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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Μαγκιά είναι να δίνεσαι, 
να μοιράζεσαι. Να μην 

είσαι κωλοεγωιστής του 
κερατά, παρτάκιας, ξερόλας. 

Να ξέρεις να αποδέχεσαι 
αδυναμίες και πάθη. 

Να δείχνεις ποιος είσαι από 
τη πρώτη στιγμή. 

Να είσαι πρόσωπο και όχι 
προσωπείο.

Μαγκιά είναι να θυμάσαι και 
όχι να ξεχνάς επειδή έτσι σε 

συμφέρει. 
Να κρατάς την ψυχή σου 
καθαρή και να μην την 

ξεπουλάς.

«…ΕΛΛΗΝΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΪΚΑ ΣΕ ΑΡΓΚΟ 
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΣΑΜΠΑ ΜΑΓΚΕΣ…»

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες εύχομαι να σας βρίσκω και σήμερα καλά και… καλό χειμώνα (γιατί καλοκαί-
ρι δεν βλέπω να έχουμε φέτος).
Σήμερα θα φιλοξενήσω ένα κείμενο που βρήκα και είναι επίκαιρο γιατί στους καιρούς που ζούμε υπάρχουν Ελληνικές 
λέξεις που έχουν «χάσει» την σημασία τους. Μια τέτοια λέξη είναι ο ΜΑΓΚΑΣ ο γνήσιος που λέμε, που ξέρει να φέρεται 

και να πράττει αναλόγως.
Δυστυχώς όμως στις κοινωνίες που ζούμε μερικοί έχουν χαλάσει την πιάτσα και κατ’ επέκταση τη λέξη. Έτσι βγήκε το «ΤΣΑΜΠΑ 
ΜΑΓΚΑΣ» που είναι επικίνδυνος και στο τέλος γίνεται και περίγελος. Ας προσέχουμε λοιπόν ειδικά εδώ στην παροικία γιατί ότι 
λάμπει δεν είναι χρυσός… και το παραμύθι έχει προαχθεί σ’ επιστήμη!

Την μαγκιά όταν την έχεις,
δεν την πουλάς

Μ
άθαμε όλοι, να μιλάμε για μια μαγκιά.
Μαγκιά ε ίναι το ένα, μαγκιά ε ίναι το 
άλλο, μαγκιά είναι το παράλλο.
Ορισμοί και έννοιες κατά το δοκούν.

Μαγκιά ε ίναι να μένεις, μαγκιά ε ίναι να φεύγεις, 
μαγκιά είναι να χορεύεις mambo κάνοντας πιρουέ-
τες.
Άσε μας ρε φίλε.
Εκείνοι οι λίγοι εκεί έξω που μπορούν με την στάση 
ζωής τους να ορίσουν αυτή τη λέξη, δεν θα μιλήσουν 
ποτέ.
Δεν θα διαφημίσουν ποτέ την μαγκιά τους σαν να 
ήταν πραμάτεια στο παζάρι.
Δεν θα σου μιλήσουν ποτέ για το πόσο μάγκες ήταν 
που έφυγαν, που έμειναν, που έκλαψαν, που ότι…
Δεν θα σου παραδώσουν κανένα εγχειρίδιο μαγκιάς 
και καλής εφαρμογής της στους κανόνες της ζωής.
Και το κυριότερο, δεν θα αυτοπροσδιοριστούν ποτέ 
με αυτό το χαρακτηριστικό.
Βλέπεις γ ια εκείνους, την μαγκιά την έχεις κι είναι 
τόσο αυτονόητη όσο κι η ανάσα.
Είναι τόσο δεδομένη όσο και ο ήλιος που θα βγει από 
την ανατολή.
Δεν καταλαβαίνουν τον ντόρο και το χαμούλη γύρω 
από τη λέξη γιατί για εκείνους δεν είναι χαρακτηρι-
στικό.
Είναι χαρακτήρας.
Για τον καθένα είναι κάτι διαφορετικό.

Είναι μια άλλη ρωγμή της ζωής του. Είναι μια άλλη 
στάση της διαδρομής του.
Το μόνο κοινό που έχει η μαγκιά για όλους όσους την 
έχουν και δεν την πουλάνε, είναι η σιωπηλή παρου-
σία της.
Δεν κραυγάζεται, δεν επιβάλλεται, δεν απαιτείται.
Υπάρχει.
Κι αν σου κάνει, την ακολουθείς.
Κι αν δεν σου κάνει, αποχωρείς.
Χωρίς τυμπανοκρουσίες.
Γιατ ί αυτός που την έχει τη μαγκιά, την πλήρωσε 
πολύ ακριβά για να την αποκτήσει.
Την πλήρωσε με βιώματα και λάθη. Με στιγμές που 
βρέθηκε κατάχαμα πεσμένος και έψαξε τη δύναμη 
μέσα του για να ξανασηκωθεί.
Με στιγμές που χρειάστηκε να περπατήσει σκυφτός. 
Με απώλειες και πόνο. Με θυσίες.
Γι’αυτό και δεν την χαλαλίζει για τον κάθε περαστικό.
Κι αν θες να μάθεις λίγο τ ι ε ίναι μαγκιά, σ ταμάτα 
να διαβάζεις εγχειρίδια και λίσ τες, και κοίτα τους 
ανθρώπους αυτούς κατάματα.
Μπορεί στα μάτια τους να δεις σκοτάδι, η ψυχή τους 
όμως, έχει πάντα φως.
Και να θυμάσαι, όσα και να ‘χεις, δεν μπορείς να την 
αγοράσεις τη μαγκιά.
Δεν πωλείται, μόνο αποκτιέται.

Σοφία Παπαηλιάδου
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επικαιρότητα

Νέα δημοσκόπηση: Με 8 μονάδες προηγείται η Νέα 
Δημοκρατία 

Τ
ο σταθερό προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΣΥ-
ΡΙΖΑ για τις εθνικές εκλογές δείχνει νέα δημο-
σκόπηση της Pulse για τον Σκάι. Με βάση τα 
ευρήματα της δημοσκόπησης η διαφορά βρί-

