμα 
που έστειλε μέσω του ΘΕΜΑ 104,6 ο γγ της 
Ενωσης Αλιέων Αλεξανδρούπολης Πανα-
γιώτης Καραβέτης, ένας από τους 36 ψαρά-
δες που έστειλαν εξώδικο στην κυβέρνηση 
με αφορμή την απάθεια στη συνεχιζόμενη 
προκλητικότητα των Τούρκων αλιέων στο 
ανατολικό Αιγαίο.
«Το πρόβλημα επεκτείνεται σε όλο το ανα-
τολικό Αιγαίο. Ο Τούρκος πρέπει να σταμα-

τάει στα 6 ναυτικά μίλια και 
στη Λήμνο φτάνουν μέχρι 
και τα 3 μίλια από τις ακτές, 
ενώ στη βραχονησίδα Ζου-
ράφα κατεβαίνουν έως και 
2 δέκατα του μιλίου από τη 
στεριά της» εξήγησε την 
κατάσταση ο κ. Καραβέτης.
Όπως κατήγγειλε «δεν 
υπάρχει καμία αντίδραση. 

Το Λιμενικό έρχεται ορισμένες φορές αλλά 
δεν κάνει κάτι παραπάνω πέρα από μια 
οπτική επαφή με τους Τούρκους. Μετά από 
αυτό δεν μπορώ να πω ότι φεύγουν. Γιατί να 
φύγουν, αφού δεν έχει καμία επίπτωση για 
τους ίδιους».
Σύμφωνα με τον κ. Καραβέτη «οι Τούρκοι 
ξεκίνησαν την επέκταση στο Αιγαίο Πέλα-
γος από το 1996 όταν εκδιώχθηκαν από τη 
Μαύρη Θάλασσα για τις ίδιες πρακτικές. 
Είδαν το πώς αντιδρούμε και τι χρόνους 
έχουμε και είδαν ότι υπάρχει πεδίο δόξης 
λαμπρόν».
Διευκρινίζοντας γιατί προχώρησαν στην 
αποστολή εξωδίκου στην κυβέρνηση είπε 
ότι «επειδή με έγγραφα αλλά και προφο-
ρικά έχουμε κάνει παραστάσεις διαμαρ-
τυρίας, θεωρήσαμε το εξώδικο σαν την 
ύστατη λύση ώστε κάποιος να πει «τι γίνε-
ται εδώ ρε παιδιά;» ή έστω να μας φωνά-
ξουν να συζητήσουμε πώς θα το απαντή-
σουμε, γιατί υπάρχουν τρόποι αντίδρα-
σης».
Αναρωτήθηκε, τέλος, «έχουμε απειλη-
θεί άμεσα ως κράτος ότι αν συλλάβουμε 
ένα σκάφος που παρανομεί στα ελληνικά 
χωρικά ύδατα, θα υπάρξουν συνέπειες;».

Οι ψαράδες του ανατολικού Αιγαίου 
ξεσπούν: Θέλουμε να υπερασπιστούν 
τα κυριαρχικά μας δικαιώματα 

Σε ένα με ενάμιση χρόνο ο Πειραιάς θα γίνει το μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου, 
από τρίτο που είναι σήμερα

Τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι της 
Μεσογείου ο Πειραιάς

Σ
υνεχή ανοδική πορεία κατα-
γράφει τα τελευταία χρόνια το 
λιμάνι του Πειραιά το οποίο 
φέτος βρίσκεται στην 37η θέ-

ση της λίστας με τα 100 μεγαλύτερα 
λιμάνια του κόσμου της Lloyd’s List. 
Ο Πειραιάς πλέον είναι το τρίτο με-
γαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου και 
το έβδομο μεγαλύτερο της Ευρώπης.

Πριν από δύο χρόν ια το μεγαλύ-
τερο λιμάν ι της χώρας βρισκόταν 
στην 44η θέση της λίστας, ενώ πέρσι 
κατέγραψε μεγάλο άλμα και βρέθηκε 
στην 38η θέση. Μάλιστα η διακίνηση 
εμπορευμάτων στο λιμάνι του Πει-
ραιά καταγράφει κάθε χρόνο διψή-
φιο ρυθμό αύξησης. Το 2015 διακι-
νήθηκαν 3,33 εκατομμύρια εμπο-
ρευματοκιβώτια (teu), ενώ το 2016 
διακινήθηκαν 3,73 εκατ. εμπορευ-
ματοκιβώτια καταγράφοντας αύξηση 
12,2%. Το 2017 από τον Πειραιά δια-
κινήθηκαν 4.145.079 εκατ. εμπορευ-
ματοκιβώτια, αυξημένα κατά 10,9% 
σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Το λιμάνι του Πειραιά που είναι ήδη 
το μεγαλύτερο σημείο εισόδου στην 
Ευρώπη από την Ανατολή αναμένε-
ται να βρεθεί στην πρώτη θέση της 

Μεσογείου σ τ ις αρχές του επόμε-
νου έτους, όταν θα ολοκληρωθούν 
οι εργασίες στον προβλήτα ΙΙΙ. Τότε 
η συνολική χωρητικότητα και των 
τριών προβλητών του ΟΛΠ θα φθά-
σει τα 7,2 εκατομμύρια εμπορευμα-
τοκιβώτια ετησίως. Χωρητικότητα η 
οποία εφόσον καλυφθεί θα ξεπερά-
σει κατά πολύ το λιμάνι της Βαλένθια 
που είναι σήμερα το νούμερο ένα της 
Μεσογείου, καθώς μέσω αυτού δια-
κινούνται 4.832.000 κοντέινερ ετη-
σίως.

Το λιμάν ι  της Βαλέ νθ ια βρίκσε-
ται σ την 29η θέση της παγκόσμιας 
κατάταξης, ενώ πάνω από τον Πει-
ραιά στην θέση 34 βρίσκεται και το 
λιμάνι της Αλχεθίρας, επίσης σ την 
Ισπαν ία. Πιο μεγάλο λιμάν ι σ την 
Ευρώπη είναι το Ρόν τερν ταμ σ την 
Ολλανδία που βρίσκεται στη θέση 11 
της παγκόσμιας κατάταξης με 13,73 
εκατ. κοντέινερ και ακολουθούν το 
Άντβερπ στο Βέλγιο (13η θέση) και τα 
λιμάνια του Αμβούργου και της Βρέ-
μης (θέσεις 18 και 27 αντίστοιχα). Στα 
10 μεγαλύτερα λιμάνια του κόσμου 
κυριαρχεί η Ασία και ειδικά η Κίνα. 
Πρώτο είναι το λιμάνι της Σαγκάης με 
40 εκατ. κοντέινερ ετησίως.



97 Σεπτεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

Νίκος Παπανδρέου: Προεκλογικά 
ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε τις ομιλίες του 
Ανδρέα

Πολλοί είναι εκείνοι που έχουν 
κατηγορήσει τον Αλέξη Τσίπρα πως 
προσπαθεί εναγωνίως να μιμηθεί τον 
άλλοτε ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα 
Παπανδρέου.

Ο 
γιος του τελευταίου, έβαλε ένα 
ακόμα... λιθαράκι στη σχετική 
φημολογία, δηλώνοντας σε συ-
νέντευξή του στον ΣΚΑΙ, πως ο 

ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά, του ζήτησε όλες τις ο-
μιλίες του Ανδρέα Παπανδρέου.
Ερωτώμενος σχετικά με τις ομοιότητες των 
δυο ανδρών, ο Νίκος Παπανδρέου, σημεί-
ωσε χαρακτηριστικά: «Αντιγράφει πολλά 

από τα συνθήματα του Ανδρέα. Τον έχει 
σαν είδωλο ο Τσίπρας. Δεν έχω μιλήσει, 
αλλά τον παρακολουθεί για να αντιγράψει 
τις επιτυχίες του. Ξέρω ότι πριν τις πρώτες 
εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ μας ζήτησε όλους τους 
λόγους του Ανδρέα Παπανδρέου. Σκεφτό-
μουν να τα δώσω ή να μην τα δώσω. Αλλά 
τα δώσαμε, θα τα έβρισκε έτσι και αλλιώς 
κάπου αλλού».
Μιλώντας για την επικαιρότητα και το αφή-
γημα περί εξόδου από τα μνημόνια, ο Νίκος 
Παπανδρέου, σημείωσε «Το ΠΑΣΟΚ σε 
κάποιο βαθμό τυμβωρυχήθηκε. Η κυβέρ-
νηση δεν έχει σχέση με το ότι βγήκαμε από 
το μνημόνιο.Το πρόγραμμα θα το ολοκλή-
ρωνε οποιαδήποτε κυβέρνηση».

Ιερώνυμος: «Δεν φοβάμαι την 
Τουρκία, αλλά αυτούς που κάνουν 
ότι μας αγαπούν»

Ε
γώ δεν φοβάμαι πολύ την Τουρκία, 
σαν Τουρκία. Φοβάμαι τους άλ-
λους, που είναι ήρεμοι και κάνουν 
πως μας αγαπούν, αλλά δεν μας α-

γαπούν» τόνισε ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών 
Ιερώνυμος. Σε δηλώσεις στον τηλεοπτικό 
σταθμό Sigma Κύπρου, ο κ. Ιερώνυμος α-
ναφερόμενος σε αυτούς που κάνουν πως 
αγαπούν την Ελλάδα, αν και δεν τους κα-
τονόμασε, πρόσθεσε: «Σήμερα το πρό-
βλημα δεν είναι, αν θα γίνει πόλεμος μι-
κρός ή μεγάλος. Σήμερα το ενδιαφέρον 
είναι πως θα μοιραστεί η γη και τα αγαθά 
της και πως θα μπορέσουν να δημιουργη-
θούν νέες συμμαχίες, νέοι συνασπισμοί».
Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλά-
δος μίλησε και για τα ενεργειακά κοιτά-
σματα, που δημιουργούν προοπτικές 
συνεργασίας, αλλά και νέες εστίες αντα-
γωνισμού. Επεσήμανε πως «οι μεγάλοι 
ρυθμίζουν το σκάκι και την πορεία και 
εμείς οι μικροί υποφέρουμε».
«Ονειρεύονται πολλοί» συνέχισε «αλλά 
το τραγικό είναι ότι δεν ξέρουμε τι θα 
βρούμε από κάτω, αν θα βρούμε αυτά 
που περιμένουμε ή αν θα βρούμε αέρα».
Ο κ. Ιερώνυμος συνέστησε προσευχή 
και προσοχή «να μην μας παρασέρνουν 
κυρίως τα μεγάλα συνθήματα και λόγια».

Ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών ευχαρίστησε 
τον κυπριακό Ελληνισμό για τη διαχρο-
νική, αλλά και πρόσφατη στήριξή τους 
στους αδελφούς Έλληνες, στέλνοντας το 
μήνυμα: «Οι παραδόσεις μας, οι ρίζες 
μας, η πίστη μας είναι -όταν τα περιφρο-
νούμε αυτά τα πράγματα- σαν να περι-
μένουμε να μας δώσει καρπό το δέντρο 
χωρίς ρίζες χωρίς λουλούδια. Οι ρίζες μας 
είναι εκείνες που πρέπει να μας κρατάνε 
γερά».
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Α
ΚΕΛ και ΔΗΚΟ ενέγραψαν σήμερα στην 
κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών το 
θέμα της αποφυλάκισης του κατάδικου 
Ρίκκου Ερωτοκρίτου μετά από απόφαση 

του Συμβουλίου Αποφυλάκισης.
Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, τα δύο Κόμματα 
ενέγραψαν το θέμα για συζήτηση με το εξής αιτι-
ολογικό: «Επειδή δημιουργούνται σοβαρά ερω-
τήματα για τις συνθήκες και την ταχύτητα με την 
οποία για πρώτη φορά εξετάστηκε αίτηση αποφυ-
λάκισης υπό όρους, κρίνεται σκόπιμο όπως κληθεί 
το Συμβούλιο Αποφυλάκισης να εξηγήσει την από-
φαση που έλαβε».
Το θέμα ενέγραψαν ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος 
Δαμιανού και η βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα 
Ερωτοκρίτου.
Η Επιτροπή Νομικών συνέρχεται αύριο στην πρώτη 
της συνεδρία κατά την οποία θα γίνει προγραμματι-
σμός των εργασιών της Επιτροπής.
Με αφορμή την κριτική που ασκήθηκε ότι η από-
φαση της Βουλής για τροποποίηση του περί Φυλα-
κών Νόμου στη βάση της οποίας αποφυλακί-
στηκε ο κ. Ερωτοκρίτου, ο κ. Δαμιανού με γραπτή 
δήλωση του στις 11/08/2018 σημείωνε ότι «αυτό 
που ομόφωνα ψήφισε η Βουλή είναι για την έμπρα-
κτη παραχώρηση του δικαιώματος στον φυλακι-

σμένο να καταθέτει αίτημα προς εξέταση έξι μήνες 
πριν αποκτήσει το δικαίωμα για αποφυλάκιση. 
Αυτό έγινε για να αντιμετωπιστεί η καθυστέρηση 
που σημειωνόταν μέχρι την εξέταση του αιτήμα-
τος, η οποία πολλές φορές πρακτικά ακύρωνε την 
όποια δυνατότητα για υπό όρους πρόωρη αποφυ-
λάκιση. Πρόνοια του Νόμου που υπήρχε από το 
1996».
«Η απόφαση για αποφυλάκιση ή όχι ανήκει απο-
κλειστικά στη διακριτική ευχέρεια του Συμβουλίου 
Αποφυλάκισης. Αυτό αποφασίζει για το πώς χει-
ρίζεται την κάθε περίπτωση βάσει συγκεκριμένων 
κριτηρίων που υπάρχουν στο Νόμο. Το Συμβού-
λιο Αποφυλάκισης θέτει και τους όρους αποφυλά-
κισης. Επομένως, αν κάποιος πρέπει να ελεγχθεί 
είναι το Συμβούλιο Αποφυλάκισης για το πώς και 
πότε άσκησε τη διακριτική του ευχέρεια για την 
αποφυλάκιση του Ρίκκου Ερωτοκρίτου», σημείωνε 
περαιτέρω ο βουλευτής του ΑΚΕΛ.
Το ΔΗΚΟ με ανακοίνωση που εξέδωσε την ίδια 
μέρα διευκρίνιζε ότι «το θέμα με την πρόωρη απο-
φυλάκιση του κ. Ρίκκου Ερωτοκρίτου, δεν είναι 
πρόβλημα που προκύπτει από τη νομοθεσία, αλλά 
από τον τρόπο, που το Συμβούλιο Αποφυλάκισης 
ασκεί τη διακριτική του ευχέρεια, να αποφασίζει 
ποιος θα αποφυλακιστεί και ποιος όχι».

Στην Επιτροπή Νομικών η αποφυλάκιση 
Ρίκκου 

ΟΕΒ: Δυσβάστακτο το πρόσθετο κόστος 
αύξησης στις εισφορές στο ΤΚΑ και η 
καταβολή εισφορών για ΓεΣΥ

Δ
υσβάστακτο το πρόσθετο κόστος που ε-
πέρχεται το 2019 σε σχέση με την αύξηση 
στις εισφορές εργοδοτών και εργοδοτου-
μένων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσε-

ων (ΤΚΑ) και η έναρξη καταβολής εισφορών για 
σκοπούς ΓεΣΥ, αναφέρει η Ομοσπονδία Εργοδοτών 
και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σε εγκύκλιο προς τα μέλη της.
«Το πρόσθετο κόστος είναι δυσβάστακτο και με 
σύνεση πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση 
έτσι ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο οι πιθανές 
συνέπειες», αναφέρει στην εγκύκλιο η ΟΕΒ, σύμ-
φωνα με σημερινή ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.
Η ΟΕΒ αναφέρει ότι το οικονομικό επιτελείο της 
«άρχισε επεξεργασία των δεδομένων με στόχο την 
αποτίμηση των επιπτώσεων από την αύξηση του 
έμμεσου εργατικού κόστους εντός του πρώτου τρι-
μήνου 2019 κατά 2,35%».
Επικαλούμενη τον Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Νόμο, η Ομοσπονδία αναφέρει ότι από 1/1/2019 οι 
εκατέρωθεν εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμε-

νου στο ΤΚΑ αυξάνονται κατά 0,5%, από 7,8% σε 
8,3%, επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργο-
δοτούμενου.
Αναφορικά με την έναρξη καταβολής εισφορών για 
σκοπούς ΓεΣΥ, η ΟΕΒ αναφέρει ότι από την 1/3/2019 
ο εργοδότης θα εισφέρει 1,85% επί των αποδοχών 
του μισθωτού, ενώ ο μισθωτός θα εισφέρει 1,70% 
και προσθέτει ότι «ο εργοδότης είναι υπεύθυνος 
να καταβάλλει τις δικές του εισφορές, αλλά και τις 
εισφορές του μισθωτού αποκόπτοντας το σχετικό 
ποσό από τον μισθό του, μέσω των Υπηρεσιών Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων».
Σύμφωνα με την ΟΕΒ, οι εισφορές θα καταβάλλο-
νται επί του συνόλου των αποδοχών του μισθω-
τού, κατά την έννοια που δίδει σε αυτές ο Περί Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων Νόμος, μέχρι του ορίου των 
€180.000.
Τέλος, αναφέρει πως δεν ισχύει ανώτατο όριο 
ασφαλιστέων αποδοχών όπως ισχύει στην περί-
πτωση των εισφορών στο ΤΚΑ.

KE: Η άρση της κρίσης θα 
επιτευχθεί με εποικοδομητικές 
ενέργειες

Η 
κρίση στο χώρο της εκπαίδευσης πρέπει να αρθεί το συντομό-
τερο δυνατό γιατί αυτό επιβάλλει το συμφέρον της κοινωνίας, 
είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου 
και πρόσθεσε ότι η άρση της κρίσης θα επιτευχθεί με εποικο-

δομητικές ενέργειες και όχι με περαιτέρω όξυνση του κλίματος.
Σε δηλώσεις του μετά από την έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμ-
βουλίου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομου Προδρόμου είπε 
ότι ο Πρόεδρος, θέλοντας να στείλει ένα χειροπιαστό μήνυμα καλής 
θέλησης, αλλά και να τείνει χείρα συνεργασίας στις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις και στο σύνολο των εκπαιδευτικών, συγκάλεσε σήμερα 
εκτάκτως, υπό την προεδρία του, το Υπουργικό Συμβούλιο, με σκοπό 
να ληφθούν αποφάσεις που να υιοθετούν τα αποτελέσματα των μέχρι 
τώρα διαβουλεύσεων μεταξύ της Κυβέρνησης και των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων των εκπαιδευτικών.
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανακοίνωσε την απόφαση του Υπουργι-
κού για τροποποίηση της απόφασης της 4ης Ιουλίου 2018 για τον εξορ-
θολογισμό της δημόσιας παιδείας, σημειώνοντας πως η Κυβέρνηση 
ευελπιστεί ότι οι σημερινές αποφάσεις θα ιδωθούν με ανάλογο πνεύμα 
από τις εκπαιδευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις και θα δημιουργη-
θούν οι προϋποθέσεις για δημιουργικό διάλογο.
Αναφερόμενος στις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Προ-
δρόμου είπε ότι σχετικά με τον βιολογικό παράγοντα, τις απαλλαγές 
που παραχωρούνται με τα χρόνια υπηρεσίας, το Υπουργικό Συμβούλιο 
αποφάσισε τη μείωση της απαλλαγής από δύο σε μία διδακτική περί-
οδο, να αντισταθμιστεί στη συνέχεια είτε με «μοριοδότηση», κίνητρα ή 
άλλα ωφελήματα, όπως αυτό θα συμφωνηθεί κατά τη διάρκεια του δια-
λόγου με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις.
«Δηλαδή η μια περίοδος κατά την οποία μειώνεται ο χρόνος απαλλαγής 
να ενσωματωθεί στο σχέδιο αξιολόγησης που θα πρέπει να αποφασι-
στεί ή να αντισταθμιστεί με άλλο τρόπο που θα αποφασιστεί στον διά-
λογο», πρόσθεσε.
Αναφορικά με τον παράγοντα αρχαιότητα, που αφορά ειδικά τις μειώ-
σεις απαλλαγών των Βοηθών Διευθυντών και Βοηθών Διευθυντών Α’, 
ο κ. Προδρόμου είπε ότι σήμερα η απόφαση του Υπουργικού Συμβου-
λίου περιορίζει τη μείωση των απαλλαγών που αποφασίστηκε στις 4 
Ιουλίου κατά ήμισυ, δηλαδή θα επιστραφούν στη φετινή σχολική χρο-
νιά στους Βοηθούς Διευθυντές είτε μια είτε δύο περίοδοι απαλλαγών, 
αναλόγως.
Όσον αφορά τον υπεύθυνο τμήματος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
είπε ότι η μείωση της απαλλαγής που είχε αποφασιστεί από δύο σε 
μία διδακτική περίοδο που είχε αποφασιστεί στις 4 Ιουλίου, αποφασί-
ζεται να μοριοδοτηθεί, στο πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης που θα 
συμφωνηθεί και, βεβαίως, κατά τη διάρκεια του διαλόγου με τις εκπαι-
δευτικές οργανώσεις να εξεταστεί το όλο ζήτημα των καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων των Υπευθύνων Τμήματος, όπως ήταν το αίτημα των 
οργανώσεων.
Όπως είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, εάν κατά τον διάλογο που θα 
ακολουθήσει για τον εξορθολογισμό του διδακτικού χρόνου προκύ-
ψουν διαφορετικές αποφάσεις από αυτές που λαμβάνονται σήμερα, 
«τότε θα έχουμε διόρθωση, δηλαδή θα αποκατασταθούν σταδιακά 
όσοι εκπαιδευτικοί έχουν χάσει με την αρχή της χρονιάς κάποιες απαλ-
λαγές, αν και εφόσον είναι διαφορετική η τελική έκβαση του διαλόγου».
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Τ
ον τερματ ισμό των 
εμπορικών διαφημί-
σεων από το ΡΙΚ, απο-
φάσ ισε σήμερα το 

Υπουργικό Συμβούλιο, εγκρί-
νοντας παράλληλα αύξηση της 
χορηγίας προς το ΡΙΚ στον προ-
ϋπολογισμό του 2019 ως αντι-
στάθμισμα για την κατάργηση 
εσόδων από διαφημίσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της 
Προεδρίας, το Υπουργ ικό 
έλαβε την απόφαση αυτή με 
γνώμονα τον ρόλο της δημό-
σ ιας ραδιοτηλεόρασης, η 
οποία δεν πρέπει να λειτουργεί 
ανταγωνιστικά σε σχέση με τα 
υπόλοιπα κανάλια.

Συγκεκριμένα, το Υπουργικό 
Συμβούλιο εισηγείται τον τερ-
ματισμό της πώλησης εμπορι-
κών διαφημίσεων, εξαιρου-
μένων των δωροθεσιών, των 
barter agreements, των χορη-
γιών επικοινωνίας/κοινωνι-
κής προσφοράς, των τοποθε-
τήσεων προϊόντων καθώς και 
διαφημίσεων που δεν αφο-
ρούν τη ραδιοτηλεόραση, 
αλλά το διαδίκτυο. Οι εμπο-
ρικές διαφημίσεις περιλαμβά-
νουν τα διαφημιστικά spot και 
την τηλεαγορά.

Στην ανακοίνωση προστίθεται 
πως το Υπουργικό Συμβούλιο 
ενέκρινε επίσης την αύξηση 
της χορηγίας προς το ΡΙΚ στον 
προϋπολογισμό του 2019 ως 
αντιστάθμισμα για την κατάρ-
γηση εσόδων από διαφημίσεις 
και ενέκρινε την ετοιμασία τρο-
ποποιητικού νομοσχεδίου, εάν 
αυτό κριθεί σκόπιμο.

Σημειώνεται ακόμη ότ ι οι 
Υπουργοί Εσωτερικών και 
Οικονομικών έχουν ήδη προ-
βεί σε συζήτηση του θέματος 
με το Διοικητικό Συμβούλιο και 
την Διοίκηση του ΡΙΚ, καθώς 
και με την Αρχή Ραδιοτηλεόρα-
σης.

Τη θέση ότι το δικαίωμα 
στην αυτοδιάθεση είναι το 
ίδιο αναφαίρετο όπως και 
η κυριαρχία ενός κράτους, 
διατύπωσε η Κυπριακή 
Δημοκρατία, μέσω του 
Γενικού Εισαγγελέα, ενώπιον 
του Διεθνούς Δικαστηρίου 
της Χάγης, σημειώνοντας ότι 
η αποικιοκρατία αποτελεί 
παραβίαση του διεθνούς 
δικαίου και του Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών.

Κ
ατά την αγόρευσή του 
στο πλαίσιο εκδίκασης 
της υπόθεσης που αφορά 
στο καθεστώς των Βρετα-

νικών Βάσεων στο νησί του Αγίου 
Μαυρικίου, ο Κώστας Κληρίδης α-
νέφερε ότι η Κύπρος υπέβαλε πα-
ρατηρήσεις στην παρούσα υπόθε-
ση για δύο λόγους:
Πρώτον, σημείωσε, ως πρώην 
αποικία η οποία έγινε ανεξάρτητη 
Δημοκρατία το 1960,στέκεται στο 
πλευρό των λαών που εξακολου-
θούν να επιδιώκουν την πλήρη 
εφαρμογή του δικαιώματός τους 
για αυτοδιάθεση και έλεγχο του 
εδάφους και των φυσικών πόρων 
τους.
Δεύτερον, πρόσθεσε, η Κύπρος 
μιλά μέσα από την εμπειρία της 
εφιστώντας την προσοχή του 
Δικαστηρίου στο γεγονός ότι οι 
δεσμοί της αποικιοκρατίας παίρ-
νουν πολλές μορφές και ζητώντας 
από το Δικαστήριο να λάβει ιδιαί-
τερα υπόψη, όταν συμβουλεύει τα 
Ηνωμένα Έθνη, την ανάγκη αντι-
μετώπισης των πραγματικοτήτων 
της αυτοδιάθεσης και όχι μόνο των 
επιφανειακών εκφάνσεων της.
Ο κ. Κληρίδης είπε ότι ενώ ο ακρι-
βής τρόπος με τον οποίο εφαρ-
μόζονται οι νομικές αρχές για την 
αποαποικιοποίηση μπορεί να δια-
φέρει σε κάθε περίπτωση ανάλογα 

με τα συγκεκριμένα γεγονότα, η 
εφαρμογή αυτών των αρχών δεν 
μπορεί να αποφευχθεί με την επί-
κληση μιας διαφορετικής ετικέτας 
για παράδειγμα, χαρακτηρίζοντας 
μια δεδομένη περιοχή ως «στρα-
τιωτική βάση» αντί ως «αποικία» 
ή κηρύσσοντας μια συγκεκριμένη 
περιοχή ως μη » αποικία «.
Ο Γενικός Εισαγγελέας αναφέρ-
θηκε στο γεγονός ότι στις 30 Ιου-
λίου φέτος το Ανώτατο Δικαστήριο 
του Ηνωμένου Βασιλείου αποφά-
σισε, στην υπόθεση Bashir, ότι το 
3% του εδάφους της Κύπρου που 
αποτελεί βρετανικές στρατιωτικές 
βάσεις παραμένει μια βρετανική 
αποικία. Επομένως, είπε, «ακόμη 
και στα μάτια του ίδιου του Ηνω-
μένου Βασιλείου, η αποικιοκρατία 
φαίνεται να είναι ολοζώντανη αν 
και με διαφορετικά ονόματα».
Ένα αποικιακό κράτος, είπε ο κ. 
Κληρίδης, δεν μπορεί να διαφύγει 
από τις νομικές του υποχρεώσεις, 
αναγκάζοντας ή ενθαρρύνοντας 
τον τοπικό πληθυσμό ενός τμήμα-
τος της επικράτειας μιας αποικίας 
να το εγκαταλείψει και στη συνέ-
χεια να ισχυριστεί 
μετά από κάποια 
χρόν ια ότ ι  δε ν 
υπάρχουν άνθρω-
ποι εκεί για εκχώ-
ρηση του δικαιώ-
ματος της αυτοδιά-
θεσης και αυτοκυ-
βέρνησης.
Ομοίως, συνέχισε, 
ένα αποικιακό κράτος δεν μπο-
ρεί να ξεφύγει από τις νομικές του 
υποχρεώσεις επικαλούμενο το 
γεγονός ότι οι πολίτες του μεταποι-
κιακού κράτους κατοικούν σε ένα 
κομμάτι της επικράτειας της αποι-
κίας το οποίο εξακολουθεί να βρί-
σκεται υπό τον έλεγχο του.
Μια πρώην αποικιακή δύναμη, 
είπε, βρίσκεται υπό τη συνεχή 
υποχρέωση να εφαρμόσει πλή-

ρως την αρχή της αυτοδιάθεσης, 
η οποία αφορά τόσο στις περιπτώ-
σεις αποαποικιοποίησης όσο και 
στις περιπτώσεις ξένης υποδού-
λωσης, κυριαρχίας ή εκμετάλλευ-
σης.
Ο Γενικός Εισαγγελέας τόνισε ότι η 
«η αποικιοκρατία αποτελεί παρα-
βίαση του διεθνούς δικαίου εν 
γένει και ειδικότερα του Χάρτη 
των Ηνωμένων Εθνών». Η αρχή 
της ισότητας των δικαιωμάτων και 
της αυτοδιάθεσης των λαών είναι 
θεμελιώδης αρχή, και ένας αυστη-
ρός κανόνας, του σύγχρονου διε-
θνούς δικαίου, δημιουργώντας 
υποχρεώσεις erga omnes».
Είπε ότι το δικαίωμα στην αυτοδι-
άθεση είναι τόσο αναφαίρετο όσο 
και η κυριαρχία ενός κράτους. Το 
«αναφαίρετο» του δικαιώματος 
αυτοδιάθεσης επιβεβαιώθηκε από 
την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων των Ηνωμένων Εθνών 
και κανένας λαός δεν μπορεί να 
το εγκαταλείψει ή να αποξενώσει 
αυτό το δικαίωμα.
Το διεθνές δίκαιο όσο αφορά το 
θέμα της αυτοδιάθεσης δεν παγώ-

νει κατά την ημε-
ρομηνία κατά την 
οπο ία  γ ί νον τα ι 
τα πρώτα βήματα 
για την εφαρμογή 
του δικαιώματος 
της αυτοδιάθεσης 
σε ό,τι αφορά μια 
περιοχή, κατέληξε 
στην αγόρευσή του 

ο κ. Κληρίδης.
Κατά τη δική του αγόρευση εκ 
μέρους της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, ο νομικός Πόλυς Πολυ-
βίου αναφέρθηκε στα συστατικά 
του δικαιώματος αυτοδιάθεσης, 
σημειώνοντας ότι το θέμα είναι 
σαφές: «Η αποικιοκρατία είναι 
ένα κατάλοιπο του παρελθόντος. 
Ας μην το διατηρήσουμε ως ένα 
εμπόδιο για το μέλλον. Ας το τερ-

ματίσουμε γρήγορα».
Η εισαγγελέας της Δημοκρα-
τίας Μαίρη Άνν Σταυρινίδου αγό-
ρευσε ενώπιον του Δικαστηρίου 
για θέματα δικαιοδοσίας και απο-
δεκτικότητας και για αναφορές 
που έγιναν για την Κύπρο σε άλλες 
γραπτές δηλώσεις.
Εκ μέρους της Κύπρου θα αγόρευε 
και ο καθηγητής Vaughan Lowe, 
ο οποίος τελικά δεν εμφανίστηκε 
στο δικαστήριο λόγω κάποιας 
πρόσφατης χειρουργικής επέμβα-
σης στην οποία υποβλήθηκε.

Tο Κυπριακό συζήτησαν 
Πρόεδρος ΔΗΣΥ-Πρέσβει-
ρα ΗΠΑ
Το Κυπριακό ήταν στο επίκεντρο 
της συνάντησης που είχε σήμερα 
στα γραφεία του ΔΗΣΥ ο Πρό-
εδρός του, Αβέρωφ Νεοφύτου 
με την Αμερικανίδα Πρέσβειρα, 
Καθλήν Ντόχερτι.
Σε δηλώσεις του μετά τη συνά-
ντηση, είπε ότι είχαν μια «πάρα 
πολύ εποικοδομητική και ουσι-
αστική συζήτηση», η οποία περι-
στράφηκε αποκλειστικά στο 
κυπριακό πρόβλημα, τις προκλή-
σεις, τις ευκαιρίες, τα προβλή-
ματα αλλά και τις δυνατότητες.
«Συμπέρασμα, είναι δύσκολη 
περίοδος, δύσκολο για οποιον-
δήποτε να κάνει εκτιμήσεις», 
ανέφερε ο κ. Νεοφύτου, σημει-
ώνοντας ότι «επαναλάβαμε «τη 
θέση της δικής μας πλευράς και 
την ετοιμότητά της για επανέ-
ναρξη το συντομότερο δυνατό 
του διαλόγου από εκεί που 
είχαμε σταματήσει στο Κραν 
Μοντάνα με επίκεντρο το πλαί-
σιο Γκουτέρες».
Ανέλυσαν, επίσης, είπε, την οικο-
νομική κατάσταση και τις σχέ-
σεις Τουρκίας – ΗΠΑ αλλά και το 
παράθυρο που δημιουργείται 
για να ξανακοιτάξει η Τουρκία 
την ευρωπαϊκή της πορεία.

Το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση είναι αναφαίρετο, 
ανέφερε ο Γ. Εισαγγελέας στο Δικαστήριο της Χάγης 



14 7 Σεπτεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Μ
ε μία ιστορική απόφαση, το 
Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδί-
ας κατήργησε μετά από... 158 
χρόνια το νόμο που ποινικο-

ποιεί την ομοφυλοφιλία.
Η απόφαση θεωρείται σταθμός για τα δικαι-
ώματα των ανθρώπων της LGBTQI κοινότη-
τας στη χώρα αφού μέχρι πρότινος βρίσκο-
νταν αντιμέτωποι με σοβαρές ποινές που 
έφθαναν μέχρι και τα ισόβια.
Η απόφαση για την κατάργηση του νόμου 
ανακοινώθηκε το πρωί της Πέμπτης και 
προκάλεσε πανηγυρισμούς στην LGBTQI 
κοινότητα.
Μία από τους πέντε ανθρώπους που υπέ-
γραφαν την προσφυγή υπέρ της κατάργη-
σης του νόμου, δήλωσε ότι «άρχισε να ελπί-
ζει ξανά».
«Είχα αρχίσει να γίνομαι κυνική, να μην 

πιστεύω στο σύστημα, αλλά ειλικρινά αυτή 
η απόφαση δείχνει ότι η δημοκρατία μας 
λειτουργεί και σέβεται την ελευθερία στην 
έκφραση, την επιλογή και τα δικαιώματα», 
δήλωσε η Ρίτου Νταλμία.
Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου 
έρχεται μετά από μακροχρόνιους κοινωνι-
κούς αγώνες και προσφυγές στη χώρα. Ανά-
λογες προσφυγές είχαν γίνει το 1994 και 
το 2001, χωρίς όμως αποτέλεσμα αφού οι 
δικαστές δεν καταργούσαν τον νόμο.
Το πρώτο βήμα έγινε το 2009 με την κατάρ-
γηση ενός άρθρου του επίμαχου νόμου που 
ποινικοποιεί την ομοφυλοφιλία, ορίζοντας 
ότι η απαγόρευση της «σαρκικής συνεύ-
ρεσης ενάντια στους κανόνες της φύσης» 
παραβίαζε τα δικαιώματα στη ζωή, την 
ελευθερία και την ισότητα και ήταν αντίθετη 
με το ινδικό Σύνταγμα.
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Ο
ι χειραγωγήσεις του νομίσματός 
μας αποσκοπούν στην αμφισβή-
τηση της ισχυρής και σταθερής 
οικονομίας της Τουρκίας» επέ-

μεινε την Κυριακή ο Τούρκος πρόεδρος.
Μιλώντας στο Επιχειρηματικό Φόρουμ 
Τουρκίας-Κιργιζίας στην πρωτεύουσα του 
Κιργιζιστάν Μπισκέκ, ο Ερντογάν δήλωσε 
χαρακτηριστικά: «Προσπαθούν να θέσουν 
υπό αμφισβήτηση την ισχυρή και σταθερή 
οικονομία της Τουρκίας μέσω των συναλ-
λαγματικών χειρισμών». Ο τούρκος πρόε-
δρος πάντως δεν κατονόμασε τους υπαίτι-
ους των χειραγωγήσεων.
Ο Ερντογάν δήλωσε ακόμα ότι «η Τουρ-
κία είναι αποφασισμένη να ‘’εγκαθιδρύ-
σει’’ ανεξαρτησία στην οικονομία, κυρίως 
στην αμυντική βιομηχανία» αψηφώντας τις 
εκτιμήσεις για αναπόδραστη προσφυγή της 
γείτονος στο ΔΝΤ.
Παράλληλα αποκάλυψε πως η Τουρκία σκο-
πεύει να πάψει να χρησιμοποιεί το δολάριο 
στις εμπορικές συναλλαγές της με τη Ρωσία, 
ενώ κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι 
συμπεριφέρονται σαν «άγριος λύκος».
«Η Αμερική συμπεριφέρεται σαν άγριος 
λύκος. Μην την πιστεύετε», δήλωσε ο 
Ερντογάν απευθυνόμενος σε επιχειρημα-
τίες στη διάρκεια της επίσκεψής του στο 
Κιργιστάν.
Ο τούρκος πρόεδρος δήλωσε πως η 
Άγκυρα διεξάγει διαπραγματεύσεις με 
τη Ρωσία ώστε οι δύο χώρες να καταργή-
σουν το δολάριο στις μεταξύ τους εμπορι-
κές συναλλαγές, ως αντίδραση στις οικονο-
μικές κυρώσεις που επιβάλλονται από την 
Ουάσινγκτον.
«Το να χρησιμοποιούμε το δολάριο, το 
μόνο που κάνει είναι να μας βλάπτει. Δεν 
θα το βάλουμε κάτω, θα βγούμε νικητές», 
σημείωσε.