σκεται στις 8 μονάδες (με αναγωγή επί των εγκύρων)
Πιο αναλυτικά, στη δημοσκόπηση της Pulse για το 
κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σκάι με τη Σία Κοσσι-
ώνη  η ΝΔ προηγείται με 8 μονάδες του ΣΥΡΙΖΑ με 
αναγωγή επί των εγκύρων, ενώ τρίτο κόμμα είναι το 
Κίνημα Αλλαγής με 7%. Ακολουθεί το ΚΚΕ με 5,5% και 
η Χρυσή Αυγή με 4,5%
Τον κύκλο των διαφαινόμενων κοινοβουλευτ ι-
κών δυνάμεων ολοκληρώνουν η ΜέΡΑ 25 του Γιάνη 
Βαρουφάκη – που μετράται σταθερά στο 3,5% – και 
η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου που βρί-
σκεται στο 3%, όριο εισόδου στην Βουλή.
Σε περίπτωση που η Ελληνική Λύση δεν καταφέρει να 
μπει στην Βουλή η δημοσκόπηση υπολογίζει πως η 
ΝΔ θα αποσπάσει 156 έδρες, έχοντας καθαρή αυτο-
δυναμία. Εάν το κόμμα Βελόπουλου εξασφαλίσει θέση 
στην νέα Βουλή η πλειοψηφία της ΝΔ περιορίζεται στις 
152 έδρες.
Σε ό,τι αφορά στα Ελληνοτουρκικά και στο αν η κυβέρ-
νηση έπρεπε να είχε ενημερώσει τα άλλα κόμματα το 
80% είπε ναι και το 10% όχι, με το υπόλοιπο 10% να 
λέει δεν ξέρω. Χαρακτηριστικό είναι οτι και ψηφοφό-
ροι του ΣΥΡΙΖΑ στη συντριπτική τους (66%) πλειοψη-
φία είναι υπέρ του ότι η πολιτικη ηγεσία έπρεπε να 
είχε ενημερωθεί από τον πρωθυπουργό.
Στην παράσταση νίκης έχουμε τη ΝΔ να προηγείται με 
71%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται στο 18%. Η νίκη της ΝΔ 
δηλαδή έχει πλέον εδραιωθεί στην παποίθηση των 
ψηφοφόρων.
Καταλληλότερος για πρωθυπουργός είναι οι Κυριάκος 
Μητσοτάκης με 36% με τον κ. Τσίπρα να έχει ανέβει 
στο 28% από το 26% της προηγούμενης δημοσκόπη-
σης.
Στην ερώτηση ποιο σενάριο είναι καλύτερο για τη 
χώρα να προκύψει από τις κάλπες οι απαντήσεις 
είναι: Αυτοδύναμη ΝΔ 33%, Αυτοδύναμος ΣΥΡΙΖΑ 
12%, κυβέρνησης συνεργασίας με κορμό τη ΝΔ 
15%, κυβέρνησης συνεργασίας με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ 
19%, κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού 13%. Με 
άλλα λόγια οι ψηφοφόροι σε ποσοστό 48% θέλουν 
μια κυβέρνηση όπου με τον ένα ή τον άλλο τρόπο 
θέλουν τη ΝΔ να πρωταγωνιστεί στη διακυβέρνηση 
της χώρας.

Τσίπρας στον Sport24: Στις 7 Ιουλίου δεν 
παίζουμε επαναληπτικό αγώνα
Μπορεί εύκολα ο Παναθηναϊκός να φτιάξει γήπεδο 
στον Βοτανικό» είπε και αναφερόμενος στις πολιτι-
κές εξελίξεις σημείωσε: «Χάσαμε στην ευρωλίγκα, η 
ψυχολογία δεν μας ευνοεί αλλά τώρα μπροστά μας 
έχουμε έναν άλλον τελικό»
«Ειναι λάθος ο παραλληλισμός ότι πρέπει να κάνουμε 
ανατροπή ανάλογη με αυτή που έκανε η Λίβερπουλ με 
την Μπαρτσελόνα. Δεν είναι επαναληπτικός ο αγώνας 
οι εκλογές της 7ης Ιουλίου» επεσήμανε ο Αλέξης Τσί-
πρας μιλώντας πριν από λίγο στον σταθμό Sport24.
Στην συνέντευξη του ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι 
ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε στην ευρωλίγκα αλλά τώρα «έχουμε 
μπροστά μας έναν άλλον τελικό. Είναι μια μάχη που 
ξεκινά από την αρχή. Δεν είναι επαναληπτικός αγώ-
νας» είπε χαρακτηριστικά. Παραδέχθηκε όμως ότι η 
ψυχολογία είναι αρνητική και δεν βοηθά...
Είπε ότι παρακολουθεί πολύ τον Αντεντοκούνμπο ο 
οποίος είναι ένα χρήσιμο παράδειγμα για την καταπο-

λέμηση του ρατσισμού και σημείωσε ότι πλέον ανα-
γκάζεται να παρακολουθεί και τον Τσιτσιπά ο οποίος 
κάνει σπουδαία πορεία και μπορεί να φέρει μεγάλες 
χαρές στη χώρα...
«Μπαίνω στα κρυφά σε κανέναν αθλητικό σάιτ και 
χαλαρώνω» είπε ο Αλέξης Τσίπρας όταν ρωτήθηκε αν 
παρακολουθεί επισταμένως τις εξελίξεις στο ποδό-
σφαιρο.
Δήλωσε φαν της Λίβερπουλ από την εποχή που αγω-
νιζόταν ο Γκρόμπελαρ, ο Νταγκλίς και ο Ιαν Ρας ενώ 
για το δίδυμο Μέσι η Ρονάλντο ψήφισε τον Αργεντίνο 
λέγοντας ότι παίζει περισσότερο με το μυαλό.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε πάντως η τοποθέτηση 
του για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Αλέξης Τσίπρας 
είπε ότι ο ίδιος πρότεινε στον Γιώργο Βασιλειάδη τη 
μείωση των ομάδων στην Super League (σ.σ. σε δέκα) 
γιατί όπως είπε με το σύστημα που ίσχυε εκτός από 
τους πρώτους και τους τελευταίους όλοι οι υπόλοιποι 
πουλούσαν παιχνίδια!
Είπε επίσης ότι στα νεανικά του χρόνια έπαιζε βόλεϊ 
στους Αμπελόκηπους λόγω της αλτικότητας του και ότι 
στο μπάσκετ δεν ήταν καλός. «Ήμουν ατσούμπαλος 
στο σουτ» παραδέχθηκε και πρόσθεσε όμως ότι ήταν 
πολύ καλός στο ποδόσφαιρο. «Είχα ως ίνδαλμα τον 
Δημήτρη Σαραβάκο και γι΄αυτό έπαιζα δεξί εξτρεμ» 
είπε.

Γήπεδο στο Βοτανικό
Ο Αλέξης Τσίπρας σχολίασε και τις εξελίξεις για το νέο 
γήπεδο του Παναθηναϊκού λέγοντας χαρακτηριστικά:  
«Πιάνεις μία πονεμένη ιστορία. Η στάση και η θέση 
μου ως πρωθυπουργός είναι όλες οι ομάδες να απο-
κτήσουν γήπεδο. Η ΑΕΚ προχώρησε, ο ΠΑΟΚ είναι 
κοντά στη νέα Τούμπα. Με τον Παναθηναϊκό ήμουν 
εγώ αυτός που τους κάλεσε να βρεθεί μία λύση. Ο 
Βοτανικός είναι ένα έτοιμο πρότζεκτ με γήπεδο μέχρι 
35.000 θέσεων. Πριν από δύο χρόνια έφερα στο προ-
σκήνιο το Γουδί. Φώναξα την ΠΑΕ, φώναξα τον Ερα-
σιτέχνη, αλλά κανείς δεν ενδιαφερόταν. Ο Αλαφού-
ζος δεν ενδιαφέρεται για τον Παναθηναϊκό. Ενδιαφέ-
ρεται για την πολιτική. Φώναξα τον Δημήτρη Γιαννα-
κόπουλο, ο οποίος πονάει τον Παναθηναϊκό. Εκείνος 
είχε ως προτεραιότητα το Athens Alive. Ήταν όμως ένα 
πρότζεκτ που θα ήθελε χρόνο. Τώρα βλέπω ότι υπάρ-
χει ξανά η σκέψη για τον Βοτανικό και θεωρώ ότι δεν 
είναι λάθος. Μπορεί εύκολα ο Παναθηναϊκός να φτιά-
ξει γήπεδο στον Βοτανικό».