Οι Τούρκοι πεινούν και ο Ερντο-
γάν χτίζει θερινό παλάτι 300 δω-
ματίων στη Μαρμαρίδα
Η τεράστια Turk Telekom χρεωκόπησε 
αναγκάζοντας τις τράπεζες να πάρουν την 
πλειοψηφία των μετοχών της, η τουρκική 
λίρα καταποντίζεται, οι επενδυτές εγκατα-
λείπουν τη χώρα, οι πολίτες σφίγγουν το 
ζωνάρι κι ο Ταγίπ Ερντογάν αποφάσισε ότι 
χρειάζεται ένα νέο θερινό ανάκτορο για να 

απολαμβάνει την ηρεμία του. Αλλά τι τον 
νοιάζει, αφού όπως είπε οι Τούρκοι είναι 
μια χαρά καθώς συνεχίζουν να πωλούνται 
ψυγεία.
Όπως έγραψε πριν από λίγες μέρες η αντι-
πολιτευόμενη, τουρκική, Cumhuriyet, μια 
έπαυλη 300 (!) δωματίων με τοίχους ύψους 
τεσσάρων μέτρων και κλιματισμό αξίας 
τριών εκατομμυρίων τουρκικών λιρών ανε-
γείρεται στον κόλπο Οκλούκ της Μαρμα-
ρίδας για τον Τούρκο πρόεδρο, παρά το 
σάλο που προκάλεσε την τελευταία τριε-
τία το προεδρικό «λευκό παλάτι» των 1.150 
δωματίων του «σουλτάνου» στην Άγκυρα 
λόγω του τεράστιου κόστους τους και των 
ερωτημάτων για τη νομιμότητά του.
Τα σχέδια προέβλεπαν αρχικά την ανακαί-
νιση ενός ξενώνα τεσσάρων δωματίων που 
κατασκευάστηκε στον ίδιο απομονωμένο 
κόλπο επί θητείας του όγδοου προέδρου 
της χώρας, του Τουργκούτ Οζάλ, αλλά δεν 
χρησιμοποιήθηκε ποτέ από τους διαδόχους 
του. H αξία του, προ έργων εκτιμήθηκε στα 
30 εκατ. τουρκικές λίρες. Αλλά τελικά απο-
φασίστηκε η κατεδάφιση του ξενώνα αυτού 
και η ανέγερση της νέας έπαυλης του Ερντο-
γάν, θύματα της οποίας έπεσαν περίπου 
50.000 δέντρα, επειδή θα κατασκευαστεί 
ένας δρόμος πρόσβασης μήκους 17 χιλιο-
μέτρων, όπως διαμαρτύρονται τουρκικά 
ΜΜΕ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η ιστοσελίδα της 
τουρκικής προεδρίας χαρακτήριζε παλαιό-
τερα τον συγκεκριμένο κόλπο «χώρο πρα-
σίνου κατηγορίας 1», όπου δεν επιτρέπε-
ται η δόμηση, χαρακτηρίζοντας «προκατα-
σκευασμένο κτίριο» τον ξενώνα- πληροφο-
ρία που εξαφανίστηκε πλέον από την ιστο-
σελίδα.
Oι νέες κατασκευές περιλαμβάνουν προ-
βλήτα, ελικοδρόμιο, πισίνες, χώρους ανα-
ψυχής, κτίρια για τη στέγαση του προσω-
πικού, μπάνγκαλοους, ενώ μεταφέρθηκαν 
και 120.000 τόνοι άμμου για την παραλία.
Η αντιπολίτευση βοά. «Η κατασκευή μιας 
θερινής έπαυλης σ’ αυτό τον χώρο δεν είναι 
νόμιμη», λέει ο βουλευτής του κεμαλικού 
CHP Ακίν Ουστουντάγ. «Είναι παράνομη 
και καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον. Σε 
αυτόν τον κόλπο απαγορεύεται ακόμη και 
το ψάρεμα, ενώ λίγο μακρύτερα συχνάζουν 
μεσογειακές φώκιες για να γεννήσουν».

Η τουρκική οικονομία καταρρέει αλλά ο 
Ερντογάν επιμένει 
«Ισχυρή και σταθερή» χαρακτηρίζει την τουρκική οικονομία ο Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν την ώρα που η αβεβαιότητα στους τούρκους πολίτες αυξάνεται 
μαζί με τον πληθωρισμό και άλλοτε κραταιές τουρκικές επιχειρήσεις 
κλυδωνίζονται ή καταρρέουν. 

Μετά από 185 χρόνια καταργήθηκε ο 
νόμος κατά της ομοφυλοφιλίας στην Ινδία
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Η επιλογή των δύο πρώην προέδρων, 
ενός Ρεπουμπλικάνου και ενός 
Δημοκρατικού, να εκφωνήσουν 
επικήδειες ομιλίες, είχε γίνει από τον 
ίδιο τον Τζον Μακέιν, θέλοντας στην 
κηδεία του να δείξει την ενότητα της 
Αμερικής - Ο συγκινητικός επικήδειος 
της κόρης του

Τ
ο ύστατο χαίρε στον γερουσιαστή Τζον 
Μακέιν απευθύνουν χιλιάδες Αμερι-
κανοί, παρουσία των δύο πρώην προ-
έδρων των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και 

Τζορτζ Μπους.
Τη σορό του Τζον Μακέιν μετέφερε στον καθε-
δρικό ναό της Ουάσιγκτον αυτοκινητοπομπή 
κάνοντας στάση στο μνημείο των βετερά-
νων του πολέμου του Βιετνάμ, όπου η Σίντυ 
Μακέιν, σύζυγος του νεκρού, 
κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη 
του γερουσιαστή, ο οποίος 
είχε περάσει σχεδόν έξι χρό-
νια ως αιχμάλωτος πολέμου.
Η εξόδιος ακολουθία στον 
καθεδρικό ναό της Ουάσι-
γκτον ξεκίνησε στις 10 π.μ 
(τοπική ώρα) και αίσθηση 
προκάλεσε ο επικήδειος 
λόγος της κόρης του Μέγκαν. «Συγκεντρώ-
θήκαμε σήμερα εδώ για να θρηνήσουμε το 
πέρασμα του αμερικανικού μεγαλείου, όχι να 
ακούσουμε φτηνή ρητορική από ανθρώπους 
που δεν πρόκειται να φτάσουν ποτέ τις θυσίες 
που τόσο πρόθυμα έκανε . Η Αμερική του Τζον 
Μακέιν είναι γενναιόδωρη, φιλόξενη και τολ-
μηρή, είναι σίγουρη και ασφαλής, ανταποκρί-
νεται στις ευθύνες της, μιλάει αθόρυβα γιατί 
είναι ισχυρή. Η Αμερική δεν μπορεί να καυχέ-
ται, γιατί δεν χρειάζεται. Η Αμερική του Τζον 
Μακέιν δεν χρειάζεται να ξαναγίνει μεγάλη, 
γιατί η Αμερική ήταν πάντα μεγάλη», είπε 
η Μέγκαν Μακέιν, με σαφείς αιχμές για τον 
μεγάλο απόντα, τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
Η επιλογή των δύο πρώην προέδρων, ενός 
ρεπουμπλικάνου και ενός δημοκρατικού, να 
εκφωνήσουν επικήδειες ομιλίες, είχε γίνει 
από τον ίδιο τον Τζον Μακέιν, θέλοντας στην 
κηδεία του να δείξει την ενότητα της Αμερικής. 
Ο Μακέιν είχε δηλώσει ο ίδιος πριν από τον 
θάνατό του ότι δεν επιθυμούσε να παραστεί 
στην κηδεία του ο Τραμπ, αφού οι δύο άνδρες 
ουδέποτε έκρυψαν την αμοιβαία αντιπάθειά 
τους. Κατά τη διάρκεια της κηδείας ο πρόε-
δρος έφυγε από τον Λευκό Οίκο και πήγε σε 
ένα γήπεδο γκολφ κοντά στην Ουάσινγκτον. 
Απούσα είναι και η Σάρα Πέιλιν, η υποψήφια 
αντιπρόεδρος στις εκλογές του 2008, όταν ο 

Μακέιν ηττήθηκε από τον Μπαράκ Ομπάμα. 
Πρόσφατα, στα απομνημονεύματά του, ανέ-
φερε ότι μετάνοιωσε που επέλεξε την πρώην 
κυβερνήτρια της Αλάσκας για αντιπρόεδρό 
του.
Ο Ντόναλντ Τραμπ εκπροσωπείται από τον 
στενότερο συνεργάτη του, τον στρατηγό Τζον 
Κέλι, τον υπουργό Άμυνας Τζιμ Μάτις και τον 
σύμβουλό του σε θέματα εθνικής ασφάλειας, 
Τζον Μπόλτον. Η κόρη του, Ιβάνκα Τραμπ, 
παρίσταται επίσης στην κηδεία μαζί με τον 
σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ. Παρόντες στον 
καθεδρικό, ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, 
οι πρώην υπουργοί Εξωτερικών Τζον Κέρι και 
Μαντλίν Ολμπράιτ, ο ιδρυτής της Amazon 
Τζεφ Μπέζος, ο Γουόρεν Μπίτι μαζί με τη 
σύζυγό του, ηθοποιό Ανέτ Μπένινγκ.
Οι πρώην πρόεδροι Τζορτζ Ου. Μπους και 
Μπαράκ Ομπάμα, που έκλεισαν και οι δύο τον 

δρόμο του Τζον Μακέιν για 
τον Λευκό Οίκο, το 2000 και 
το 2008 αντίστοιχα, αποχαι-
ρέτισαν τον βετεράνο πολι-
τικό δηλώνοντας ότι τους 
έκανε «καλύτερους προέ-
δρους».
Ο Τζον Μακέιν «μας έκανε 
καλύτερους προέδρους, 
όπως έκανε καλύτερη και τη 

Γερουσία, όπως έκανε καλύτερη και τη χώρα» 
είπε ο Ομπάμα στον επικήδειό του για τον 
Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή και ήρωα του 
Βιετνάμ.
«Με έκανε κι εμένα καλύτερο», είπε από την 
πλευρά του ο Τζορτζ Ου. Μπους, υπενθυμί-
ζοντας ότι από τη σκληρή, δύσκολη μάχη για 
το χρίσμα του Ρεπουμπλικανού κόμματος το 
2000, στην οποία βρέθηκε αντιμέτωπος με 
τον Μακέιν, σφυρηλατήθηκε μια βαθιά φιλία 
μεταξύ τους.
Ο Ομπάμα χαρακτήρισε τον Μακέιν «εξαι-
ρετικό άνθρωπο, μαχητή, πολιτικό, πατρι-
ώτη» ο οποίος, όπως είπε, επέδειξε μεγάλο 
θάρρος όταν ήταν αιχμάλωτος πολέμου στο 
Βιετνάμ και εξελίχθηκε σε άριστο γερουσια-
στή ο οποίος κατανοούσε ότι οι αρχές είναι 
πιο σημαντικές από την πολιτική. Παρά τις 
πολλές διαφορές τους «δεν αμφιβάλαμε 
ποτέ ότι ήμασταν στην ίδια ομάδα», πρό-
σθεσε.
Ο Μπους χαιρέτισε επίσης το θάρρος, την 
εντιμότητα και το αίσθημα τιμής του φίλου 
του. Πρόσθεσε ότι δεν δίσταζε να συγκρου-
στεί με όσους κατείχαν την εξουσία αν 
αισθανόταν ότι η συμπεριφορά τους δεν 
ανταποκρινόταν στα αμερικανικά ιδεώδη, 
δηλώνοντας: «Είμαστε καλύτεροι απ’ αυτό. Η 
Αμερική είναι καλύτερη απ’ αυτό».

διεθνή νέα

Με αιχμές κατά του Τραμπ το 
«τελευταίο αντίο» στον Μακέιν 

Ο 
υπουργός Εξωτερικών της Πρώην 
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 
Μακεδονίας, Νικολά Ντιμιτρόφ, 
είναι πεπεισμένος ότι οι πολίτες 

της χώρας του θα υποστηρίξουν τη συμφω-
νία με την Ελλάδα διότι, σύμφωνα με τον ί-
διο, επιλέγουν με σύνεση, όταν αντιμετωπί-
ζουν μεγάλες ιστορικές προκλήσεις.
«Είμαι πεπεισμένος ότι η συμφωνία θα γίνει 
αποδεκτή από τους πολίτες μας, διότι, όταν 
βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μεγάλο ιστο-
ρικό σταυροδρόμι, κάνουμε σοφές επιλο-
γές. Είμαι, επίσης, πεπεισμένος ότι ακόμη και 
αυτοί, και από τις δύο πλευρές, που αντιτί-
θενται στη συμφωνία, αποδέχονται ότι αυτό 
είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, 
διότι θα υπάρξουν πολλά οφέλη. Είμαστε 
γείτονες, δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό 
το γεγονός, η ιστορία δεν μπορεί να αλλά-
ξει, αλλά μπορούμε να επηρεάσουμε το μέλ-
λον μας και να το βελτιώσουμε. Είναι πολύ 
εύκολο οι πολιτικοί να ζουν από τη διαμάχη 
αυτή, αλλά η επίλυσή της, δημιουργεί μια 
καλύτερη ζωή για τους πολίτες και των δύο 
πλευρών» δήλωσε ο Ντιμιτρόφ σε συνέ-
ντευξή που παραχώρησε στο IBNA, στο 
περιθώριο της Συνόδου του Gymnich στην 
Βιέννη.
Όσον αφορά στις αντιδράσεις στην Ελλάδα 
σχετικά με τη χρήση των όρων «Μακεδό-
νες» και «Μακεδονικός-ή-ό», ο Σκοπιανός 
ΥΠΕΞ δήλωσε ότι δύο χώρες της Ευρώπης 
το 2018 μπορούν να συμφωνήσουν σε αυτό, 
διότι στην Ελλάδα, όταν κάποιος λέει ότι είναι 
Μακεδόνας παραπέμπει στον ελληνικό πολι-
τισμό και στην τοπική (βόρεια Ελλάδα) περι-
οχή της Μακεδονίας, και όταν ένας «Μακε-
δόνας» λέει ότι είναι η χώρα τους, σκέφτεται 

κάτι άλλο.
«Γιατί αυτό πρέπει να είναι πρόβλημα; Το 
δικαίωμα στην αυτοδιάθεση είναι κάτι που 
δεν μπορεί να αμφισβητηθεί στον 21ο αιώνα 
στην Ευρώπη» σχολίασε ο Ντιμιτρόφ. Σύμ-
φωνα με τον ίδιο, η «μακεδονική γλώσσα» 
ανήκει στην ομάδα των νότιων σλαβικών 
γλωσσών, και έτσι αναφέρεται στη Συμφω-
νία των Πρεσπών.
«Για να μπορέσουμε να επενδύσουμε την 
ενέργεια μας σε κάτι χρήσιμο, δηλαδή στην 
οικονομική, διασυνοριακή συνεργασία και 
στην ασφάλεια, πρέπει να αφαιρέσουμε και 
να εκτρέψουμε αυτήν την αντιπαραγωγική 
συζήτηση» σημείωσε ο υπουργός Εξωτερι-
κών της ΠΓΔΜ, εξηγώντας ότι η ιστορία των 
Βαλκανίων είναι πλούσια. «Είναι καλύτερα 
να συμφωνήσουμε για το τι μπορεί να γίνει 
σήμερα, καθώς και για την επόμενη μέρα».
«Τόσο εγώ όσο και ο φίλος μου Νίκος Κοτζιάς 
είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτό που κάνουμε 
είναι να επενδύσουμε στη φιλία μας, επειδή 
είμαστε φυσικοί σύμμαχοι. Με μια σωστή 
πολιτική, σε αρκετά χρόνια όλα τα διλήμματα 
θα εξασθενίσουν και θα αναρωτιόμαστε 
όλοι γιατί δεν το κάναμε αυτό στις αρχές της 
δεκαετίας του ‘90 και γιατί έχουμε βάλει μια 
ολόκληρη γενιά σε αυτή τη διαμάχη. Η δική 
μας (συμφωνία) είναι ένα συγκεκριμένο επί-
τευγμα που έχει δημιουργήσει μια de facto 
αλληλεγγύη και μια όμορφη γέφυρα φιλίας» 
συμπλήρωσε ο Ντιμιτρόφ.
Αξιολογώντας (τη Συμφωνία) ως το πιο σημα-
ντικό ζήτημα για την κυβέρνηση στα Σκόπια, 
γνωστοποίησε ότι η κυβέρνηση της χώρας 
του θα συνεχίσει να εργάζεται σκληρά σχε-
τικά με το να πείσει την αντιπολίτευση να 
στηρίξει τη συμφωνία.

Προκαλεί ο Ντιμιτρόφ: Και εμείς 
«Μακεδόνες» και εσείς Μακεδόνες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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διεθνή νέα

Η τεράστια έμφαση που δίνουν οι ΗΠΑ 
στη στρατηγική -για περισσότερους 
ίσως λόγους από ποτέ- Συμμαχία με 
τη χώρα μας, αναδεικνύεται από το 
αμερικάνικο Πεντάγωνο, στον απόηχο 
της χθεσινής  συνάντησης μεταξύ 
του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου 
των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ 
στρατηγού Τζόζεφ Φ. Ντάνφορντ 
και του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, ναύαρχου 
Ευάγγελου Αποστολάκη.

Τ
ην εποχή που η Ρωσία εδραιώνει τη 
στρατιωτική της παρουσία στη Μεσό-
γειο με τη μετακίνηση μιας πραγμα-
τικής αρμάδας 25 πολεμικών πλοίων 

στις συριακές ακτές, και ενώ η Τουρκία κάνει 
«νερά» στο ΝΑΤΟ και οι σχέσεις της με τις Η-
ΠΑ έχουν φτάσει στο ναδίρ, ο αμερικάνος Α’ 
ΓΕΕΘΑ δίνει το στίγμα μιας «αναβαθμισμέ-
νης» στρατιωικής σχέσης με τη χώρα μας, εν 
μέσω των τεράστιων αυτών 
«προκλήσεων». Για τις οποί-
ες προκλήσεις, λόγω της γε-
ωπολιτικής της θέσης και της 
μακροχρόνιας συμμαχίας με 
τις ΗΠΑ, η χώρα μας, θέλο-
ντας και μη, καλείται να παί-
ξει κομβικό ρόλο, την ίδια ώ-
ρα μάλιστα που και οι δικές 
μας σχέσεις με τη Μόσχα δι-
ανύουν ιδιαίτερα προβληματική περιόδο...
Οι ειδήσεις που προκύπτουν και προοιωνί-
ζουν, ίσως, τη θέση της Ελλάδας στο ευαί-
σθητο πλέγμα των ισορροπιών στην ταραγ-
μένη περιοχή μας όπως διαμορφώνονται 
αυτό το διάστημα, καθώς και της «αναβαθμι-
σμένης» σχέσης μας με τις ΗΠΑ, αποτυπώνο-
νται στο επίσημο δελτίο Τύπου του αμερικά-
νικου Πενταγώνου, που γράφτηκε σύμφωνα 
με τις δηλώσεις του Αμερικάνου αξιωματού-
χου.
Ειδικότερα όσον αφορά στις σχέσεις μεταξύ 
των δύο χωρών, ο Ντάνφορντ τις χαρακτή-
ρισε «πολύ καλές, όσο καλές είναι άλλωστε 
εδώ και πολλά πολλά χρόνια», θέλοντας έτσι 
να προσδώσει τον χαρακτήρα του βάθους 
που προκύπτει από τη μακρόχρονη συμμα-
χία.
Όπως ανακοινώνουν οι Αμερικάνοι, ο Στρα-
τηγός τους από τη συνάντηση κατόρθωσε να 
δει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί 
στην Ανατολική Μεσόγειο μέσα από «ελλη-
νικά γυαλιά», δηλαδή από τη δική μας την 
οπτική, ενώ δεν ανέφερε καμία διάσταση 
απόψεων μεταξύ των δύο πλευρών, τουνα-

ντίον μάλιστα. 
«Ωφελήθηκα πολύ γνωρίζοντας την ελλη-
νική οπτική των πραγμάτων για την περιοχή, 
καθώς η Ελλάδα κοιτάζει βόρεια προς τα Βαλ-
κάνια, ανατολικά στη Μέση Ανατολή και νότια 
στη Λιβύη. Η Ελλάδα είναι ανοιχτή στην προ-
οπτική αυξημένης στρατιωτικής συνεργασίας 
με τις ΗΠΑ, γεγονός που με ενθουσίασε. Οι 
προοπτικές άλλωστε για αυτό είναι σημαντι-
κές, αν δείτε τις επιχειρήσεις που διεξάγονται 
στη Λιβύη, τη Συρία, και τις μελλοντικές ενδε-
χόμενες επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσό-
γειο», ανέφερε ο αμερικάνος στρατηγός...
 «Οι Έλληνες διατηρούν κάποιες ενδιαφέρου-
σες οπτικές σχετικά με τη ρωσική ναυτική 
παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο και συμ-
φωνήσαμε ότι αυτό που παρατηρούμε είχαμε 
να το δούμε από τη δεκαετία του 1980»
Τονίζοντας ότι αντιλήφθηκε καλύτερα την 
προσφυγική κρίση χάρη στις περιγραφές 
των Ελλήνων, ο Ντάνφορντ τόνισε το εξής 
σημαντικό: «Οι Έλληνες διατηρούν κάποιες 

ενδιαφέρουσες οπτικές 
σχετικά με τη ρωσική ναυ-
τική παρουσία στην Ανα-
τολική Μεσόγειο και συμ-
φωνήσαμε ότι αυτό που 
παρατηρούμε είχαμε να το 
δούμε από τη δεκαετία του 
1980»...
«Ο Έλληνας αρχηγός ΓΕΕΘΑ 
μου εξέφρασε το ενδιαφέ-

ρον για την επέκταση της πρόσβασης μας στις 
βάσεις τους... Αυτή η πρόσβαση μπορεί να 
αξιοποιηθεί ώστε να μετακινείται προσωπικό 
και εξοπλισμός εντός και εκτός των επιχειρή-
σεων», συνέχισε. 
«Οι Έλληνες ζουν σε αυτή τη γειτονιά και 
παρατηρώντας, βλέπουν την ίδια αστάθεια 
που βλέπουμε και εμείς», ανέφερε ο Ντάν-
φορντ χαρακτηριστικά, μεταφέροντας επίσης 
ακόμα μια εντύπωση που αποκόμισε από τη 
συνάντηση:
«Η Ελλάδα είναι νευρική για τη σύμμαχο 
τους στο ΝΑΤΟ Τουρκία και επιθυμούν αυτή 
η χώρα να παραμείνει προσανατολισμένη 
προς τη Δύση. Ανησυχούν πολύ επίσης για 
όσα γίνονται στη Λιβύη και την Αφρική, 
διότι ακόμα κι αν σταθεροποιηθεί η Συρία, η 
Αφρική είναι έξω από την πόρτα τους». 
Επίσης, όπως ενημερώνει ο αμερικάνος 
στρατηγός, «οι Έλληνες ανησυχούν επίσης 
για τη δραστηριότητα των Ρώσων στη Μαύρη 
Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο»... 
«Κοιτάνε γύρω τους και βλέπουν ότι οι ΗΠΑ 
είναι ακόμα ο καλύτερος διαθέσιμος σύμμα-
χος για αυτούς»...

Το αμερικανικό Πεντάγωνο παίζει το 
«ελληνικό χαρτί»

Ο 
Μίσφουντ» και η μυστηριώδης 
Ρωσίδα «Όλγα». Η συνάντηση με 
τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών 
και η ενημέρωση για τις «βρω-

μιές» εναντίον της Χίλαρι Κλίντον που είχαν 
στα χέρια τους οι Ρώσοι. Ψεύδη στις αμερι-
κανικές αρχές που ερευνούν την υπόθεση 
εμπλοκής του Κρεμλίνου στις αμερικανικές 
εκλογές και τα καρφιά κατά του Ντόναλντ 
Τραμπ.
Στοιχεία που θα μπορούσαν να συνθέσουν 
ένα κατασκοπικό μυθιστόρημα εμπεριέ-
χονται στην απολογία του αμφιλεγόμενου 
Τζορτζ Παπαδόπουλου, του Ελληνοαμερι-
κανού συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ όταν 
ήταν υποψήφιος για την Προεδρία.
Σε σημείωμα που κατέθεσαν αργά το βράδυ 
της Παρασκευής σε Ομοσπονδιακό Δικαστή-
ριο οι δικηγόροι του Τζορτζ Παπαδόπουλου 
τονίζουν ότι ο εντολέας τους, σε μια προσπά-
θεια να αποφύγει τη φυλάκιση για τις ψευ-
δείς μαρτυρίες του στις αμερικανικές αρχές, 
αποκάλυψε κρίσιμες πληροφορίες για μία 
συνάντηση που είχε στα τέλη Μαΐου 2016 με 
τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, λέγοντάς 

του πως οι Ρώσοι είχαν «βρομιές» για την 
Χίλαρι Κλίντον. Ο Ελληνοαμερικανός Τζορτζ 
Παπαδόπουλος είχε επισκεφθεί την Αθήνα 
λίγες μέρες πριν τον ερχομό του Βλαντιμίρ 
Πούτιν.
Ο πρώην σύμβουλος του Αμερικανού Προ-
έδρου έδωσε επίσης πληροφορίες για τη 
σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμ-
βούλους του σε θέματα εθνικής ασφάλειας 
τον Μάρτιο του 2016, όταν ο νυν υπουργός 
Διακίνησης Τζεφ Σέσιονς, υποστήριξε ότι 
είχε διασυνδέσεις με πρόσωπα που θα μπο-
ρούσαν να κανονίσουν μια συνάντηση με τον 
Βλαντιμίρ Πούτιν.
Δύο άλλα πρόσωπα που αναφέρει ο 
Τζορτζ Παπαδόπουλος, είναι ο «καθηγη-
τής Μίσφουντ», ο οποίος μεσολάβησε για 
τη γνωριμία του Ελληνοαμερικανού με μια 
γυναίκα με το όνομα «Όλγα», η οποία συστή-
θηκε ως «ανιψιά του Βλαντιμίρ Πούτιν» και 
θα μπορούσε να κανονίσει μια συνάντηση 
του Τραμπ με Ρώσους αξιωματούχους.
Ο κ. Παπαδόπουλος παραδέχθηκε ότι στην 
πρώτη του κατάθεση είπε ψέμματα, λόγω της 
αφοσίωσής του στον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τζορτζ Παπαδόπουλος «καίει» τον 
Τραμπ για τις σχέσεις του με τη Ρωσία 

Η πλειοψηφία των Καναδών 
τάσσεται υπέρ της απαγόρευσης της 
οπλοκατοχής

Ο
ι Καναδοί στη μεγάλη πλειονό-
τητά τους τάσσονται υπέρ της 
απαγόρευσης των μικρών πυ-
ροβόλων όπλων (περίστροφα, 

πιστόλια), σύμφωνα με μια δημοσκόπηση 
που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, με 
αφορμή τα μέτρα που θέλει να λάβει η κυ-
βέρνηση για να αποτρέψει την επανάληψη 
βίαιων επεισοδίων με πυροβολισμούς.
Η δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από 
το ινστιτούτο Nanos για λογαριασμό του 
τηλεοπτικού δικτύου CTV δείχνει ότι σχε-
δόν ένας στους δύο (ποσοστό 48%) θα 
στήριζε μια τέτοια πρόταση της κυβέρνη-
σης. Άλλο ένα 19% δήλωσε ότι βλέπει την 
απαγόρευση «μάλλον θετικά», αρκεί να 
εξαιρεθούν οι αστυνομικοί και όσοι είναι 
αρμόδιοι για την ασφάλεια.
Αντιθέτως, ένα ποσοστό 31% διαφωνεί 
με την απαγόρευση.
Στη γαλλόφωνη επαρχία του Κεμπέκ υπέρ 
της απαγόρευσης τάσσεται το 77% των 

κατοίκων. Μικρότερο είναι το ποσοστό 
που στηρίζει την πρόταση στον δυτικό 
Καναδά, φτάνοντας το 55%.
Οι φωνές υπέρ της επιβολής ελέγχων 
στην οπλοκατοχή πολλαπλασιάστη-
καν μετά την επίθεση που σημειώθηκε 
στα τέλη Ιουλίου στο Τορόντο, τη μεγα-
λύτερη πόλη του Καναδά, όπου ένας 
29χρονος άνδρας σκότωσε μια γυναίκα 
και ένα κοριτσάκι και τραυμάτισε άλλους 
13 ανθρώπους. Από τις αρχές του έτους 
μόνο στο Τορόντο έχουν καταγρα-
φεί περισσότερα από 270 επεισόδια με 
πυροβολισμούς. Το περασμένο Σαββα-
τοκύριακο σε διάφορες επιθέσεις στην 
πόλη και τα προάστιά της σκοτώθηκαν 
τέσσερις άνθρωποι, σύμφωνα με την 
εφημερίδα Toronto Star. Τον Αύγουστο 
ένας άνδρας σκότωσε τέσσερις ανθρώ-
πους, μεταξύ των οποίων και δύο αστυ-
νομικούς στο Φρέντρικτον, στον ανατο-
λικό Καναδά.
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οικογένεια

Μ
ερικοί γάμοι βρίσκονται σε τό-
σο κακή κατάσταση που αν ο 
γάμος ήταν άνθρωπος, θα ει-
δοποιούσαμε το 911 για νάρ-

θει το ασθενοφόρο να τον πάει επειγόντως 
στο Πρώτων Βοηθειών. Δυστυχώς υπάρ-
χουν πολλοί γάμοι που βρίσκονται σε μια 
τέτοια κρίσιμη κατάσταση. Κινδυνεύουν τό-
σο πολύ που αν δε γίνει κάτι για να αποκα-
τασταθούν, θα πεθάνουν. Και θάνατος για 
το γάμο σημαίνει διαζύγιο.
Όπως ακριβώς κλαίμε όταν πεθαίνει 
κάποιος που αγαπάμε, έτσι θα πρέπει να 
κλαίμε κι όταν κάποιος γνωστός μας παίρ-
νει διαζύγιο. Ξέρω ότι κι η καρδιά του Θεού 
πληγώνεται όταν βλέπει οι παντρεμένοι να 
χωρίζουν. Ο Θεός μισεί το διαζύγιο. Αλλά 
όσο κι αν όλοι μας το μισούμε, εντούτοις 
το Διαζύγιο υπάρχει, και δυστυχώς όλο και 
πιο πολύ.
Θα ήθελα λοιπόν να απευθυνθώ σήμερα και 
να πω δυο λόγια ενθαρρυντικά σε κείνους 
που αντιμετωπίζουν ένα γάμο κάθε άλλο 
παρά υγιή. Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρ-
χει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα αν κι εσύ κι ο/η 
σύντροφός σου έχετε τη διάθεση να προ-
σπαθήσετε να σώσετε το γάμο σας. Ακόμα 
κι αν ο γάμος σας είναι στην εντατική, υπάρ-
χει ελπίδα. Ματαίωσε λοιπόν την κηδεία του 
γάμου σου. Μπορεί να επιζήσει – και μάλι-
στα να προοδεύσει – αν αποφασίσετε κι οι 
δυο να προσπαθήσετε να συμφιλιωθείτε. 
Και να πώς:
Ο στόχος σας να είναι η συμφιλίωση. Να 
προσέχετε και να επισημαίνετε κάθε τι καλό 
που έχει ο άλλος στην καθημερινή σας ρου-
τίνα. Θυμηθείτε πώς φροντίζατε ο ένας τον 
άλλον όλα αυτά τα χρόνια που είστε μαζί, 
και να πιστέψετε ότι μπορείτε να συνεχίσετε 
το ίδιο. 
Χωρίς να ξεχάσετε τις κρίσεις που περάσατε, 
μπορείτε να τις θυμάστε με πολύ λιγότερο 
πόνο. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο «τότε» 
και στο «τώρα». Χαρείτε και απολαύστε την 
πρόοδο που κάνατε. Η ερώτηση που κάνουν 
πολλοί όταν βρεθούν σε μία κατάσταση ανε-
πιθύμητη είναι πώς έφτασα εδώ; 
Πολλές φορές μεγάλες καταιγίδες στη ζωή 
μας, όπως ο θάνατος κάποιου παιδιού μας 
ή κάποια σοβαρή αρρώστεια, έρχονται στο 
γάμο μας και τον καταστρέφουν. Ίσως να 
συνοδεύονται και από εκνευρισμούς ή και 
φυσική ή λεκτική κακοποίηση, κακή διαχεί-

ριση των οικονομικών, αλλά το πιο πιθανό, 
εκατομμύρια μικροπράγματα, όπως αμέ-
λεια, αδιαφορία και κριτική που υποσκά-
πτουν τα θεμέλια του γάμου μας και δεν τον 
αφήνουν να προκόψει.
Είναι πιο εύκολο να κατακρίνεις παρά να 
επαινείς, κι είναι δύσκολο να μη λες τίποτε 
όταν ο/η σύζυγός σου κάνει κάποιο λάθος. 
Κυρίες μου, αν θέλετε ο άντρας σας να απο-
λαμβάνει και να χαίρεται την παρέα σας, 
να θυμάστε την εξής σημαντική αλήθεια: 
Δεν είστε η μητέρα του. Δεν είναι δική σας 
δουλειά να τον διορθώνετε, και μάλιστα για 
επουσιώδη πράγματα.
Κι εσείς, κύριοι, να θυμάστε ότι δεν είστε 
ο πατέρας της γυναίκας σας. Είστε συνερ-
γάτες κι έχετε κοινό στόχο. Δεν εννοώ ότι 
δεν πρέπει ποτέ να διορθώνετε ο ένας τον 
άλλον. Υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει 
να εκφράσουμε την απογοήτευσή μας και 
να δλωσουμε κάποια λύση σε σημαντικά 
θέματα πνευματικής φύσεως, οικονομικής, 
ή θέματα σχέσεων, αλλά πάντοτε με πνεύμα 
αγάπης και πάντοτε ιδιαιτέρως. Ποτέ μπρο-
στά σε άλλους.
Τέτοιου είδους παρατηρήσεις είναι απα-
ραίτητες για το καλό του γάμου. Δυστυ-
χώς όμως, οι παρατηρήσεις που μπορούν 
να καταστρέψουν τη σχέση μας είναι ασή-
μαντες, εγωιστικές, ή γίνονται με εξου-
σία. Θυμάστε την ιστορία με το βοσκό 
που φώναζε λύκος στα πρόβατα; Αν γκρι-
νιάζουμε για κάθε λεπτομέρεια, οι σύζυ-
γοί μας θα μας βαρεθούν και δε θα μας 
δίνουν σημασία. Κι όταν μας ενοχλήσει κάτι 
σοβαρό και παραπονεθούμε, δε θα μας 
ακούσουν. Τα λόγια μας έχουν τη δύναμη 
να θεραπεύουν αλλά και να καταστρέφουν, 
γιαυτό πρέπει να τα διαλέγουμε με προσοχή 
πριν τα ξεστομίσουμε.
Βάλε στόχο να βρίσκεις κάθε μέρα πέντε 
πράγματα για τα οποία να πεις έναν 
καλό λόγο ή να πεις ευχαριστώ στον/την 
σύντροφό σου. Θα μείνεις έκπληκτος/η με 
τη δύμανη που έχει η επιδοκιμασία και ο 
έπαινος. Αν προσέχουμε να μη λέμε κου-
βέντες αρνητικές και κοιτάμε τα θετικά που 
έχει ο άλλος, θ’ αρχίσουμε να επανορθώ-
νουμε το γάμο μας και όχι μόνο θα τον βγά-
λουμε από την εντατική, αλλά θα είμαστε 
και στο δρόμο για έναν πετυχημένο κι ακλό-
νητο γάμο και μια ευτυχισμένη οικογένεια: 
κάτι που όλοι μας θέλουμε.

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

Βγάλε το Γάμο Σου από την Εντατική
Το Διαζύγιο δεν Είναι Λύση

To παιδί μου και εγώ
Τι πρέπει να ξέρετε αν 

μεγαλώνετε δίγλωσσα παιδιά

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

σας στο να μεγαλώσετε ένα παιδί ως 
δίγλωσσο εξαρτάται από την οικογενει-
ακή κατάσταση και το πόσες γλώσσες 
χρησιμοποιείτε μέσα στο σπίτι.
Αν με το σύντροφό σας έχετε διαφο-
ρετική εθνικότητα ή απλά μιλάτε δια-
φορετ ικές γλώσσες, υπάρχουν δύο 
μοντέλα που μπορείτε να επιλέξετε 
κατά το μεγάλωμα του παιδιού.
 Ένα άτομο- μία γλώσσα. Για παρά-
δειγμα, αν η δική σας μητρική είναι τα 
ελληνικά και ο σύντροφός σας μιλά ιτα-
λικά, τότε καθένας θα μιλάει στο παιδί 
στη δική του μητρική γλώσσα. Αν το 
παιδί πηγαίνει σε αγγλόφωνο σχολείο, 
μπορεί να τα μάθει εκεί ή οπουδήποτε 
αλλού τα χρειάζεται. Είναι πολύ σημα-
ντικό να μην ανταλλάσσετε γλώσσες 
με το σύντροφό σας ώστε το παιδί να 
μάθει όσο καλύτερα γίνεται τις γλώσ-
σες ξεχωριστά με τον ανάλογο πλούτο 
λεξιλογίου. Επίσης, είναι μία ξεχωρι-
στή διαδικασία ‘δεσίματος’ με τον κάθε 
γονιό. Παρόλα αυτά, είναι πολύ σημα-
ντικό να γνωρίζετε όλοι και τ ις δύο 
γλώσσες ώστε να μην νιώθει κάποιος 
παραγκωνισμένος ή ότι δεν καταλαβαί-
νει κάτι όταν γίνεται διάλογος.
Η γλώσσα της μειονότητας. Για παρά-
δειγμα, εσείς και ο σύντροφός σας 
μιλάτε την ίδια γλώσσα αλλά έχετε 
μετακομίσει σε άλλη χώρα και το παιδί 
πρέπει να μάθει και τις δύο. Η γλώσσα 
της μειονότητας είναι αυτή που μιλάτε 
στο σπίτι. Ένα άλλο παράδειγμα είναι 
ότι το παιδί ίσως είναι κωφό και η 
γλώσσα μειονότητας είναι η νοηματική. 
Σε αυτήν την περίπτωση, το παιδί μπο-
ρεί να πηγαίνει σε αντίστοιχες κοινότη-
τες για να νιώθει ότι ανήκει κάπου και 
είναι μέρος του κοινωνικού συνόλου.
Αν νιώθετε ότι πιέζεστε από το περι-
βάλλον για τη χρήση των δύο γλωσσών, 

δείτε γιατί πρέπει να το συνεχίσετε και 
ποια είναι τα οφέλη τόσο του παιδιού 
όσο και της υπόλοιπης οικογενείας.
Τα παιδιά έχουν καλύτερους βαθμούς 
στο σχολείο γιατί μαθαίνουν να συγκε-
ντρώνονται, να έχουν πιο αναλυτική 
σκέψη και να κάνουν πολλά πράγματα 
μαζί. Τους δίνεται η δυνατότητα για 
περισσότερες επιλογές καριέρας και 
νιώθουν καλύτερα με την ταυτότητα, 
την αξία και το ανήκειν τους.
 Όλη η οικογένεια μαθαίνει να συνδέ-
εται καλύτερα, να ανακαλύπτει πράγ-
ματα για την κουλτούρα των χωρών της 
και να νιώθει ότι έχει γερές ‘ρίζες’.

Πρακτικές συμβουλές για το 
μεγάλωμα δίγλωσσων παιδιών
Παιχνίδι. Διαβάστε, διηγηθείτε ιστο-
ρίες και ενθαρρύνετε τα παιδιά να συμ-
μετάσχουν με δημιουργικότητα και 
αυτοσχέδιο ν τύσιμο. Παίξτε παιχνί-
δια σε μία μόνο γλώσσα και χορέψτε 
με ήχους και τραγούδια της εκάστοτε 
χώρας. Η μουσική κάνει τη διαδικασία 
πιο χαρούμενη.
Δραστηριότητες κοινότητας. Ανα-
ζητήστε σχολεία ή κέν τρα φροντί-
δας για παιδιά που να υποστηρίζουν 
τη διγλωσσία, οργανώστε ραντεβού 
για παιχνίδι με παιδιά που μιλούν την 
ίδια γλώσσα και επισκεφθείτε σπίτια 
ή ομάδες που μιλούν την ίδια γλώσσα 
και το συνδυάζουν με χορό, τραγούδι 
ή κάτι ανάλογο. Τα οπτικοακουστικά 
μέσα (βιβλία και CDs) κάνουν τη δια-
δικασία της μάθησης λίγο πιο ζωηρή.
Στο σπίτι. Μαγειρέψτε μαζί με το 
παιδί σ το σπίτ ι ακολουθώντας μία 
τοπική συνταγή ώστε να αγαπήσει 
αυτήν την κουζίνα. Μείνετε στη δική 
σας γλώσσα για να έχει το παιδί μία 
σταθερότητα και ποτέ μην εγκατα-
λείπετε. Ακόμα κι αν το παιδί περνά 
μέρες που δεν θέλει να μιλήσει τη 
γλώσσα σας, αρκεί και μόνο να την 
ακούει.
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Γ
ια να επωφεληθείτε στον 
μέγιστο δυνατό βαθμό α-
πό τις τροφές που κατανα-
λώνετε, πρέπει να φροντί-

ζετε αυτές να είναι πλούσιες σε 
ποικιλία θρεπτικών συστατικών 
απαραίτητων για τον οργανισμό 
σας.
Φυσικά δεν είναι όλες οι τροφές 
εξίσου «θρεπτικά πυκνές», αφού 
κάποιες παρέχουν λίγες μόνο 
βιταμίνες και αντιοξειδωτικές 
ουσίες και ελάχιστα μέταλλα.
Από την άλλη, υπάρχουν και 
υπερτροφές που περικλείουν ανά 
γραμμάριο βάρους ευρύ φάσμα 
πολύτιμων συστατικών, χωρίς 
όμως να σας φορτώνουν με πολ-
λές θερμίδες. Ποιες είναι αυτές;
1. Σολομός: Σε σύγκριση με άλλα 
είδη ψαριών, ο σολομός έχει 
εξαιρετικά υψηλή περιεκτικό-
τητα σε Ω-3 λιπαρά οξέα, 
τα οποία ωφελούν τόσο 
τη σωματική όσο και την 
ψυχική υγεία. Εκτός από 
καλά λιπαρά, ο σολο-
μός δίνει επίσης ποι-
οτικές πρωτεΐνες, 
μαγνήσ ιο, κάλιο, 
σελήνιο και βιταμί-
νες του συμπλέγμα-
τος Β.
2. Κέιλ: Ο «βασιλιάς» των 
πράσινων λαχανικών 
παρέχει μεγάλη ποσό-
τητα βιταμινών, μετάλ-
λων, φυτικών ινών, 
αντιοξειδωτικών και 
βιοενεργών συστατικών. 
Ενδεικτικά, μια μερίδα 100 
γραμμαρίων καλύπτει 
ποσοστό 200% των ημε-
ρήσιων αναγκών του 
οργανισμού μας σε βιτα-
μίνη C, ποσοστό 300% 
των αναγκών σε βιταμίνη 
Α και 1.000% των αναγκών 
σε βιταμίνη Κ1. Επίσης, δίνει 
μια καλή δόση βιταμίνης Β6, 
καλίου, ασβεστίου, μαγνησίου, 
χαλκού και μαγγανίου.
3. Σκόρδο: Πολλοί το αποφεύ-
γουν λόγω της μυρωδιάς του, 
όμως το σκόρδο είναι εξαιρετικά 
υγιεινό και θρεπτικό. Σε μια μικρή 
μόνο ποσότητα παρέχει αρκετή 

βιταμίνη C, Β1 και Β6, καθώς και 
ασβέστιο, κάλιο, χαλκό, μαγγά-
νιο και σελήνιο. Παράλληλα, το 
ενεργό συστατικό του σκόρδου, η 
αλλισίνη, βοηθά στην αντιμετώ-
πιση της υπέρτασης και της ανε-
βασμένης LDL χοληστερόλης.
4. Οστρακοειδή: Τα μύδια, τα 
στρείδια και τα χτένια είναι πλού-
σια σε βιταμίνη Β12, βιταμίνη 
C, κάλιο, σελήνιο και σίδηρο. 
Δίνουν επίσης ψευδάργυρο και 
βιταμίνη D.
5. Συκώτι: Μια μερίδα συκώτι 
μπορεί να καλύψει πλήρως ή σε 
μεγάλο ποσοστό της ημερήσιες 
ανάγκες του οργανισμού μας 
σε πληθώρα θρεπτικών συστα-
τικών, όπως βιταμίνες Α, Β2, 
Β3, Β5, Β6, Β9 και Β12, χαλκό, 
σίδηρο, φώσφορο, ψευδάρ-
γυρο, σελήνιο, καθώς και ποιο-

τικές πρωτεΐνες.
6. Σαρδέλες: Τα μικρά ψάρια 
που τρώγονται ολόκληρα 
αποτελούν εξαιρετική πηγή 

ασβεστίου. Οι σαρδέλες 
συγκεκριμένα παρέχουν 
σημαντική ποσότητα 

βιταμίνης Β12, σεληνίου, 
φωσφόρου και Ω-3 λιπα-

ρών οξέων, ενώ δίνουν 
σε μικρότερες ποσότη-
τες και πολλά άλλα θρε-

πτικά συστατικά όπως 
βιταμίνη D, βιταμίνη Β3, 

ιώδιο, χαλκό, χολίνη και βιτα-
μίνη Β2.

7. Μύρτιλα: Έχουν ελά-
χιστες θερμίδες αλλά 
μεγάλη περιεκτικότητα σε 

αντιοξειδωτικές ουσίες, 
όπως οι ανθοκυανίνες. Σύμ-

φωνα με μελέτες, τα μύρτιλα 
συνδέονται μεταξύ άλλων 
με βελτιώσεις στη μνήμη, 
καλύτερο έλεγχο της αρτη-

ριακής πίεσης και μικρότερο 
κίνδυνο για διάφορες μορφές 

καρκίνου.
8. Κρόκος αυγού: Ο κρόκος του 
αυγού συγκεντρώνει, παρά το 
μικρό του μέγεθος, τεράστια 
ποικιλία θρεπτικών συστατικών. 
Ενδεικτικά, παρέχει βιταμίνες 
Α, D και Β12, ασβέστιο, φυλλικό 
οξύ, κάλιο, σελήνιο και χολίνη.

1. Βοηθά στην πρόληψη του καρκίνου
Θεωρείται πολύ ωφέλιμο στην στην πρόληψη ορισμένων μορφών 
καρκίνου και ιδιαίτερα του πνεύμονα και του δέρματος. Το λυκοπέ-
νιο που περιέχει έχει συνδεθεί με την προστασία από τον καρκίνο 
του προστάτη.
2. Χαρίζει όμορφο δέρμα
Χρησιμοποιείται στη βιομηχανία της ομορφιάς. Η αγορά είναι γεμάτη 
από κρέμες, σαπούνια και ενυδατικά προϊόντα από βερίκοκο. Η περι-
εκτικότητα του φρούτου αυτού σε βιταμίνη Α καταπολεμά την ακμή 
και τα εξανθήματα και βελτιώνει την υφή του δέρματος.
3. Είναι ιδανικό για όσους κάνουν δίαιτα
Έχει ελάχιστες θερμίδες, 47 θερμίδες τα δύο. Η γλυκιά του γεύση 
δίνει την αίσθηση του γλυκού, άρα σας βοηθά να καταπολεμήσετε 
τις λιγούρες.
4. Κάνει καλό στην αναιμία
Η περιεκτικότητά του σε σίδηρο (5% της συνιστώμενης ημερή-
σιας δόσης στα 2 βερύκοκα) μπορεί να δράσει βοηθητικά σε όσους 
πάσχουν από αναιμία. Ακόμη, η μικρή αλλά σημαντική περιεκτικό-
τητα του φρούτου σε χαλκό, βοηθάει το σίδηρο να κυκλοφορήσει σε 
όλο το σώμα.
5. Βοηθά την πεπτική λειτουργία
Λόγω του ότι παρουσιάζει αλκαλική αντίδραση στο πεπτικό 
σύστημα, το βερίκοκο μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη πέψη, ενώ 
εξαιρετικά βοηθητικές είναι και οι φυτικές του ίνες, που βοηθούν 
στην πρόληψη της δυσκοιλιότητας και άλλων πεπτικών διαταραχών. 
Για να ανακουφίσετε τη δυσκοιλιότητα, μπορείτε επίσης να φάτε απο-
ξηραμένα βερίκοκα, δεδομένου ότι έχουν περισσότερες φυτικές ίνες.

Ε
ίσαι από εκείνους που κά-
θε τόσο υποφέρουν από 
πονοκεφάλους; Πριν αρ-
χίσεις να ανησυχείς, διά-

βασε στο κείμενο που ακολου-
θεί μερικές πολύ συνηθισμένες 
καθημερινές συνήθειες που είναι 
επιστημονικά αποδεδειγμένο ό-
τι προκαλούν πονοκέφαλο. Ίσως 
ανάμεσά τους ανακαλύψεις τι εί-
ναι αυτό που ευθύνεται για το δι-
κό σου πρόβλημα.

 ª Περνάς πολλές ώρες μπρο-
στά σε μια οθόνη
Είτε δουλεύεις σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή είτε παίζεις παιχνί-
δια ή σερφάρεις στο διαδίκτυο, 
εάν βρίσκεσαι πολλές ώρες μπρο-
στά σε μια οθόνη είναι εξαιρε-
τικά πιθανό να παθαίνεις πονοκέ-
φαλο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, 
5 ώρες μπροστά στον υπολογι-
στή είναι αρκετές για να προκα-
λέσουν πονοκέφαλο, εξαιτίας της 
καταπόνησης των ματιών, αλλά 
και της άσκησης πίεσης στους 
μυς του αυχένα και των ώμων. 
Εάν είναι πρακτικά αδύνατο να μη 
μένεις μπροστά από υπολογιστή, 
φρόντισε τουλάχιστον να κάνεις 
τακτικά διαλείμματα, έστω και για 
πέντε λεπτά.

 ª Δεν πίνεις αρκετό νερό
Πίνεις περίπου 2 λίτρα νερό την 
ημέρα; Εάν όχι, οι πονοκέφα-
λοί σου μπορεί να οφείλονται σ’ 
αυτό. Επειδή ο εγκέφαλός μας 
αποτελείται από σχεδόν 75% από 
νερό, πρακτικά θα αρχίσει να... 
συρρικνώνεται εάν δεν πίνεις 
αρκετό και θα πρέπει να πιέζεται 
περισσότερο για να αποδώσει 
στις καθημερινές λειτουργίες του, 
κάτι που πιθανόν να πυροδοτήσει 
την εμφάνιση πονοκεφάλων.

 ª Έχεις πολύ στρες
Είναι ευρέως γνωστό ότι τα υψηλά 
επίπεδα στρες προκαλούν πόνους 
σε όλο το σώμα και, φυσικά, στο 
κεφάλι. Σύμφωνα με τους ειδι-
κούς, ο πονοκέφαλος τύπου τάσης 
– μια από τις πιο συχνές μορφές 
πονοκεφάλου- οφείλεται κατε-
ξοχήν στο στρες. Πολλές φορές, 
μάλιστα, προκύπτει ένας φαύ-
λος κύκλος, καθώς ο πονοκέφα-
λος προκαλεί στρες, το οποίο με 
τη σειρά του επιδεινώνει το πρό-
βλημα.

Συνήθειες που 
ευθύνονται 
για τους 
πονοκεφάλους Βερίκοκο: Τα απίστευτα 

οφέλη που προσφέρει

Ποιες είναι οι 8 υπερτροφές 
με τα περισσότερα θρεπτικά 
συστατικά

υγεία

Το ιδανικό πρωινό πρέπει να συν-
δυάζει μια καλή δόση πρωτεϊ-
νών και φυτικών ινών ώστε να 

είναι ταυτόχρονα θρεπτικό και χορ-
ταστικό. Ποιες τροφές δίνουν αυτά τα 
πολύτιμα θρεπτικά συστατικά;
1. Βρόμη: Είναι πλούσια σε βήτα γλυ-
κάνη, έναν τύπο φυτικών ινών που 
προωθούν το αίσθημα του κορε-
σμού και ταυτόχρονα μειώνουν τα 
επίπεδα της χοληστερόλης. Επίσης, 
η βρόμη παρέχει πληθώρα αντιο-
ξειδωτικών ουσιών και υγιεινά Ω-3 
λιπαρά οξέα, φυλλικό οξύ και κάλιο.
2. Αυγό: Παρά το μικρό του μέγεθος, 
συγκεντρώνει πληθώρα θρεπτικών 
συστατικών. Είναι μία από τις καλύτε-
ρες πηγές ποιοτικών πρωτεϊνών και 
ταυτόχρονα δίνει βιταμίνη D, βιτα-
μίνες του συμπλέγματος Β, σελήνιο, 
ιώδιο και χολίνη.
3. Ξηροί καρποί: Οι ξηροί καρποί 
είναι ιδανική επιλογή για την κάλυψη 

των αναγκών του οργανισμού σε 
πρωτεΐνες, ειδικά για όσους απο-
φεύγουν το κρέας. Οι ξηροί καρ-
ποί έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε 
αντιοξειδωτικές ουσίες, μαγνήσιο, 
κάλιο και υγιεινά λιπαρά.
4. Μούρα: Όλα τα είδη μούρων (φρά-
ουλες, μύρτιλα, βατόμουρα κ.λπ.) 
έχουν ελάχιστες θερμίδες ενώ ταυ-
τόχρονα παρέχουν σημαντική ποσό-
τητα φυτικών ινών και αντιοξειδω-
τικών.
5. Λιναρόσπορος: Ο μικροσκοπικός 
σπόρος αποτελεί υπερτροφή, αφού 
συγκεντρώνει σημαντική ποσότητα 
Ω-3 λιπαρών οξέων, πρωτεϊνών και 
φυτικών ινών. Η τακτική κατανάλωση 
λιναρόσπορου συνδέεται με χαμη-
λότερα επίπεδα χοληστερόλης, βελ-
τίωση της ευαισθησίας του οργανι-
σμού στην ινσουλίνη, χαμηλότερα 
επίπεδα σακχάρου, αλλά και μικρό-
τερο κίνδυνο καρκίνου του μαστού

Tροφές για να ξεκινήσετε τη 
μέρα σας με ενέργεια!
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Κ
ουραστήκατε από τα ίδια καί τα 
ίδια; Ανανεώστε την εμφάνισή 
σας για μια καινούργια αρχή. Η 
Madonna δικαίως αποκαλείται 

βασίλισσα της επανεφεύρεσης. Μέσα σε 30 
χρόνια καριέρας οι διαφοροποιούμενες εμ-
φανίσεις της περικλείουν τα πάντα, από μια 
δεκαετία χορού στα ‘80ς ντυμένη παλιοκό-
ριτσο με σχισμένα διχτυωτά κολάν, σε σύγ-
χρονη Ωραία της Ημέρας γεμάτη κομψότη-
τα. Ενδιάμεσα ενσαρκώθηκε σε Eva Peron, 
γκέϊσα, δεσποτική ερωμένη και στοργική 
μητέρα. Και αυτές οι αλλαγές προσωπικό-
τητας εξυπηρέτησαν να διατηρηθεί αρκε-
τά συναρπαστική και μυστηριώδης ώστε 
να ενθουσιάζει ακόμη τους θαυμαστές της. 
  Επειτα υπάρχει και αλλαγή ως μεταμόρ-
φωση όπως του Marc Jacobs, που από ατε-
μέλητος με αλογοουρά και τατουάζ, τώρα 
υπέρκομψα ντυμένος απολαμβάνει την 
κορυφή της υψηλής μόδας. Τέτοια μετα-
στροφή είναι ουσιαστικά μια καινούργια 
προσωπικότητα όμως οι περισσότεροι από 
εμάς θέλουμε απλά να δώσουμε έμφαση 
σ’αυτό που ήδη είμαστε και δεν υπάρχει 
καλύτερος χρόνος να το κάνουμε από το 
παρόν.
  Η μόδα, με όλες τις οπτικές επιπτώσεις της, 
αποτελεί πάντοτε καλό σημείο για ένα νέο 
ξεκίνημα. Εξάλλου είναι πολύ πιο εύκολο 
ν’αγοράσεις γόβες Louboutin από το να 
τρέξεις στον ψυχοθεραπευτή σου. Η βιο-
μηχανία της μόδας κατανοεί την ανθρώ-
πινη ψυχή και την ανάγκη της για καινοτο-
μία – ότι κάτι καινούργιο σημαίνει μια νέα 
ελπίδα, ότι όλα θα είναι καλύτερα. Οταν 
είστε καλά ντυμένοι και με καλή διάθεση, 
αλλάζει η ζωή σας και των ανθρώπων γύρω 
σας. Εννοείται βέβαια ότι πρέπει να έχετε τη 
δική σας εμφάνιση εκφράζοντας τη μονα-
δικότητά σας και όχι να υποκύπτετε στην 
κάθε τάση της μόδας. Αν είστε μια γοητευ-
τική ύπαρξη που ντύνεται σύμφωνα με την 
περίσταση τότε αρχίστε να ντύνεστε με τον 
ιδιαίτερο τρόπο σας και στη δουλειά ή αν 
είστε πάντοτε πολύ κλασσική και καθώς 
πρέπει, γίνετε πιο εμφαντική στην εμφάνιση 
σας. Αυτή η στρατηγική θα επαναπροσδιο-
ρίσει σοφά τον εαυτό σας μέσω της μόδας 
χωρίς μεγάλο προϋπολογισμό και με γρή-
γορη σωτηρία!
  Η εκ νέου ανακάλυψη του εαυτού βρίσκε-
ται στις λεπτομέρειες που  μετατρέπουν 
αμέσως το στυλ σα να έγινε θαύμα, όπως 
συμβαίνει με τις ψεύτικες βλεφαρίδες που 
ολοκληρώνουν την εμφάνιση του προσώ-
που και προσθέτουν ζωντάνια. Επίσης πολ-
λές αλλάζουν στάση απέναντι στο Botox 
και τα Fillers και καταφεύγουν σε θεραπείες 
laser για φρεσκάρισμα και πιο ̈φυσικό πρό-

σωπο ,̈ με αποτέλεσμα νεανική και λαμπερή 
όψη ενώ άλλες προτιμούν τη θεραπεία με 
τολμηρά κοσμήματα ενώ ορκίζονται ότι τα 
κατάλληλα σκουλαρίκια ζωντανεύουν το 
πρόσωπο όσο τίποτε άλλο.
  Για μερικές η αλλαγή ξεκινάει κάτω από 
το λαιμό. Η απόκτηση αρμονικού σώματος 
είναι συνήθως η πρώτη επιθυμία στη λίστα. 
Η τρέχουσα μανία είναι προκλητικοί δικέ-
φαλοι μύες και καλαίσθητα οπίσθια αλλά με 
χαμηλής τεχνολογίας αγωγές που δεν είναι 
τόσο εξαρτημένες από μηχανήματα γυμνα-
στικής.
  Φυσικά, τίποτα δε δίνει στο πρόσωπο και-
νούργια πνοή όπως μια νέα κόμμωση. Μαλ-
λιά όχι πολύ μακρυά, με ανταύγειες, και προ 
πάντων όχι πια εκείνα τα πρόσθετα που 
φαίνονται φθηνά.
  Ενώ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο επανα-
προσδιορισμός του εαυτού θα αποσπά-
σει φιλοφρονήσεις, μεγαλύτερη ικανοποί-
ηση είναι η αυτοπεποίθηση που νιώθετε. 
Και χρειάζεται συνεχής προσπάθεια για 
την απόκτηση της εσωτερικής μετατροπής. 
Γίνετε ρεαλιστές όταν προσδιορίζετε αντο-
χές και αδυναμίες σας – αυτές που είναι 
πραγματικές κι’αυτές που θεωρούν οι άλλοι 
ότι υπάρχουν – και στη συνέχεια δείτε την 
αντιστοιχία τους. Μετά προχωρήστε ανα-
βαθμίζοντας υψηλά το υπέροχο μέλλον σας.

 www.raniamesiskli.com  
page: The Evolution

www.youtube.com/user/MadonnaRania
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ιστορίες

«Μ
αφία»: λέξη πανάρχαια, 
αραβικής προέλευσης, 
η οποία πέρασε στην 
σικελική ιδιόλεκτο και 

έφτασε να είναι συνώνυμη με το μυστικό δί-
κτυο του οργανωμένου εγκλήματος κυρίως 
στη Νότια Ιταλία και στις ΗΠΑ, υπό τη διεύ-
θυνση «οικογενειών» προερχόμενων από 
το φτωχό ιταλικό νότο: την Καλαβρία, την Α-
πουλία, την Μπαζιλικάτα, την Καμπανία μέ-
χρι και τη Σικελία.
Περιοχές που άλλοτε συνέθεταν το γεωγρα-
φικό μωσαϊκό, την επικράτεια της Magna 
Graecia, της Grande Ellade ή πιο απλά της 
Μεγάλης Ελλάδας, δηλαδή των πολυά-
ριθμων αρχαίων Ελληνικών αποικιών στα 
εδάφη του σημερινού ιταλικού νότου, που 
μπορεί μεν να αποτελούν μακρινό ιστορικό 
παρελθόν, γονιδιακά όμως και ιδιοσυγκρα-
σιακά εμποτίζουν ακόμη τον φτωχό ιταλικό 
νότο.
Συγκεκριμένα, η λέξη «mafia» προέρχεται 
από το παλιό σικελικό επίθετο «mafiusu», 
το οποίο έχει τις ρίζες του στο αραβικό 
«mahjas» που σημαίνει αυτόν που κομπάζει 
με επιθετικό τρόπο. Μια κυριολεκτική μετά-
φραση είναι το «κόρδωμα», η «πόζα», αλλά 
μπορεί επίσης να μεταφραστεί ως «τόλμη», 
«νταηλίκι». Ως επιθετικός προσδιορισμός, 
το «mafiusu» στη Σικελία του 19ου αιώνα 
ήταν ασαφές και σήμαινε αυτόν που εκφο-
βίζει, τον τραμπούκο, υπερόπτη, τολμηρό, 
δραστήριο, και περήφανο.
Η σύνδεση της λέξης με την εγκλημα-
τική μυστική οργάνωση έγινε για πρώτη 
φορά στο θεατρικό έργο «I mafiusi di la 
Vicaria», των Τζουζέπε Ριτσότο και Γκαε-
τάνο Μόσκα, του οποίου κεντρική υπόθεση 
είναι εγκληματικές συμμορίες στη φυλακή 
του Παλέρμο. Οι λέξεις «Mafia» ή «mafiusi» 
δεν αναφέρονται καμιά στιγμή στο έργο, και 
κατά πάσα πιθανότητα μπήκαν στον τίτλο 
μόνο για να δώσουν τοπικό χρώμα.
Για πολλούς ιστορικούς, η προέλευση της 
μαφίας πηγαίνει πολύ πίσω, ίσως στον 
Μεσαίωνα: δεν αποκλείεται η πρωταρ-
χική μορφή της μαφίας να σχηματίστηκε ως 
μυστική οργάνωση τον 15ο αιώνα για να 
προστατέψει τους Σικελούς από ισπανικές 
λεηλασίες.
Σε όλο αυτό το συγκεχυμένο παρελθόν 
το ελληνικό στοιχείο δεν εκλείπει, καθώς 
από τα πρώτα χρόνια ήδη της επέκτασης 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα ελλη-
νικά εδάφη, πολλές οικογένειες, κυρίως γαι-
οκτημόνων και αριστοκρατών της Νότιας 
Πελοποννήσου και της Μάνης μετοίκησαν 
με ειδική άδεια σε πόλεις και χωριά της 
Νότιας Ιταλίας, της Σικελίας μέχρι και της 
Κορσικής, όπου συγκρότησαν φατρίες που 
ενδεχομένως να συνέβαλαν σε μία πρώτη 
διαμόρφωση του κλειστού κυκλώματος 
των «οικογενειών» με στρατιωτική οργά-
νωση και αιματηρές «βεντέτες» στο ιστο-
ρικό τους. Όλες αυτές όμως οι συσχετίσεις 
είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιβεβαιω-
θούν ιστορικά.
Το ζήτημα της οργάνωσης και της δομής 
του δικτύου οργανωμένου εγκλήματος έχει 
αποτελέσει αντικείμενο εκτενούς ιστορικής 
μελέτης: λόγου χάρη, οι διαφορές μεταξύ 
του «κάθετου», «δενδροειδούς» συστήμα-
τος οργάνωσης της σικελικής Κόζα Νόστρα, 
η οποία δομείται βάσει ενός «κέντρου-κε-

φαλής» και του «οριζόντιου», «αποκεντρο-
ποιημένου» τρόπου οργάνωσης της ναπο-
λιτάνικης Καμόρα, η οποία απλώνεται σε 
παρακλάδια.
Τις γνώσεις αναφορικά με την εσωτερική 
οργάνωση της σικελικής μαφίας τις οφεί-
λουμε στο έργο του Τζοβάνι Φαλκόνε, του 
πρώτου Ιταλού δικαστή που αντιμετώπισε 
με σοβαρότητα και επιτυχία τη μαφία.
Η οργάνωση Κόζα Νόστρα αποτελείται από 
μαφιόζους που αυτοαποκαλούνται uomini 
d’onore (άνδρες τιμής) και η δομή της είναι 
κάθετη και έχει σχήμα πυραμίδας. Στη βάση 
της οργάνωσης βρίσκονται οι famiglie 
(οικογένειες), στις οποίοιες όλα τα μέλη 
γνωρίζονται μεταξύ τους, που διοικούνται 
από τον capo-famiglia (ο Δον, το αφεντικό 
της οικογένειας).

Άλλα σημαν τ ικά πρόσωπα ε ίναι ο 
sottocapo (υπό του αφεντικού) και οι 
consiglieri (σύμβουλοι), οι οποίοι δεν είναι 
περισσότεροι από τρεις. Οι οικογένειες 
χωρίζονται σε ομάδας των 10 ανδρών, τις 
λεγόμενες decine(δεκάδες), διοικούμε-
νες από τον capo-decina (αφεντικό, ομα-
δάρχης). Τρεις οικογένειες σε μια περι-
οχή αποτελούν το mandamento (περιοχή), 
του οποίου εκπρόσωπος είναι ο capo-
mandamento (αφεντικό της περιοχής), 
ο οποίος κατά κανόνα δεν είναι αφεντικό 
κάποιας από τις οικογένειες ώστε να μην 
τυγχάνει καμίας προνομιακής μεταχείρισης.
Οι διάφοροι capi-mandamento απαρτί-
ζουν μια commissione ή cupola (επαρχιακή 
επιτροπή), η πιο σημαντική από τις οποίες 
είναι εκείνη του Παλέρμο. Αυτής της επαρ-
χιακής επιτροπής προεδρεύει από κάποιο-
νcapo-mandato ο οποίος, για να τονιστεί 
ο ρόλος του ως “πρώτος μεταξύ ίσων”, 
αρχικά ονομαζόταν segretario (γραμμα-
τέας), αν και φαίνεται ότι σήμερα έχει πάρει 
τον τίτλο capo (αφεντικό). Για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα δεν υπήρχε η ανάγκη για 
κάποιο όργανο ανώτερο από την επαρχι-
ακή επιτροπή, δεδομένου ότι σχεδόν όλες 
οι οικογένειες βρίσκονταν στην επαρχία του 
Παλέρμο.
Όταν όμως η οργάνωση άπλωσε ρίζες σε 
όλη τη Σικελία, προέκυψε η ανάγκη για 
μια περιφερειακή επιτροπή, τη λεγόμενη 
interprovinciale (διεπαρχιακή), στην οποία 
μετείχαν όλοι οι εκπρόσωποι των διαφό-
ρων επαρχιών και όπου ο τίτλος του capo 

διδόταν στο αφεντικό της πιο ισχυρής επαρ-
χιακής επιτροπής, δηλαδή του Παλέρμο.
Η εγκληματική δραστηριότητα της Κόζα 
Νόστρα έχει δύο πτυχές. Από τη μια, προ-
σπαθεί να εγγυηθεί τον έλεγχο της περιο-
χής όπου βρίσκεται, μέσω της οικονομικής 
επιβολής στις εμπορικές και βιομηχανικές 
δραστηριότητες της ζώνης, και να τιμωρή-
σει άμεσα και σκληρά όποιον αντιτίθεται ή 
αρνείται (η προστασία). Από την άλλη, προ-
σπαθεί να έχει επιρροή στην πολιτική εξου-
σία και τους αξιωματούχους του κράτους, 
μέσω της προσφοράς χρημάτων και ψήφων, 
ώστε να μπορεί να διεξάγει ανενόχλητη τις 
δραστηριότητές της.
Με αυτό τον τρόπο μπορεί να αντιμετωπί-
ζει οποιονδήποτε εχθρό, είτε του υποκό-
σμου είτε θεσμικό, από θέση ισχύος και να 

έχει πάντοτε ένα σίγουρο καταφύγιο και 
φίλους στους οποίους μπορεί να προστρέ-
ξει, συχνά εκμεταλλευόμενη ακόμη και τις 
δυνάμεις του ίδιου του κράτους. 

Ο 20ος ΑΙΩΝΑΣ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΦΙΑΣ
Από τα τέλη του 19ου αιώνα και τις πρώ-
τες δεκαετίες του 20ου, το μεγάλο μετανα-
στευτικό κύμα από το φτωχό ευρωπαϊκό 
νότο προς την Αμερική, μέσω Νέας Υόρκης, 
έφερε μαζί του και τη «μάστιγα»: μία νέα 
ολόκληρη αγορά παράνομων δραστηριο-
τήτων ανοιγόταν μπροστά στα πεινασμένα 
για «ψωμί» μάτια των Ιταλών και Ελλήνων 
μεταναστών.
Ο στερεότυπος βέβαια θέλει τους πρώ-
τους συνυφασμένους με τη μαφιόζικη 
δράση και τους δεύτερους με την ταπεινή 
«προκοπή»: μία εικόνα στη διαμόρφωση 
της οποίας συνέβαλε φυσικά και η έβδομη 
τέχνη με εξέχοντα παραδείγματα τις σχε-
δόν μυθοποιητικές κινηματογραφικές ται-
νίες των Φράνσις Φορντ Κόπολα και Μάρ-
τιν Σκορτσέζε, που μας έμαθαν πολλά για 
τη δράση της ιταλικής μαφίας στις ΗΠΑ του 
20ου αιώνα.
Δεν υπάρχει πλέον σύγχρονος άνθρωπος 
που να μην έχει μία ορισμένη αντίληψη για 
το τι εστί «ιταλική μαφία». Ποιος όμως γνω-
ρίζει τη δράση της ελληνικής;
Είναι γνωστή η ρήση γνωστού Ιταλού μαφι-
όζου της περίφημης οικογένειας Λουκέζε: 
«Η ελληνική μαφία είναι τόσο καλή και 
ισχυρή επειδή ακριβώς, σε αντίθεση με την 

ιταλική ή την ρωσική, κατάφερνε πάντα να 
μην κάνει αισθητή την παρουσία της».
Σε αυτό το στοιχείο της σιωπηλής δράσης 
οφείλει τη φήμη της ως μία από τις καλύτε-
ρες και αποτελεσματικότερες στον κόσμο.
Κυριότεροι τόποι δράσης της στις ΗΠΑ, η 
Αστόρια της Νέας Υόρκης, η Φιλαδέλφεια, 
το Σικάγο και το Τορόντο, όπου ειδικευό-
ταν στο τζόγο, τη νυχτερινή ζωή, την εμπο-
ρεία οινοπνευματωδών και άλλους τομείς 
της παρανομίας.
Φημολογείται ότι οι οικογένειες της ελλη-
νικής μαφίας πραγματοποιούσαν τις συνα-
ντήσεις τους σε ελληνορθόδοξες εκκλη-
σίες, προκειμένου να διαφύγουν την παρα-
κολούθηση από το FBI. Επίσης, είχαν ανέκα-
θεν πολλές και υψηλές διασυνδέσεις με τον 
πολιτικό κόσμο των ΗΠΑ, σε επίπεδο τοπι-
κής αυτοδιοίκησης.
Στο μεγαλύτερο μέρος τους, τα ελληνικά 
συνδικάτα οργανωμένου εγκλήματος δρού-
σαν στο πλευρό των Ιταλών «αδελφών» 
του, κυρίως των οικογενειών Λουκέζε, Τζε-
νοβέζε και Γκαμπίνο.
Με την τελευταία τα «έσπασαν» το 2001, 
όταν συνεργάτες των Γκαμπίνο (οι Τόνι 
Μοσκιατέλο, Τόνι Φεράρι και Τζέιμς Φιο-
ρίλο) δολοφόνησαν μέλη του ελληνικού 
συνδικάτουμ όπως ο Γκας Μπούλης, ιδιο-
κτήτης των SunCruz Cazinos στη νότια Φλό-
ριντα.
Η ελληνοαμερικανική μαφία επιχειρεί 
κυρίως στην ανατολική ακτή – Βοστόνη, 
Φιλαδέλφεια, Κουίνς – όπου η περί-
φημη «οικογένεια Βελέντζα» ήλεγχαν τα 
underground casinos και άλλες μυστικές 
χαρτοπαικτικές λέσχες. Άλλες «οικογένειες» 
δραστηριοποιούνται επίσης στην περιοχή 
της Φλόριντα, όπως η «οικογένεια Pappas».

Η ΔΙΑΒΟΗΤΗ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΕ-
ΛΕΝΤΖΑ»
Απ’ όλες τις οικογένειες ελληνικής καταγω-
γής, όμως, υπήρξε μία που έκανε τη δια-
φορά: η διαβόητη «Οικογένεια Βελέντζα», η 
οποία προήλθε από τα σπάργανα της «Οικο-
γένειας Κουράκου», Ελλήνων από τη Μάνη, 
ηγέτης της οποίας ήταν επί χρόνια ο Πίτερ 
«Pete the Greek» Κουράκος.
Η «Οικογένεια Βελέντζα» κυριάρχησε 
κατά τις δεκαετία του ’80 και του ’90, υπό 
τη σιδηρά χείρα του Σπυρίδωνα Βελέντζα, 
Έλληνα γκάνγκστερ που συνεργαζόταν 
στενά με την οικογένεια Λουκέζε.
Η ομάδα, η οποία αριθμούσε 30 μέλη, 
έλεγχε το δίκτυο παράνομου τζόγου σε όλη 
την Αστόρια, το Κουίνς και το Μπρούκλιν.
Στις 20 Ιουνίου του 1992, ο Σπυρίδων Βελέ-
ντζας, γνωστός και ως «Σακαφλιάς», κρί-
θηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε 20ετή 
φυλάκιση κι εν συνεχεία σε ισόβια για 
δολοφονία, φοροδιαφυγή και παράνομο 
τζόγο, μαζί με τους συνεργάτες του Πίτερ 
Δρακούλης και Μάικλ Γκρίλο. Λέγεται πως 
τη δολοφονία την είχε διατάξει η οικογένεια 
Λουκέζε.
Θρυλική υπήρξε επίσης η σύγκρουση της 
Οικογένειας Βελέντζα με την ιταλική Οικο-
γένεια Γκαμπίνο, μέλος της οποίας έχει κάνει 
την εξής ιστορική δήλωση:
«Οι Έλληνες ξέρουν να παίζουν το “παι-
χνίδι” τόσο μα τόσο καλά που ήταν ικανοί 
να μας εξαπατούν κυριολεκτικά κάτω από 
τη μύτη μας».

Η αγνωστη ιστορια της ελληνικης μαφιας της… Νεας Υορκης!
ΠΗΓΗ: PARATIRITIS-NEWS.COM
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απόψεις

Ο ΕΡΩΤΑΣ
όνομα ουσιαστικόν,
πολύ ουσιαστικόν,
ενικού αριθμού,

γένους ούτε θηλυκού ούτε αρσενικού,
γένους ανυπεράσπιστου.
στην αρχή ενικός αριθμός

και μετά πληθυντικός
για όλα από δω και πέρα. 