Στο 35% η ΝΔ έναντι 27% του 
ΣΥΡΙΖΑ - Ενισχύεται η πόλωση 
όπως φαίνεται από το γκάλοπ 
της Pulse για τον ΣΚΑΙ - Το 48% 
των ψηφοφόρων πιστεύουν ότι 
θα ήταν καλό για τη χώρα μια 
κυβέρνηση με πρωταγωνιστή τη 
ΝΔ
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Ο 
εισαγγελέας του Βόλου δεν υπά-
κουσε στο Ποινικό Τμήμα του Α-
ρείου Πάγου και με νέα πρότα-
σή του, που θα συζητηθεί την ερ-

χόμενη Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019, στο 
Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της πρωτεύ-
ουσας της Μαγνησίας, τάσσεται υπέρ της μη 
χορήγησης της 7ης κατά σειρά άδειας στο 
μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν 
Δημήτρη Κουφοντίνα.
Ο εισαγγελέας του Βόλου δεν συντάσσεται 
με το αίτημα χορήγησης της άδειας, καθώς 
σε βάρος του «Λουκά» της 17Ν έχει ασκη-
θεί ποινική δίωξη (του κοινοποιήθηκε 
6.6.2019) για στάση κρατουμένων σε βαθμό 

κακουργήματος.
Στο Δημήτρη Κουφοντίνα αποδίδεται η 
κατηγορία της απλής συνέργειας (δια ψυχι-
κής συνδρομής) σε βαθμό κακουργήμα-
τος στη στάση κρατουμένων, επειδή συνυ-
πέγραψε ανακοίνωση συμπαράστασης με 
άλλους συγκρατουμένους του σε απεργό 
πείνας.
Πάντως, σύμφωνα με το νέο Ποινικό 
Κώδικα που ισχύει από την 1η Ιουλίου 
2019, το αδίκημα της «στάσης κρατου-
μένων» (άρθρο 174 ΠΚ) δεν είναι πλέον 
κακούργημα, αλλά πλημμέλημα, επομέ-
νως δεν αποτελεί κώλυμα για τη χορήγηση 
άδειας σε κρατούμενο.

Εισαγγελία Βόλου: Εισηγείται να μη 
χορηγηθεί άδεια στον Κουφοντίνα 

Reuters: Η προοπτική νίκης 
της ΝΔ ωθεί τα ελληνικά 
ομόλογα κάτω από το 3% 

Μ
άχη των ομολόγων: Οι Έλληνες 
κερδίζουν το πάνω χέρι έναντι 
της Ρώμης», είναι ο τίτλος δη-
μοσιεύματος του Reuters που 

αναφέρεται στη μεγάλη μείωση των απο-
δόσεων των ελληνικών τίτλων. «Απένταρη 
πριν από λιγότερο από μία δεκαετία, η Ελ-
λάδα είναι φέτος η κορυφαία σε επιδόσεις 
αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, απολαμ-
βάνοντας εισροές από επενδυτές απογοη-
τευμένους από τη συρρίκνωση των αποδό-
σεων αλλού και από τον αυξημένο πολιτικό 
κίνδυνο στην Ιταλία, που είναι η άλλη χώρα 
της Ευρωζώνης με υψηλές αποδόσεις στο 
χρέος της», σημειώνει το πρακτορείο.
Η αρθρογράφος του Ρόιτερ, Βιρτζίνια Φέρ-
νες αναφέρει ότι «Εννιά χρόνια αφότου η 
Ελλάδα χρεοκόπησε και 
οδήγησε τους πιστωτές σε 
μία καθυστερημένη ανα-
διάρθρωση του χρέους 
της, οι επώδυνες μεταρ-
ρυθμίσεις αρχίζουν να 
αποδίδουν καρπούς, με 
το χρέος της να φαίνεται 
ότι θα βελτιώνεται από 
φέτος. Αυτό τον μήνα, το κόστος δανεισμού 
της Ελλάδας για μία πενταετία μειώθηκε 
κάτω από αυτό της Ιταλίας, για πρώτη φορά 
από το 2008, κάτι αξιοσημείωτο, δεδομέ-
νου ότι το ιταλικό αξιόχρεο έχει επενδυτική 
διαβάθμιση, αξιολογούμενο τέσσερις βαθ-
μίδες υψηλότερα πάνω από αυτό της Ελλά-
δας, στο Baa3/BBB/BBB. Με το αξιόχρεό της 
στο B1/B+/BB-, η Ελλάδα κατατάσσεται ως 
«κερδοσκοπική διαβάθμιση», που σημαί-
νει ότι δεν περιλαμβάνεται σε διάφορους 
παγκόσμιους δείκτες, τους οποίους ακολου-
θούν οι επενδυτές. Αν και το γεγονός αυτό 
έχει αφήσει την Ελλάδα στην καταφυγή των 
hedge funds και των επενδυτών των ανα-
δυόμενων αγορών, φαίνεται τώρα να έχει 
αρχίσει το ταξίδι της επανόδου της στο 
κύριο ρεύμα».
«Προτιμούμε το ελληνικό χρέος από το ιτα-
λικό», δήλωσε ο Νικ Γουόλ, διαχειριστής 
κεφαλαίων στην εταιρεία Merian Global 
Investors, που επένδυσε σε ελληνικά ομό-
λογα τον Μάιο του 2017, μετά την εκλογή 
του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, 
με μία ατζέντα για την ευρωπαϊκή ενοποί-
ηση.
Υπάρχουν, όμως, και άλλοι παράγοντες, 

σημειώνει το Reuters. «Το μεγάλο παγκό-
σμιο ράλι των ομολόγων, που βασίζεται σε 
προσδοκίες για νέα νομισματική στήριξη, 
ωθεί προς τα κάτω τις αποδόσεις σε όλο τον 
κόσμο, περιλαμβανομένης της Νότιας Ευρώ-
πης, όπου το κόστος 10ετούς δανεισμού της 
Ισπανίας έκανε βουτιά κάτω από το 0,4%. 
Παρ’ όλα τα προβλήματά της, οι αποδό-
σεις της Ιταλίας μπορεί να υποχωρήσουν 
σύντομα κάτω από το 2%. «Όλοι αναζητούν 
απελπισμένα ένα αφήγημα καλών αποδό-
σεων (carry)», δήλωσε ο Γουόλ, προσθέ-
τοντας: «Αν υπάρχει μία ευκαιρία να πάρει 
κάποια βραχυπρόθεσμη θετική απόδοση, 
ο κόσμος θα την πάρει», πρόσθεσε. Το επα-
σφάλιστρο κινδύνου που ζητούν οι επενδυ-
τές για τα ελληνικά ομόλογα σε σχέση με τα 