(Κική Δημουλά)

Μ
εγάλο πραμα ο έρωτας.
Έχουν γραφτεί ιστορίες και ιστoριες για 
τον ερώτα, έχουν κάνει ταινίες  και ται-
νίες,  έχουν συνθέσει τραγούδια και τρα-

γούδια . 
Κανεις δεν μπορεί να τον αρνηθεί. Όλοι τον περιμέ-
νουν με λαχτάρα και μας λείπει τόσο πολύ όταν δεν 
τον έχουμε. 
Ο έρωτας δικαιώνει την ύπαρξη της ζωής. 
Υπάρχουμε γιατί ένα ζευγάρι αγαπήθηκε πολύ. 
Είμαστε το προϊόν έρωτα. 
Ο έρωτας είναι το μόνο αντίδοτο στον θάνατο. 
Ο έρωτας  αναζωογονεί, δημιουργεί, διαιωνίζει .
Εξαιτίας του έρωτα, ο θάνατος είναι ανυπόφορος. 
Η ζωη είναι όμορφη ο έρωτας τη κάνει ομορφότερη.
Ο θάνατος σκοτώνει , αργοπεθαίνουμε όταν δεν αγα-
πάμε. Μαραζώνουμε και αργοπεθαίνουμε, η ζωη 
χάνει τη σημασία της .
Ο έρωτας είναι το πιο ευάλωτο αίσθημα που υπάρχει 
στον κόσμο. 
Ερωτεύεσαι χωρίς να το θες, σε ερωτεύ-
ονται χωρίς να το επιδιώκεις. 
Πολλές φόρες ο έρωτας φέρνει την ευτυ-
χία αλλά άλλες πονά  βαθειά και από-
λυτα . 
Όλα τα καλά του κόσμου δεν ε ίναι 
αρκετά να αναπληρώσουν τον ερώτα. 
Αν στερείσαι τον ερώτα, στέρησε  τελεία 
και παύλα, είσαι στερημένος. 
Αν δεν το καταλαβαίνεις αυτό είναι είτε 
γιατί είσαι πεισματάρης η γιατί  δεν ερω-
τεύτηκες πότε σου.
 Ίσως  να είσαι ανέραστος, ναι ναι ανέραστος  έστω και 
αν έχεις κρεβατωθεί αρκετές φόρες . 
Άλλο ο έρωτας και άλλο το κρεβάτι. Υπάρχει διαφορά 
. 
Έρωτας και κρεβάτι μαζί είναι ασύγκριτο πραμα .
Σκέτο κρεβάτι είναι σπορ. Ιδρώνεις και ξεϊδρώνεις, 
ανεβαίνουν οι παλμοί της καρδιάς σου και μετά νοιώ-
θεις καταπονημένος.  Απλά χάσεις μερικές θερμίδες,  
χωρίς να κερδίσεις κατι ιδιαίτερο. 
Με τον ερώτα όμως κερδίζεις το κόσμο ολο, ο κόσμος 
όλος είναι δικό σου όταν αγαπάς.  Νοιώθεις ξελαφρα, 
πετάς. 
Στερήθηκαν και στερούνται όσοι δεν αγάπησαν . 
Για να καταλάβεις τι χάνεις πρέπει να το είχες καποτε. 
Οι ανέραστοι δεν καταλαβαίνουν γρι τι λέω και τι δια-
βάζουν. 
Δεν έτυχε να ερωτευτούν οπότε η έννοια του ερώτα 
είναι ασύλληπτη γι ατούς.  Άντε αυτοί οι άνθρωποι 
να μερακλωθούν, με ένα ερωτικό τραγούδι, να φτια-
χτούνε, και να χορέψουν. 

Ο ερωτευμένος δεν χρειάζεται να χορέψει με την αγα-
πημένη του, χορεύει  από καημό, ντέρτι, και νταλκά 
μόνος του. 
Και ας μιλεί το τραγούδι για χωρισμό  γιατί και ο χωρι-
σμός είναι κομμάτι του ερώτα . 
Άλλο αυτός ο χορός αυτός άλλος ο αργός ο αγκαλια-
στός χορός πρόσωπο με πρόσωπο. 
Ο έρωτας δεν είναι πάντα πανδαισία και γαληνή, ευτυ-
χία και  πάθος.
 Έχει και ανεβοκατεβάσματα . Σε ανεβάζει ψηλά στα 
ουράνια αλλά και σε κατεβάζει στη μαύρη άβυσσο. 
Είναι σαν  την ερωτική πράξη  Όσο σε ανεβάζει ψηλά 
τόσο πιο  απότομο αισθάνεσαι  το κατέβασμα, κατι 
σαν το rollercoaster.  
Δεν φοβάσαι την απογείωση και ας τρέμεις στα ύψη 
του πάθους. 
Φοβάσαι όμως το τελος της πτήσης και το συναίσθημα  
της απογοήτευσης που  δεν στάθηκες περισσότερο 
στα ύψη που σε έστειλε ο έρωτας .
 Ο έρωτας είναι μια έννοια πολύ πλατιά. Υπάρχουν 
έρωτες και έρωτες . 
Μπορεί να αγαπήσεις ένα  άνθρωπο που δεν σε ξέρει, 
η  έναν άνθρωπο από απόσταση.  Ο πιτσιρικάς που 
μόλις καταλαβαίνει τη ζωη και τι έχει στο παντελόνι 
του συχνά ερωτεύεται από μακριά. Μια συμμαθήτρια 
, μια γειτονόπουλα , τη φιλενάδα της ξαδέρφης του. 
Δεν ξέρει πώς να το χειριστεί διστάζει να κάνει τη 
κίνηση προσέγγισης και αρέσκεται σ το θαυμασμό 
από μακριά, στη φαντασίωση.
Αγαπά πλατωνικά κάνοντας  την ανάγκη φιλοτιμία 

και… «σέβεται» ενώ ενδόμυχα η σκέψη του οργιάζει 
Και σε μεγάλους μπορεί να συμβεί αυτό, να αγαπάς 
από απόσταση.
Αγαπάς μια άγνωστη που παίρνει μαζί σου τον υπό-
γειο κάθε πρωί για τη δουλεια, η τη κοπέλα που δου-
λεύει στο πανω όροφο και τη συναντάς στο  ασανσέρ 
όταν πας για καφέ.  Καποτε προχωρας στο επόμενο 
βήμα και της ζητάς να βγείτε καποτε όχι.  Πάντως έρω-
τας είναι και αυτός .
Φυσικά και ολοκληρωμένοι έρωτες μπορεί  να ‘ναι εξ 
αποστάσεως. Παλιά οι μετανάστες αφήναν τις γυναί-
κες τους πίσω στη πατρίδα και ξενιτευόντουσαν μόνοι 
.
Περίμεναν να ορθοποδήσουν πρώτα πριν φέρουν  τη 
σύζυγο. Καμία φόρα πήγαιναν πίσω για μια επίσκεψη 
,φύτευαν ένα μωρό, και επέστρεφαν.
Το ιδιο και οι ναυτικοί που έπρεπε να μπαρκάρουν για 
πολύ καιρό, μήνες κάθε φόρα.
Και σήμερα υπάρχουν δεσμοί εξ αποστάσεως. Ο ένας 
εδώ ο άλλος εκεί. Συναντώνται τα σαββατοκύριακα 

λέει και στις διακοπές . Part time σύζυγοι στα δικά 
μου τα τεφτέρια. 
Ο έρωτας επίσης μπορεί να είναι για ένα καλοκαίρι η 
ακόμα για ένα σαββατοκύριακο η ένα δειλινό. 
Φυσικά αυτοί οι έρωτες είναι για τους λίγους όχι για 
τους ζωντανούς νεκρούς που κυκλοφορούν με όλα 
τα ζωτικά σημάδια αλλά έχουν πεθάνει πριν καν να  
ζήσουν. 
Ο καλοκαιρινός έρωτας είναι υπέροχος . Οι διακοπές, 
η ξενοιασιά των διακοπών, ο ήλιος, η θάλασσα, τα 
ανάλαφρα ρούχα, ξαλαφρώνουν τη ψυχή και πεταει 
ψηλά.
Το καλοκαίρι είναι νιάτα ο χειμώνας γήρατα .  Η καλο-
καιρινή αγάπη δεν έχει διάρκεια αλλά έχει ένταση. 
Ίσως γιατί  ασυνείδητα το ξέρεις ότι οι διακοπές θα 
τελειώσουν γρήγορα αυτή θα επιστέψει στο περιβάλ-
λον της και εσύ στο δικό σου. 
Το ότι είσαι σε νέο περιβάλλον, το περιβάλλον των 
διακοπών σε  ανανεώνει.
Δεν συνιστούν οι γιατροί και οι ψυχολόγοι αλλαγή 
περιβάλλοντος και διακοπές για ένα ζευγάρι με προ-
βλήματα, ένα ζευγάρι που θελει να συλλάβει η έστω  
να δραπέτευση απ τη καθημερινότητα ? 
Ε το ιδιο είναι και η καλοκαιρινοί έρωτες δραπέτευση 
απ τη καθημερινότητα και τη σκοτούρα . Μονό που 
δεν ξεκινάτε μαζί για έρθετε πιο κοντά, αλλά ξεκινάτε 
χωριστά για να ζευγαρώσετε πριν χωρίσετε. 
Οι όρκοι «το επόμενο καλοκαίρι στον ιδιο τόπο» σπά-
νια πραγματοποιούνται .  Απ το ένα καλοκαίρι στο 
επόμενο μεσολαβεί ολόκληρη ζωη… 

Ειδικά όταν είσαι ερωτευμένο «προστα-
τευόμενο μέλος» και άλλοι, οι γονείς 
καθορίζουν το πότε και που. 
Ο έρωτας είναι ένα είδος  βασανισμού. 
Αναρωτείσαι, αμφιβάλεις, χωρίζεις. Η 
απογοήτευση είναι όσο κοντά είναι και 
η ευτυχία . 
Η αιώνια ερώτηση κουβεντιάζεται και 
σ τ ις μέρες μας «τι είναι καλλίτερα να 
αγαπάς η να αγαπιέσαι?» . 
Φυσικά  το κάλλιστο είναι να απολαμβά-
νεις και τα δυο... Αν όμως έχεις μόνο το 

ένα η το άλλο πιο θα διάλεγες?   
Αυτός που αγαπάει έχει μεγάλη ανάταση, έστω και 
χωρίς ανταπόκριση μεγάλη. Μπορεί να μαραζώνει 
που δεν επιστρέφεται η αγάπη του αλλά τον γεμίζει σε 
κάποιο επίπεδο η δική του αγάπη. 
Καλλίτερα να αγαπάς παρά να α αγαπιέσαι.  
Αυτός που αγαπιέται δεν καταλαβαίνει τίποτα.
Πιστεύω ότι κερδισμένος είναι αυτός που αγαπάει, όχι 
αυτός που αγαπιέται.
Δεν ξέρω πως είναι ένας μεγάλος έρωτας. Νομίζω ότι 
όλοι οι έρωτες είναι μεγάλοι έστω και για μικρό χρο-
νικό διάστημα. 
Ο έρωτας είναι  φθαρτός. Είναι ένα απ τα φθαρτά είδη. 
Δεν ζει για πάντα όπως δεν ζούμε και εμείς για πάντα .
Ίσως γι αυτό ο έρωτας είναι ζωη και χωρίς αυτόν να 
είναι θάνατος . 
Αν αγαπάς τη ζωή ερωτεύεσαι . 
Ετσι μπορώ να ανεχτείς   την σκέψη του θανάτου .  
Ετσι ο έρωτας  η ζωη παίρνει ποιότητα  όχι μόνο ανα-
πνοές.

Άλλο ο έρωτας και άλλο το κρεβάτι. Υπάρχει διαφορά . 
Με τον ερώτα όμως κερδίζεις το κόσμο ολο, 
ο κόσμος όλος είναι δικό σου όταν αγαπάς.

Σκέτο κρεβάτι είναι σπορ να  ανεβαίνουν οι παλμοί 
της καρδιάς σου και να χάσεις μερικές θερμίδες
Έρωτας και κρεβάτι μαζί είναι ασύγκριτο πραμα
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,

Για άλλη μία εβδομάδα, με τη βοήθεια του Θεού, 

είμαστε εδώ για να δώσουμε και σήμερα μέσω 

της εφημερίδος μας όσα μικρά ή μεγάλα αλλά 

χρήσιμα νέα συμβαίνουν στην όμορφη παροικία μας (κι 

όχι μόνο), λόγω της αναγνωρισιμότητας της HELLAS NEWS 

παγκοσμίως μέσω της ιστοσελίδας μας, που επί της ευκαι-

ρίας ανανεώνεται καθημερινά και θα προσπαθήσουμε να 

είναι εφάμιλλη των μεγάλων εφημερίδων εντός κι εκτός 

Ελλάδος.

Πάμε στο θέμα μας τώρα…

Η παροικία μας έχει όμορφους, μεγάλους κι ιστορικούς 

οργανισμούς που αντιπροσωπεύουν λίγο-πολύ τον ελλη-

νισμό του Καναδά σε τοπικά κι εθνικά θέματα. Ένας μεγά-

λος και αυτό τον καιρό επίκαιρος οργανισμός είναι η ΠΑΜ-

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ. Αυτό τον καιρό λόγω του θέματος της ονο-

μασίας του FYROM και μιας μισοτελειωμένης συμφωνίας, 

υπάρχουν εντός κι εκτός Ελλάδος διάφορες γνώμες και 

τοποθετήσεις επ΄ αυτού του θέματος.

Εδώ στο Τορόντο ο νέος πρόεδρος, κ. Γιώργος Παπαδάκης, 

έστειλε προς δημοσίευση επιστολή διαμαρτυρίας για την 

Συμφωνία των Πρεσπών και δημοσιεύθηκε στην HELLAS 

NEWS χωρίς λογοκρισία, μιας και υπογράφεται από τον 

ίδιο. Αμέσως την επόμενη εβδομάδα δύο αξιότιμα μέλη της 

παροικίας μας και με αγώνες χρόνια στα κοινά του Τορόντο 

απέστειλαν γράμμα προς απάντηση στον κ. Παπαδάκη, για 

να τον κατακεραυνώσουν για τα γραφόμενα του. Αυτοί οι 

δύο αξιότιμοι κύριοι ήταν ο κ. Πύργος, μέλος του παλαιού 

διοικητικού συμβουλίου και ο κ. Τσάτσος, παρών μέλος του 

συμβουλίου.

Η θέση η δική μου ήταν να συμφιλιώσω με τον δικό μου 

τρόπο αυτή τη κατάσταση θεωρώντας ότι εάν άρχιζε ο ανε-

λέητος πόλεμος μεταξύ ανθρώπων του οργανισμού της Παμ-

μακεδονικής, μόνο κακό θα έβγαινε από αυτή τη δημόσια 

διαμάχη, καθώς αμέσως μετά θα απαντούσε η άλλη πλευρά 

και πάει λέγοντας. Και λέω εγώ: γιατί δεν κάνουν ένα συμ-

βούλιο η μία γενική συνέλευση και να πάρουν μία απόφαση 

τι θέλουν να δημοσιευτεί και να ενημερωθεί και ο ελληνι-

σμός. Εμείς όσο θέλουμε να λεγόμαστε «έγκυρη» εφημε-

ρίδα πρέπει να μην ρίχνουμε λάδι στη φωτιά αλλά νεράκι, 

γιατί τα περί δημοσιογραφικής δεοντολογίας και κουραφέ-

ξαλα όχι τουλάχιστον σ’ εμάς.

Θα μπορούσαμε να το εμπορευματοποιήσουμε τα γράμ-

ματα των αντιμαχόμενων πλευρών και να βγάζει η εφημε-

ρίδα κάποια χρήματα (γιατί κάπως έτσι γινόταν). Μακριά 

από εμάς τέτοιου είδους συναλλαγές. Εξ’ άλλου για αυτό 

υπάρχουμε και βλέπετε την μεγαλύτερη ελληνική εφημερίδα 

εντός κι εκτός Ελλάδος γεμάτη ειδήσεις και διαφημίσεις από 

επιφανείς Έλληνες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ – ΠΡΟΤΡΟΠΗ

Καθίστε στο μεγάλο τραπέζι της Παμμακεδονικής και σαν 

καλή οικογένεια βρείτε τα υπέρ και τα κατά που σας χωρί-

ζουν και σκεφτείτε το βάρος που έχετε επωμισθεί ΟΛΟΙ, 

γιατί η κάθε Παμμακεδονική δεν ανήκει σε πρόσωπα αλλά 

στον ελληνισμό, που όσο θα βλέπει διχόνοια θα απομακρύ-

νεται και στο τέλος θα φύγετε κι εσείς. ΗΡΕΜΙΑ, ΣΥΜΠΝΟΙΑ 

και περιμένω να δημοσιευθούν γράμματα που θα μιλούν 

για πρόοδο κι εκδηλώσεις της ΔΥΝΑΤΗΣ Παμμακεδονικής.

Πάντα με εκτίμηση,

Θανάσης Κουρτέσης

Εκδότης της HELLAS NEWS

H HELLAS NEWS ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΦΙΛΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ 

ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ
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Τ
ην Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018, ξεκίνησαν τα μαθήματα της Ιεράς Πατριαρχικής 
Θεολογικής Ακαδημίας, Τορόντο – Καναδά. Το πρωί τελέστηκε στον Ιερό Ναό 
της Πατριαρχικής Ακαδημίας, που τιμάται στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, ο α-
γιασμός από τον Διευθυντή της Ακαδημίας π. Αθηναγόρα Ζηλιασκόπουλο. Οι 

φοιτητές, πλαισίωναν το ιερό αναλόγιο. Φέτος οκτώ νέοι φοιτητές αρχίζουν το πρώτο 
έτος της τεταρτοετούς φοίτησής τους.
 Στο τέλος ο Διευθυντής μετέφερε την πατρική αγάπη και τις ευχές του του Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Τορόντο κ. Σωτήριου, ο οποίος έλειπε στη Σύναξη των Ιεραρχών 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη.
 Εξήρε την σοφή και άγρυπνη καθοδήγηση του Μητροπολίτου, την ακαταπόνητη εργα-
σία των καθηγητών και τη συνεργασία και συνδρομή πολλών κληρικών και λαϊκών για 
την Ακαδημία. Υπενθύμισε την σπουδαιότητα της Θεολογικής ακαδημίας ως Πατρι-
αρχικής και τον σημαντικό ρόλο που αυτή διαδραματίζει στον ορθόδοξο κόσμο του 
Καναδά. Τέλος εκδήλωσε τη χαρά του για την αύξηση του αριθμού των φοιτητών.
 Καλωσόρισε νέους και παλιούς φοιτητές στο νέο ακαδημαϊκό έτος, ευχόμενος καλές 
σπουδές. Τους προέτρεψε να τελούν τα καθήκοντά τους άριστα, να καρποφορούν 
πνευματικά και να μη χάνουν το στόχο τους. Στόχος των φοιτητών είναι μια μέρα, να 
διακονήσουν το άγιο θυσιαστήριο και τον πιστό λαό του Θεού. Στους αδελφούς καθη-
γητές της Ακαδημίας ευχήθηκε φωτισμό και δύναμη. Ακολούθησε πρωϊνό στην τρα-
πεζαρία της Πατριαρχικής Ακαδημίας. 
Στην ανανεωμένη ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Τορόντο www.gometropolis.
org μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την Πατριαρχική Θεολογική Ακαδημία Τορό-
ντο. Αν κάποιος νέος ενδιαφέρεται να σπουδάσει την ιερή επιστήμη της Θεολογίας 
σε ένα σεμνό, εκκλησιαστικό περιβάλλον μπορεί να στείλει την ειδική αίτηση με ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση academy@gometropolis.org είτε, με φάξ στο: 
1-416-429-4588. Νέες εγγραφές γίνονται δεκτές κάθε εξάμηνο.

Αγιασμός στην Ιερά 
Πατριαρχική 

Θεολογική Ακαδημία Τορόντο
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Έ
να τυχαίο περιστατικό του 1880 στο 
Περού , στο οποίο βρέθηκαν από 
τις συμπτώσεις της ζωής 7 Έλληνες 
, εγκαταστάθηκαν οριστικά και έζη-

σαν και δημιούργησαν τις οικογένειές τους 
, έγινε παράδοση και διατηρείται δυναμικά 
με την παρουσία όλων των ηλικιών η άσβε-
στη φλόγα της καταγωγής τους μέχρι και 
σήμερα,που ακόμη και χωρίς την Ελληνική 
γλώσσα, τιμούν τις Εθνικές Επετείους.
Το 1880, κατά τη διάρκεια του πολέμου 
μεταξύ Περού και Χιλής, συνέβη το εξής: 
Σε μια αιματηρή επιδρομή των Χιλιανών 
κατά του χωριού Σαν Αντρές του Περού, οι 
Χιλιανοί στρατιώτες σκότωναν αδιακρίτως 
τους κατοίκους του χωριού.

Ανάμεσα σε αυτούς όμως, ήταν και 7 
Ελληνες ναυτικοί, οι οποίοι αγάπησαν το 
Περού από τα ταξίδια τους και είχαν εγκα-
τασταθεί εκεί για να ζήσουν. Κάποιοι από 
αυτούς είχαν παντρευτεί με Περουβιανές 
γυναίκες και είχαν δημιουργήσει τις οικο-
γένειές τους. Οταν λοιπόν έγινε η φονική 
επιδρομή, μαζεύτηκαν όλοι οι Ελληνες 
σε ένα σπίτι, μαζί με πολλούς Περουβια-
νούς κατοίκους, κλειδώθηκαν μέσα, ύψω-
σαν την ελληνική σημαία και περίμεναν με 
αγωνία.
Και τότε έγινε το θαύμα! Οι Χιλιανοί στρα-
τιώτες που είχαν ξεκληρίσει το χωριό, δεν 
πείραξαν καθόλου το σπίτι με την ελληνική 
σημαία!

Οι απόγονοι 6ης, 7ης και τώρα πια 8ης 
γενιάς αυτών των 7 Ελλήνων ναυτικών, 
είναι περίπου 650 άτομα και αποτελούν 
την ελληνική κοινότητα του Σαν Αντρές. 
Οι περισσότεροι δεν έχουν επισκεφθεί 
ποτέ την Ελλάδα. Γιορτάζουν την μέρα 
που σώθηκαν, αλλά και ελληνικές γιορ-
τές, όπως την 28η Οκτωβρίου και την 25η 
Μαρτίου με επίσημο τρόπο και στις γιορτές 
τους ακούγεται πάντα ο ελληνικός Εθνικός 
Υμνος μαζί με τον Εθνικό Υμνο του Περού.
Ονόματα όπως Komninos,  Gikas, 
Papafavas, Falkonis και Constantinou 
είναι τα πιο συνηθισμένα στο San Andres. 

Κάποιοι από αυτούς δεν μοιάζουν σε 
τίποτα στην όψη με Ελληνες. Όπως η γιαγιά 
που της παραδίδουν την ελληνική σημαία. 
Δεν μοιάζει με Ελληνίδα εξωτερικά και 
μιλάει ισπανικά. Όμως σφίγγει τη σημαία 
στην αγκαλιά της λέγοντας: "Μi sangre! mi 
sangre!" (το αίμα μου! το αίμα μου!)
Οι άνθρωποι αυτοί, τα μακρινά αδέρφια 
μας, μάς γεμίζουν χαρά και υπερηφάνεια. 
Αφιερωμένο σε μερικούς στενόμυαλους 
ανθρώπους γεμάτους με φανατισμό και 
κακώς εννοούμενο εθνικισμό, για να ανοί-
ξουν τα μάτια τους. Και κυρίως τις καρδιές 
τους.

ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΟΥ
Δεν μιλούν ελληνικά αλλά κλαίνε οταν αγκαλιάζουν την σημαία

ΠΗΓΗ: EPIXEIRIMATIAS.GR
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Σ
το 1ο Διεθνές Συνέδριο Αποδή-
μων και όπου γης Επτανησίων, 
που διεξάγεται στην Κέρκυρα, 
αναφέρθηκε σε συνέντευξη Τύ-

που που παρέθεσε στους δημοσιογρά-
φους, σήμερα το πρωί, στην αίθουσα 
του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις 
Αλυκές Ποταμού Κέρκυρας, ο Περιφε-
ρειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γα-
λιατσάτος.
Ο κ. Γαλιατσάτος επεσήμανε τη μεγάλη 
σημασία του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου 
Αποδήμων Επτανησίων και τ ις προ-
σπάθειες που καταβλήθηκαν για την 
πραγματοποίησή του.
«Αυτή η ιδέα που δημιουργήθηκε 
όταν επισκεφθήκαμε τους απόδημους 
στη Νέα Υόρκη και στον Καναδά, στο 
Μόντρεαλ το 2016, καλλιεργήθηκε στο 
μεσοδιάστημα και με τη συνεργασία 
των Ομογενειακών Σωματείων, Ομο-
σπονδιών και Συνομοσπονδιών Επτα-
νησίων, από όλο τον κόσμο, αλλά και 
τη συμβολή της Γενικής Γραμματείας 
Αποδήμου Ελληνισμού, καταφέραμε 
σήμερα να κάνουμε πράξη ένα Συνέ-
δριο που θα αποτελέσει την απαρχή 
γ ια την εδραίωση μιας νέας εικόνας 
των αποδήμων Επτανησίων», τόνισε ο 

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων.
Την ίδια ώρα ανέλυσε το πρόγραμμα 
του τριήμερου Συνεδρίου, ενώ μίλησε 
και για τις ιδιαίτερες παρουσίες που θα 
το πλαισιώσουν, όπως αυτή του Αρχι-
επισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και 
Πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστασίου που 
θα τιμηθεί για το ρόλο και το έργο του, 
αλλά και την παρουσία του Προέδρου 
της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλό-
πουλου που θα κηρύξει την έναρξη 
των εργασιών του Διεθνούς Συνεδρίου 
Αποδήμων Επτανησίων.
«Στο Διεθνές Συνέδριο θα πραγμα-
τοποιηθεί τιμητική εκδήλωση για τον 
Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, 
Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας κ.κ. 
Αναστάσιο, που είναι κατά το ήμισυ 
Επτανήσ ιος, με καταγωγή από την 
Κεφαλον ιά. Θεωρήσαμε πως ε ίναι 
υποχρέωση μας σε ένα τέτοιο Συνέ-
δριο, με αυτή τη διάσταση σε όλο τον 
κόσμο, να τιμηθεί μία εξέχουσα προ-

σωπικότητα και τη βρήκαμε στο πρό-
σωπο του Αρχιεπισκόπου κ.κ. Αναστα-
σίου, ενώ είναι ιδιαίτερη τιμή που την 
έναρξη του Συνεδρίου θα κηρύξει ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκό-
πης Παυλόπουλος », είπε χαρακτηρι-
στικά ο Περιφερειάρχης.
Στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Αποδήμων 
και όπου γης Επτανησίων, αναμένε-
ται να συμμε τάσχουν εκπρόσωποι 
από είκοσι (20) Ενώσεις, Ομοσπον-
δίες και Συνομοσπονδίες Αποδήμων 
Επτανησίων από όλο τον κόσμο, με 
εκατό (100) Συνέδρους, από τις ΗΠΑ, 
τον Καναδά, τη Γερμαν ία, τη Νότ ιο 
Αφρική, τη Ζιμπάμπουε, τη Ζάμπια και 
την Αυστραλία, καθώς και απόδημοι 
Επτανήσιοι από όλη την Ελλάδα.
Ο κ. Γαλιατσάτος ανέλυσε στους δημο-
σιογράφους τις ενότητες των θεματι-
κών ομιλιών που θα αναπτυχθούν κατά 
τη διάρκεια του τριήμερου Διεθνούς 
Συνεδρίου, αλλά και τ ις πολιτ ισ τικές 
σ τ ιγμές που θα διεξαχθούν παράλ-
ληλα.
«Θα αναπτυχθούν τρεις βασικοί άξο-
νες που θα αφορούν την «Οικονομία, 
τις επενδύσεις και τις υποδομές», την 
“Εκπαίδευση και τον ρόλο» που μπο-

ρούν να διαδραματίσουν τα εκπαιδευ-
τικά Ιδρύματα των Ιονίων Νήσων στις 
σχέσεις με τους απόδημους, καθώς και 
τον “Πολιτισμό και την αλληλεπίδραση 
των ομογενών με την ν τόπια πολι-
τ ισ τική δημιουργία», είπε ο Περιφε-
ρειάρχης και επεσήμανε:
«Η δική μας προσπάθεια, ήταν όλο 
αυτό το διάστημα να προκαλέσουμε, 
όσο γίνεται τη μεγαλύτερη συμμετοχή 
των αποδήμων Επτανησίων που οι Σύλ-
λογοι και οι Ενώσεις τους είναι απλω-
μένες σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε να 
εκτεθούν τα κύρια ζητήματα των σχέ-
σεων των αποδήμων με τα Επτάνησα».
Στο τέλος της συνέν τευξης Τύπου ο 
Περιφερειάρχης δε παρέλειψε να ανα-
φερθεί και στη φιλοξενία και περιή-
γηση 14 νέων απόδημων Επτανησίων, 
που πραγματοποιείται με συγχρηματο-
δότηση της Γενικής Γραμματείας Απο-
δήμου Ελληνισμού μέσω του προγράμ-
ματος «Return to Roots»,(επιστροφή 

στις ρίζες), σε όλα τα νησιά του Ιονίου 
με κατάληξη στην Κέρκυρα τις ημέρες 
διεξαγωγής του Συνεδρίου.
«Είναι πολύ συγκινητικό πως πολλά 
από αυτά τα παιδιά, τα οποία συνά-
ντησα στην Κεφαλονιά, κατάφεραν να 
βρουν τα σπίτ ια των γονιών και των 
παππούδων τους στα νησιά που επι-
σκέφθηκαν. Πρόκειται για μία μέθεξη 
με την ισ τορία και τον πολιτισμό, σε 
μία προσπάθεια αυτά τα παιδιά να 
βρουν τις ρίζες τους» είπε ο Περιφε-
ρειάρχης.
«Ο στόχος μας είναι να δημιουργηθούν 
οι προϋποθέσεις ώσ τε να κρατού-
νται δυνατοί οι θεσμοί με τη «μητέρα 
πατρίδα». Το Διεθνές Συνέδριο Απο-
δήμων Επτανησίων θα δώσει την προ-
οπτική να εδραιωθούν και να δυνα-
μώσουν αυτοί οι δεσμοί. Μακάρι να 
μπουν οι βάσεις και για τη δημιουργία 
ενός παγκοσμίου Συμβουλίου Αποδή-
μων Επτανησίων, που είναι ένα θέμα 
που δε χειρίζεται μεν η Περιφέρεια, 
καθώς είναι ζήτημα των απανταχού 
Ομοσπονδιών Αποδήμων, αλλά εμείς 
θα το προτείνουμε ως Περιφέρεια και 
θα το στηρίξουμε» υπογράμμισε στη 
συνέντευξη Τύπου ο Περιφερειάρχης 
Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
Επιπλέον, στο πλαίσιο του Συνεδρίου, 
η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θέλοντας 
να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμ-
μετοχή της νεολαίας, συνεργάστηκε με 
την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελλη-
νισμού και το Υπουργείο Εξωτερικών, 
το οποίο προσέφερε αμέριστη βοήθεια 
και στήριξε από την πρώτη στιγμή τη 
διοργάνωση.
Έτσ ι πραγματοποιε ίται από τ ις 26 
Αυγούσ του  2018  το  π ρόγραμμα 
“Return to Roots”, με φιλοξεν ία 14 
νέων αποδήμων Επτανησίων από όλον 
τον κόσμο για 15 ημέρες, σε όλα τα 
νησιά μας, με κατάληξη στην Κέρκυρα 
τις ημέρες διεξαγωγής του Διεθνούς 
Συνεδρίου Αποδήμων Επτανησ ίων, 

όπου οι συμμετέχοντες θα μεταφέρουν 
την εμπειρία τους από το ταξίδι σ τα 
Ιόνια νησιά και τις σκέψεις και προσ-
δοκίες τους για το μέλλον των νησιών 
μας.
Η συμβολή στην πραγματοποίηση του 
προγράμματος φιλοξενίας του Γεν. Δ /
ντη ΓΓ Αποδήμου Ελληνισμού Μιχάλη 
Κόκκινου και της Δ/ντριας Εύας Παπα-
δάτου ήταν καταλυτ ική και η σ τενή 
σ υνε ργασ ία  με ταξύ  Πε ριφέ ρε ια ς 
Ιονίων Νήσων και ΓΓ Απόδημου Ελλη-
νισμού συνεχίζεται για την ευόδωση 
του προγράμματος φιλοξεν ίας νέων 
αποδήμων και του Διεθνούς Συνεδρίου 
Απόδημων Επτανήσιων.
Στο συνέδριο ομιλητέ ς θα ε ίναι ο 
Περιφερειάρχης και οι Δήμαρχοι των 
νησ ιών μας, υπουργοί και σ τελέχη 
υπουργείων, εκπρόσωποι φορέων, 
απόδημοι Επτανήσιοι που το παρά-
δειγμά τους μας εμπνέει και μας κάνει 
περήφανους, επιχειρηματίες και επεν-
δυτές που έχουν καταφέρει να ξεπε-
ράσουν τα σύνορα των νησιών μας και 
κάνουν τα προϊόντα μας γνωστά στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό.
Εχουν δηλώσει συμμετοχή εκπρόσω-
ποι ομογενειακών οργανώσεων (Ομο-
σπονδιών, συλλόγων κλπ) από όλο τον 
κόσμο και συγκεκριμένα από τις Η.Π.Α, 
τον Καναδά, την Γερμανία, τη Νότιο 
Αφρική, την Ζιμπάμπουε, τη Ζάμπια 
και την Αυστραλία καθώς και απόδη-
μοι Επτανήσιοι από όλη την Ελλάδα.
Ο στόχος για το συνέδριο είναι να ανα-
πτύξουμε σχέσεις και κοινές συνιστα-
μένες που θα αποφέρουν τα μέγιστα 
στους τομείς, μεταξύ των άλλων, της 
οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνι-
κής συνοχής, της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, προσδο-
κούμε ότι το συνέδριο αυτό θα αποτε-
λέσει την απαρχή ενός θεσμού που έχει 
πολλά να προσφέρει τόσο στα νησιά 
μας όσο και στις κοινότητες των απα-
νταχού Επτανησίων.

ΠΗΓΗ: KEFALONIANMANTATA.GR

Ξεκίνησε το 1ο Διεθνές Συνέδριο Αποδήμων 
Επτανησίων στην Κέρκυρα
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ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΞΙΟΝ

Α
γαπητέ κύριε Κουρτέση.
Λόγω του ότι, ο πατέρας μου κατά-
γονταν από την χώρα των καμπα-
ξήδων και δεν αντιλαμβάνονταν τα 

δύσκολα, ποτέ δεν μπόρεσε να μου δώσει να 
καταλάβω, ποια τελικά είναι τα σύνορα της 
Μακεδονίας, όσες φορές κι αν τον ρώτησα. 
Στο σχολείο μου στας Σέρρας, μου έμαθαν 
ότι τα σύνορα, για τα οποία συμφώνησε και 
η Ελλάδα, χαρτογραφήθηκαν τον 19ο αιώνα, 
αν δεν κάνω λάθος κι  έφταναν: Ανατολικά, 
μέχρι την κοιλάδα του Νέστου και την ορο-
σειρά της Ροδόπης, δυτικά μέχρι τον ορεινό 
όγκο της Πίνδου, νότια μέχρι το όρος Όλυμπος 
και βόρεια μέχρι  το όρος Σκάρδος που βρί-
σκεται δίπλα από τα Σκόπια. Αυτά ήξερα μέχρι 
σήμερα, αλλά τον τελευταίο καιρό διαβάζω, 
σε πολλά μέσα ενημέρωσης, καινούργιες 
τοποθετήσεις και οριοθετήσεις για το από που 
μέχρι που εκτίνεται η πολύπαθη γη της Μακε-
δονίας και μου δημιουργήθηκαν απορίες.
Για να ενημερωθώ καλύτερα έπιασα εγκυκλο-
παίδειες, διάβασα άρθρα και τελικά διαπί-
στωσα πως κανένας τους δεν μπορεί να προσ-
διορίσει επακριβώς τα σύνορα της Μακεδο-
νίας. Προσέτρεξα τότε στους αρχαίους ιστο-
ρικούς, που αυτοί σίγουρα γνώριζαν καλύ-
τερα που ήταν ακριβώς το βασίλειο της Μακε-
δονίας. Εκεί πελάγωσα. Ο Όμηρος φαίνεται 
να αγνοούσε την ύπαρξη της Μακεδονίας και 
μιλούσε μόνο για την γη των Παιόνων που την 
κατοικούσαν οι Παίονες. Ο Ηρόδοτος πάλι 
ονόμαζε Μακεδονία την πέραν της Πρασιάδας 
λίμνης και του Δυσώρου όρους χώρα ( ακόμη 

και σήμερα ψάχνουν να βρουν ποια λίμνη ήταν 
η Πρασιάδα και ποιο το όρος Δύσωρο), που 
εκτείνονταν   νότια  μέχρι τον Πηνειό και τον 
Όλυμπο, στους σημερινούς δηλαδή  νομούς 
Πιερίας και Ημαθίας, χαρακτηρίζοντας τους 
Μακεδόνες σαν ελληνικό φύλο και μάλιστα 
Δωρικό που πρωτοκατοίκησε στις παρυφές 
της Πίνδου. Όσο για τον Θουκιδίδη, λέει πως  
το βασίλειο της Μακεδονίας έφτανε ανατο-
λικά μέχρι τον Στρυμώνα. Κάποιοι ιστορικοί 
αποδίδουν την δυσκολία του καθορισμού των 
συνόρων της Μακεδονίας στο ότι,  από την 
εποχή του Περδίκα, μέχρι τον Φίλιππο τον Β΄ 
τα σύνορα συνεχώς άλλαζαν....
Τελικά δεν μπόρεσα να μάθω ποια είναι επα-
κριβώς τα όρια της Μακεδονίας από τα βιβλία 
και αναγκάζομαι να απευθυνθώ  σε όλους 
τους γνώστες, όψιμους και πρώιμους Μακεδο-
πατέρες που ωρύονται και βρίζουν πολιτικούς 
και κυβερνήσεις για  εθνικά εγκλήματα, προ-
δοσίες κ.λπ. να μου πουν κι εμένα ποια είναι 
τα όρια του βασιλείου της Μακεδονίας, να τα 
μάθω, για να  μπορώ κι εγώ  να τους βρίζω 
μαζί τους...
Και μια διευκρίνιση. Όταν φωνάζουμε στους 
δρόμους και γράφουμε στους τοίχους, στα 
πανό και στις επιστολές μας  ότι η Μακεδονία 
είναι Ελληνική, έχω την εντύπωση ότι κάνουμε 
λάθος. 
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ. Δεν την 
κατέκτησαν οι Έλληνες, αλλά την ΚΑΤΟΙ-
ΚΗΣΑΝ.
Φιλικότατα  και χωρίς καμιά υστεροβουλία
Αντώνης Μιχαηλίδης.

ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
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Αγιασμός στο ημερήσιο 
Ελληνορθόδοξο 

Σχολείο της Μεταμόρφωσης 
στο Τορόντο

Τ
ην Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018 το η-
μερήσιο Ελληνορθόδοξο Σχολείο 
της Μεταμόρφωσης καλωσόρι-
σε μαθητές, μαθήτριες και τις οι-

κογένειές τους στο νέο σχολικό έτος. Κα-
λωσόρισε νέους και παλιούς μαθητές στο 
διευρυμένο, μετά την επέκταση που έγι-
νε, κτηριακό συγκρότημα. Το νέο κτήριο 
είναι θαυμάσιο. Πληρεί όλες τις σύγχρο-
νες προδιαγραφές. Ο αριθμός των μαθη-
τών αυξήθηκε και φέτος. Τριακόσιοι (300) 
μαθητές και μαθήτριες θα φοιτήσουν στο 
σχολικό έτος 2018-2019. Αυτό δείχνει ότι 
όλο και περισσότεροι γονείς και κηδεμό-
νες επενδύουν στην Ελληνορθόδοξη εκ-
παίδευση.
 Η χρονιά άρχισε με την τέλεση του Αγια-
σμού από τον π. Ιγνάτιο Δελλή. Το γυμνα-
στήριο του σχολείο ήταν κατάμεστο από 
μαθητές, μαθήτριες, γονείς και εκπαιδευ-
τικούς. Όλοι παρακολουθούσαν και συμ-
μετείχαν συμπροσευχόμενοι και συμ-
ψάλλοντας με πολλήν ευλάβεια. Μετά την 
τέλεση του αγιασμού ο π. Ιγνάτιος μετέ-
φερε τις εγκάρδιες ευχές του απουσιάζο-

ντος Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Τορό-
ντο κ. Σωτήριου, ευχήθηκε σε όλους καλή 
κι ευλογημένη χρονιά με υγεία, χαρά και 
πρόοδο. Όλοι πέρασαν και ασπάστηκαν 
τον Τίμιο Σταυρό και έλαβαν την ευλογία.
 Το ημερήσιο Ελληνορθόδοξο Σχολείο 
της Μεταμόρφωσης είναι εφάμιλλο των 
καλύτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του 
Οντάριο. Το άρτια καταρτισμένο διδακτικό 
προσωπικό, οι άριστες σχολικές του εγκα-
ταστάσεις, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, το 
επιστημονικό εργαστήριο, τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα, το ασφαλές περιβάλλον, η 
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, των 
ελληνικών παραδόσεων και κυρίως της 
ορθόδοξης χριστιανικής πίστης καθιστούν 
το σχολείο μοναδικό στο είδος του. Όλα 
αυτά εξασφαλίζουν στα παιδιά μας μια επι-
τυχημένη και λαμπρή σταδιοδρομία.
 Πληροφορίες για το σχολείο και για 
εγγραφές θα βρείτε στην ιστοσελίδα: 
www.mgos.ca. Μπορείτε επίσης να τηλε-
φωήσετε στο: 416-463-7222 ή να στεί-
λετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: 
info@mgos.ca

Τ
ις τελευταίες μέρες του Αυγούστου 
το ελληνικό κράτος γνωστοποίησε το 
ποσό του φόρου ακινήτου περιουσί-
ας (που ονομάζεται ΕΝΦΙΑ), που πρέ-

πει να καταβάλει για το έτος 2018 κάθε ιδιο-
κτήτης ακινήτου στην Ελλάδα, είτε ο ιδιοκτή-
της διαμένει στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. 
Αυτό σημαίνει ότι οιοσδήποτε έχει στην κυ-
ριότητά του ακίνητο στην Ελλάδα, δηλαδή 
διαμέρισμα, μονοκατοικία, οικόπεδο, κτήμα, 
αγροτεμάχιο ή κάθε άλλους είδους εμπράγ-
ματο δικαίωμα, όπως κυριότητα επί χώρου 
σταθμεύσεως, είτε στο 100% (πλήρης κυρι-
ότητα) είτε σε εξ αδιαιρέτου ποσοστό, ακό-
μα και επικαρπία, πρέπει να καταβάλει τον 
ΕΝΦΙΑ.
Η πληρωμή πρέπει να γίνει σε πέντε δόσεις, 
με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τέλη 
Σεπτεμβρίου 2018 και την τελευταία, δηλαδή 
την πέμπτη δόση, έως τέλη Ιανουαρίου 2019. 
Για να μάθει το ποσό του ΕΝΦΙΑ, πρέπει είτε 
να μπει στο taxisnet στο διαδίκτυο, είτε να 
επικοινωνήσει με το αντίκλητό του στην 
Ελλάδα, λογιστή ή δικηγόρο του.
Εάν δεν πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ, ο ιδιοκτήτης του 
ακινήτου υφίσταται μία σειρά από επιπτώ-
σεις, που περιλαμβάνουν εισπρακτικά μέτρα 
από το Δημόσιο εναντίον του, αλλά και την 
αδυναμία του να πουλήσει ή να μεταβιβάσει 
με άλλον τρόπο τα ακίνητά του, δηλαδή δεν 
μπορεί ούτε να τα δωρίσει ούτε να τα κάνει 
γονική παροχή στα παιδιά του κλπ.
Ο νόμος προβλέπει ότι ο κύριος ακινήτου 
που δεν έχει εξοφλήσει τον ΕΝΦΙΑ δεν μπο-
ρεί ούτε καν να το διεκδικήσει ή να το προ-
στατεύσει στα δικαστήρια, εάν κάποιος του 
το καταπατήσει ή με άλλον τρόπο περιορί-
σει την άσκηση των δικαιωμάτων του, αλλά 
η διάταξη αυτή κρίνεται ως αντισυνταγμα-
τική και συνεπώς ανεφάρμοστη, από αρκετά 
δικαστήρια, που κρίνουν ότι ο περιορισμός 
αυτός, δηλαδή να μην μπορείς να προστα-
τεύσεις το ακίνητό σου καταφεύγοντας στην 
δικαιοσύνη, είναι υπερβολικός και αντίθετος 
στη θεμελιώδη νομοθεσία.
Ο ΕΝΦΙΑ πρέπει να πληρωθεί και στις περι-
πτώσεις αποδοχής κληρονομίας. Πολλοί 
είναι οι ομογενείς, κάτοικοι εξωτερικού, που 
αποδέχονται κληρονομιές στην Ελλάδα, οι 
οποίες περιλαμβάνουν ακίνητα. Για να μπο-
ρέσουν να μεταβιβάσουν τα κληρονομιαία 
ακίνητα στο όνομά τους και μετά να μπορούν 
να τα κάνουν ό,τι θέλουν, ήτοι να τα πουλή-

σουν, ή να τα διαθέτουν κατά βούληση, πρέ-
πει πρώτα να έχει εξοφληθεί ο ΕΝΦΙΑ τόσο 
των ετών που τα ακίνητα ανήκαν στον κλη-
ρονομούμενο, όσο και του τελευταίου έτους 
κατά το οποίο ολοκληρώνεται η αποδοχή και 
ο κληρονόμος γίνεται κύριος των κληρονομι-
αίων ακινήτων.
Συχνά τα ακίνητα είχαν δηλωθεί στην εφο-
ρία (στο έντυπο Ε9) από τους γονείς των κλη-
ρονόμων με μία περιγραφή τετραγωνικών 
μέτρων και άλλων χαρακτηριστικών που 
δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 
Τα παλαιότερα συμβόλαια έγραφαν δηλαδή 
ότι το οικόπεδο είναι 550 τ.μ. και αυτό είχε 
δηλωθεί στο Ε9 και με βάση αυτό πληρωνό-
ταν ο ΕΝΦΙΑ κάθε χρόνο. Τώρα όμως που ο 
μηχανικός τοπογραφεί με λεπτομέρεια GPS 
και με άλλα σύγχρονα τεχνικά μέσα το οικό-
πεδο, αυτό προκύπτει ότι είναι 578 τ.μ. (και 
όχι 550) με αποτέλεσμα να πρέπει να γίνει 
τροποποίηση στο Ε9 των προηγουμένων 
ετών, να πληρωθεί πρόσθετος ΕΝΦΙΑ διότι 
το ακίνητο είναι περισσότερα τετραγωνικά 
και μετά να δοθεί το σχετικό πιστοποιητικό 
από την εφορία ότι δεν οφείλεται ΕΝΦΙΑ, 
για να μπορεί να γίνει η αποδοχή κληρο-
νομίας στον συμβολαιογράφο και οι μετέ-
πειτα τυχόν μεταβιβάσεις του ακινήτου, είτε 
πώληση σε τρίτον από όλους τους κληρο-
νόμους, είτε πώληση ποσοστών μεταξύ των 
κληρονόμων, είτε γονική παροχή σε παιδιά, 
είτε δωρεά κλπ.
Για τους παραπάνω λόγους, οι ομογενείς 
που έχουν ακίνητα στην Ελλάδα πρέπει να 
γνωρίζουν τους κωδικούς τους (username, 
password) ώστε να βλέπουν από οποιονδή-
ποτε υπολογιστή σε όλο τον κόσμο την κατά-
σταση των δηλωμένων ακινήτων τους στην 
εφορία στην Ελλάδα, εφόσον βεβαίως είναι 
εξοικειωμένοι με το taxisnet, διότι διαφορε-
τικά μπορεί να κάνουν ζημιά και να κλειδώ-
σουν το σύστημα. Άλλως, πρέπει να έχουν 
επαφή με τον λογιστή ή με τον δικηγόρο τους 
στην Ελλάδα, ώστε να είναι σίγουροι ότι ο 
ΕΝΦΙΑ έχει πληρωθεί, ότι τα ακίνητά τους 
είναι δηλωμένα με τα ακριβή τετραγωνικά 
και λοιπά στοιχεία τους, αλλά και ότι η νομική 
κατάσταση των ακινήτων τους είναι δεδο-
μένη και ότι αυτά δεν κινδυνεύουν ούτε από 
την εφορία, ούτε από καταπατητές ή άλλους 
διεκδικητές της ιδιοκτησίας τους.
*Ο Χρήστος Ηλιόπουλος είναι Δικηγόρος 
παρ’ Αρείω Πάγω, Master of Laws

Η ώρα του ΕΝΦΙΑ στην Ελλάδα 
έφθασε και για ομογενείς με 

ακίνητα στην Ελλάδα
ΠΗΓΗ: NEOSKOSMOS.COM
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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
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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

Στην Οδό Ονείρων η Αλίκη Βουγιουκλάκη με τον 
Γιώργο Κωνσταντίνου

Πωλητές υποδημάτων, οδός Πανδρόσου στο Μοναστηράκθ. Στο βάθος το τζαμί Δισδαράκη Η Λεωφόρος Αλεξάνδρα και Πατησιών το 1930

Άποψη από το Παγκράτι, και μπροστά φαίνονται τα ερείπια 
του ναού του Σταυρωμένου Πέτρου, στα θεμέλια του οποίου 

κτίστηκε ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνος

To ξενοδοχείο Πύρνα οικοδομήθηκε αρχές του 20ου αιώνα και 
πήρε το όνομα του από το αρχαίο μαντείο της Πύρνας, που 

βρισκόταν στην Κηφισιά

Πλατεία Πλατάνου στην Κηφισιά 1918

Η φωτογραφία τραβήχτηκε το 1928, τρία χρόνια προτού αυτή η γειτονιά της 
Αθήνας εξαφανιστεί για πάντα από τον χάρτη! Βρισκόταν στο σημείο που σήμερα 

εκτείνεται ο αρχαιολογικός χώρος των Αθηνών μεταξύ Θησείου, Αρχαίας και 
Ρωμαϊκής Αγοράς. Η συνοικία ονομαζόταν Βρυσάκι και εκτός από σπίτια, 

υπήρχαν καφενεία και ταβέρνες, ενώ εκεί λειτουργούσε και το Πρωτοδικείο

Η Ιερά Οδός είναι ο αρχαιότερος δρόμος της Αττικής και για πολλούς και της Ευρώπης

Ομόνοια, ξενοδοχείο το Στέμμα υπό κατεδάφιση

Γεμίζοντας την στάνη με νερό στην Κρήτη το 1955
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Τ
ο «Ελληνικό Πάρκο» της Οδησσού 
εγκαινιάστηκε την Κυριακή (02/09) 
από την οικογένεια του ισχυρού 
άνδρα του Ηφαίστου Λήμνου.

Η ανακοίνωση του Ηφαίστου Λήμνου ανα-
φέρει τα εξής:
«Χθες (2/9) πραγματοποιήθηκαν στην 
Οδησσό της Ουκρανίας τα εγκαίνια του 
«Πάρκου των Ελλήνων», ένα όνειρο της 
οικογένειας Μπούμπουρα το οποίο υλο-
ποιήθηκε μετά από καιρό. Σκοπός της 
κατασκευής του ελληνικού πάρκου είναι 
να προσελκύσει επισκέπτες από όλον 
τον κόσμο δημιουργώντας έναν ελλη-
νικό «πυρήνα» στην ουκρανική πόλη 
δίνοντας τη δυνατότητα να μάθουν όλοι 
τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική 
κουλτούρα. Μέσω των αρχαιοελληνικών 
αγαλμάτων που από χθες «κοσμούν» την 
Οδησσό θα ταξιδέψει η ιδέα του ελληνι-
σμού και της συνέχειάς του στην ουκρα-
νική πόλη και όχι μόνο.
Σε μία λαμπρή τελετή την οποία τίμησαν με 
την παρουσία τους μεγάλες προσωπικότη-
τες από όλους τους κοινωνικούς χώρους, 
ο Δήμαρχος της Οδησσού, Γκενάντι Τρου-
χανοφ μαζί με τον ιδιοκτήτη του Ηφαί-
στου Λήμνου, κ. Παντελή Μπούμπουρα ο 
οποίος είναι ο οραματιστής και ο χρημα-
τοδότης του πάρκου, έκοψαν την κορδέλα 
και παρέδωσαν το νέο «στολίδι» στους 
πολίτες της Οδησσού.
Η ιδέα για την κατασκευή του πάρκου 

δημιουργήθηκε όταν πριν από μερικά χρό-
νια ο Δήμος Κωνσταντινούπολης αποφά-
σισε να κάνει δωρεά ένα τουρκικό πάρκο 
στην Οδησσό. Τότε ο κ. Παντελής Μπού-
μπουρας όντας και Πρόεδρος της κοι-
νωφελούς οργάνωσης «Ίδρυμα Μπού-
μπουρα» με την πλούσια φιλανθρωπική 
του δράση, σκέφτηκε ότι δε μπορεί στην 
πόλη όπου ξεκίνησε η «Φιλική Εταιρεία» 
και διατηρεί ισχυρούς «δεσμούς» με την 
Ελλάδα να υπάρχει τούρκικο πάρκο και να 
μην υπάρχει ελληνικό. Έτσι, έκανε επίσημη 

πρόταση ανάλογης δημιουργίας ελληνι-
κού πάρκου σ το Δήμαρχο Οδησσού, 
ο οποίος την αποδέχτηκε και έτσι χθες 
πραγματοποιήθηκε το όραμα του «Ιδρύ-
ματος Μπούμπουρα».
Στο πλαίσιο των χθεσινών εκδηλώσεων 
έγ ιναν διάφορες δράσεις μέσω των 
οποίων έγινε ακόμη περισσότερο γνωστό 
το ελληνικό στοιχείο αποδεικνύοντας τη 
δυναμική που έχει στην πάροδο του χρό-
νου.
Ο κ. Παντελής Μπούμπουρας στις πρώ-

τες του δηλώσεις μετά τη σημαντική αυτή 
στιγμή που βίωσε τόνισε: «Ευχαριστώ το 
Θεό που πριν από 21 χρόνια με έστειλε 
σ την Ουκρανία, σε μια πόλη γεμάτη 
Έλληνες γιατί αν δεν υπήρχε η Οδησ-
σός δε ξέραμε πότε θα ελευθερωνόμα-
σταν. Σε λίγο καιρό θα ολοκληρωθεί και 
το δεύτερο μέρος του πάρκου και τότε θα 
ρωτήσω το Δήμαρχο για το επόμενο»…
Ο Δήμαρχος Οδησσού, κ. Γκενάντι Τρου-
χανοφ στην ομιλία του αναφέρθηκε στην 
πολύτιμη προσφορά του κ. Μπούμπουρα 
που με αυτά τα πολύτιμα δώρα αναδει-
κνύει συνεχώς την αγάπη του για τις δυο 
χώρες.
ΟΠρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος 
του Ηφαίστου Λήμνου, Σπύρος Μπού-
μπουρας επισήμανε: «Το πάρκο είναι 
πλέον το μόνιμο στίγμα της Ελλάδας στην 
Οδησσό. Βρίσκεται 100 μέτρα από την 
ελληνική πλατεία και ελπίζουμε να γίνει 
σύμβολο για την πόλη».
Από την μεριά του ο κ. Βασίλης Μπού-
μπουρας, τεχνικός διευθυντής του κατα-
σκευαστικού ομίλου “Gefest” ανέφερε: 
«Νιώθω περήφανος γιατί εδώ κυματίζει 
μια τεράστια ελληνική σημαία. Νιώθω επί-
σης ανακούφιση γιατί τα χρονοδιαγράμ-
ματα ήταν δύσκολα. Δουλέψαμε σκληρά 
αλλά αυτό που μας ευχαριστεί είναι τα 
θετικά σχόλια που ειπώθηκαν σήμερα όχι 
μόνο από τους πολιτικούς αλλά και από 
τους απλούς πολίτες της Οδησσού».

Προσφορά στην ομογένεια η οικογένεια Μπούμπουρα
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Θ
εραπεία των ασθενών μέσω της… εικονικής πραγματικότητας υπόσχεται ένα νο-
σο-κομείο στον Καναδά, με τα αποτελέσματα να θεωρούνται άκρως εντυπωσια-
κά. Ο Γκράιντον Κουθμπέρτσον κινδύνευσε να χάσει τα πόδια του, εξαιτίας μίας 
σπάνιας ασθένειας. Μετά από αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις, ο 47χρονος εί-

χε ταλαιπωρηθεί σημαντικά, με τον πόνο να είναι μόνιμος. Ωστόσο, ο ίδιος διαπίστωσε ότι 
η χρήση της τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας, γνωστή και ως VR, τον βοηθάει να ξε-
φεύγει από το περιβάλλον του νοσοκομείου και να… περιπλανιέται. Το Rockyview General 
Hospital είναι το πρώτο νοσοκομείο στον Καναδά, το οποίο χρησιμοποιώντας την τε-χνολο-
γία VR επιτρέπει στους ασθενείς να «δραπατεύουν» από τον πόνο και να αντιμε-τωπίζουν τη 
ναυτία και τα υπόλοιπα παρελκόμενα των επεμβάσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση του 
VR δεν προκαλεί παράπλευρες επιπτώσεις στους ασθενείς, ενώ η συ-γκεκριμένη μέθοδος 
εκτιμάται ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματι-κή θεραπεία, με στόχο τη 
μείωση της εξάρτησης από τα φάρμακα.

Δ
έκα άτομα αντιμετωπίζουν συνολικά 
80 κατηγορίες μετά από μια έρευνα 
για τη διακίνηση ναρκωτικών στο Ο-
ντάριο. Η περιφερειακή αστυνομία 

του Peel ανακοίνωσε ότι συνεργάστηκε με άλ-
λες 13 δυνάμεις στην έρευνα που διήρκησε 
οκτώ μήνες. Ανέφερε επίσης ότι η έρευνα ε-
πικεντρώθηκε σε εικαζόμενες δραστηριότη-
τες όπως η εισαγωγή ναρκωτικών καθώς και η 
εμπορία ναρκωτικών και κλοπής περιουσίας. 
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλληφθέντες 

είχαν διασυνδέσεις σε ξένες χώρες, συμπε-
ριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών 
και του Πακιστάν. Οι κατηγορούμενοι έχουν 
ηλικία από 28 έως 71 ετών. Οι αστυνομικοί έ-
ψαξαν οκτώ ακίνητα στο πλαίσιο της έρευνας 
και ανακτήθηκαν ναρκωτικές ουσίες, μετρητά 
χρήματα και άλλα κλοπιμαία. Οι δέκα ύποπτοι 
αντιμετωπίζουν αρκετές κατηγορίες, συμπερι-
λαμβανομένων των διακίνησης ναρκωτικών, 
της εμπορίας κλεμμένων αγαθών και της απά-
της για πάνω από 5.000 δολάρια.

Τ
ο πρόγραμμα Focus Toronto λει-
τουργεί σε τέσσερις περιοχές της 
πόλης και χρησιμο-ποιεί μια συ-
νεργατική προσέγγιση που πε-

ριλαμβάνει την αστυνομία, τους κοινω-
νικούς λειτουργούς, τη δημόσια υγεία, 
τους συμβούλους, τις κοινοτικές ομάδες 
και τους εκ-παιδευτικούς, για να εντοπί-
σουν τους ανθρώπους και τις οικογένει-
ες με αυξημένο κίν-δυνο να διαπράξουν 
κάποιο έγκλημα. Συχνά στο πρόγραμμα 
αυτό περιλαμβάνονται άτομα που έχουν 
κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα ή έχουν ι-
στορικό ενδοοικογενειακής βίας. Το ποσό 
πρόκειται να επενδυθεί στο πρόγραμμα 
σε διάστημα τριών ετών. Μια α-ξιολόγη-
ση του 2015 σχετικά με τις προσπάθειες 
του Focus Toronto στη γειτονιά Rexdale 
διαπίστωσε ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των 
περιπτώσεων αφορούσαν άτομα που πά-
σχουν από θέματα ψυχικής υγείας που οι 
παρατηρητές φοβόντουσαν ότι θα οδη-
γού-σαν σε εμπλοκή της αστυνομίας. Ο 
δήμαρχος του Τορόντο Τζον Τόρι έδωσε 
στο Focus Toronto σημαντικό έπαινο και 
είπε ότι τα χρήματα θα τα βοηθούσαν να 
κάνουν το πρόγραμμα ακόμη καλύτερο.

10 συλλήψεις μετά από έρευνα για 
την καταπολέμηση των ναρκωτικών

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επενδύει 
$1εκατομμύριο δολάρια στο Focus Toronto

Απόπειρα εκβιασμού σε 
επιχειρήσεις στην Chinatown

Σ
ύμφωνα με την αστυ-
νομία οι επιχειρή-
σεις στους δρόμους 
της Spadina δέχονται 

απει-λητικά μηνύματα. Πιο 
συγκεκριμένα η συμμορία 
προσπαθεί να αποσπάσει 
χρήματα από τις επιχειρήσεις 
σπάζοντας τζάμια κι αφήνο-
ντας σημειώματα απειλώ-
ντας πως αν δεν πληρωθεί το 
ζητηθέν ποσό εντός 24ώρου, 
η επιχείρηση θα υποστεί υλι-
κές ζημιές. Η αστυνομία ανα-
κοίνωσε πως διεξάγει έρευνα 
για τον εντοπισμό των δρα-
στών και καλεί τις επιχειρή-
σεις που έχουν δεχθεί παρό-
μοιες απειλές να τις καταγγεί-
λουν.

Διαφυγή από τον πόνο μέσω της εικονικής 
πραγματικότητας προτείνει νοσοκομείο στο Calgary
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Tina Kunakey:
H γυναίκα που διαδέχτηκε 
τη Μόνικα Μπελούτσι

Η κατά 30 χρόνια 
νεότερη σύζυγος 
του Βενσάν Κασέλ 
κατάφερε να 
διαγράψει αμέσως 
από την μνήμη του 
την πρώην γυναίκα 
του, Μόνικα 
Μπελούτσι.

Ο δημοφιλής 
Γάλλος ηθοποιός 
ενώθηκε μετά 
δεσμά του γάμου 
με την πανέμορφη 
Τίνα Κιουνάκι 
και μοιραία οι 
συζητήσεις όλων 
κυμάνθηκαν γύρω 
από την σύγκρισή 
της με την πρώην 
σύζυγο του Γάλλου 
ζεν πρεμιέ, την 
Ιταλίδα Μόνικα 
Μπελούτσι.

Η Κιουνάκι (με 
καταγωγή από την 
Σικελία και την 
Αφρική) κάνει 
καριέρα στις 
πασαρέλες γνωστών 
οίκων μόδας, 
ενώ η εξωτική 
της εμφάνιση 
είναι αρκετή για 
να μαγνητίσει 
τα βλέμματα 
του ανδρικού 
πληθυσμού.
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A
νήκει σε αυ-
τά τα 5 ονό-
ματα των α-
νερχόμενων 

τραγουδιστών που ε-
κτός από καλή φω-
νή,ωραία παρουσία,υ-
πέροχη σκηνική πα-
ρουσία διαθέτει και 
πολλά άλλα ταλέντα.
Και φυσικά πριν βια-
στείτε να μιλήσετε,δεν 
εννοώ αυτό της φωτο-
γραφίας άλλα αυτό της 
σύνθεσης ενός τραγου-
διού τόσο στην μουσι-
κή άλλα και τον στοίχο. 
Kαι ναί,μπορεί το αγό-
ρι αυτό να ήταν ιδιαίτε-
ρα αποκαλυπτικό στις 
καλοκαιρινές του εξορ-
μήσεις,δηλαδή τον εί-
δαμε να κοιμάται,να 
κολυμπά άλλα μέχρι 
εκεί,θαυμάσαμε όλοι 
μας το υπέροχο βλέμ-
μα του και περιμέναμε 
εναγωνίως το καινού-
ριο του κομμάτι.

Iωάννα Λίλη: 

Γυμναστική με σέξι 

μαγιό στην άμμο

«Καλησπέρα σε όλους!!! 
Μια Υπέροχη εβδομάδα για 
όλους!!!! Να θυμάστε: Οι 
Δοκιμασίες,κάνουν την Ζωή 
πιο Ενδιαφέρουσα και η Επι-
τυχια τους κάνουν την Ζωή να 
έχει Νόημα. Joshua J.Marine», 
έγραψε στον λογαριασμό της 
στο instagram η πανέμορφη 
Ιωάννα Λίλη, παρουσιάστρια 
και σύζυγος του Θοδωρή 
Ζαγοράκη, ποστάροντας μια 
φωτογραφία της με μπικίνι σε 
μια εντυπωσιακή πόζα.

Η πρώτη φωτογραφία 

του Πούμπουρα από 

την Μαδαγασκάρη

Ο Σάββας Πούμπουρας και το 
team του Nomads έφτασαν 
στην Μαδαγασκάρη, όπου θα 
γυρίσουν το τρέιλερ του παι-
χνιδιού επιβίωσης. Φυσικά, 
εκτός από δουλειά έχει και 
ξενάγηση στο νησί. Άλλω-
στε, ο σκοπός της παραγω-
γής είναι να εντοπίσει τα μέρη 
εκείνα που θα γίνονται τα 
αγωνίσματα και να μιλήσουν 
με τους ντόπιους, οι οποίοι 
όπως πέρυσι έτσι και φέτος 
θα έχουν τον δικό τους ρόλο 
στο Nomads.

Tη γνωρίσαμε πριν αρκετά 
χρόνια μέσα από τη συμμε-
τοχή της στο μουσικό ριάλιτι 
«Dream Show».

Η Ιρένε Τροστ έκτοτε έχει κάνει 
και άλλες τηλεοπτικές εμφα-
νίσεις, αφού συμμετείχε στο 
Survival Secret και στο Your 
Face Sounds Familiar. Είναι ένα 
πρόσωπο που το αγαπάει ο 
φακός και θα ευχόμασταν να 
βλέπουμε πιο συχνά!

Πέτρος Ιακωβίδης: Ο 
πολυτάλαντος ανερχόμενος

Η καυτή εξομολόγηση της 
Μαριλένας

Η Ελληνίδα 

τραγουδίστρια με τις… 

θανατηφόρες καμπύλες

Μ
ε αναλογίες που «κόβουν» την α-
νάσα η Τζένη Λάττου έχει ένα ά-
κρως «καυτό» λογαριασμό στο 
Instagram και πρέπει σίγουρα να 

την… ακολουθήσεις! Ποστάρει διαρκώς φωτο-
γραφίες με μαγιό αλλά ακόμα και τα ρούχα της 
είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά.

Ο μπαμπάς της είναι Έλληνας και η μητέρα 
της έχει ρίζες από τη Σιγκαπούρη. Η ίδια 
ασχολείται με το μόντελινγκ ενώ εργάζε-
ται και ως PR σε γνωστά νυχτερινά μαγαζιά. 
Στο παρελθόν έχει ασχοληθεί με το χορό και 
είναι ένας από τους λόγους που έχει κορ-
μάρα.

Καυτή Ελληνίδα με αναλογίες 
που… σκοτώνουν

Τ
ο καυτό μοντέλο 
από την Ελλάδα α-
ποφάσισε να μας 
αποκαλύψει τα πιο 

καυτά της μυστικά και μας 
τρέλανε:
«Τον άνδρα τον θέλω 
όμως μπρουτάλ, βάρ-
βαρο και βίαιο όσο πρέ-
πει. Και λίγο πιο ώριμο 
σε ηλικία: αυτή τη στιγμή 
βάζω το όριο κάπου στα 
τριάντα πέντε. Βέβαια, 
αν νιώσω μεγάλη έλξη 
για κάποιον, τα όρια πάνε 
περίπατο. Θέλω πάντως 
να ξέρει τι θέλει και να 
μου δίνει ασφάλεια»
Στη συνέχεια τόνισε: 
«Είμαι λίγο kinky. Το να 
φας όμως μια μπάτσα 
την ώρα που πρέπει στο 
σημείο που πρέπει (για 
καληνύχτα, ας πούμε) 
είναι άλλο, είναι μέρος 
του παιχνιδιού».
Για το πού της αρέσει το 
σεξ: «Μου αρέσει πάντως 
το σεξ μέσα σε αμάξι, σε 
ένα πάρκινγκ, μέσα στα 
σκοτάδια.»
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Α
ναστάτωση έχει προκαλέσει σε νη-
σί της Ελλάδας η διάσημη μάνα και 
ηθοποιός με την καυτή της εμφά-
νιση.

Η μελαχρινή καλλονή αποφάσισε να περά-
σει μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών 
στην χώρα μας και δεν θα ήταν υπερβολή 
να τονίσουμε πως έχει βάλει… φωτιά με το 

καυτό μαγιό που φόρεσε.

Ο λόγος γίνεται για την Ντάφνι Τζόι, πρώην 
σύντροφος του 50 Cent, η οποία διαθέτει 
τρομερές καμπυλάρες και το ευχάριστο είναι 
πως δεν έχει κανένα πρόβλημα να τις δεί-
χνει. Μάλιστα, σε πρόσφατη… βόλτα της με 
κότερο, φόρεσε ένα καυτό ροζ μπικίνι και 
κόλασε.

Έ
να ακόμα μεγά-
λο  όνομα  τ ου 
Hollywood επι-
σκέφτηκε φέτος το 

καλοκαίρι την Ελλάδα για 
τις διακοπές του. Ο λόγος 
για τον James Franco ο ο-
ποίος επέλεξε να πάει τό-
σο στην Μύκονο όσο και 
στην Σαντορίνη. Στα δυο 
πιο glamorous ίσως νησιά 
αυτή την στιγμή στην Ελ-
λάδα. Ο διάσημος και γο-
ητευτικός ηθοποιός έμει-
νε για αρκετές ημέρες στην 
χώρα μας και έκανε και το 
πέρασμά του και από την 
πρωτεύουσα. Είδε και την 
Αθήνα μεταξύ άλλων και 
φυσικά ενθουσιάστηκε με 
όσα συνάντησε τόσο στα 
ελληνικά νησιά, όσο και 
στην Αθήνα.

Οι incognito διακοπές τoυ 
James Franco στην Ελλάδα

Ο
σ ο ι  έ -
χουν ζω-
άκια, θα 
ξέρουν α-

πό επισκέπτες στους 
κτηνιάτρους. Σίγου-
ρα όμως δεν θα έχουν 
βρεθεί μπροστά σε 
μια τέτοια σέξι παρου-
σία, όταν βρεθούν στο 
ιατρείο για την φροντί-
δα του ζώου τους.
Η Shauna Sex ton 
παλα ιό τ ε ρα  έκα ν ε 
φωτογραφήσεις σ το 
Playboy, πλεόν όμως 
δεν εργάζεται μόνο ως 
μοντέλο, αλλά είναι και 
βοηθός κτηνιάτρου!
Η 22χρονη έχει γνωστή 
μετά τη δημοσιοποίηση 
της σχέσης της με τον 
ηθοποιό Ben Aflfleck. 
Δηλώνει όμως πρώτα 
ιατρός και μετά μοντέλο. 

Διάσημη μάνα κολάζει με καυτό 
μαγιό σε κότερο

Διαζύγιο μέσω… instagram 
ο Σάντσες

Σ
το κλαμπ των εργένηδων επέ-
στρεψε ο Αλέξις Σάντσες με τον 
Χιλιανό επιθετικό της Γιουνά-
ιτεντ να ανακοινώνει από το 

instagram τον χωρισμό του με την 
Μάιτε Ροντρίγκες.
Το τελευταίο διάστημα στην Αγγλία 
γράφονταν φήμες που ήθελαν τον 
Αλέξις Σάντσες να έχει χωρίσει με 
την Μάιτε Ροντρίγκες μετά από χρό-
νια γάμου. Φήμες που αποδείχθη-
καν αληθινές, καθώς ο επιθετικός της 
Γιουνάιτεντ το επιβεβαίωσε τονίζο-

ντας στο instagram: «Σου εύχομαι τα 
καλύτερα του κόσμου. Ήταν όμορφο 
που σε γνώρισα και που μοιραστή-
καμε ωραίες στιγμές μαζί. Αποφασί-
σαμε ότι ο καθένας μας πρέπει να ακο-
λουθήσει ξεχωριστούς δρόμους για 
να αναζητήσουμε τα όνειρά μας.
Δεν το κάνω αυτό συνήθως, αλλά 
ζητάω σεβασμό από όλους αυτούς 
που μιλούν χωρίς να ξέρουν ότ ι 
κάνουν κακό, για αυτό πίσω από όλα 
βρίσκεται μια οικογένεια και παιδιά. 
Σεβασμός».

Αυτή είναι η πιο σέξι 
κτηνίατρος στον κόσμο!
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Ένας μικρός τόπος με μεγάλα, 
ρομαντικά ίσως, όνειρα έγινε το πρώτο 
«πράσινο» νησί της Μεσογείου.

Μ
ου αρέσουν τα τοπία της, μου α-
ρέσουν οι άνθρωποί της, αλλά 
περισσότερο απ’ όλα μου αρέσει 
η πολιτική της Τήλου. Κατ’ αρχάς 

απαγορεύεται το κυνήγι, κι αυτό το βρίσκω 
θαυμάσιο. Είναι το πρώτο μέρος στην Ευρώ-
πη όπου έγινε γάμος μεταξύ ομοφυλόφιλων. 
Μου αρέσει επίσης η περιβαλλοντική πολιτι-
κή της – είναι το πρώτο ενεργειακά αυτόνομο 
νησί, και μάλιστα από φέτος θα έχει τη δυνα-
τότητα να εξάγει το πλεόνασμα της ενέργειας». 
Σε λίγες λέξεις, ο John Duckworth συνοψίζει 
όλα αυτά που κάνουν την Τήλο μοναδική, ένα 
νησί με πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο ίδιος εί-
ναι διευθυντής βρετανικoύ φιλοζωικού οργα-
νισμού και βρέθηκε εδώ για διακοπές. Η κου-
βέντα μας ήταν σύντομη, κάτω από τη σκιά 
του μοναδικού δέντρου έξω από το εκκλησά-
κι του Αϊ-Γιάννη. Κάπως έτσι ήταν και το ταξί-
δι μας στην Τήλο, γεμάτο όμως γνωριμίες με 
αξιόλογους ανθρώπους με την ευκολία που 
υπόσχονται τα μικρά και παρεΐστικα νησιά. 
Ωραίες συζητήσεις, δυο βουτιές και κάτι λί-
γα ξενύχτια.
Στην Τήλο συμβαίνει το εξής πολύ ενδιαφέ-
ρον: Τα πρώτα οφέλη από την κοινωνική της 
πολιτική και την –εν δυνάμει– ενεργειακή της 
αυτονομία είναι η αύξηση του τουρισμού, 
ιδιαίτερα από το εξωτερικό. Δημοσιεύματα 
στη βρετανική Guardian, στη Le Monde, στο 
BBC και σε άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης την 
έχουν φέρει στο προσκήνιο. Φέτος τον Ιούνιο 
την επισκέφτηκαν από το Reuters Foundation 
και έχουν δείξει επίσης ενδιαφέρον από τον 
Οργανισμό Τουρισμού της Σουηδίας και το 
ταξιδιωτικό πρακτορείο Tui. Η απαγόρευση 
του κυνηγιού την κάνει ακόμα πιο αξιαγάπητη 
για τους φυσιολάτρες, όπως και η δυνατό-
τητα ελεύθερου κάμπινγκ, που σε πολλά άλλα 
νησιά έχει απαγορευτεί.
Αυτό που έχει ολοκληρωθεί αλλά μένει να λει-
τουργήσει στην πράξη, για να απογειωθεί ο 
οικολογικός χαρακτήρας της, είναι το υβρι-
δικό σύστημα ενέργειας. «Λέγεται “υβριδικό” 
γιατί είναι η πρώτη φορά που συνδυάζεται η 
αιολική με την ηλιακή ενέργεια και η αποθή-
κευσή τους σε μπαταρίες», εξηγεί ο μηχανολό-
γος Σπύρος Αλιφέρης. Τον συναντήσαμε δίπλα 
στο πάρκο με τα φωτοβολταϊκά που παρά-
γουν 160 kWh και μαζί με την ανεμογεννή-
τρια που παράγει άλλες 800 kWh και τις μπα-
ταρίες αρκούν για την αυτονομία του μικρού 
νησιού της Δωδεκανήσου. Μάλιστα εκτιμάται 
πως η ενέργεια που θα παράγεται σύντομα θα 
ξεπερνά τις ανάγκες του Τήλου –τουλάχιστον 
για κάποιους μήνες του χρόνου– και θα εξάγε-
ται μέσω της υποθαλάσσιας καλωδίωσης που 
τη συνδέει με την Κω. «Είναι πολύ συγκινητικό 
για μένα να βλέπω το έργο να μπαίνει στην 
τελική ευθεία της λειτουργίας του», συμπλη-
ρώνει ο κ. Αλιφέρης.
Η Τήλος ξεχωρίζει και για την κοινωνική της 
πολιτική στο θέμα της αντιμετώπισης του προ-
σφυγικού. Η μικρή της κοινωνία, με σημα-
ντική στήριξη από την UNESCO, έχει μονάδα 
εγκατάστασης προσφύγων, όπου ζουν 39 

άτομα, αυξάνοντας σε λογική κλίμακα τον 
πληθυσμό των 500 μόνιμων κατοίκων της. 
Προβλέπεται, μάλιστα, η ομαλή ένταξή τους, 
με πρωτοβουλίες όπως η δημιουργία τυροκο-
μείου, στο οποίο θα απασχοληθούν ντόπιοι 
αλλά και πρόσφυγες, προγράμματα βοηθητι-
κής διδασκαλίας για την καλύτερη ένταξη των 
Σύριων παιδιών στο σχολείο κ.ά.
Ταυτόχρονα, παραμένει πάντα το απομακρυ-
σμένο νησάκι των Δωδεκανήσων, που χρειά-
ζονται πολλές ώρες ταξίδι για να το γνωρίσεις. 
Όταν μπεις όμως σε αυτή τη διαδικασία, σε 
κατακτά αμέσως, με την απλότητα και την αμε-
σότητά της, το βαθύ μπλε του Αιγαίου να υπό-
σχεται απίθανες βουτιές, τη μυρωδιά από το 
θυμάρι, το θρούμπι και τη ρίγανη στις γυμνές 
πλαγιές της, αλλά και στις σαλάτες στα ταβερ-
νάκια της. Με τα κατσίκια που ξεπηδάνε ξαφ-
νικά σε κάθε πιθανή και απίθανη γωνιά της. 
Με τα σπάνια πουλιά, που μόνο ένα εκπαιδευ-
μένο μάτι καταφέρνει να δει.  