γερμανικά, που είναι ασφαλή 
καταφύγια, έχει μειωθεί εν τω 
μεταξύ φέτος κατά 156 μονά-
δες βάσης (1,56 ποσοστιαίες 
μονάδες), ενώ το spread των 
ιταλικών ομολόγων έχει μει-
ωθεί μόνο 36 μονάδες βάσης.
«Αν και σε κάποιο βαθμό αυτό 
οφείλεται στην επιδίωξη για 

αποδόσεις, πολλοί σημειώνουν ότι το εύρος 
της κίνησης αφορά στην πραγματικότητα 
την άνοδο της Ελλάδας και την πτώση της 
Ιταλίας, η οποία κινδυνεύει να χάσει το στά-
τους της επενδυτικής διαβάθμισης, εφόσον 
επιδεινωθούν οι πολιτικές και το χρέος της», 
σημειώνει το δημοσίευμα.
«Ο άλλος παράγοντας είναι το ευρώ», προ-
σθέτει το δημοσίευμα. «Η Ελλάδα ξεπέ-
ρασε τον τρόμο της εξόδου της το 2012, όταν 
έφτασε κοντά στο να φύγει από την Ευρω-
ζώνη. Ορισμένοι φοβούνται ότι η Ιταλία 
κινείται τώρα σε αυτό τον δρόμο, καθώς 
πολιτικοί της μιλούν για ένα ψευδο-νόμισμα 
που ονομάζεται μίνι-BOTs και συγκρούε-
ται με τις Αρχές της ΕΕ για την αύξηση του 
χρέους της. Ο κίνδυνος αυτός αντανακλάται 
στα ασφάλιστρα για τον κίνδυνο χρεοκο-
πίας της Ιταλίας (CDS)». Η αρθρογράφος του 
Ρόιτερ εκτιμά επίσης ότι «το φιλικό προς την 
αγορά κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ανα-
μένεται να αναλάβει την εξουσία τον Ιούλιο 
μετά τη νίκη της επί του αριστερού ΣΥΡΙΖΑ 
στις ευρωεκλογές που έγιναν τον Μάιο» και 
ότι «τo αποτέλεσμα αυτό ώθησε τις αποδό-
σεις των 10ετών ομολόγων κάτω από το 3% 
για πρώτη φορά».
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Αμφισβητεί την έρευνα σε βάρος του ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου - Χαρακτηρίζει την 
κλήτευσή του μη νόμιμη και τους καλεί να επαναλάβουν την όλη διαδικασία με την προβλεπόμενη 
διαδικασία

Ο 
αντεισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου, Ιωάννης Αγγελής, 
με σημερινή έγγραφη ανα-
φορά του, καλεί τόσο την 

εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ξένη 
Δημητρίου όσο και τον αντεισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου, Δημήτρη Δασού-
λα, να αυτοεξαιρεθούν-απέχουν λόγω 
ευθιξίας από την σε βάρος του ποινική 
έρευνα για τα όσα έχει αναφέρει με τις 
δύο εμπιστευτικές αναφορές του για 
την υπόθεση της Novartis και, σε αντί-
θετη περίπτωση (που δεν απέχουν), 
ζητεί την εξαίρεσή τους.
Ωστόσο, άγνωστο παραμένει, μετά 
τις εξελίξεις αυτές, εάν ο κ. Αγγελής 
θα επισκεφθεί αύριο στο προγραμ-
ματισμένο ραντεβού του με τον κ. 
Δασούλα, εάν και όπως όλα δείχνουν 
δεν θα προσέλθει.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Αγγελής παραι-
τήθηκε από επόπτης των εισαγγελέων 
κατά της Διαφθοράς τον περασμένο 
Ιανουάριο, καταγγέλλοντας στοχευ-
μένη έρευνα κατά πολιτικών πρόσω-
πων στην υπόθεση Novartis. Ειδι-
κότερα, ο κ. Αγγελής κατέθεσε αίτη-
ση-δήλωση προς την κυρία Δημη-
τρίου και τον κ. Δασούλα, με την οποία 
διατυπώνει «εύλογα νομικά και μη 
ερωτήματα» ως προς όλη τη δικονο-
μική διαδικασία που τηρήθηκε μέχρι 
τώρα και αμφισβητεί την αντικειμενι-
κότητα της έρευνας, αλλά και την εμπι-
στοσύνη προς τα πρόσωπά τους.
Ο κ. Αγγελής θέτει σωρεία ερωτημά-
των και νομικών ζητημάτων που έχουν 
διαδραματιστεί, κάτι που καθιστά την 
κλήτευσή του μη νόμιμη και τους καλεί 
να επαναλάβουν την όλη διαδικασία 
με τη προβλεπόμενη διαδικασία.
Κατ’ αρχάς, ο αντεισαγγελέας του 
Αρείου Πάγου ρωτά τον κ. Δασούλα 
γιατί του απέκρυψε το γεγονός ότι θα 
εξεταστεί και για τις αιτιάσεις, που 
περιλαμβάνονται σε αναφορά ενα-
ντίον του, από την Ελένη Τουλου-
πάκη, κάτι που, πέρα από την ακυ-

ρότητά που προκαλεί, η δικονομική 
αυτή πρακτική, αποτελεί εφαρμογή 
της «παλιάς-δοκιμασμένης πρακτικής 
της μαρτυριοποίησης του μελλοντικού 
κατηγορουμένου».
Και θέτει το ερώτημα: «Ποιον εξυπη-
ρετεί η «δικονομική εξίσωση» του 
επόπτη και του εποπτευόμενου;».
Δεν παραλείπει να θέσει ένα ακόμη 
ερώτημα: «Μήπως η «όψιμη ευαισθη-
σία» για διερεύνηση των καταγγελιών 
μου και δη από την Εισαγγελία του 
Αρείου Πάγου «στο σύνολό τους, με 
διπλή έρευνα», αποβλέπει στην από-
σειση των ευθυνών, που βαρύνουν 
κάποιους (όχι πάντως εμένα τον καταγ-
γέλλοντα);».
Όμως, τα ερωτήματα του κ. Αγγελή 
είναι αμείλικτα:

Πόση ψυχραιμία και πόση εμπιστο-
σύνη μπορώ να δείξω για την αντικει-
μενικότητα της έρευνας όταν:
α) η Ξένη Δημητρίου «έχει άμεση 
εμπλοκή στην όλη υπόθεση (δεν διέ-
ταξε έρευνα επί σχεδόν πεντάμηνο 
για αδικήματα που αποδεικνύονται 
ακόμα και «εξ εγγράφων», όπως η μη 
περαίωση υποθέσεων διαφθοράς από 
το 2013, η μη καταχώριση κρίσιμων 
εγγράφων στο πρωτόκολλο, η παύση 
της νόμιμης δικαστικής συνδρομής 
κ.λπ.)»,
β) Ο Δημήτρης Δασούλας, σύμφωνα 
με τα ΜΜΕ, ενδεχομένως να έχει διο-
ρίσει συγγενικό του πρόσωπο σε 
Δημόσια υπηρεσία (γεγονός που δεν 
αποκλείεται να είναι αληθές, αφού 