Χωριά, μουσεία, μονοπάτια, παρα-
λίες και μοναστήρια προς εξερεύ-
νηση
• Στην Τήλο τα πάντα είναι δίπλα σας. Μπο-
ρείτε να κάνετε ένα πρώτο μπάνιο στο λιμάνι 
της, τα Λιβάδια. Θα βρείτε μπροστά στη 
θάλασσα πολλά ενοικιαζόμενα δωμάτια και 
ανάμεσά τους ταβέρνες και τα 2-3 μπαρ. Στο 
ΙΝΟ (τηλ. 22460-44002) θα ακούσετε μου-
σική από τα ’80s και τα ’90s.
Ενημερωμένο μουσικά είναι το bar Mikro Kafe 
(τηλ. 22460-44182), ενώ το Μπότση λειτουρ-
γεί ανανεωμένο. Για καφέ ή τσιπουράκι, μας 
άρεσε το Ομόνοια (τηλ. 22460-44287), και για 
μαγειρευτά και ντόπιες σπεσιαλιτέ ο Κρητικός 
(τηλ. 22460-44077), στην πλατεία των Λιβα-
διών, όμως, υπάρχουν αρκετά ακόμα καφέ 
και snack bars για κάθε γούστο. Από εκεί ξεκι-
νάει η κεντρική οδική αρτηρία της Τήλου έως 
τα βόρεια. Διακλαδώσεις της οδηγούν στο 
Μικρό και στο Μεγάλο Χωριό, στις γνωστές 
παραλίες  Έριστος και Πλάκα, καταλήγοντας 
στη μονή Αγίου Παντελεήμονος.
 • Χρονολογικά, η γνωριμία σας με την Τήλο 
μπορεί να ξεκινήσει από τους προϊστορι-
κούς χρόνους, με μια επίσκεψη στο Μουσείο 

Νάνων Ελεφάντων, στο Μεγάλο Χωριό. Τα 
οστά τους βρέθηκαν στο Σπήλαιο Χαρκαδιό 
το 1971 από τον καθηγητή Παλαιοντολογίας 
και Γεωλογίας Νικόλαο Συμεωνίδη. Θεωρείται 
ότι οι ελέφαντες έζησαν στο νησί τα τελευταία 
50.000 χρόνια και εξαφανίστηκαν πριν από 
3.700 χρόνια.
Από τα ευρήματα υπολογίζεται ότι το ύψος 
τους ήταν μεταξύ 1,20 και 1,40 μ., ενώ ανά-
μεσα στα εκθέματα θα δείτε ακόμα και οστά 
από μωρό ελεφαντάκι. Το σπήλαιο Χαρκα-
διό είναι κλειστό προς το παρόν, αλλά είναι 
σε εξέλιξη η δημιουργία του νέου μουσείου, 
ακριβώς δίπλα, και σύντομα σπήλαιο και νέο 
μουσεία θα αποτελούν πόλο έλξης για ερευ-
νητές και επισκέπτες.
• Το Μεγάλο Χωριό με την αιγαιοπελαγί-
τικη αρχιτεκτονική του χτίστηκε στις αρχές 
του 19ου αιώνα – μέχρι τότε οι κάτοικοί του 
ζούσαν στο Κάστρο των Ιπποτών. Διατηρεί 
όλη την απλότητα του Αιγαίου. Τα σπίτια του 
είναι λευκοί κύβοι γύρω από στενά σοκά-
κια, με γαλάζια και μπλε παράθυρα. Γεράνια 
και μπουκαμβίλιες προσθέτουν λίγο ακόμα 
χρώμα. Δύο ταβέρνες, η εκκλησία του Ταξι-
άρχη να δεσπόζει κεντρικά και ένα δύο καφέ-
μπαρ γίνονται αφορμή για νέες γνωριμίες. 
Αν είστε τυχεροί στην ταβέρνα Κάστρο  (τηλ. 
22460-44232) θα βρείτε γεμιστό κατσικάκι 
με ρύζι και συκωτάκι στον ξυλόφουρνο, το 
παραδοσιακό φαγητό της Τήλου. Το μόνο που 
θέλει λίγη προσοχή είναι οι δύο διασταυρώ-
σεις στην είσοδο του χωριού. Προσοχή στις 
πινακίδες!
• Το Μικρό Χωριό, χτισμένο και αυτό στην 
ενδοχώρα της Τήλου, εγκαταλείφθηκε από 
τους κατοίκους του μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Μέχρι το 1955 είχε ερημώσει πλή-
ρως, και έτσι παραμένει. Κάθε καλοκαίρι 
ζωντανεύει τα βράδια, χάρη στο ένα και μονα-
δικό μπαρ του, που φωτίζει ακόμα και το εσω-
τερικό παλιών γκρεμισμένων σπιτιών γύρω 
του, δημιουργώντας μοναδική ατμόσφαιρα. 
Μένει ανοιχτό μέχρι το πρωί και γίνεται η 
αφορμή για να απολαύσει κανείς την ανατολή.
• Τα 54 χλμ. μονοπατιών της προσελκύουν 
κάθε χρόνο πεζοπόρους από διάφορες χώρες, 
όπως Γάλλους και κυρίως Σκανδιναβούς. Δεν 

είναι όλα σηματοδοτημένα, αλλά τα περισ-
σότερα –όπως αυτό που ξεκινάει από το 
εκκλησάκι του Αϊ-Γιάννη, στη βορειοανατο-
λική γυμνή πλαγιά της Τήλου, περνάει από τον 
εγκαταλελειμένο οικισμό στα Γερά και συνε-
χίζει προς το Ακρωτήρι Κούτσουμπας– βρί-
σκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Για όσους 
έχουν διάθεση για ολοήμερη πεζοπορία, η 
διαδρομή συνεχίζεται κυκλικά προς τα νότια.
Μια ανάβαση περίπου μισής ώρας, που θα 
σας αποζημιώσει με τη θέα, είναι αυτή στο 
Κάστρο των Ιπποτών. Προτιμήστε τις απογευ-
ματινές ώρες, όταν ο βράχος ρίχνει τη σκιά 
του στο μονοπάτι. Όλη η Τήλος είναι γεμάτη 
κατσίκια στις πλαγιές της, που δημιουργούν 
απίθανες εικόνες στο τοπίο, αλλά ταυτόχρονα 
προκαλούν κατολισθήσεις μικρών πετρωμά-
των στα μονοπάτια. Το φαινόμενο δεν είναι 
επικίνδυνο, αλλά έτσι εξηγούνται τα βουναλά-
κια από πέτρες που μπορεί ξαφνικά να συνα-
ντήσετε σε κάποιο μονοπάτι.
• Στο νησί υπάρχουν πολλές παρθένες παρα-
λίες – σε αυτές δεν φτάνουν αυτοκίνητα και 
μπορείτε να τις προσεγγίσετε μόνο περπα-
τώντας. Φορέστε καπελάκι και κατάλληλα 
παπούτσια και εξερευνήστε ακτές όπως τα 
Λεθρά με το ψιλό βότσαλο, το Λημενάρι, τον 
Άγιο Πέτρο κ.ά. Από τις υπόλοιπες, πιο γνω-
στές είναι η  Έριστος με τους ελεύθερους κατα-
σκηνωτές και η Πλάκα, στα βόρεια, με το υπέ-
ροχο μπλε χρώμα στα νερά της και λίγα φοι-
νικόδεντρα. Πίσω της ακριβώς βρίσκεται το 
περιφραγμένο πάρκο Τήλου. Για να πλησιά-
σετε τα πλουμιστά πτηνά, ανοίξτε τη συρμά-
τινη πόρτα και κινηθείτε διακριτικά ανάμεσά 
τους.
• Διανύοντας μια διαδρομή που περνά από 
απότομες γυμνές πλαγιές, αξίζει να φτάσετε 
έως τα βόρεια και να επισκεφτείτε το μονα-
στήρι του Αγίου Παντελεήμονος. Σύμφωνα 
με την επικρατέστερη άποψη, χτίστηκε τον 
14ο αιώνα, έχει οχυρωματικό χαρακτήρα και 
όμορφα βοτσαλωτά στις αυλές του. Παρατη-
ρήστε τα διακοσμητικά και τις αγιογραφίες 
του ναού, ειδικά τον τρούλο του.
Ίσως συναντήσετε και τον πατέρα Εμμα-
νουήλ, ο οποίος έχει αναλάβει τη φροντίδα 
της μονής.

Τήλος: η εναλλακτική
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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 2 μελιτζάνες τσακώνικες,κομμένες σε κύβους 2 - 3 εκ.
 ª 1 σκελίδα σκόρδου, λιωμένη
 ª 3 μέτριες ώριμες ντομάτες, τριμμένες
 ª 4 αυγά
 ª 1/4 κουτ. γλυκού κανέλα, σε σκόνη
 ª 1 κουτ. σούπας φρέσκα φύλλα βασιλικού, ψιλοκομμένα
 ª 50 ml ελαιόλαδο
 ª αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ª Σε ένα μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το λάδι και σοτάρουμε το σκόρδο με τις μελιτζά-

νες για 3 - 4 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να ροδίσουν. 
 ª Ρίχνουμε τις ντομάτες, το βασιλικό, αλατοπίπερο και την κανέλα και μαγειρεύουμε 

για 6 - 8 λεπτά, μέχρι να δέσει η σάλτσα. 
 ª Σπάμε τα αυγά μάτια, αλατοπιπερώνουμε και συνεχίζουμε το μαγείρεμα για άλλα 2 

λεπτά, μέχρι να σφίξει το ασπράδι και ο κρόκος να γίνει όπως μας αρέσει. 
 ª Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, με ένα κουτάλι περιχύνουμε με λίγη από τη 

σάλτσα τα αυγά. 
 ª Σερβίρουμε αμέσως και συνοδεύουμε με ζεστό, χωριάτικο ψωμί.

Άρωμα Κουζίνας
Μελιτζάνες σοτέ με αυγά 
μάτια, βασιλικό και κανέλα
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Γυναίκα: καλέ ποσα κομμάτια έφα-
γες από το παστίτσιο;;
Άντρας:τι;;; ήταν χωρισμένο σε κομ-
μάτια;;;

Ο μικρός δεν μπορούσε να κοιμηθεί 
μέχρι αργά την νύχτα.
Η μαμά του προσπαθεί να τον ηρε-
μήσει.
- Σώπα παιδάκι μου, όπου να ‘ναι 
θα ‘ρθει ο μπαμπάς και
θα μας πει ένα παραμύθι.
- Τι παραμύθι, μαμά;
- Πού ήταν μέχρι αυτή την ώρα!

Δύο φίλες συζητούν για μία τρίτη.
- Τα έμαθες; Η Κική έπαθε ένα ατύχημα που 
της παραμόρφωσε τελείως το πρόσωπο!
- Α, την καημένη!
- Έπεσε όμως σε έναν καλό πλαστικό χει-
ρουργό, που υπόσχεται να της το κάνει 
όπως ακριβώς ήταν.
- Ααα, τη δυστυχισμένη!

Κάποιος γεράκος μπαίνει μέσα σ ένα 
υπερπλήρες λεωφορείο και κανείς
δεν του δίνει τη θέση του. Το λεωφορείο 
κουνάει και γέρνει πότε απ τη μια και 
πότε απ την άλλη και το μπαστούνι του 
γέρου γλιστράει στο πάτωμα κι ο γερά-

κος σωριάζεται κάτω. Σηκώνεται, ανασυ-
γκροτείται και ένα παιδάκι του λέει:
- Αν βάλετε ένα λάστιχο στην άκρη του 
μπαστουνιού σας, δε θα γλιστράει πλέον 
και δε θα πέφτετε.
Και ο γέρος του απαντάει:
- Ε, λοιπόν, ξέρεις κάτι; Αν ο μπαμπάς 
σου είχε κάνει το ίδιο πριν από περίπου 
7 χρόνια, εγώ θα είχα θέση στο λεωφο-
ρείο τώρα!

Πρώτη μέρα στο κολλέγιο και καλεί ο 
καθηγητής-πρόεδρος
όλους τους φοιτητές για να τους μιλήσει 
για τους κανονισμούς:
-Η εστία των γυναικών είναι μόνο για τις 
γυναίκες
και η εστία των αντρών είναι μόνο για 
τους άντρες.
Όποιος συλληφθεί να παραβιάζει αυτόν 
τον κανόνα θα πληρώσει
πρόστιμο την πρώτη φορά 20 δολάρια.
Όποιος συλληφθεί να παραβιάζει αυτόν 
τον κανόνα θα πληρώσει
πρόστιμο την δεύτερη φορά 60 δολάρια.
Όποιος συλληφθεί να παραβιάζει αυτόν 
τον κανόνα θα πληρώσει
πρόστιμο την τρίτη φορά 180 δολάρια.
Έχετε μήπως καμμιά απορία ;
Οπότε ακούγεται ένας φοιτητής από το 
βάθος:
-Πόσο κοστίζει μια κάρτα διαρκείας ; 

FUN

ΚΡΙΟΣ
Να είστε προσεκτικοί στις συναλλαγές σας 
και να αποφύγετε κάθε βεβιασμένη από-
φαση, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν αγορές. 
Όποιος υπερεκτιμά τις δυνατότητές του βγαί-
νει χαμένος. Προσέξτε λοιπόν και μην ακο-
λουθείτε τον ίδιο λανθασμένο δρόμο. Απο-
φάσεις που λαμβάνονται σε στιγμές άγχους 
ή μελαγχολίας θα αποδειχθούν εσφαλμένες. 
Πρέπει να εφαρμόσετε ένα πρόγραμμα που 
θα σας βοηθήσει να αντεπεξέλθετε με άνεση 
στις υποχρεώσεις και στα έξοδά σας.

ΤΑΥΡΟΣ
Ακολουθήστε πρώτα τη διαίσθησή σας και 
μετά τη λογική σας. Έτσι θα μπορέσετε να 
πάρετε τις σωστές πρωτοβουλίες την κατάλ-
ληλη στιγμή και να κάνετε καλές επιλογές. Στα 
οικονομικά σας πολλές δοσοληψίες θα είναι 
μυστικές αλλά να ξέρετε πως αυτή η τακτική 
σας κινδυνεύει να ανακαλυφθεί. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Οι διαφωνίες με κάποιο δικό σας πρόσωπο 
με τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών 
σας είναι αναμενόμενες. Χρησιμοποιήστε τη 
λογική σας για να αντεπεξέλθετε στα καθη-
μερινά σας προβλήματα χωρίς ωστόσο να 
υποβαθμίζετε τον ρόλο της διαίσθησής σας. 
Κάποιες αναμνήσεις από το παρελθόν έρχο-
νται κινηματογραφικά στη μνήμη σας θέλο-
ντας να σας υπενθυμίσουν αντίστοιχες 
αποφάσεις που έχετε ήδη πάρει 
στον τομέα της δουλειάς σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αν η ατμόσφαιρα 
στο στενό οικογενει-
ακό σας περιβάλλον 
σας φαίνεται κάπως 
βαριά, την αιτία θα 
πρέπει να την αναζητή-
σετε σε αυτό που εσείς 
εκπέμπετε στους άλλους. 
Εξακολουθείτε να αγχώνε-
στε για οικονομικά και περιου-
σιακά θέματα αλλά το άγχος σας αυτό δεν 
θα λύσει κανένα από τα προβλήματά σας. 

ΛΕΩΝ
Η περίοδος αυτή είναι γεμάτη προκλήσεις 
και σας υποχρεώνει να προσαρμοστείτε σε 
έναν νέο τρόπο ζωής που όμως δεν είναι 
ούτε εύκολος ούτε ευχάριστος πάντα. Αυτή 
είναι η μόνη λύση για τα συμφέροντά σας 
και θα το συνηθίσετε. Στο μεταξύ, πληθαί-
νουν οι επαγγελματικές εξελίξεις, οι οποίες 
σας οδηγούν σε καταστάσεις περισσότερο 
υπεύθυνες και λιγότερο δύσκολες για τον 
χαρακτήρα σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Κάθε είδους διασκέδαση ευνοείται από 
την εποχή αυτή και είναι σαφές το μήνυμα 
ότι θα πρέπει να το ρίξετε λίγο έξω. Καθώς 
φαίνεται θα έρθετε σε αντίθεση με τον 
εαυτό σας και θα πρέπει να αναπροσαρ-
μόσετε τους στόχους σας. Αποφύγετε κάθε 
εσπευσμένη ενέργεια στη δουλειά σας. 
Η αυτοπεποίθηση θα σας βοηθήσει να 
εκφράσετε τα συναισθήματά σας ανοιχτά 
προς τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει.

ΖΥΓΟΣ
Γνωριμίες και ταξίδια έχετε στα σχέδιά 
σας.  Κρατήστε την ψυχραιμία σας όμως 
αν όλα δεν πάνε έτσι ακριβώς όπως τα 
έχετε σχεδιάσει.  Μην εκνευρίζεστε… και 
σύντομα θα φτιάξουν τα πράγματα.  Βρε-
θείτε με ανθρώπους που σας φτιάχνουν 
τη διάθεση και πάψτε να ανησυχείτε για 
αυτούς που τελικά δεν αξίζουν την προ-
σοχή σας. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Ανάμεικτη εικόνα. Κέρδη αλλά και καθυ-
στερήσεις. Αν αποφασίσετε εσείς για το 
δικό σας καλό, ίσως καταφέρετε να κινητο-
ποιηθείτε. Η υπομονή σας εξαντλείται γιατί 
επιμένετε να θεωρείτε ότι αξίζουν τον κόπο 
ευκαιρίες και πρόσωπα που δεν σας έχουν 
πάει πουθενά. Ίσως πρέπει να αναζητήσετε 
άλλο μονοπάτι.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Μην φορτίζετε την ατμόσφαιρα με κρί-
σεις και επικρίσεις γιατί πολλοί είναι 
αυτοί οι «φίλοι» που σας περιμένουν στη 
γωνία, να υποπέσετε σε σφάλματα. Πρέ-
πει να πάρετε την κατάσταση στα χέρια 
σας. Πολλές οι προσφορές ευκαιριών 
στην εργασία σας. Το θέμα είναι ότι είστε 
μπερδεμένοι και προβληματισμένοι και 
με την τάση να ξανακάνετε τα ίδια λάθη.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Μπορεί να σας στεναχωρή-

σει η συμπεριφορά ενός 
φιλικού ατόμου. Επί-
σης, τα χρήματα που 
ξοδεύετε σήμερα, για 
μια κοινωνική υπο-
χρέωσή σας, μάλ-
λον… δεν πιάνουν 

τόπο. Μην αποθαρρύ-
νεστε από δυσκολίες και 

εμπόδια και συνεχίστε τις 
προσπάθειές σας, για ορι-

στική επίλυση των επαγγελματι-
κών και οικογενειακών σας προβλημάτων. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Να είστε σίγουροι ότι θα προκύψουν 
πολλές καταστάσεις που θα ξυπνήσουν 
τη δημιουργικότητά σας. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει από κοινωνική πλευρά το 
διάστημα αυτό. Όσο κι αν η ατμόσφαιρα 
είναι σαφώς ηλεκτρισμένη, εσείς μπο-
ρείτε να διορθώσετε τις καταστάσεις και 
να διατηρήσετε τις βασικές ισορροπίες. 
Οικονομικά τα πράγματα σας προβλημα-
τίζουν κι αυτό οφείλεται εν μέρει σε δική 
σας έλλειψη πρόνοιας αλλά και στην τάση 
σας να δημιουργείτε ταυτόχρονα πολλά 
μέτωπα.

ΙΧΘΕΙΣ
Αυτή την εποχή πρέπει να έχετε τις κεραίες 
σας ανοιχτές. Τελειώνουν και οι περίερ-
γες και άτοπες διαφορές σας με πάρα 
πολύ κόσμο. Τελειώνουν γιατί εσείς δεν 
έχετε άλλη υπομονή να ασχοληθείτε και 
γιατί ξαναβρήκατε κάτι από το γνωστό σας 
παλιό στιλ που δεν αφήνει και πολλά περι-
θώρια.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Ηταν το 1939 όταν οι 
διαβάτες της οδού Μαιζώνος, 
στην Πάτρα, αντίκριζαν 
εντυπωσιασμένοι το 
ολοκαίνουργιο κτίριο του 
τυπογραφείου (λιθογραφείο/
κυτιοποιείο) της οικογένειας 
Διακίδη, ιδιοκτησίας του 
Θεμιστοκλή Διακίδη, 
ευεργέτη και ολυμπιονίκη 
στο άλμα εις ύψος στη 
Μεσολυμπιάδα της Αθήνας το 
1906.

Π
έρασαν τα χρόνια, η α-
χαϊκή πρωτεύουσα έζη-
σε περιόδους ακμής αλ-
λά και μαρασμού και οι 

αλλαγές στην κοινωνική και την οι-
κονομική ζωή, καθώς και στην αν-
θρωπογεωγραφία της, αποτυπώ-
θηκαν σε κάθε γωνιά της, σε δρό-
μους και οικοδομήματα. Οι μηχα-
νές στο τυπογραφείο του Διακίδη 
σταμάτησαν να δουλεύουν το 1975 
και το κτίριο, έξοχο κάποτε δείγμα 
βιομηχανικής αρχιτεκτονικής του 
Μεσοπολέμου, άρχισε να ρημάζει. 
Μέχρι το 2000, που μετατράπηκε 
για πρώτη φορά σε θεατρική σκηνή 
από τη δραστήρια θεατρική ομά-
δα «Βιομηχανική» του Φάνη Δίπλα 
και –ως θέατρο «Λιθογραφείον» 
πλέον– έγινε σημείο αναφοράς στο 
καλλιτεχνικό γίγνεσθαι της πόλης.
Φέτος, το «Λιθογραφείον» γυρί-
ζει ακόμα μία σελίδα στην πολυ-
κύμαντη ιστορία του: πέρασε στα 
χέρια της ηθοποιού, σκηνοθέτιδος 

και ενδυματολόγου Ελένης Καρα-
μούζη και εξελίσσεται σε ανοικτό 
πολυχώρο τέχνης. Με σύγχρονη, 
νεανική ματιά. Σε συνεχή διά-
λογο με την πόλη του, την Αθήνα, 
την Ελλάδα αλλά και τον υπόλοιπο 
κόσμο. Και με στόχο το τοπικό να 
γίνεται παγκόσμιο και το παγκό-
σμιο να γίνεται προσωπικό. Ολα 
αυτά μέσα από μετακλήσεις και 
νέες παραγωγές, παραστάσεις θεά-
τρου και χορού, εκθέσεις, σεμινά-
ρια, κινηματογραφικές προβολές, 
θέατρο για εφήβους και παιδιά, 
συναυλίες και εικαστικές εγκατα-
στάσεις.
«Οταν αποφοίτησα από τη δρα-
ματική σχολή, ονειρευόμουν να 

γυρίσω κάποτε στην Πάτρα και να 
φτιάξω έναν δικό μου χώρο», λέει 
η Ελένη Καραμούζη. Κι ένιωσε πως 
ήρθε η κατάλληλη στιγμή. Από τη 
μια, γιατί αισθάνθηκε έτοιμη να 
προσφέρει στα πολιτιστικά δρώ-
μενα της γενέτειράς της κι από την 
άλλη γιατί φιλοδοξεί να... διαιωνί-
σει την αύρα αυτού του ιστορικού 
χώρου.
Οι αλλαγές στο κτίριο είναι μεγά-
λες. Τα όρια μεταξύ σκηνής και 
πλατείας καταργούνται. Το «Λιθο-
γραφείον» (που έχει συνολικό 
εμβαδόν 600 τ.μ.) διαμορφώνεται 
έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενεί 
ποικίλες εκδηλώσεις. Ο τεχνολο-
γικός εξοπλισμός αναβαθμίζεται. 

Το φουαγιέ θα μένει πάντα ανοι-
κτό λειτουργώντας ως αναγνωστή-
ριο-ησυχαστήριο, προσφέροντας 
καφέ, κρασί και σνακ και φιλο-
δοξώντας να γίνει στέκι. Μεγάλο 
όμως είναι και το κόστος αυτής της 
«μεταμόρφωσης». Και το επωμί-
ζεται μόνη της η Ελένη. Φοβήθηκε 
το ρίσκο; «Φυσικά. Ηταν μια απο-
λύτως συνειδητή απόφαση. Αλλά 
η επιθυμία μου να δημιουργήσω 
έναν πυρήνα καλλιτεχνικής δημι-
ουργίας ήταν τόσο δυνατή, που 
νίκησε τον φόβο», απαντά η ίδια. 
Το αναλυτικό πρόγραμμα για τη 
σεζόν 2018-2019 θα ανακοινωθεί 
στις 24 Σεπτεμβρίου με ένα ανοι-
κτό πάρτι.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θ
α μπορούσε κανείς να φανταστεί 
τη σύγχρονη Ιστορία της Ελλά-
δας χωρίς να αναφερθεί στο κε-
φάλαιο της επιβατηγού ναυτιλί-

ας; Και αν ήθελε να πιάσει το νήμα της εκ-
κίνησης αυτής της ενδιαφέρουσας πορείας 
που εξελίσσεται μέχρι και σήμερα, από πού 
θα έπρεπε να ξεκινήσει; Μια έκθεση στην 
έπαυλη Τσιροπινά στη Δελαγράτσια της Σύ-
ρας φωτίζει αυτήν τη ζωτικής σημασίας θα-
λάσσια διασύνδεση που αιμοδότησε την α-
νάπτυξη της χώρας.
Ιθύνων νους της παρουσίασης αυτής, ο 
μελετητής της ναυτιλίας Γιώργος Φουστά-
νος, γόνος δύο εφοπλιστικών οικογενειών 
από τη Σύρο και την Ανδρο. Εχοντας βιωμα-
τική σχέση με τα πλοία και την ιστορία τους, 
έχει συγκεντρώσει εδώ και χρόνια σπάνιο 
αρχειακό υλικό. Μέσα από τη «δεξαμενή» 
αυτή αντλεί χρήσιμα στοιχεία και εικόνες 
για να φτιάξει κομψές εκδόσεις και κατα-
τοπιστικές εκθέσεις σχετικές με την ισχυρή 
παρουσία των Ελλήνων στη θάλασσα από 
την απελευθέρωση και μετά.
Δεν είναι μόνον η συριανή καταγωγή του 

Φουστάνου που δικαιολογεί τη διοργάνωση 
αυτού του αφιερώματος στο νησί, αλλά και 
κάτι ακόμα: Η Ελληνική Ατμοπλοΐα Ερμου-
πόλεως, όπως ονομάστηκε η κρατική εται-
ρεία που διαχειριζόταν τα πλοία αυτά από 
τα μέσα του 19ου αιώνα, αποτέλεσε την 
πρώτη οργανωμένη προσπάθεια της χώρας 
να αποκτήσει τη δική της συγκροτημένη 
ακτοπλοϊκή υποδομή με νεότευκτα σκάφη. 

Πέρα από τη σύνδεση της ηπειρωτικής και 
της νησιωτικής Ελλάδας, δημιούργησε διαύ-
λους επικοινωνίας με γειτονικά κέντρα της 
αλλοδαπής, όπου υπήρχαν εγκατεστημέ-
νοι πολλοί Ελληνες. Παρά τις αθρόες επιδο-
τήσεις και τη μονοπωλιακή της διάσταση, 
η εταιρεία πτώχευσε το 1892. Ωστόσο, η 
δυσμενής αυτή εξέλιξη δεν λειτούργησε 
αρνητικά στη μετέπειτα πορεία του κλάδου.

Eκθεση για 
τον Γιάννη 
Τσεκλένη στο 
«Φουγάρο» 
του Ναυπλίου

Σ
χεδίασ ε  ε νδύμα τ α 
και υφάσματα. Μεγα-
λούργησε στη μόδα. 
Σ χεδίασε όμως και 

αεροπλάνα, λεωφορεία, τρό-
λεϊ, αν τ ικείμενα, σπίτ ια. Ο 
Γιάννης Τσεκλένης είναι μια 
τόσο ιδιαίτερη περίπτωση 
για τα ελληνικά δεδομένα, 
που όμοιά της δεν θα βρεις. 
Από τους συμπατριώτες μας 
που διακρίθηκαν με το σπαθί 
τους στο διεθνές στερέωμα, 
έχει μια πορεία αξιοθαύμα-
στη για μια σειρά λόγους που 
δεν είναι μόνο επαγγελματι-
κοί. Ανθρωπος θαρραλέος, 
ακέραιος, ανθεκτικός, ξεπέ-
ρασε στη ζωή του κάθε λογής 
εμπόδια. Στάθηκε όρθιος και 
παρέμεινε ακάματα παραγω-
γικός.
Ο χώρος ζωής και τέ χνης 
«Φουγάρο» σ το Ναύπλιο 
σε συνεργασία με το Πελο-
πον νησ ιακό Λαογραφικό 
Ιδρυμα (ΠΛ Ι )  παρουσ ιά -
ζει μια μεγάλη αναδρομική 
έκθεση αφιερωμένη σ τον 
Ελληνα δημιουργό. Το αφιέ-
ρωμα θα διαρκέσει από τις 7 
Οκτωβρίου έως τις 25 Νοεμ-
βρίου και εστιάζει στο έργο 
του σχεδιαστή μέσα από συλ-
λογές ρούχων και υφασμά-
των του. Η εκκίνηση γ ίνε-
ται το 1965 –όταν λανσάρει 
την πρώτη του συλλογή– και 
καταλήγει σ το 1991 με την 
ορισ τ ική του αποχώρηση 
από τον κόσμο της μόδας. 
Τα εκθέματα προέρχον ται 
από δύο μεγάλες δωρεές του 
δημιουργού προς το Πελο-
πον νησ ιακό Λαογραφικό 
Ιδρυμα το 1997 και το 2009, 
οι οποίες εμπλούτ ισαν τ ις 
συλλογές του Ιδρύματος με 
685 ενδύματα και 978 σχέ-
δια και μακέτες. Συνολικά, 
θα δούμε εβδομήντα πέντε 
δημιουργίες.

H νέα ζωή του «Λιθογραφείου»

Μια έκθεση στη Σύρo μάς κάνει «επιβάτες» στο 
κατάστρωμα της Ιστορίας
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Σ
τις κλήσεις της Εθνικής δεν βρίσκεται ο κί-
περ Οδυσσέας Βλαχοδήμος (ο οποίος πά-
ντως έχει χριστεί διεθνής με τις ελπίδες της 
Γερμανίας), που έκανε εκπληκτική εμφάνι-

ση στην Τούμπα, στην πρόκριση της Μπενφίκα επί 
του ΠΑΟΚ ενώ δεν υπολογίζονται και οι τραυματί-
ες Ρέτσος, Σταφυλίδης και Παπαδόπουλος. Η ενη-
μέρωση για τις κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας έχει 
ως εξής:
 Σε είκοσι τρεις ποδοσφαιριστές απηύθυνε πρό-
σκληση ο κ. Σκίμπε επ’ ευκαιρία της έναρξης των 
αγωνιστικών δραστηριοτήτων της Εθνικής Ομάδας 
στη νέα διοργάνωση της UEFA, το Nations League, η 
πρώτη φάση του οποίου αρχίζει σε λίγες ημέ-
ρες και θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο!
 Το αγωνιστικό ταξίδι του αντιπροσω-
πευτικού συγκροτήματος στο UEFA 
Nations League αρχίζει το Σάββατο 8 
Σεπτεμβρίου από το Ταλίν και συγκε-
κριμένα από το Le Coq Arena, όπου 
φιλοξενήθηκε το UEFA Super Cup 
2018 Ρεάλ Μαδρίτης-Ατλέτικο Μαδρί-
της. Θα συνεχιστεί την Τρίτη 11 Σεπτεμ-
βρίου στο Ferencvaros Stadion της Βουδαπέ-
στης, στον δεύτερο και τελευταίο αγώνα μέσα στον 
Σεπτέμβριο για την Εθνική Ομάδα, ο οποίος θα διε-
ξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας 
της έδρας της Ουγγαρίας.
 Αναλυτικά το αγωνιστικό πρόγραμμα της Εθνικής, 
που συμμετέχει στους αγώνες του 2ου γκρουπ της 
League C.

 ª 08/09/2018, 21:45 Εσθονία - Ελλάδα
 ª 11/09/2018, 21:45 Ουγγαρία - Ελλάδα
 ª 12/10/2018, 21:45 Ελλάδα - Ουγγαρία
 ª 15/10/2018, 21:45 Φινλανδία - Ελλάδα
 ª 15/11/2018, 21:45 Ελλάδα - Φινλανδία
 ª 18/11/2018, 21:45 Ελλάδα - Εσθονία

Οι παίκτες που κλήθηκαν από τον κ. Σκίμπε είναι 
οι εξής:
Καρνέζης, Μπάρκας, Γιαννιώτης, Μπακάκης, Τορο-
σίδης, Μανωλάς, Παπασταθόπουλος, Οικονόμου, 
Τζαβέλλας, Λυκογιάννης, Γιαννούλης, Ζέκα, Κουρ-
μπέλης, Τζιόλης, Μπουχαλάκης, Φορτούνης, Πέλ-
κας, Χριστοδουλόπουλος, Μάνταλος, Μπακασέτας, 
Τάσος Δώνης, Μήτρογλου, Κουλούρης.

Μανωλάς: «Δεν είμαστε Βραζιλία, είμα-
στε Ελλάδα»
Μεγάλη συνέντευξη  στο ESPN παραχώρησε ο 
Κώστας Μανωλάς, με αφορμή την περιοδεία  της 
Ρόμα στις ΗΠΑ, που ολοκληρώνεται τα ξημερώ-
ματα με την φιλική αναμέτρηση με την Ρεάλ Μαδρί-
της.
Ο Ελληνας διεθνής αμυντικός, μίλησε για την 
Ελλάδα και το Euro 2020, την Ρόμα, την Ρεάλ 
Μαδρίτης, την Γιουβέντους και τον Κριστιάνο 
Ρονάλντο, τις σκέψεις του για το μέλλον.
 «Είναι μεγάλη πρόκληση να παίξουμε με ομάδες 
όπως η Μπαρτσελόνα και η Τότεναμ. Στο πρώτο 

παιχνίδι, δεν παίξαμε τόσο καλά. Στο δεύ-
τερο παιχνίδι, παίξαμε ένα πολύ καλύ-

τερο παιχνίδι. Σημειώσαμε τέσσερα 
γκολ, αλλά πρέπει να προσπαθή-
σουμε να παίξουμε καλύτερα. Στο 
τέλος της περιόδου προετοιμασίας, 
νομίζω ότι θα είμαστε σε κατάσταση 
που θα θέλαμε. Η Ρεάλ Μαδρίτης 

είναι η μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο. 
Κάθε παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης είναι 

ένα σκληρό παιχνίδι. Πρέπει να κάνουμε τη 
δουλειά μας. Είναι φιλικό, αλλά πρέπει να δίνουμε 
ό,τι καλύτερο μπορούμε στον αγωνιστικό χώρο. 
Σίγουρα  όταν ταξιδεύεις τρεις με τέσσερις ώρες, 
την επόμενη μέρα βλέπεις ότι τα πόδια σου δεν 
βρίσκονται σε άριστη κατάσταση», είπε ο Μανω-
λάς.
 Στη συνέχεια ο Κώστας Μανωλάς μίλησε για την 
εθνική Ελλάδας: «Δεν ήμασταν στις δύο τελευταίες 
μεγάλες διοργανώσεις και νομίζω ότι αυτά τα δύο 
χρόνια πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε. 
Ελπίζω να είμαστε στο Euro 2020 Πρέπει να προ-
σπαθήσουμε σκληρά. Δεν είμαστε Βραζιλία. Είμα-
στε η Ελλάδα. Πρέπει να δώσουμε 100 τοις εκατό, 
και ελπίζω ότι όλα θα είναι καλά», τόνισε.
 «Στην Ρώμη είμαι πολύ καλά.  Εάν δεν ήμουν άνε-
τος, δεν θα ήμουν εδώ επειδή μου αρέσει η Ρόμα. 
Μου αρέσει η ζωή μου στη Ρώμη. Και στην οικο-
γένειά μου. Θα μείνω. Θέλω να κερδίσω κάτι. Μου 
αρέσει να κερδίζω. Προσπαθώ να κερδίσω έναν 
τίτλο. Δεν είναι εύκολο, αλλά θα προσπαθήσω 
σκληρά».

SPORTSNEWS

Ο Μίκαελ Σκίμπε ανακοίνωσε την αποστολή της Εθνικής για τα εκτός έδρας ματς του Nations 
League με Εσθονία και Ουγγαρία. Στο ρόστερ ο Κουλούρης που ξεκίνησε εντυπωσιακά το 
πρωτάθλημα, ενώ ο Γερμανός δεν υπολογίζει τους τραυματίες Ρέτσο, Σταφυλίδη και Παπαδόπουλο

Οι κλήσεις του Σκίμπε για 
το Nations League

Εκδικάστηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Διαιτητικό Δικαστήριο της 
ΕΠΟ η προσφυγή της Super League προς την Ομοσπονδία για την φετινή 
προκήρυξη! Τι είπαν οι δύο πλευρές. Περιθώριο για υπομνήματα μέχρι 
την Παρασκευή.

Αναμφίβολα είναι κάτι πρωτοφανές. Κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ. Η Super 
League κατά της ΕΠΟ σε Όργανο της Ομοσπονδίας! Με ότι αυτό συνεπάγεται 
καθώς είναι δύσκολο το Δαιτητικό της ΕΠΟ να βγάλει απόφαση κατά της ίδιας 
της Ομοσπονδίας. Το απόγευμα της Τετάρτης έγινε - όπως αναμενόταν - η εκδί-
καση του Διαιτητικού όπου είχε προσφύγει η Super League ζητώντας να ισχύ-
σει η δική της προκήρυξη και όχι της ΕΠΟ. Η Λίγκα έχει περάσει το 3-1 (σ.σ. τρεις 
πέφτουν και ένας ανεβαίνει) και η ΕΠΟ αποφάσισε 3-1 με μπαράζ για τον 13ο της 
Super League με τον 2ο της Football League για ένα έξτρα... εισιτήριο ανόδου.
 Οι εκπρόσωποι της Super League στην διαδικασία τόνισαν με κάθε τρόπο πως 
πρόκειται για «αυθαιρεσία της ΕΠΟ και ζητάμε αλλαγή προκήρυξης. Υπήρχε 
μία προκήρυξη, η δική μας και η ΕΠΟ δεν είχε κανέναν λόγο να λειτουργή-
σει έτσι. Δεν υπήρχε λόγος να γίνει κάτι το διαφορετικό». Από την Λίγκα - την 
οποία εκπροσωπούσε και ο Βασίλης Γκαγκάτσης - διαβάστηκε και το κείμενο 
της προσφυγής. Η πλευρά της Super League υποστήριξε ακόμα ότι η απόφαση 
της Ομοσπονδίας είναι «πραξικοπηματική», επειδή ελήφθη 24 ώρες πριν την 
έναρξη του πρωταθλήματος και ενώ τόνισε ότι η προκήρυξή της έπρεπε να 
γίνει δεκτή, καθώς η Football League είχε καταθέσει σχέδιο προκήρυξης και 
όχι προκήρυξη.
Η ΕΠΟ από μέρους της συνεχίζει να ξεκαθαρίζει πως είναι η πλέον αρμόδια για 
τέτοια ζητήματα. «Υπάρχουν αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται και η ΕΠΟ 
είναι το ανώτατο ποδοσφαιρικό Όργανο», ήταν ένα σχετικό της σχόλιο. Η ΕΠΟ 
ανέφερε ακόμα ότι η καθυστέρηση της έγκρισης της προκήρυξης της Super 
League οφείλεται σε αιτήματα αναβολών της ίδιας της Διοργανώτριας Αρχής 
του πρωταθλήματος και ενώ επεσήμανε ότι η Football League έχει καταθέσει 
την προκήρυξή της από τις 02/08. Στις δύο πλευρές δόθηκε περιθώριο για υπό-
μνημα μέχρι την Παρασκευή και φαίνεται πως η απόφαση θα βγει την άλλη 
εβδομάδα. Βέβαια να τονίσουμε ξανά πως είναι δύσκολο ένα Όργανο της ΕΠΟ 
να βγάλει απόφαση σε βάρος της αλλά και πως ακόμα και βάση κανονιστικού 
πλαισίου είναι δύσκολο να δικαιωθεί η Super League.
 Ο νομικός σύμβουλος της Λίγκας, Γιάννης Οικονομάκης, ήταν ο ένας εκ των 
εκπροσώπων της που μίλησε. Στάθηκε στο ότι υπήρχε μία άτυπη συμφωνία 
ΕΠΟ, Super League και Υφυπουργείου για το 3-1. Επίσης επισήμανε: «Η ΕΠΟ 
δικαιούται να κάνει μόνο έλεγχο νομιμότητας στις προκηρύξεις και όχι έλεγχο 
σκοπιμότητας. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου που συνεδρίασε 
μια μέρα πριν, στις 23 Αυγούστου, δεν εξέτασε καμία άλλη πρόταση προκήρυ-
ξης, πέραν αυτής της Super League την οποία και ενέκρινε. Και η ΕΠΟ ήρθε και 
άλλαξε μετά την προκήρυξή μας. Παρανόμως έλαβε αυτή την απόφαση. Εμείς, 
αν το ξέραμε ότι θα γινόταν αυτό, μπορεί να μην πηγαίναμε σε μείωση των ομά-
δων σε 14 και να μέναμε 16. Και να θέλαμε, πάντως, να αλλάξουμε την προκή-
ρυξη, δεν γινόταν, διότι δεν προλαβαίναμε να συγκαλέσουμε Γενική Συνέλευση, 
αφού το πρωτάθλημα άρχιζε την επόμενη μέρα».
 Ο κ. Οικονομάκης υπογράμμισε ακόμα ότι «υπάρχει μια προβληματική διά-
ταξη στον Κανονισμό ότι δεν προσβάλλονται πουθενά οι αποφάσεις της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Στα τακτικά δικαστήρια απαγορεύεται να πάμε. 
Υπάρχουν ποινές αν προσφύγουμε. Άρα που μπορούμε να προσβάλλουμε 
τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ; Υπάρχει σωματείο στην 
Ελλάδα του οποίου οι αποφάσεις του Δ.Σ. δεν προσβάλλονται πουθενά; Δεν 
υπάρχει αυτό. Μάλιστα, υπάρχει και δεδικασμένο όπου έχετε ακυρώσει από-
φαση της ΕΠΟ και θα σας το προσκομίσουμε».

Super League: Αυθαιρεσία και 
πραξικοπηματική απόφαση της ΕΠΟ

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Μ
όνο οι υπογραφές απομέ-
νουν προκειμένου ο Πανα-
θηναϊκός να αλλάξει χέρια 
και από τον Γιάννη Αλαφού-

ζο να βρεθεί στον Παϊρότζ Πιεμπογκσάντ.
Στην τελική ευθεία βρίσκονται στον Πανα-
θηναϊκό αναφορικά με την αλλαγή στο 
ιδιοκτησιακό. Όπως αναφέρει ο σημερι-
νός Τύπος, οι Γιάννης Αλαφούζος και Παϊ-
ρότζ Πιεμπονγκσάντ έδωσαν χθες τα χέρια 
και το μόνο που μένει είναι να... πέσουν 
οι υπογραφές και να δοθεί η κοινή συνέ-
ντευξη Τύπου.
Ο Ταϊλανδός θα βάλει 10 εκα-
τομμύρια ευρώ στην ΑΜΚ, 
η οποία θα ανοίξει σ τις 
21/9 και στην συνέχεια και 
συγκεκριμένα μετά από 
τρεις μήνες θα μπουν άλλα 
10 εκατομμύρια ευρώ τα 
οποία θα καλύψουν τα χρέη 
και τις ανάγκες της ομάδας. 
Όσον αφορά τον Γιάννη Αλαφούζο 
θα κρατήσει ένα ποσοστό το οποίο 
ωστόσο συνεχώς θα μειώνεται.

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε 
τον Μακέντα (vids)
Ήταν το απόλυτο φαβορί. Ειδικά από την 
στιγμή που οι προσπάθειες του Νίκου 
Νταμπίζα για μία καλύτερη περίπτωση 
επιθετικού δεν προχώρησαν(Σίγκθορσον, 
Σακχό, Τοϊβόνεν, Ολανάρε) ο Φεντερίκο 
Μακέντα έπαιζε σχεδόν μόνος του για την 
κορυφή της επίθεσης του Παναθηναϊκού!
Οι «πράσινοι» το βράδυ της Δευτέρας 
ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ιταλού 
επιθετικού για τα επόμενα τρία χρόνια ενώ 
ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται από το πρωί 
στην Αθήνα.
Ο Μακέντα αγωνίστηκε τα προηγούμενα 
χρόνια στην Serie B με την Νοβάρα, έχο-
ντας 51 παιχνίδια και 10 γκολ.
Ο Μακέντα γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου 
1991 στη Ρώμη. Στην ιταλική πρωτεύουσα 
εντάχθηκε στην ακαδημία της Λάτσιο αλλά 
πολύ γρήγορα το ταλέντο του ξεχώρισε 
και ήταν αδύνατο να παραμείνει στα ιτα-
λικά σύνορα. Στα 16 του χρόνια είχε εντο-
πιστεί από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και 
με ταχύτατες κινήσεις ο σερ Άλεξ Φέρ-
γκιουσον τον ενέταξε στο ρόστερ των Κόκ-

κινων Διάβολων.
Στα 17 του υπέγραψε επαγγελματικό συμ-
βόλαιο στον αγγλικό σύλλογο και ένα 
χρόνο αργότερα έκανε το ντεμπούτο του. 
Και τι ντεμπούτο! Αξέχαστο, αφού χάρισε 
τη νίκη στην ομάδα του με γκολ στο 90ό 
λεπτό (Γιουνάιτεντ - Άστον Βίλα 3-2)! Στη 
Γιουνάιτεντ πήρε αρκετά παιχνίδια και 
μάλιστα δεν ήταν λίγοι αυτοί που πίστεψαν 
ότι στο πρόσωπο του Ιταλού, η αγγλική 
ομάδα είχε βρει μια μόνιμη λύση για την 
επίθεσή της. 

Το χειμώνα του 2011 δόθηκε δανει-
κός στη Σαμπντόρια για να πάρει 

περισσότερα ματς στα πόδια 
του. Κατέγραψε 14 συμμε-
τοχές και επέστρεψε μετά 
από ένα εξάμηνο. Όμως, 
ήταν πια δύσκολο να βρει 
θέση στο ρόστερ της Γιου-

νάιτεντ. Ακολούθησε ένας 
δανεισμός ανά σεζόν. ΚΠΡ τη 

σεζόν 2011-12, Στουτγάρδη τη 
σεζόν 2012-13, Ντονκάστερ Ρόβερς και 

Μπέρμιγχαμ τη σεζόν 2013-14.
Το 2014 άλλαξε στέγη μόνιμα. Η Κάρντιφ 
εξετάζοντας την πολύ καλή σεζόν που 
είχε προηγηθεί για τον Μακέντα, απέ-
κτησε τον Ιταλό επιθετικό. Εκεί έμεινε 1,5 
χρόνο προτού πάει στη Νότιγχαμ Φόρεστ 
ως δανεικός. Το Δεκέμβριο του 2016 
αποκτήθηκε από την ιταλική Νοβάρα, 
ομάδα της Serie B. Από εκεί έμεινε ελεύ-
θερος και αποκτήθηκε από τον Παναθη-
ναϊκό.

Στα «ασπρόμαυρα» ο Καρέλης 
Ο Νίκος Καρέλης βρέθηκε την Τετάρτη 
(5/9) το μεσημέρι στο γήπεδο της Τούμπας 
και πρόβαρε την ασπρόμαυρη φανέλα 
με το Νο 11 που θα φοράει ως παίκτης, 
πλέον, του ΠΑΟΚ.
Ο 26χρονος Έλληνας επιθετικός βρέθηκε 
στα αποδυτήρια του γηπέδου της Τούμπας 
και εκεί για τις ανάγκες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και 
του τμήματος επικοινωνίας, ντύθηκε για 
πρώτη φορά στα «ασπρόμαυρα».
Λίγο μετά τις 20.30 η ΠΑΕ ΠΑΟΚ «ανέ-
βασε» στα social media την πρώτη φωτο-
γραφία συνοδεύοντάς την με ένα κουίζ 
αναφορικά με το παρελθόν και το παρα-
τσούκλι του Νίκου Καρέλη.

Superleague
Τα βρήκαν Αλαφούζος, Πιεμπονγκσάντ 
και... πέφτουν οι υπογραφές

Αν έπρεπε να αποτυπωθεί με μια 
φωτογραφία η διοργάνωση του 
Nations League, αυτή σίγουρα θα ήταν 
ένας λαβύρινθος. Κακά τα ψέματα, 
οποιαδήποτε επεξήγηση δίνεται 
σε κάποιον που δεν καταλαβαίνει, 
περισσότερο ίσως τον μπερδεύει 
παρά τον κάνει να κατανοήσει την 
διοργάνωση και τον τρόπο διεξαγωγής 
της, το τι διακυβεύεται και το πώς 
προκρίνονται οι ομάδες.

Έ
τσι, λοιπόν, συγκεντρώσαμε έξι βασι-
κές ερωτήσεις και θα προσπαθήσουμε 
να απαντήσουμε όσο πιο απλά και διευ-
κρινιστικά γίνεται, ώστε να καταλάβουν 

άπαντες (ομολογουμένως αισιόδοξο σενάριο!) 
τι ακριβώς θα δουν σε αυτή την διοργάνωση, 
στην οποία συμμετέχει και η Εθνική μας ομάδα 
με αντιπάλους τις Φινλανδία, Εσθονία και Ουγ-
γαρία και τι θα πρέπει να περιμένουν.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ NATIONS LEAGUE;
Το Nations League είναι μια νέα διοργάνωση 
της UEFA που θα αντικαταστήσει τα φιλικά ματς 
και θα δίνει εισιτήρια στα τελικά του Euro και 
του Μουντιάλ. Στο Euro 2020 θα προκριθούν 
μέσω αυτής της διοργάνωσης 4 ομάδες από τις 
24 της τελικής φάσης. Οι άλλες 20 ομάδες θα 
περνούν από τους 10 ομίλους των προκριματι-
κών (η 1η και η 2 ομάδα κάθε γκρουπ).
Παίρνουν μέρος και οι 55 ευρωπαϊκές ομο-
σπονδίες. Οι ομάδες χωρίζονται σε 4 κατηγο-
ρίες, A-B-C-D, σύμφωνα με την κατάταξη της 
UEFA μετά την ολοκλήρωση των προκριματι-
κών του Μουντιάλ 2018 (στις 11 Οκτωβρίου 
2017 δηλαδή, δεν θα υπολογιστούν τα play-
offs που θα γίνουν το Νοέμβριο και ίσως συμ-
μετέχει σε αυτά και η Ελλάδα).
Η League A έχει τις 12 πρώτες ομάδες της κατά-
ταξης. Οι επόμενες 12 είναι στην League Β, οι 
επόμενες 15 στην League C και οι 16 τελευταίες 
στην League D.
Η League A και η League Β έχουν από 4 ομί-
λους των 3 ομάδων. Η League C έχει έναν όμιλο 
με 3 ομάδες και 3 ομίλους με 4 ομάδες, ενώ 
η League D θα έχει 4 ομίλους των 4 ομάδων. 
Η Εθνική μας είναι στη League C και παίζει με 
Φινλανδία, Εσθονία και Ουγγαρία.
Τα ματς θα είναι μέσα - έξω (εντός - εκτός) και 
θα διεξαχθούν τον Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη 
και το Νοέμβρη του 2018 (η κάθε ομάδα θα 
παίξει δηλαδή 4 ή 6 ματς, ανάλογα με το μέγε-
θος του ομίλου της)

ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ;
Ουσιαστικά αυτή η διοργάνωση δίνει μια δεύ-
τερη ευκαιρία σε όλες τις ομάδες να προκρι-
θούν στα τελικά, αν δεν τα καταφέρουν μέσα 
από τα προκριματικά. Στόχος της δημιουργίας 
της διοργάνωσης είναι η ελαχιστοποίηση των 
φιλικών αγώνων μέσω της αντικατάστασής 
τους με επίσημα ματς κόντρα σε ομάδες ανά-
λογης δυναμικότητας, ενώ δίνεται και δυνατό-
τητα πρόκρισης στα τελικά του Euro (λιγότερο 
στο Μουντιάλ) και στις χώρες του χαμηλότε-
ρου επιπέδου.

ΠΩΣ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 
NATIONS LEAGUE;
Οι τέσσερις νικητές των ομίλων της League 
A θα παίξουν σε ένα Final-4 (UEFA Nations 
League Finals), με δύο ημιτελικούς, μικρό 
τελικό και μεγάλο τελικό. Η UEFA θα αποφα-
σίσει τον Δεκέμβρη του 2018 σε ποια από τις 4 
χώρες θα διεξαχθεί αυτό το Final-4 τον Ιούνιο 
του 2019 (θα υπάρχουν σημαντικά χρηματικά 
έπαθλα)
Οι χώρες που θα τερματίσουν στην κορυφή 
κάθε ομίλου στις League B, C και D, κερδίζουν 
άνοδο, ενώ αυτές που θα τερματίζουν στις 
τελευταίες θέσεις στις League Α, B και C, θα 
υποβιβαστούν! Θα αλλάζει δηλαδή με αυτόν 
το τρόπο η «σύσταση» του επόμενου UEFA 
Nations League (όχι μέσω της κατάταξης της 
UEFA)
Τα 4 εισιτήρια που θα δώσει το Nations League 
για τα τελικά του Euro, θα προκύψουν από τα 
playoffs που θα διεξαχθούν το Μάρτιο του 
2020. Κάτι σαν Final-4 θα γίνει και στις 4 κατη-
γορίες (League A, B, C και D), με δυο ημιτελι-
κούς και τελικό, ο οποίος θα κρίνει ποιος θα 
πάρει το εισιτήριο στα τελικά. Θα δοθεί, λοι-
πόν, ένα εισιτήριο για τα τελικά του Euro 2020 
σε κάθε κατηγορία.

ΑΡΑ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΤΑ 
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ;
Πολλοί μπερδεύονται με τις ημερομηνίες του 
Nations League και των προκριματικών του 
Euro, τα οποία ξεκινούν τον Μάρτιο του 2019, 
δηλαδή μετά τη φάση των ομίλων του Nations 
League. Τα playoffs στα οποία θα συμμετέχουν 
οι νικητές των ομίλων κάθε Λίγκας, διεξάγο-
νται τον Μάρτιο του 2020, όταν πια θα έχουν 
πραγματοποιηθεί τα προκριματικά του Euro 
2020. Εν ολίγοις, καμία ομάδα δεν μπορεί να 
είναι αδιάφορη στα προκριματικά, διότι δεν 
θα έχει εξασφαλίσει ακόμα τίποτα μέσω του 
Nations League.

Τι ακριβώς είναι το Nations 
League και γιατί είναι σημαντικό
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Οι «κυανόλευκοι» ανακοίνωσαν την 
έναρξη της συνεργασίας τους με τον 
57χρονο τεχνικό και τα νέα μέλη του 
προπονητικού τιμ.

Ο
ι «κυανόλευκοι» ανακοίνωσαν 
την έναρξη της συνεργασίας τους 
με τον 57χρονο τεχνικό όπως και 
με τους Θάνο Χατζηαθανασίου 

(βοηθός προπονητή), Ηλία Παπαθανασίου 
(γυμναστής) και Χάρη Αποστολίδη (γυμνα-
στής αποκατάστασης).
Ο Φώτης Γκιζέλης παραμένει ως προπονη-
τής τερματοφυλάκων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:
Το ποδοσφαιρικό τμήμα ανακοινώνει την 
συνεργασία του με τον προπονητή Αλέκο 
Βοσνιάδη. Ο Αλέκος Βοσνιάδης έχει διατε-
λέσει προπονητής στις ομάδες: ΑΕ Πολυκά-
στρου, Θερμαικό, Εορδαικό, Αναγέννηση 
Επανωμής, Απόλλων Σμύρνης, Νίκη Βόλου, 
ΑΕΛ, Κέρκυρα, Βέροια, Τρίκαλα.
Αλέκο σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια 
του Ηρακλή και ελπίζουμε μαζί να πραγμα-
τοποιήσουμε τους στόχους της ομάδας.
Η πρώτη δήλωση του νέου προπονητή του 
Ηρακλή ήταν: «Γνωρίζω πολύ καλά που 
βρίσκομαι. Δεν είναι ώρα για πολλά λόγια, 
παρά μόνο για δουλειά και πράξεις. Ο στό-
χος είναι ξεκάθαρος και προκύπτει από την 
ιστορία του συλλόγου, την δυναμική του 
και δεν είναι άλλος από την επαναφορά του 
στη φυσική του θέση».
Συνεργάτες του θα είναι οι Θάνος Χατζηα-
θανασίου (βοηθός προπονητή), Ηλίας 
Παπαθανασίου (γυμναστής) και Χάρης 
Αποστολίδης (γυμναστής αποκατάστασης). 
Ο Φώτης Γκιζέλης παραμένει ο προπονητής 
τερματοφυλάκων.

Δόξα: Υπέγραψε κι ανακοινώθηκε 
ο Καψάλης!
Στο έμψυχο δυναμικό των Μαυραετών ανή-
κει κι επίσημα ο νεαρός κεντρικός αμυντι-
κός.
Αν και ακούστηκε έντονα για τη Βέροια, 
τελικά ο Στέλιος Καψάλης κατέληξε στη 
Δόξα Δράμας, υπογράφοντας την Τετάρτη 
το συμβόλαιό του με τον σύλλογο.
Η ανακοίνωση
Η ΠΑΕ Δόξα ανακοινώνει την προσθήκη 
του Στέλιου Καψάλη ο οποίος υπόγραψε 
σήμερα συμβόλαιο συνεργασίας με την 
ομάδα.
Ο 24χρονος (23 Νοεμβρίου 1994) κεντρι-

κός αμυντικός γεννήθηκε στην Τυρολόη 
Σερρών και αγωνίστηκε σε Πανσερραϊκό 
και Βέροια.

Πλήρη φάκελο κατέθεσε στην Ε-
ΕΑ ο Τομ Παπαδόπουλος!
Όπως αποδεικνύεται οι εκπρόσωποι του 
Τομ Παπαδόπουλου «φόρτσαραν» εντυ-
πωσιακά στο θέμα της συμπλήρωσης του 
φακέλου αδειοδότησης του υποψηφίου 
ιδιοκτήτη της νέας ΠΑΕ Ηρακλής και ήδη 
τον κατέθεσαν στην ΕΕΑ.
Έχοντας παραλάβει σήμερα και την άδεια 
από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, 
ολοκλήρωσαν τη σχετική διαδικασία και 
παρέδωσαν στην Επιτροπή το σύνολο των 
δικαολογητικών.
Με βάση αυτήν την εξέλιξη, υπάρχει σημα-
ντική πιθανότητα να εξεταστεί ο φάκελος 
Παπαδόπουλου κατά την αυριανή συνεδρί-
αση της Επιτροπής και να έχουμε αποτέλε-
σμα. Σε διαφορετική περίπτωση θα παρα-
πεμφθεί για τη συνεδρίαση της Πέμπτης 
13/9.
Παράλληλα, ο Τομ Παπαδόπουλος αναμέ-
νεται – ακόμη και μέχρι το τέλος της εβδο-
μάδας – να προχωρήσει σε κάλυψη του 
μετοχικού κεφαλαίου της νέας ΠΑΕ, με 
κατάθεση του απαιτούμενου ποσού στον 
σχετικό τραπεζικό λογαριασμό.

Κέρκυρα: Ενίσχυση με άρωμα… 
Πορτογαλίας!
Την απόκτηση του νεαρού Πορτογάλου 
Ντιόγκο Μινγκάτσος ανακοίνωσε η Κέρ-
κυρα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ:
Η ΑΟΚ ΠΑΕ ΚΕΡΚΥΡΑ ανακοινώνει την 
έναρξη συνεργασίας με τον Πορτογάλο 
ποδοσφαιριστή Ντιόγκο Μινγκάτσος. Ο 
20χρονος επιθετικός αποκτήθηκε για 1 
χρόνο ως δανεικός με οψιόν αγοράς από 
την Πορτογαλική Σουρένσε.
Του ευχόμαστε καλή αρχή και καλή επιτυ-
χία!!!

Υπέγραψαν επαγγελματικά συμ-
βόλαια στον Ηρόδοτο
Η δημιουργία της ΠΑΕ Ηρόδοτος έχει φέρει 
μια σειρά εξελίξεων στην ομάδα της Ν. Αλι-
καρνασσού.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
 «Η Παρασκευή 31/08 ήταν μια ιστορική 
και συμβολική στιγμή για τον Ηρόδοτο. 
Για πρώτη φορά στην ιστορία του, παίκτες 
προερχόμενοι από τα σπλάχνα του συλλό-

γου, ο Ευάγγελος Μωραΐτης, ο Κωνστα-
ντίνος Προβυδάκης, ο Καργιωτάκης Γεώρ-
γιος, οι οποίοι έχουν συμβάλει στις επιτυ-
χίες των τελευταίων ετών, ο Κωνσταντίνος 
Ζωνάκης και ο Μιχαήλ Κλινάκης που προ-
έρχονται από τους Νέους του Ηροδότου, 
αλλά και οι Βασίλειος Μπάμπης, Ντάνιελ 
Αργκιλέσι και Αντώνης Αμαραντίδης, υπέ-
γραψαν επαγγελματικά συμβόλαια, καθώς 
και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, οι Φρα-
γκουλάκης Μιχαήλ, Κασμερίδης Αλέξαν-
δρος, Γιαλούσης Ελευθέριος, Μπαλάφας 
Κωνσταντίνος, Κουράκης Μάρκος, Καν-
δηλάκης Εμμανουήλ, Δαμιανάκης Χαρά-
λαμπος, Παναγιωτάκης Εμμανουήλ, Κασα-
πάκης Χρήστος, Κοντογιάννης Γιώργος, 
Αυγενικού Μιχαήλ, Μάκο Ορέστης, Σμυρ-
λής Αλέξανδρος, Φουκαράκης Εμμανουήλ, 
Δουλγεράκης Αποστόλης, Νικηφόρος Ορέ-
στης, Κωνσταντινίδης Βασίλειος, Μachado 
Ailton, Impraim Kone.
Τους συγχαίρουμε και τους ευχόμαστε 
υγεία και πολλές επιτυχίες με το Σύλλογο 
μας στη Football League!!».

Απόλλων Λάρισας: Aνακοινώθη-
κε ο Ριμπερί!
Την απόκτηση του Στίβεν Ριμπερί ανακοί-
νωσε ο Απόλλωνας Λάρισας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας είναι στην ευχάρι-
στη θέση, να ανακοινώσει την έλευση στην 
χώρα μας και την απόκτηση του 23χρονου 

Γάλλου κυνηγού Steven Ribery.
O Steven γεννήθηκε στην Boulogne της Γαλ-
λίας στις 07/11/1995 και έχει ύψος 1.80.
Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τις Ακαδη-
μίες της Bayern Munich πριν πάει στην 
Boulogne, από όπου μεταγράφηκε στην 
Gazélec Ajaccio.
Είναι αδερφός του διεθνή Γάλλου άσου της 
Bayern Munich, Franck Ribery.
Στην Λάρισα έρχεται με τις καλύτερες των 
συστάσεων με σκοπό να μας δώσει τα αγω-
νιστικά του “διαπιστευτήρια”.
Ο Steven βρέθηκε την Τρίτη (04/09), με το 
που έφτασε αεροπορικώς από το Παρίσι 
στην Θεσσαλονίκη και από εκεί στην πόλη 
μας, στο γήπεδο Φιλιππούπολης, όπου είχε 
την ευκαιρία να συνομιλήσει τόσο με τον 
coach κ. Marcello Troizi, όσο και με τους 
ανθρώπους της ΠΑΕ στα γραφεία στο 
γήπεδο, ενω γνώρισε και τους νέους του 
συμπαίκτες.

ΑΟΧΚ: Εθνική κλήση για Σισέ
Ο Αλί Σισέ θα λείψει για μερικές ημέρες από 
την προετοιμασία του ΑΟΧ/Κισσαμικού, 
λόγω υποχρεώσεων με την εθνική ομάδα 
της Σιέρα Λεόνε.
Ο αμυντικός της χανιώτικης ομάδας κλή-
θηκε για το παιχνίδι των προκριματικών 
του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής με την Αιθι-
οπία. Η αναμέτρηση είναι προγραμματι-
σμένη για την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου στην 
έδρα της Αιθιοπίας.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Επίσημα στον Ηρακλή ο Αλέκος Βοσνιάδης!
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Τ
α χρυσά μετάλλια συνεχίζονται για 
το ελληνικό πόλο, με την Εθνική Νέ-
ων ανδρών να επικρατεί του Μαυρο-
βουνίου στον τελικό της Λευκορωσίας 

(14-12) και να αναδεικνύεται πρωταθλήτρια 
Ευρώπης!
To Μαυροβούνιο προηγήθηκε με ένα γκολ 
του Μπράνκο, που εκμεταλλεύτηκε το νωθρό 
ξεκίνημα της ελληνικής άμυνας και ο Ράντο-
βιτς έγραψε το 2-0. Ο Λοράντος προσπά-
θησε να «ξυπνήσει» τους παίκτες του, με 
τον Ρομπόπουλο να μειώνει στην κόντρα. Το 
Μαυροβούνιο απάντησε με παίχτη παρα-
πάνω και αύξησε κι άλλο τη διαφορά με τον 
Ράσκοβιτς (4-1). Ο Γκιουβέτσης μείωσε, όμως 
οι Βαλκάνιοι και πάλι με παίχτη παραπάνω 
έκαναν το 5-2.
 Λίγο πριν λήξει η πρώτη περίοδος, ο Γκιου-
βέτσης μείωσε εκ νέου. Ο Νικολαΐδης με γυρι-
στό μείωσε κι άλλο τη διαφορά, αλλά οι Μαυ-
ροβούνιοι συνέχιζαν να βρίσκουν στην επί-
θεση λύσεις, σημειώνοντας και έκτο γκολ. Ο 
Παπαναστασίου, παρά την ασφυκτική άμυνα, 
έκανε το 5-4, κρατώντας την απόσταση στο 
ένα γκολ. Η «γαλανόλευκη» έσφιξε την άμυνα 
της και ισοφάρισε (7-7) με τον Παπαναστα-
σίου, ενώ πριν τη λήξη της δεύτερης περιό-
δου κατάφερε να πάρει κεφάλι στο σκορ με 
τον Αλαφραγκή!
Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Παπαναστα-
σίου να δίνει «αέρα» δύο γκολ στην Ελλάδα. 

Οι Μαυροβούνιοι μείωσαν με τον Μάτκο-
βιτς, όμως η εθνική εκμεταλλεύτηκε τον παί-
χτη παραπάνω για να γράψει το 10-8! Κάπου 
εκεί ο Γκιουβέτσης το πήρε... πάνω του. Με 
δύο σερί γκολ έκανε το 9-12 και έβαλε την 
Εθνική με ξεκάθαρο προβάδισμα στην τελευ-
ταία περίοδο! Εκεί, ο Δαλμαράς κατέβασε 
ρολά, κάνοντας δύο διπλές επεμβάσεις, με 
την ομάδα του Τεό Λοράντου να προσπαθεί 
να κρατήσει μπάλα και να ροκανίζει το χρόνο. 
Η τακτική της απέδωσε καρπούς και ο Νικο-
λαϊδης ανέβασε κι άλλο τη διαφορά, τέσσερα 
λεπτά πριν τη λήξη. O Kάκαρης κράτησε τη 
διαφορά στο +4. Το Μαυροβούνιο τα έπαιξε 
όλα για όλα, μείωσε σε 12-14 και η Ελλάδα 
κράτησε μέχρι το τέλος, πανηγυρίζντας το 
χρυσό χωρίς να κάνει ήττα στη διοργάνωση!

Tρίτη στον κόσμο η Εθνική Νεανίδων!
Λίγη ώρα μετά την κατάκτηση της κορυφής 
της Ευρώπης από την Εθνική νέων ανδρών 
στη Λευκορωσία, τα κορίτσια έφεραν στο 
ελληνικό πόλο μια ακόμα διάκριση! Για την 
ακρίβεια, έφεραν το 7ο μετάλλιο για την 
ελληνική υδατοσφαίριση σε μεγάλη διορ-
γάνωση του 2018! 
Έχασαν το χρυσό, όμως τα κορίτσια του 
Κώστα Δήμου ανέβηκαν στο βάθρο, επι-
κρατώντας 7-3 της Αυστραλίας στον μικρό 
τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος 
στο Βελιγράδι.

Πρώτη στην Ευρώπη η Εθνική Νέων!

Σ
το αεροβόλο πιστόλι στα 10 μέτρα 
η Άννα Κορακάκη είναι πρωταθλή-
τρια κόσμου, στο παγκόσμιο πρω-
τάθλημα σκοποβολής που διεξά-

γεται στην Τσανγκγουόν της Νότιας Κο-
ρέας.  
Το χρυσό που κατέκτησε η Ελληνίδα πρω-
ταθλήτρια της εξασφάλισε τη συμμετοχή 
της στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το σκορ που της έδωσε την πρόκριση 
στον τελικό είναι 585 και 20 κεντρικά 
δεκάρια. Εκεί αντιμετώπισε τη Ζοράνα 
Αρούνοβιτς από τη Σερβία και με 241,1 
κατέκτησε την πρώτη θέση.
Αυτή είναι μάλιστα η πρώτη φορά που 
αναδεικνύεται πρωταθλήτρια κόσμου 
μιας και την προηγούμενη φορά είχε συμ-
μετάσχει ως νεανίδα.

Η Κορακάκη πρωταθλήτρια 
κόσμου στο αεροβόλο πιστόλι

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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To Κερατσίνι επικράτησε με 3-
0 του Πανερυθραϊκού σε φιλική 
αναμέτρηση η οποία έλαβε χώρα 
στο “Παναγιώτης Σαλπέας”.

Ο
ι “Ροσονέρι”, του Δημήτρη 
Αρναούτη, πραγματοποιήσαν 
πολύ καλή εμφάνιση και  δεν 
θα ήταν ψέματα να πει κανείς 

ότι ίσως και το τελικό σκορ να τους αδι-
κεί. Στο πρώτο ημίχρονο, το Κερατσίνι 
προηγήθηκε με 2-0, χάρις στα γκολ των 
Διάκου(σουτ από 30 μέτρα) και του Κο-
μνηνού με ωραίο σουτ μέσα από την πε-
ριοχή και τον κίπερ εξουδετερωμένο.
Και στην επανάληψη, οι “Ροσονέρι” 
συνέχιζαν να βγάζουν ενέργεια στο παι-
χνίδι τους έχασαν αρκετές ευκαιρίες για 
γκολ,  και τον Μιχαλά τελικά  να πετυχαί-
νει το τρίτο γκολ με ωραία ατομική ενέρ-
γεια και σουτ.

Φιλική νίκη της Στυλίδας επί 
της Αταλάντης
Η γηπεδούχος Στυλίδα ήταν η νικήτρια 
με σκορ 1-0 επί της Αταλάντης, στη 
φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας, εν 
όψει των Πρωταθλημάτων Γ’ Εθνικής και 
Α’ Φθιώτιδας αντίστοιχα.
Ένα δυνατό τεστ και για τις δύο ομάδες, 
όπου δοκίμασαν σχηματισμούς και δια-
τάξεις, δείχνοντας παράλληλα και πράγ-
ματα που έχουν δουλέψει.
Η Στυλίδα είχε την κατοχή και την κυκλο-
φορία της μπάλας, δημιούργησε φάσεις 
και σε γενικές γραμμές ήταν ο κυρίαρχος 
του παιχνιδιού.
Αντίθετα η Αταλάντη, έδειξε τη στιβαρό-
τητά της, περίμενε τον αντίπαλο και χτύ-
πησε στην κόντρα με μεγάλες μπάλες.
Και οι φιλοξενούμενοι έκαναν ευκαιρίες, 
αλλά η αντίπαλη άμυνα ήταν σ ε ετοιμό-
τητα.
Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι κέρδι-
σαν πέναλτι και το μετέτρεψαν σε γκολ, 
είχαν και δύο-τρεις πολύ καλές ευκαι-
ρίες, όπως και οι φιλοξενούμενοι που 
είδαν αρκετές φορές την αντίπαλη εστία.
Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε λόγω των 
πολλών αλλαγών και των ευκαιριών σε 
νεαρούς ποδοσφαιριστές και από τις 
δύο ομάδες.

Ανώτερο το Ύπατο, 3-1 την Χαλ-
κίδα
Μέτριος ήταν ο ΑΟ Χαλκίς σ’ ένα ακόμη 
φιλικό που έδωσε κι έχασε με 3-1 από 
την πρωταθλήτρια Βοιωτίας, ομάδα του 
Υπάτου.
Ο αγώνας έγινε στο γειτονικό γήπεδο 
του Σχηματαρίου (θα χρησιμοποιη-
θεί σαν έδρα από τον ΑΟ Υπάτου στη Γ’ 
Εθνική) και το πρώτο ημίχρονο έληξε με 
1-0 από γκολ που πέτυχε με πέναλτι ο 
Αργυρίου.
Διπλασίασε γρήγορα στο β’ μέρος τα 
γκολ το Υπατο και ο  ΑΟΧ μείωσε σε 2-1 
με τον Σχίζα για να δεχθεί στο τέλος το 
τρίτο γκολ.
Με τη νικήτρια ομάδα ξεκίνησε στην 
αρχική 11άδα ο Παναγιώτης Ταυταρίδης 
που ανήκε στον ΑΟΧ μέχρι την Ανοιξη 
και μπήκαν στον αγώνα σαν αλλαγή ο 
Κώστας Σπανός (πρ. παίκτης κι αυτός του 
ΑΟΧ) με τον Νίκο Σπηλιώτη που αγωνι-
ζόταν στον Ολυμπαικό Χαλκίδας και μετά 
είχε μεταγραφεί στην Κ-17 της ΑΕΚ Αθη-
νών.
Ο Τίμος Καβακάς είχε μια …δοκιμαστική 
αλλαγή στην αρχική 11άδα, σε σχέση με 
αυτή του φιλικού με τον Αμβρυσσέα.
Ξεκίνησε με το Νίκο Πλούμη, 20χρονο 
επιθετικό που ήταν φέτος στην Καρ-
δίτσα, ο οποίος είναι υπό δοκιμή και 
έμεινε εκτός αρχικού σχήματος ο Μπε-
ρίσα που χρησιμοποιήθηκε αργότερα, 
όπως και οι δυο νεαποκτηθέντες Χολέ-
βας και Χαραλαμπίδης.

Φιλικό “διπλό” στον Λαγκαδά ο 
Αλέξανδρος Κιλκίς
Με δυο γκολ στο πρώτο μέρος, από τους 
Σαβελίδη και Τζεβελέκη, η Ακαδημία 
Αλέξανδρος Κιλκίς επικράτησε με 2-1 
της ΑΠΕ Λαγκαδά σε εκτός έδρας φιλικό 
(στα γήπεδα Μάττα). Για την ομάδα του 
Κώστα Βελιτζέλου μείωσε στο τελικό 1-2 
ο Βόσδου με πέναλτι.
Από την ΑΠΕΛ έλειψαν οι Πίντο, Πολυ-
ζωιδης, Χατζηαθανασίου και Αλμύ-
ρας, ενώ το Σάββατο θα δοθεί το επό-
μενο τεστ, εκτός έδρας με τον Ολυμπι-
ακό Κυμίνων. Από τους Κιλκισιώτες του 
Βασίλη Σπυρογιάννη έλειψαν οι Μπουλ-
γκουρίδης, Φουρτζίου, Αηδονίδης, Αγα-
θαγγελίδης, την Κυριακή θα δοθεί αγώ-

νας κυπέλλου με το Μεταλλικό, ενώ το 
τεστ με τον Αγροτικό Αστέρα την Παρα-
σκευή ματαιώθηκε (ίσως γίνει τη Δευ-
τέρα).