ούτε το διαψεύσατε, ούτε και δηλώ-
σατε αποχή για λόγους ευθιξίας), 
που εποπτεύεται κατά πάσα πιθανό-
τητα «από τον ωσεί προϊστάμενο της 
Εισαγγελίας διαφθοράς» κ. Ρασπού-
τιν;
γ) όταν η κυρία Δημητρίου και ο κ. 
Δασούλας, με τις δικονομικές τους 
«ενέργειες «εξισώνετε» εμένα τον 
επόπτη της διαφθοράς με την από 
εμένα εποπτευομένη; Που αποβλέπει 
άραγε αυτή η «δικονομική εξίσωση»;
δ) Πόση εμπιστοσύνη μπορώ να δείξω 
στην κυρία Δημητρίου, όταν έχει 
δώσει ρητή εντολή στους γραμματείς 
του τμήματος σιοικητικού της Εισαγ-
γελίας Αρείου Πάγου, να μην δέχονται 
από εμένα έγγραφα σχετικά με την 
ερευνώμενη υπόθεση.
Έτσι, ο κ. Αγγελής υπογραμμίζει ότι 
«ευλόγως μου δημιουργούνται ερω-
τήματα σχετικά με την αντικειμενικό-
τητα τόσο της έρευνας, όσο και της 
δικής Σας αμεροληψίας, εν όψει του 
γεγονότος ότι, ο καθένας από Εσάς 
αμέσως (η πρώτη) ή εμμέσως (ο δεύτε-
ρος) {Σ.σ.: κυρία Δημητρίου και κ.Δα-
σούλας} προσδοκά έννομο συμφέρον, 
από την εξέλιξη της σχετικής ποινικής 
έρευνας. Την οποία έρευνα σημειω-
τέον ο δεύτερος (κ. Δασούλας) θα διε-
ξάγει, ενώ η πρώτη (κυρία Δημητρίου) 
παρήγγειλε και θα κρίνει τα αποδει-
κτικά στοιχεία που θα συλλέξει ο δεύ-
τερος».
Ευελπιστώ -συνεχίζει ο κ. Αγγελής- 
«ότι, εν όψει των παραπάνω αιτιάσεών 
μου, θα επιδείξετε την δέουσα υπηρε-
σιακή ευαισθησία και θα απέχετε για 
λόγους ευπρέπειας αμφότεροι αυτο-
βούλως από κάθε ενασχόλησή Σας με 
την παρούσα ποινική έρευνα, σε αυτό 
το χρονικό σημείο».
Μάλιστα, «σε περίπτωση δε που κρί-
νετε ότι δεν συντρέχει λόγος απο-
χής Σας, παρακαλώ να θεωρήσετε το 
έγγραφό μου αυτό ως αίτησή εξαίρε-
σής Σας» προσθέτει ο κ. Αγγελής.

Υπόθεση Novartis: Δεν θα καταθέσει ο 
Αγγελής - Ζητά να εξαιρεθούν Δημητρίου 
και Δασούλας 

Στον ανακριτή η 19χρονη 
που πουλούσε στο Dark 
Web γυμνές φωτογραφίες 
της 5χρονης αδερφής της 

Σ
ε τακτικό ανακριτή της Θεσσαλονίκης απολογήθηκε 
και αφέθηκε ελεύθερη, υπό τον όρο της απαγόρευ-
σης εξόδου από τη χώρα, 19χρονη αλλοδαπή, η ο-
ποία είχε συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα σε 

περιοχή του νομού Χαλκιδικής, κατηγορούμενη για εμπλο-
κή σε υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων μέσω Διαδικτύου.
Η υπόθεση διερευνήθηκε από αστυνομικούς της Διεύθυν-
σης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν σήμα-
τος που έστειλε η Ιντερπόλ, όταν σε ψηφιακή έρευνα εντο-
πίσθηκε, στο εμφανές και στο λεγόμενο «σκοτεινό δίκτυο» 
(dark net), φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό με πορ-
νογραφικό περιεχόμενο, στο οποίο απεικονίζονταν ανήλικα 
κορίτσια.
Όπως ανακοινώθηκε, η έρευνα των ελληνικών διωκτικών 
Αρχών οδήγησε στην ταυτοποίηση των ανήλικων θυμάτων 
και στον εντοπισμό της δεκαοκτάχρονης, η οποία φέρεται 
να παρήγαγε συστηματικά αρχεία πορνογραφικού περιεχο-
μένου που διακινούσε έναντι αμοιβής, μέσω διαδικτυακής 
εφαρμογής σε άλλους χρήστες.
Σε έρευνες που έγιναν σε συνολικά πέντε σπίτια κατασχέ-
θηκαν τέσσερις συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητή ηλε-
κτρονική συσκευή τύπου tablet, έξι σκληροί δίσκοι, δύο 
φωτογραφικές μηχανές, τέσσερις φορητοί ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές, δύο κάρτες σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, 
τραπεζική κάρτα και έγγραφο με οδηγίες και κωδικούς χρή-
σης ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), ενώ όλα τα παρα-
πάνω αντικείμενα εστάλησαν στα εγκληματολογικά εργα-
στήρια της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να εξεταστούν.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η 19χρονη κατηγορού-
μενη, βουλγαρικής καταγωγής, απολογούμενη ενώπιον του 
ανακριτή δήλωσε ότι υπήρξε θύμα συμπατριώτη της που 
την εκβίαζε και την απειλούσε, προκειμένου να παράξει 
για λογαριασμό του το συγκεκριμένο υλικό. Μεταξύ των 
φερόμενων ως θυμάτων της είναι και η ηλικίας πέντε ετών 
-σήμερα- ετεροθαλής αδελφή της, ενώ στη δικογραφία 
περιγράφονται ως θύματά της και δύο ανήλικες φίλες της.
Η ίδια φέρεται να χαρακτήρισε τον εαυτό της ως «πιόνι» 
συμπατριώτη της, καταγγελλόμενου ως «ιθύνοντος νου» 
της υπόθεσης, τον οποίο γνώριζε καθώς υπήρξε άτομο 
του οικογενειακού της περιβάλλοντος και εκτιμάται ότι ζει 
στη Βουλγαρία. Όπως απολογήθηκε η μαθήτρια λυκείου, 
άρχισε να επικοινωνεί με τον συμπατριώτη της προ πεντα-
ετίας μέσω skype και εκείνος, εκμεταλλευόμενος το νεαρό 
της ηλικίας της, σε συνδυασμό με την ψυχολογική βία, που, 
όπως καταγγέλλει, της ασκούσε, την υποχρέωνε να προβεί 
στις πράξεις που της καταλογίζονται.
Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε εις βάρος της συνδέεται με 
τα αδικήματα της πορνογραφίας ανηλίκων, της κατάχρησης 
ανηλίκων σε ασέλγεια κ.ά.
Όσον αφορά τα «περί αμοιβής» η κατηγορούμενη ισχυ-
ρίστηκε ότι επρόκειτο για μικρά χρηματικά ποσά, υπό την 
μορφή «χαρτζιλικιού», που της έστελνε ο συμπατριώτης 
της. Επιπλέον, η ίδια φέρεται να εξομολογήθηκε ότι προ-
έβη τα τελευταία χρόνια σε τρεις απόπειρες αυτοκτονίας 
μη μπορώντας να αντέξει τα όσα βίωνε, ενώ δια του συνη-
γόρου της υπέβαλε στον ανακριτή αίτημα για τη διενέργεια 
ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.
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επικαιρότητα

Σ
ε συνέχεια των αποφάσεων του Πο-
λυμελούς Πρωτοδικείου της Αθή-
νας και του Πρωτοβάθμιου Δικα-
στηρίου της πρωτεύουσας του Πα-

ναμά που δικαίωναν αναμφισβήτητα τους 
γιους του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου 
στην ενδοοικογενειακή διαμάχη με τον πα-
τέρα τους, τη σκυτάλη έλαβε μόλις πριν α-
πό λίγες ημέρες η Ελβετική Δικαιοσύνη.
Υπενθυμίζ ε ται ότ ι  με την υπ’ αρ. 
5213/2018 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών είχε ήδη απορρι-
φθεί η από 27 Ιουνίου 2017 αγωγή του 
Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου σε βάρος 
των γιων του με αντικείμενο την ανάκληση 
δήθεν δωρεάς μετοχών της Παναμέζικης 
εταιρείας Grattan, της εταιρείας δηλαδή 
μέσω της οποίας η οικογένεια ελέγχει την 
Ελβετική επιχείρηση Ferrowohlen.
Στη συνέχεια, ήταν η σειρά 
του αρμόδιου Πρωτο-
βάθμιου Δικαστήριου της 
πρωτεύουσας του Παναμά, 
το οποίο με απόφαση που 
εξέδωσε σ τ ις 2 Μαΐου 
2019 έκανε εξ ολοκλή-
ρου δεκτή την αγωγή των 
Παναγιώτη και Γιώργου 
Αγγελόπουλου και ακύ-
ρωσε τις ενέργειες με τις 
οποίες ο πατέρας τους Κωνσταντίνος Αγγε-
λόπουλος είχε επιχειρήσει τον Μάιο του 
2016 να πάρει το πλειοψηφικό πακέτο των 
μετοχών τους στην Grattan.
Πλέον, με απόφαση που εξέδωσε στις 5 
Ιουνίου 2019 το Ανώτατο Ομοσπονδιακό 
Δικαστήριο της Ελβετίας, ήτοι το ανώ-
τατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας, 
αντίστοιχο του ελληνικού Αρείου Πάγου, 
έκανε εξ ολοκλήρου δεκτή την αίτηση των 
Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, 
με την οποία ζητούσαν να ακυρωθεί προ-
γενέστερη απόφαση του Εμποροδικείου 
του Καντονιού του Ααργκάου, όπου και 
βρίσκεται η έδρα της Ferrowohlen. Επι-
σημαίνεται ότι με την απόφαση αυτή το 
τοπικό δικαστήριο είχε κρίνει, εσφαλμένα 
όπως αποδείχθηκε, ότι οι Παναγιώτης 
και Γιώργος Αγγελόπουλος δεν εκπροσω-
πούν νόμιμα την Παναμέζικη εταιρεία τους 
Grattan, στο πλαίσιο αγωγής της τελευ-
ταίας κατά παράνομων αποφάσεων που 
φέρεται να είχε λάβει ο πατέρας τους ισχυ-

ριζόμενος ότι είναι αποκλειστικός μέτοχος 
της Ferrowohlen.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της πρόσφατης 
απόφασης του Ανώτατου Ομοσπονδιακού 
Δικαστηρίου, το τοπικό δικαστήριο έσφαλε 
απολύτως, καθώς δεν εφάρμοσε, ως 
όφειλε, το δίκαιο της χώρας του Παναμά, 
προκειμένου να αποφανθεί για το ποιος 
εκπροσωπεί νόμιμα την παναμέζικη εται-
ρεία, αλλά δικούς του κανόνες, οι οποίοι 
σύμφωνα με έγκυρους νομικούς κύκλους 
είχαν εξαρχής προβληματίσει για τη βασι-
μότητά τους.
Πλέον, η νομιμότητα αποκαταστάθηκε και 
η υπόθεση επιστρέφει εκ νέου στο Εμπο-
ροδικείο του Ααργκάου, το οποίο οφεί-
λει να συμμορφωθεί με την απόφαση του 
Ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου 
της Ελβετίας και να εξετάσει ποια είναι 

η λύση που δίνει το 
δίκαιο του Παναμά για 
τα ζητήματα που έχουν 
τεθεί ενώπιόν του ανα-
φορικά με την Grattan. 
Ακολούθως, εκ τ ιμά-
ται εύλογα ότι η προη-
γηθείσα δικαίωση των 
Παναγιώτη και Γιώρ-
γου Αγγελόπουλου ενώ-
πιον των δικαστηρίων 

του Παναμά, θα παίξει καθοριστικό ρόλο 
και θα είναι αυτή που θα κρίνει σε μεγάλο 
βαθμό τις δικαστικές εξελίξεις αναφορικά 
με τις τύχες της διεκδικούμενης ελβετικής 
εταιρείας.
Σε κάθε περίπτωση, το περιουσιακό δια-
κύβευμα είναι μεγάλο και οι κινήσεις των 
νομικών επιτελείων των δύο πλευρών 
συνεχίζονται πυρετωδώς στα δικαστήρια 
όλων των κρατών που εμπλέκονται. Αυτό 
που μέλλει να αποδειχθεί είναι εάν οι δια-
δοχικές νίκες των Παναγιώτη και Γιώργου 
Αγγελόπουλου σε Ελλάδα, Παναμά και 
Ελβετία θα αποτελέσουν τον προάγγελο 
της οριστικής επικράτησής τους έναντι 
των αλλεπάλληλων ενεργειών που φέρε-
ται να έχει κάνει ο πατέρας του σε βάρος 
τους υπό την καθοδήγηση των νομικών 
του συμβούλων, με αποκλειστικό σκοπό 
να τους στερήσει - για άγνωστους προς 
το παρόν λόγους - την ισότιμη συμμετοχή 
τους στην Ελβετική εταιρεία της οικογέ-
νειας.