Νίκη σε δυνατό τεστ για τον 
Μακεδονικό
Η ομάδα του Αβραμίδη βρίσκεται σε 
καλό δρόμο ενόψει πρωταθλήματος 
πετυχαίνοντας μια σπουδαία νίκη παρότι 
φιλικό παιχνίδι.
Οι «πράσινοι» πήραν τη νίκη σε ένα 
δυνατό τεστ και βρίσκονται σε καλό 
δρόμο ενόψει πρωταθλήματος. Τα 
γκολ πέτυχαν οι Ρένο (19’ & 41’) και 
Μπαρντούσι (42’) ενώ από την ομάδα 
της Πιερίας σκόραραν οι Λάσκαρης (18’) 
και ο Δούμτσιος (78’) με πέναλτι.

Ήττα από Πάμισο για την Ένω-
ση Λέρνας
Την ήττα γνώρισε σήμερα το απόγευμα 
η Ένωση Λέρνας, με φιλοξενούμενο 
τον επίσης νεοφώτιστο στην κατηγορία 
Πάμισο Μεσσήνης.
Το παιχνίδι έγινε στην Νέα Κίο, όπου στο 
1’ οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν.
Στο 30’ με σουτ του Αρσενίδη ήρθε το 
1-1.
Η Ένωση είχε ένα καλό σουτ με τον Τρια-
νταφύλλου στο 40’ και ένα με τον Λέρνα 
στο 65.
Στο 55’ ο Πάμισος πέτυχε το 1-2, που δεν 

άλλαξε, σε ένα παιγνίδι όπου η ομάδα 
της Μεσσηνίας έδειξε πιο “γεμάτη”.
Η Ενωση Λέρνας ξεκίνησε με τους: 
Κατσαούνη- Κρεμύδα, Σελλή, Κάπλατζη, 
Καϊάφα- Αρσενίδη, Φλεβάρη, Τριαντα-
φύλλου- Ταραντίλη, Παπουτσή, Σαλτα-
πίδα.
Στον πάγκο ήταν οι Μούγιος, Κασκα-
μπάς, Παπαγιάννης, Κόφι, Φουντάς, 
Κλειούφης, Παπαγεωργόπουλος, Λέρ-
μας, Αχμετ.

Κέρδισε ο βελτιωμένος Ασπρό-
πυργος
Στο φιλικό που έγινε την Τετάρτη 5 
Σεπτεμβρίου σ το Δημοτ ικό Στάδιο 
Ασπροπύργου παρουσία 300 και πλέον 
φιλάθλων η ομάδα του Ασπροπύργου 
νίκησε με 2-0 την Προοδευτική.
Έγινε ένα πολύ καλό παιγνίδι (τηρου-
μένων των συνθηκών και της σκληρής 
προετοιμασίας), αντάξιο της δυναμικής 
και των στόχων των δύο ομάδων, με την 
ομάδα του Γιώργου Βαζάκα σαφώς βελ-
τιωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα 
φιλικά και την ομάδα της Προοδευτικής 
να στέκεται αρκετά καλά και να αποτελεί 
ένα σκληροτράχηλο αντίπαλο.
Τα γκολ σημείωσαν ο Μέντες στο 20΄το 
1-0 μετά από σουτ του Δουκάκη, παίρ-
νοντας το ριμπάουντ και στο 63΄ ο Μίλιτς 
το 2-0 με κεφαλιά μετά από σέντρα του 
Κιρτζιαλίδη.

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Εξαιρετική εμφάνιση το Κερατσίνι και 3-0 τον Πανερυθραϊκό
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Ο Άγιαξ παρέμεινε δύο βαθμούς 
πίσω από την πρωτοπόρο 
Αϊντχόφεν χάρη στον περίπατο 
που έκανε μέσα στο Άρνεμ 
επί της Φίτεσε (0-4), έχοντας 
καθαρίσει ήδη το ματς από το 
πρώτο εικοσάλεπτο.

Έ
να χαλαρό κυριακάτικο μεση-
μέρι είχε ο Άγιαξ στο Άρνεμ α-
πέναν τ ι σ τη Φίτεσε. Ο αν τ ί-
παλος της ΑΕΚ στον όμιλο του 

Champions League μπήκε αποφασιστι-
κά στο γήπεδο και μέσα στο πρώτο ει-
κοσάλεπτο είχε ήδη καθαρίσει το τρί-
ποντο, παραμένοντας στους δύο βαθ-
μούς διαφορά από την πρωτοπόρο Α-
ϊντχόφεν. Ο Έρικ Τεν Χαγκ παρέταξε το 
κλασικό 4-3-3 με τους Ζιγιέκ, Τάντιτς 
και Χούντελαρ στην κορυφή να κάνουν 
ό,τι θέλουν την άμυνα της Φίτεσε.
Μόλις σ το 3’ ο Ζιγ ιέκ με δυνατό 
σουτ άνοιξε το σκορ γ ια τον Αία-
ντα, ο οποίος διπλασίασε τα τέρματά 
του στο 7’, σε μία στημένη φάση, με 
τον Χούντελαρ να βρίσκει δίχτυα με 
δυνατή κεφαλιά. Το... πάρτι του Άγιαξ 
συνεχίστηκε και πριν συμπληρωθεί 
το εικοσάλεπτο, σφράγισε και τυπικά 
τη νίκη του. Στο 19’ ο Τάντιτ ς έγινε 
αποδέκτης της μπάλας μέσα σ την 
περιοχή και με ένα όμορφο πλασέ 
έγραψε το 0-3 και τελείωσε ουσια-
στικά το παιχνίδι.
Ο περίπατος του Άγ ιαξ σ το Άρνεμ 
στο δεύτερο ημίχρονο έφερε και ένα 
τέταρτο γκολ, με πλασέ του Χούντε-
λααρ σε αντεπίθεση στο 58’. Από εκεί 
και μετά το Αίαντας άφησε το πόδι 
από το γκάζι, αφού πλέον η δουλειά 
είχε γίνει και με το παραπάνω...
Η σύνθεση του Άγιαξ: Ονάνα, Ταλι-
αφίκο, Μπλιν τ  (65’  Ε ϊ τ ιν γκ),  Ντ ε 
Λιχ τ ,  Μαζ ραουί,  Νέρε ς (59’ Φαν 
ν τε Μπέεκ), Σένε, Ντε Γιονγκ (70’ 
Βέμπερ), Τάντιτς, Ζιγιέκ, Χούντελαρ.

Σέλτικ – Ρέιντζερς 1-0
Με γκολ του Εντσάμ, τέσσερα δοκά-
ρια και μια κυριαρχική εμφάνιση απέ-
ναντι στη Ρέιντζερς, η Σέλτικ επικρά-
τησε 1-0 στο πρώτο φετινό τους old 

firm στην σκωτσέζικη Premier, με τον 
Μπρένταν Ρότζερς να παίρνει σ την 
πρώτη «μάχη» των πάγκων με τον 
Τζέραρντ, ο οποίος υπέστη την πρώτη 
του ήττα ως κόουτς των «διαμαρτυρό-
μενων» έπειτα από 12 ματς!
Οι «καθολικοί» έδειξαν ότι παραμέ-
νουν η πιο ισχυρή δύναμη στο ποδό-
σφαιρο της Σκωτίας και η συνεχής 
άνοδος της Ρέιντζερς δεν είναι ικανή 
ακόμα να την τρομάξει.
Ο Στίβεν Τζέραρντ κοντραρίστηκε για 
πρώτη φορά με τον άλλοτε προπο-
νητή του στη Λίβερπουλ, Μπρένταν 
Ρότζερς, όμως, ο Βορειοϊρλανδός 
βγήκε νικητής, αφού έχει και αρκετή 
εμπειρία παραπάνω στα old firm από 
τον «Stevie G».
Το γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο 
Εντσάμ στο 62’ ολοκληρώνοντας με 
δεξί πλασέ μια εξαιρετική αντεπίθεση 
της Σέλτικ που ξετυλίχθηκε σε ολό-
κληρο το γήπεδο, ενώ, μεγάλος πρω-
ταγωνιστής ήταν ο γκολκίπερ της Ρέι-
ν τζερς, Καλούμ ΜακΓκρέγκορ, που 
πραγματοποίησε τρομερές αποκρού-
σεις και είδε τη μπάλα να σταματάει 
τέσσερις φορές στα δοκάρια του!

«Τεσσάρα» η Μπενφίκα
Η Μπενφίκα επικράτησε της Νασι-
ονάλ Μαδέιρα εκτός έδρας με 4-0, 
αλλά έχασε με τραυματισμό τον Λιού-
μπομιρ Φέισα.
Η Μπενφίκα δεν είχε κανένα απολύ-
τως πρόβλημα να επικρατήσει της 
Νασιονάλ Μαδέιρα εκτός έδρας με το 
εμφατικό 4-0. Η αντίπαλος της ΑΕΚ 
προηγήθηκε με τον Σεφέροβιτ ς στο 
28’, για να κάνει το 2-0 με τον Σάλβιο 
στο 45’. Στην επανάληψη ήρθαν άλλα 
δύο γκολ από τους Γκριμάλδο (76’) και 
Ράφα Σίλβα (93’).
Στα άσχημα γ ια τους «αετούς» ήταν 
ο τραυματ ισμός του Φέισα σ το 30’ 
με συνέπεια να γ ίνε ι αναγκασ τ ική 
αλλαγή. 
Η σύνθεση της Μπενφίκα:
Βλαχοδήμος, Αλμέιδα, Ζαρδέλ, Γκρι-
μάλδο, Ντ ίας, Φέισα (30’ Σεμέδο), 
Πί τσ ι,  Σάλβιο (81’  Ζοάο Φέ λιξ ), 
Τσέρβι (70’ Ράφα Σίλβα), Ζέν τσον, 
Σεφέροβιτς

Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε 
στο Άρνεμ ο Άγιαξ!

Στον πρώτο αγώνα για το League A 
του Nations League, Γερμανία και 
Γαλλία έμειναν στο 0-0 στο Μόναχο.

Σ
ε ένα μάλλον μοιρασμένο ματς με 
δύο πρόσωπα, Γερμανία και Γαλλία 
αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς γκολ 
στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής 

του League A του Nations League, στο οποίο 
συμμετέχει και η Ολλανδία. Οι δύο τελευ-
ταίες πρωταθλήτριες κόσμου δεν σκόραραν 
στον αγώνα που έγινε στο Allianz Arena του 
Μονάχου και πήραν από έναν βαθμό στην 
προσπάθεια για τα Finals που θα γίνουν τον 
Μάιο ανάμεσα στους νικητές κάθε group.
Σε ένα ματς που πριν το ξεκίνημά του βρα-
βεύτηκε ως ο καλύτερος Γερμανός παίκτης ο 
Τόνι Κροος, η ομάδα του Ντεσάν ήταν 
καλύτερη σε ένα πρώτο μέρος με 
μετρημένες φάσεις και στο ξεκί-
νημα της επανάληψης μπήκε 
επίσης πιο δυνατά και είχε 
ευκαιρία με τον Γκριζμάν. Η 
πρώτη πραγματική ευκαι-
ρία της Γερμανίας ήρθε στο 
64’ με τον Ρόις αλλά ο Αρε-
ολά απάντησε και στο φινάλε η 
Mannschaft ήταν ανώτερη αλλά δεν 
μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί. Ο keeper της 
Παρί Σεν Ζερμέν έκανε μυθική επέμβαση με 
το ένα χέρι στο 76’ στην κεφαλιά του Γκίντερ 
κρατώντας το 0-0 μέχρι το φινάλε.
Γερμανία (Γιόαχιμ Λεβ): Νόιερ, Μπόατενγκ, 
Χούμελς, Ρούντιγκερ, Γκίντερ, Κίμιχ, Κροος, 
Γκορέτσκα (66’ Γκουντογκάν), Μίλερ, Ρόις 
(83’ Σανέ), Βέρνερ.
Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάν): Αρεολά, Βαράν, 
Ουμτιτί, Λούκας Ερναντέζ, Παβάρ, Ματου-
ιντί (86’ Τολισό), Πογκμπά, Καντέ, Γκριζμάν 
(80’ Φεκίρ), Μπαπέ, Ζιρού (66’ Ντεμπελέ).

Tεσσάρα η Ουαλία
Ασχημο το ξεκίνημα της Κύπρου στη διορ-
γάνωση, ηττήθηκε 2-0 εκτός έδρας από 
τη Δανία στο Οσλο και πλέον καλείται να 
παρουσιάσει ένα εντελώς διαφορετικό 
πρόσωπο στη Λευκωσία απέναντι στη Σλο-
βενία. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο 
ματς, πίεσαν και στο 20ο λεπτό άνοιξαν  το 
σκορ με... πρωταγωνιστή τον Ομάρ. Ο μπακ 
του Ολυμπιακού έκανε τη σέντρα και ο Γιό-
χανσεν με πλασέ πέτυχε 1-0. Ο ίδιος παίκτης 
στο 42’ με άψογη εκτέλεση φάουλ διαμόρ-

φωσε το 2-0.
Οι Ουαλοί ήταν καταιγιστικοί, έκαναν ό,τι 
ήθελαν τους Ιρλανδούς κι έγιναν φαβορί με 
το… καλημέρα επικρατώντας 4-1! Ο Μπέιλ 
ήταν εξαιρετικός, πέτυχε ένα υπέροχο γκολ 
κι έδωσε στην ομάδα του το πάνω χέρι για 
την πρωτιά. Ο Λόρενς στο 6’ άνοιξε το σκορ, 
ο σταρ της Ρεάλ πέτυχε το 2-0 στο 18’, ενώ 
ο Ράμσεϊ στο 37’ έκανε τρία τα τέρματα της 
ομάδα του. Ο Ρόμπερτς πέτυχε το 4-0 και οι 
φιλοξενούμενοι απλά μείωσαν με τον Γουί-
λιαμς.
League A, 1ος Ομιλος
1. Γερμανία 1  0-0
2. Γαλλία 1  0-0
3. Ολλανδία 0 0-0
Επόμενη αγωνιστική 09/09
Γαλλία - Ολλανδία

League Β, 1ος Ομιλος
1. Ουκρανία 3 2-1

2. Σλοβακία 0  0-0
3. Τσεχία 0  1-2
Επόμενη αγωνιστική 09/09
Ουκρανία - Σλοβακία
League Β, 4ος Ομιλος
1. Ουαλία 3 4-1

2. Δανία 0  0-0
3. Ιρλανδία 0  1-4

Επόμενη αγωνιστική 09/09
Δανία - Ουαλία
League C, 3ος Ομιλος
1. Νορβηγία 3 2-0
2. Βουλγαρία 3-1 
3. Σλοβενία 0 1-2
4. Κύπρος 0  0-2
Επόμενη αγωνιστική 09/09
Βουλγαρία - Νορβηγία
Κύπρος - Σλοβενία
League D, 3ος Ομιλος
1. Γεωργία 3  2-0
2. Λετονία 1 0-0
3. Ανδόρα 1  0-0
4. Καζακστάν 0 0-2
Επόμενη αγωνιστική 09/09
Γεωργία - Λετονία
Ανδόρα - Καζακστάν 10/09
League D, 4ος Ομιλος
1.ΠΓΔΜ 3 2-0
2. Αρμενία 3  2-1
3. Λιχτενστάιν 0 1-2
4. Γιβραλτάρ 0 0-2
Επόμενη αγωνιστική 09/09
ΠΓΔΜ - Αρμενία
Λιχτενστάιν - Γιβραλτάρ

Τα φαβορί «κόλλησαν» 
στο μηδέν
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Κέρδισε και τη Δόξα μετά τον Ερμή η ΑΕΛ και έκανε το δύο στα 
δύο στην εκκίνηση του πρωταθλήματος. Ο Μανού Τόρες άνοιξε το 
σκορ στο 20’ και ο Χουράδο διαμόρφωσε το τελικό 2-0 στο 86’, 
μπαίνοντας και πάλι ως αλλαγή. Δεύτερη ήττα για τη Δόξα που είχε 

δύσκολο πρόγραμμα στο ξεκίνημα (Ανόρθωση, ΑΕΛ).
Χωρίς αλλαγές σε σχέση με την πρεμιέρα οι δύο ομάδες, με την ΑΕΛ να 
μπαίνει πιο δυνατά στο παιχνίδι, με σκοπό να επιβάλλει το ρυθμό της.
Χωρίς να είναι εντυπωσιακή, είχε τον έλεγχο και δημιούργησε ευκαι-
ρίες για να προηγηθεί. Ο Γκρεμσλ έσωσε τη Δόξα σε προσπάθειες του 
Μυτίδη (3’), του Μπενίτεθ (11’) και του Τόρεσ (12’), ενώ κεφαλιά του 
Τόρες στο 6’ βγήκε άουτ.
Η ΑΕΛ γυρόφερνε το γκολ και το πέτυχε στο 20’ με διαγώνιο σουτ του 
Μανού Τόρες. Το γκολ της ΑΕΛ αφύπνισε κάπως τη Δόξα που άρχισε να 
βγαίνει πλέον κι αυτή μπροστά, αφήνοντας την άμυνά της. Και βρήκε 
κάποιες φάσεις με τον Ασαμόα (33’) και τον Παβλόφ (36΄).
Η Δόξα ξεκίνησε με διπλή αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, με δύο επιθε-
τικούς (Σαντίκ και Χατζηβασίλη), αλλά η ΑΕΛ ήταν αυτή που μπήκε με 
ευκαιρίες. Στο 47’ μάλιστα βρέθηκε κοντά στο 2-0, αλλά ο Τόρες ήταν 
άστοχος. Η Δόξα απάντησε με καλό σουτ εκτός περιοχής του Χατζηβα-
σίλη, αλλά ο Βοζίνια ήταν σε ετοιμότητα (52’).
Συνέχισε να δημιουργεί φάσεις η ΑΕΛ, η οποία έδειχνε πιο ορεξάτη στο 
δεύτερο ημίχρονο και έψαξε το δεύτερο γκολ για να “κλειδώσει” τη νίκη 
της. Παρά την κατοχή, όμως, η ομάδα της Λεμεσού δεν δημιουργούσε 
πολλές ξεκάθαρες φάσεις για το δεύτερο γκολ.
Ο Χουράδο που πήρε τη θέση του Μυτίδη προσπάθησε να σκορά-
ρει όπως και στην πρεμιέρα (80’), αλλά τον σταμάτησε ο Γκρεμσλ που 
είχε καλές επεμβάσεις στο παιχνίδι. Ο γκολκίπερ της Δόξας αντέδρασε 
σωστά και στο καλό σουτ του Τόρες λίγο μετά (84’).
Πάντως ο Χουράδο το γκολ που έψαχνε το βρήκε και έδειξε πως είναι 
killer κάνοντας το 2 στα 2 στην εκκίνηση του πρωταθλήματος, μολονότι 
και στα δύο παιχνίδια ξεκίνησε από τον πάγκο.

Πάφος-Ανόρθωση 1-1
Βαθμούς και εντυπώσεις μοιράστηκαν στο “Στέλιος Κυριακίδης”, Πάφος 
και Ανόρθωση, που έμειναν στο 1-1.
Ένα αποτέλεσμα που συμπερασματικά κρίνεται ως δίκαιο, αν και ήταν η 
Ανόρθωση που έμεινε με την πικρία, καθώς κρατούσε το προβάδισμα 
από το 20` (Ράγιος), μέχρι το 82 ,̀ σημείο στο οποίο ο Ανγκούλο παραβί-
ασε για πρώτη φορά φέτος την εστία της Ανόρθωσης.
Επομένως, είναι η Πάφος που μένει πιο ικανοποιημένη, βάση της εξέλι-
ξης που είχε το παιχνίδι, αλλά ήταν η ομάδα που πήρε την πρωτοβουλία, 
μετά το 65 .̀
Γρήγορο το τέμπο στο πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης, με την Πάφο να 
χάνει μιαν εξαιρετική ευκαιρία (Μπεριγκό) στα 50 δευτερόλεπτα! Από 
εκεί και πέρα, το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο, με τις δυο ομάδες να δημι-
ουργούν τις προϋποθέσεις για να σκοράρουν.
Τη στιγμή που ο ρυθμός παρέμενε σε γρήγορο τέμπο, ήλθε το γκολ της 
Ανόρθωσης στο 21` (Ράγιος), εξέλιξη που φυσικά, άλλαζε τα δεδομένα 
μιας και η Πάφος, καλείτο πλέον να βγει μπροστά.
Εν τέλει, δεν άλλαξε κάτι ως το τριπλό σφύριγμα για το ημίχρονο και 
ενώ στην τελευταία φάση ο Μολ, μόλις πρόλαβε να διώξει σε κόρνερ 
μακρινό πλασέ του Ντούριτς
Ακόμη πιο πιεστική γινόταν η Πάφος και με τις αλλαγές του Πρέσλι, 
έπαιρνε πιο πολλά μέτρα στο γήπεδο. Μέχρι που το χρονόμετρο έδειξε 
το 82 ,̀ όταν ο Ανγκούλο, ισοφάρισε για την Πάφο και έτσι το παιχνίδι, 
ενόψει της τελικής του ευθείας γινόταν… ροντέο από την αγωνία!

Με ήττα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο 
Πρωτάθλημα Εθνών η Εθνική μας ομάδα.

Τ
ο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με  
δύο γκολ του Γιόχανσεν (21’, 42’) έχασε με 
2-0 στο Όσλο από τη Νορβηγία στην πρε-
μιέρα  γ’ ομίλου της γ’ κατηγορίας και πλέ-

ον καλείται να παρουσιάσει ένα εντελώς διαφορε-
τικό πρόσωπο στη Λευκωσία απέναντι στη Σλο-
βενία.

Α’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Προσεγμένα και συγκροτημένα μπήκε η Εθνική 
Κύπρου στο παιχνίδι του Όσλο επιχειρώντας από 
τη μια να κρατήσει τους Νορβηγούς μακριά από 
την εστία της αφού έκλεισε όλους τους διαδρό-
μους και από την άλλη πιέζοντας ψηλά την μεσαία 
γραμμή του αντιπάλου.
Από την πλευρά τους οι Νορβηγοί, πήραν τις πρω-
τοβουλίες των κινήσεων και προσπάθησαν κυρίως 

πό τα δεξιά να διεμβολίσουν την αμυντική γραμμή 
της Κύπρου για να πετύχουν το γκολ.
Από την πίεση που εξάσκησαν στο δεύτερο δεκά-
λεπτο, κατάφεραν τελικά να ανοίξουν το σκορ στο 
20’ με τον αρχηγό τους Γιόχανσεν μετά από κάθετη 
μπαλιά που δέχθηκε από τον Ελαμπνελαουί. Ο 
Νορβηγός έφυγε στην πλάτη του Λαϊφη και στο 
τετ-α-τετ με τον Πάρντο έκανε με το πλασέ το 1-0.
Ακολούθως, οι Νορβηγοί έψαξαν και για το δεύ-
τερο γκολ, πότε από τα δεξιά και πότε από τα αρι-
στερά με κάθετες μπαλιές, ωστόσο μέχρι το ημί-
ωρο η Εθνική μας ομάδα κατάφερε να σταθεί γερά 
και να βρει ξανά την ψυχολογία για να ισορροπή-
σει το παιχνίδι.
Αυτό όμως δεν διήρκησε για πολύ, αφού η Νορ-
βηγία ανέβασε τον ρυθμό της στα τελευταία λεπτά 
και έλεγξε εκ νέου την αναμέτρηση. Έφτασε έτσι 
με τον αρχηγό της Γιόχανσεν ξανά στο γκολ με 
εξαιρετική απευθείας εκτέλεση φάουλ εκτός περι-
οχής στο 42’.
Το 2-0 ήταν πλέον πολύ άσχημο για τους διεθνείς 

μας που κλήθηκαν να πάνε στα 
αποδυτήρια για να βρουν λύσεις 
για το β’ ημίχρονο.

Β’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Καλύτερα ξεκίνησε στο β’ μέρος 
η Εθνική μας ομάδα με τον Μπεν 
Σιμόν να ρίχνει στο παιχνίδι τον 
Εφραίμ και να βγάζει έξω τον 
Βασιλείου, επιδιώκοντας να ανα-
νεώσει την αριστερή μας πλευρά, 
φέρνοντας πιο πίσω και τον Μαρ-
γκάσα.
Ο ρυθμος του αγώνα παρέμεινε 
γρήγορος με την πρώτη ευκαι-
ρία γ ια την Κύπρο να έρχεται 
στο 67’ μετά από άψογο συνδυ-
ασμό των Κυριάκου, Πιέρου και 
Εφραίμ που έφεραν την μπάλα 
στον Παπουλή, αλλά ο τελευταίος 
αδυνάτησε με πλασέ να μειώσει 
στο σκορ από κοντά.
Ακολούθως, όσο περνούσε η 
ώρα η Εθνική μας ομάδα έψαχνε 
για το λάθος του αντιάλου στην 
αντεπίθεση, χωρίς ωστόσο να 
καταφέρει να μειώσει στο σκορ.
Οι Νορβηγοί από την πλευρά 
τους έκαναν σωστή διαχείριση 
του υπέρ τους αποτελέσματος και 
δίκαια επικράτησαν σ την πρε-
μιέρα του Πρωταθλήματος Εθνών 
επί της δικής μας χώρας.

αθλητικά
Νορβηγία-Κύπρος 2-0

Ήταν θέμα διαφοράς ποιότητας…
ΑΕΛ-Δόξα 2-0
Με ή χωρίς κόσμο… κερδίζει
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αθλητικά

Σκουρτόπουλος: «Αν μπορούσε ο 
Αντετοκούνμπο, θα ήταν εδώ»

Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος μίλησε για τα δύο ματς της Εθνικής με Σερβία και Γεωργία, αλλά και 
την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, τονίζοντας πως δεν βοήθησαν οι συγκυρίες. 

Α
ναλυτικά όσα είπε ο προπονητής της «ε-
πίσημης αγαπημένης» στην Media Day:
Για το κίνητρο που υπάρχει: «Όλα τα παι-
διά θέλουν να πετύχουν το καλύτερο. 

Υπάρχει μια καινούρια πρόκληση μπροστά μας. 
Κάποιοι έρχονται από το πρώτο στάδιο της προε-
τοιμασίας με τις ομάδες τους και κάποιοι δεν έχουν 
ξεκινήσει ακόμα τις προπονήσεις. Εμείς πρέπει 
μέσα σε τέσσερις προπονήσεις και δύο φιλικά να 
ετοιμάσουμε το πρόσωπο που θα πρέπει να έχει 
η Εθνική Ελλάδας. Κάποια παιδιά έχουν βγάλει 
ήδη ένα βαρύ πρόγραμμα. Θα πρέπει να είναι άνε-
τοι και να παίξουν καλά σε αυτά τα ματς. Η αξία 
του καθενός είναι πολύ μεγάλη, το ξέρουμε. Η 
συγκέντρωση και η διάθεση θα μετρήσουν για να 
έρθουν τα αποτελέσματα». 
Για το αν θα δώσουν μεγαλύτερη σημα-
σία στο ματς με τη Σερβία: «Θέλουμε 
να περάσουμε στο Παγκόσμιο και 
για αυτό κάθε ματς έχει σημασία. 
Θα δώσουμε σημασία και στα δύο 
ματς. Θέλουμε τις νίκες που θα μας 
οδηγήσουν σίγουρα στο παγκό-
σμιο, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε 
τρελό σενάριο. Έχουμε ένα πολύ 
δυνατό σύνολο και στα επόμενα παι-
χνίδια του Φεβρουαρίου έχουμε το πλεο-
νέκτημα απέναντι στους αντιπάλους». 
Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Είναι δύσκολο. 
Έχουμε επαφή, δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρεται. 
Δεν μας βοήθησαν οι συγκυρίες. Το πίστευα ότι θα 
είναι εδώ τον Σεπτέμβρη. Η έναρξη του ΝΒΑ νωρί-
τερα και οι εξελίξεις στους Bucks δεν βοήθησαν 
να έρθει. Η διάθεσή του είναι δεδομένη. Αν μπο-
ρούσε θα ήταν εδώ και θα ήμασταν υπερπλήρεις. 
Έχουμε επαφή, δεν υπάρχει θέμα. Εμείς θέλουμε 
πάντα την καλύτερη ομάδα. Αν μπορέσει να έρθει, 
θα έρθει». 
Για την γενικότερη κατάσταση με το ΝΒΑ: «Από τον 
Φεβρουάριο έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια με 
τα παιδιά στην Αμερική. Η κατάσταση στο ΝΒΑ έχει 
γίνει χειρότερη όσον αφορά τη FIBA. Κάναμε προ-
σπάθεια για τον Τάιλερ, για τον Κουφό... το αποκο-
ρύφωμα είναι αυτό που γίνεται με τον Γιάννη. Είναι 
άσχημη κατάσταση. Πρέπει να προσαρμοστούμε. 
Το στάτους του στο ΝΒΑ μεγαλώνει. Βελτιώνεται 
συνεχώς. Είναι στους καλύτερους και είναι σημα-
ντικός σε αυτό το πρότζεκτ που λέγεται ΝΒΑ». 

Για το μήνυμα που θέλει να στείλει στους παίκτες 
που «κόπηκαν»: «Τα έχουμε πει ξανά. Είμαστε 
ανοιχτοί στην επικοινωνία. Τους ευχαριστώ ξανά 
για ό,τι έχουν προσφέρει. Είμαι πολύ χαρούμενος 
που όλοι αυτοί οι παίκτες έχουν δημιουργήσει μια 
καλή βάση 25 παικτών, η οποία μπορεί ανά πάσα 
στιγμή αν βοηθήσει την Εθνική. Είναι επιτυχία από 
μόνη της».

Έρχεται Ελλάδα για την Εθνική ο Ντόρσεϊ!
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναχώρησε από τις ΗΠΑ για την 
Αθήνα, αφού βρίσκεται στις επιλογές του Θανάση 
Σκουρτόπουλου για τα ματς της Εθνική στα «παρά-
θυρα» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.  
Στην Ελλάδα έρχεται ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος 

θέλησε να το δείξει μέσω των social media.
Ο παίκτης των Χοκς θα ενσωματωθεί 

στην αποστολή της Εθνικής Ελλά-
δος ενόψει των προκριματικών του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς 
υπάρχουν τα απαιτητικά ματς με 
Σερβία (13/9) και Γεωργία (16/9).

Παπαλουκάς: «Πριν από 12 
χρόνια φέραμε τα πάνω κά-

τω!»
Στις 1 Σεπτεμβρίου του 2006, η Εθνική 

Ανδρών σόκαρε τον μπασκετικό κόσμο με τη 
νίκη στον ημιτελικό του Μουντομπάσκετ (101-95) 
κόντρα στην Team USA και ο Θοδωρής Παπαλου-
κάς δεν γινόταν να ξεχάσει το... έπος!
Η Εθνική ομάδα μπάσκετ μας έχει χαρίσει μεγάλες 
επιτυχίες στο πέρασμα των χρόνων, αλλά αυτό που 
είχε κάνει κόντρα στην Team USA το 2006 ήταν το 
απόλυτο έπος!
Η Ελλάδα «τρέλαινε» όλον τον πλανήτη στης 1 
Σεπτέμβρη του 2006, καθώς νικούσε με 101-95 την 
ομάδα του ΛεΜπρόν, του Καρμέλο και του Ουέιντ 
στην Σαϊτάμα στον ημιτελικό του Μουντομπάσκετ, 
γράφοντας μια «χρυσή» σελίδα» στην ιστορία της.
Ένας από τους πρωταγωνιστές εκείνου του τερά-
στιου άθλου, ο Θοδωρής Παπαλούκας δεν θα 
μπορούσε να ξεχάσει τις στιγμές και ανέβασε μια 
φοβερή φωτογραφία στο instagram.
«Πριν από 12 χρόνια φέραμε τα πανω κάτω... Τυχε-
ροί και ευλογημένοι που συνυπάρξαμε», έγραψε 
για ένα υπέροχο μεσημέρι για το ελληνικό μπά-
σκετ.

Μετρά αντίστροφα για 
το Παγκόσμιο η Εθνική 
Γυναικών!

Μ
ετά την προετοιμασία 
στα Ιωάννινα και τα φι-
λικά με το Βέλγιο, η Ε-
θνική Γυναικών είπε το 

πρώτο «Ελλάς» στο ΟΑΚΑ.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρό-
τημα επέστρεψε στην Αθήνα και 
μετρά αντίστροφα για το Παγκόσμιο 
Κύπελλο που θα γίνει στην Τενερίφη 
(22-30/09).
Ο Κώστας Κεραμιδάς, το επιτελείο 
και οι παίκτριες του τέθηκαν στην 
διάθεση των εκπροσώπων Τύπου, 
ενώ οι διεθνείς φώναξαν και το 
πρώτο «Ελλάς» στο «Νίκος Γκάλης».

Καλτσίδου: «Να ξεπεράσουμε 
τους εαυτούς μας και πάλι»!
Η Στέλλα Καλτσίδου μίλησε για τη 
νέα πρόκληση της Εθνικής Γυναικών, 
το Παγκόσμιο Κύπελλο (22-30/09), 
και άφησε όλα τα ενδεχόμενα «ανοι-
χτά» για την διοργάνωση.
Η διεθνής φόργουορντ σχολίασε 
αρχικά για το αν έχει να αποδείξει 
η Εθνική πως η 4η θέση στο περ-
σινό Eurobasket δεν ήταν «πυρο-
τέχνημα»: «Δεν έχουμε ανάγκη να 
αποδείξουμε κάτι σε οποιονδή-
ποτε, εκτός από τους εαυτούς μας. 
Ξέρουμε πως το περσινό δεν ήταν 
«πυροτέχνημα». Σίγουρα έχουμε 
ανεβάσει τον πήχη και θέλουμε να 
παίξουμε όσο καλύτερα γίνεται στο 
Παγκόσμιο. Ο αρχικός μας στόχος 
είναι να περάσουμε στην επόμενη 
φάση».
Η 35χρονη παίκτρια, που θα συνε-
χίσει την καριέρα της στην πολω-
νική Πολκοβίτσε, δήλωσε και για 
τον όμιλο της «γαλανόλευκης»: 
«Ψάχνουμε σίγουρα μια νίκη. Είναι 
δύσκολος ο όμιλος μας, αλλά δεν 
είναι απίθανο για εμάς να κάνουμε 
νίκη, δεδομένου ότι δεν έχουμε 
πετύχει «δυνάμεις» όπως οι ΗΠΑ και 
η Αυστραλία. Σίγουρα το πρώτο παι-
χνίδι με τον Καναδά είναι ένα ματς 
που θέλουμε να το κοντράρουμε και 
πιστεύω πως μπορούμε να ανταπε-
ξέλθουμε στο στυλ παιχνιδιού τους. 
Φυσικά θα πρέπει να ξεπεράσουμε 
τον εαυτό μας και πάλι. Η Γαλλία είναι 
ανώτερη από εμάς και θα δούμε πως 
θα χειριστούμε το ματς. Και η Κορέα 
είναι υπολογίσιμη, δεν μπορείς να 

την υποτιμήσεις. Θέλουμε τη μία 
νίκη και από εκεί και πέρα να δούμε 
τα υπόλοιπα αποτελέσματα και να 
κάνουμε κι εμείς ό,τι καλύτερο μπο-
ρούμε».

Μάλτση: «Να μην αφήσου-
με κανέναν να πιστεύει πως 
το Eurobasket ήταν «πυρο-
τέχνημα»»!
Η αρχηγός της Εθνικής Ομάδας 
σχολίασε στην «γαλανόλευκη» 
Media Day: «Είναι ένα «εισιτήριο» 
που πήραμε πέρυσι, με την κατά-
κτηση της 4ης θέσης. Κρατάμε μόνο 
τα καλά από την περσινή παρου-
σία μας και το αφήνουμε πίσω. Τα 
βασικά συστατικά της Εθνικής είναι 
η σκληρή δουλειά, το «ένας για 
όλους και όλοι για έναν». Το Παγκό-
σμιο θα είναι πιο δύσκολο από το 
περσινό τουρνουά. Όλοι μας υπολο-
γίζουν πια, θα ασχοληθούν περισ-
σότερο μαζί μας στο σκάουτ, άρα το 
έργο μας θα γίνει πιο δύσκολο. Συν 
το γεγονός πως στο Παγκόσμιο βρί-
σκονται οι καλύτερες ομάδες του 
κόσμου. Εμείς θέλουμε να υπερα-
σπιστούμε αυτό που καταφέραμε 
και να μην αφήσουμε κανέναν να 
νομίζει πως όλο αυτό ήταν ένα πυρο-
τέχνημα. Πάμε για μια τελείως νέα 
πρόκληση για εμάς».
Η διεθνής γκαρντ, που τον Δεκέμ-
βριο θα «κλείσει» τα 40, κατέληξε: 
«Πάντα παίζουμε για τον κόσμο, 
ειδικά τα τελευταία χρόνια που η 
χώρα μας είναι σε δύσκολη κατά-
σταση. Και στα μίτινγκ που κάνουμε, 
λέμε πως ποτέ δεν ξεχνάμε τη 
φανέλα που φοράμε, ποιοι μας βλέ-
πουν, ποιους αντιπροσωπεύουμε 
και τι οφείλουμε να κάνουμε για 
αυτούς. Το φετινό καλοκαίρι ήταν 
εξαιρετικό, από τα καλύτερα για τον 
ελληνικό αθλητισμό. Όλοι οι αθλητές 
μας με τις διακρίσεις τους μας έχουν 
κάνει περήφανους. Μακάρι να προ-
σθέσουμε και εμείς κάτι από την 
πλευρά μας. Σίγουρα δεν μπορούμε 
να... αγγίξουμε όλα αυτά τα χρυσά 
μετάλλια και τις πρώτες θέσεις, αλλά 
μας δίνει ένα ηθικό βάρος περισσό-
τερο. Τα παιδιά μας έχουν κάνει υπε-
ρήφανους. Ο πήχης έχει ανέβει και 
ελπίζουμε να τα καταφέρουμε».
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