Δικαίωση των Παναγιώτη και 
Γιώργου Αγγελόπουλου από το 
Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο 
της Ελβετίας 

«Αν χρειαστεί να κάνουμε κάτι, ας υπολογίζουμε ότι θα είμαστε μόνοι μας», 
επισήμανε προσθέτοντας πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει «επεισόδιο» στο 
Καστελόριζο

Αποστολάκης: Σε περίπτωση 
σύγκρουσης με την Τουρκία 
είμαστε μόνοι μας 

Σ
ε περίπτωση σύγκρουσης με την 
Τουρκία είμαστε μόνοι μας, δή-
λωσε το απόγευμα της Πέμπτης 
ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, μι-

λώντας για το ενδεχόμενο «θερμού ε-
πεισοδίου» στο Καστελόριζο.
«Αν χρειαστεί να κάνουμε κάτι, ας υπο-
λογίζουμε ότι θα είμαστε μόνοι μας», 
είπε ο υπουργός μιλώντας στο κεντρικό 
δελτίο ειδήσεων του Alpha, ενώ τόνισε 
πως «δεν θα επιτρέψουμε να πάνε οι 
Τούρκοι στο Καστελόριζο» γιατί τότε 
«δεν θα υπάρχουν επιλογές».
«Δεν μπορούμε να πούμε τι ενέργειες 
θα κάνουμε, αλλά δεν θα επιτρέψουμε 
να γίνει, γιατί τότε δεν θα υπάρχουν επι-
λογές», πρόσθεσε ο κύριος Αποστολά-
κης.
«Ο Ερντογάν δεν σταματά τις προκλή-
σεις και φαίνεται πως τα μέτρα και οι 
ενέργειες που έχουν ληφθεί μέχρι στιγ-
μής δεν αναστέλλουν τις κινήσεις τους», 
εκτίμησε ο υπουργός, προσθέτονας πως 
«οι προθέσεις της Τουρκίας είχαν στο 
πλάνο και την ελληνική ΑΟΖ. Η εκτίμηση 
είναι ότι είναι τόσα τα προβλήματα που 
πρέπει να λύσουν που δεν φαίνεται να 
έχουν την πρόθεση να το πράξουν».
Σε ερώτηση του Αντώνη Σρόιτερ γιατί η 

Ελλάδα δεν παρενέβη όταν το τουρκικό 
γεωτρύπανο προσέγγισε την Κυπριακή 
ΑΟΖ, ο υπουργός τόνισε πως πρέπει 
πρώτα να εξαντληθούν όλα τα όπλα της 
διπλωματικής οδού και μετά θα χρησι-
μοποιηθούν τα στρατιωτικά. Η εκτίμησή 
του πάντως είναι ότι δε θα φτάσουν εκεί 
τα πράγματα.
Επιπλέον, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας 
ανέφερε ότι «η αναλογία δυνάμεων έχει 
διαταραχθεί. Τα χρόνια της κρίσης δημι-
ουργήθηκαν προβλήματα, «παγώσαμε» 
όλα τα καινούρια προγράμματα, όμως 
έγινε νοικοκύρεμα. Μαζέψαμε τα κομ-
μάτια μας και με καλή διαχείριση των 
χρημάτων μας και των προϋπολογισμών 
καταφέραμε να κρατήσουμε σε ένα καλό 
επίπεδο και σε μια καλή επιχειρησιακή 
ικανότητα τις Ένοπλες Δυνάμεις».
Εντωμεταξύ, για μια μεγάλη διαφορά 
«καθώς εμείς έχουμε πολεμικό ναυ-
τικό« όσον αφορά τις παραβιάσεις της 
διεθνούς νομιμότητας στο Αιγαίο και την 
Κύπρο έκανε λόγο ο Γιώργος Κατρού-
γκαλος στον ΘΕΜΑ 104,6 ερωτηθείς 
για το τι θα κάνει η Ελλάδα αν οι Τούρ-
κοι στείλουν το γεωτρύπανο Γιαβούζ να 
κάνει γεωτρήσεις στην ελληνική ΑΟΖ, 
ανατολικά του Καστελόριζου.
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Με αφορμή τις δηλώσεις 
του κ. Γιούνκερ για 
τον εκτροχιασμό της 
ελληνικής οικονομίας από 
το 2004

Π
υρά κατά του πρωθυ-
πουργού και του αρ-
χηγού της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης, 

με αφορμή τις δηλώσεις του 
πρoέδρου της Κομισιόν Ζαν 
Κλοντ Γιούνκερ  για τον εκτρο-
χιασμό της ελληνικής οικονο-
μίας από το 2004, εξαπέλυσε η 
πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.
«Ο κ. Γιούνκερ αποκάλυψε 
σήμερα πως η Κυβέρνηση 
Καραμανλή παραποίησε τα 
σ τοιχεία της οικονομίας την 
περίοδο 2004-2009, που έδει-
χναν τον εκτροχιασμό της και 
οδήγησαν τη χώρα στο Μνη-
μόνιο» ανέφερε η κ. Γεννηματά 
και τόνισε πως «αποκάλυψε 
την αλήθεια, που τόσο ο κ. Τσί-
πρας όσο και ο κ. Μητσοτάκης, 
επιχειρούν να κρύψουν ως και 
σήμερα».
«Αυτό είναι το μυστικό που 
τους ενώνει. Γι’ αυτό λέμε είτε 
ψηφίζεις Τσίπρα, είτε Μητσο-

τάκη, τελικά «βγαίνει» ο Καρα-
μανλής. Η χώρα δεν αντέχει 
νέες περιπέτειες», κατέληξε.

Η δήλωση του Γιούνκερ 
για το μαγείρεμα των 
οικονομικών στοιχείων
Αιχμέ ς κατά της ε λ λην ικής 
κυβέρνησης κατά την περί-
οδο 20 04 -20 09 άφησε ο 
πρόεδρος της Κομισ ιόν Ζαν 
Κλοντ Γιούνκερ σε ομιλία του 
σε φόρουμ της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας στην Πορ-
τογαλία.
Ο κ. Γιούνκερ αναφέρθηκε στα 
μαθήματα που έλαβε κατά την 
πορεία της ευρωζώνης και 
μάλιστα, ιεράρχησε το μάθημα 
από την Ελλάδα ως τρίτο κατά 
σειρά.
«Το τρίτο μάθημα», είπε, «προ-
έρχεται από την Ελλάδα, Τον 
Οκτώβριο του 2009 η ελληνική 
κυβέρνηση παραδέχθηκε ότι 
τα επίσημα στοιχεία που είχαν 
παρουσιαστεί στις ευρωπαϊ-
κές αρχές, είχαν παραποιηθεί. 
Η ελληνική κυβέρνηση ανα-
θεώρησε την πρόβλεψη για το 
έλλειμμα του 2009 από 3,7% 
σε 12,7% του ΑΕΠ. Το τελικό 
ποσοστό ήταν πάνω από 15%. 

Ομοίως, το χρέος της ελληνι-
κής κυβέρνησης στο τέλος του 
2009 αυξήθηκε από 272 δισεκ. 
Ευρώ σε 301,1 δισ. Ευρώ. Από 
το 2004 έως το 2010 η Κομι-
σιόν είχε στείλει δέκα φορές 
αντιπροσωπείες στην Αθήνα 
με αφορμή τα σ τοιχε ία της 
οικονομίας. Ωστόσο, κυβερ-
νητικά σ τελέχη, μεταξύ των 
οποίων πρωθυπουργοί και 
υπουργοί Οικονομικών, αντι-
στέκονταν να συμμορφωθούν 

στους ευρωπαϊκούς κανόνες, 
υποστηρίζοντας ότι η εθνική 
αυτοκυριαρχία είαι σημαντι-
κότερη από την εμπιστοσύνη», 
ανέφερε ο κ. Γιούνκερ, προ-
σθέτοντας:
«Ηταν και δική μου ευθύνη 
που τότε ήμουν μεταξύ εκείνων 
που ψήφισαν κατά της αύξη-
σης της ισχύος και του ανεξάρ-
τητου ρόλου της Eurostat. Αν 
αυτό είχε γίνει νωρίτερα, δεν 
θα είχαμε ζήσει την ελληνική 

κρίση με τον τρόπο που την 
βιώσαμε», συμπλήρωσε.
Αναφερόμενος στο καλοκαίρι 
του 2015, όταν η Ελλάδα κατά 
την πρώτη περίοδο διακυβέρ-
νησης Τσίπρα βρέθηκε κοντά 
στην έξοδο από το κοινό νόμι-
σμα, τόν ισε πως «δώσαμε 
μάχη για να κρατήσουμε την 
Ελλάδα εντός ευρώ. Σήμερα, 
η Ελλάδα βρίσκεται εκεί όπου 
ανήκει, στην καρδιά της Ευρώ-
πης και του ευρώ».

Γεννηματά: Ο Γιούνκερ αποκάλυψε αυτό που κρύβουν 
Τσίπρας - Μητσοτάκης

επικαιρότητα
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Στην επίσημη ατζέντα της 
Συνόδου Κορυφής οι προκλήσεις 
της Τουρκίας στην κυπριακή 
ΑΟΖ - «Σημαντικό να υπάρξει 
έγκριση του κειμένου με την ίδια 
ή παρόμοια γλώσσα, καθώς θα 
δώσει ακόμα μεγαλύτερη έμφαση» 
δήλωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος, 
αναφερόμενος στην εισήγηση του 
Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων 
προς τους ηγέτες της ΕΕ

Ο
ι προκλητικές ενέργειες της 
Τουρκίας, με τις γεωτρήσεις 
στην κυπριακή ΑΟΖ, αλλά και 
το ζήτημα των μέτρων κατά 

της Άγκυρας, που εισηγήθηκε χθες προς 
τους ηγέτες της ΕΕ το Συ,-
βούίο Γενικών Υποθέσε-
ων (σ.σ. υπουργοί Εξω-
τερικών) θα συζητηθούν 
στο Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο και τη Σύνοδο Κορυ-
φής, την Πέμπτη και την 
Παρασκευή στις Βρυξέλ-
λες.
«Ο πρόεδρος Αναστασι-
άδης μπορεί να βασίζε-
ται στην αλληλεγγύη των ομολόγων του 
σ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο» ανέφερε 
χαρακτηριστικά ανώτερος αξιωματού-
χος της ΕΕ, ενημερώνοντας τους δημοσι-
ογράφους εν όψει της Συνόδου Κορυφής. 
Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα να εγκρι-
θούν από τους ηγέτες τα συμπεράσματα 
που υιοθέτησαν ομόφωνα οι υπουργοί 
στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, οι 
οποίοι ζήτησαν από την Κομισιόν και την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δρά-
σης να προτείνουν «κατάλληλα μέτρα» 
εναντίον της Τουρκίας, «χωρίς καθυστέ-
ρηση», εκφράζοντας παράλληλα υποστή-
ριξη στην Κύπρο.
«Δεν περιμένω να παρουσιαστούν αύριο 
τα μέτρα, αλλά είναι σημαντικό να υπάρ-
ξει έγκριση του κειμένου με την ίδια ή 
παρόμοια γλώσσα, καθώς αυτό θα δώσει 
ακόμα μεγαλύτερη έμφαση» δήλωσε, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αξιωματού-
χος της ΕΕ. «Οι απαιτήσεις και οι προσ-
δοκίες της Κύπρου ικανοποιήθηκαν» 
συμπλήρωσε.
Η συγκεκριμένη συζήτηση θα γίνει στο 

πρώτο μέρος της Συνόδου Κορυφής, το 
απόγευμα της Πέμπτης, οπότε αναμέ-
νεται να υιοθετηθούν όλα τα επίσημα 
συμπεράσματα, ανάμεσά τους και αυτά 
που αφορούν τη διεύρυνση της ΕΕ. «Δεν 
άνοιξε κάποια πόρτα, αλλά ούτε και 
έκλεισε» σχολίασε ο αξιωματούχος της 
ΕΕ, μιλώντας για την απόφαση αναβολής 
της έναρξης των ενταξιακών διαπραγμα-
τεύσεων για τα Σκόπια και την Αλβανία 
για τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Στο δείπνο της Συνόδου η συζή-
τηση για τους διαδόχους
Επιπλέον, οι 28 ηγέτες της ΕΕ, στο δείπνο 
της Συνόδου Κορυφής θα συζητήσουν 
την επιλογή των προσώπων που θα ανα-
λάβουν τις κορυφαίες θέσεις των ευρω-

παϊκών θεσμών. Στόχος, 
σύμφωνα με τη σχετική 
ανακοίνωση, είναι η συμ-
φωνία και για τις τέσσε-
ρις θέσεις: την προεδρία 
σε Κομισιόν, Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο και ΕΚΤ και 
για τον νέο ύπατο εκπρό-
σωπο της ΕΕ για την Εξω-
τερική Πολιτ ική και τα 
Ζητήματα Ασφάλειας.

Παρότ ι ε ίναι δύσκολη η συμφωνία, 
ο αξιωματούχος της ΕΕ τόνισε ότι δεν 
υπάρχουν πολλά περιθώρια παράτασης 
της απόφασης για τις κορυφαίες θέσεις. 
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να κατα-
λήξουν σ τους υποψήφιους πριν από 
την πρώτη συνεδρίαση του Ευρωκοι-
νοβουλίου, στις 2 Ιουλίου. Παρότι είναι 
δύσκολη η συμφωνία, ο αξιωματούχος 
της ΕΕ τόνισε ότι δεν υπάρχουν πολλά 
περιθώρια παράτασης της απόφασης για 
τις κορυφαίες θέσεις. Οι Ευρωπαίοι ηγέ-
τες θα πρέπει να καταλήξουν στους υπο-
ψήφιους πριν από την πρώτη συνεδρί-
αση του Ευρωκοινοβουλίου, στις 2 Ιου-
λίου.
Την επόμενη εβδομάδα, ωστόσο, ορι-
σμένοι ηγέτες θα βρίσκονται στην Οσάκα 
για τη συνεδρίαση των G20 και επομέ-
νως δεν υπάρχει διαθέσιμη ημερομηνία 
για τη διεξαγωγή έκτακτης Συνόδου. Με 
αυτό το δεδομένο, δεν αποκλείεται να 
υπάρξει δεύτερος γύρος συνομιλιών την 
Παρασκευή, μετά το τέλος των προγραμ-
ματισμένων εργασιών της Συνόδου.

Κύπρος: Οι Τούρκοι ανοίγουν τη 
«σφραγισμένη» Αμμόχωστο 

Ο 
λεγόμενος «υπουργός Εξωτερι-
κών» του ψευδοκράτους Κου-
ντρετ Οζερσάι, ανακοίνωσε, 
σύμφωνα με το Κυπριακό Πρα-

κτορείο Ειδήσεων, πως θα μπουν ειδικοί 
εμπειρογνώμονες στα Βαρώσια (κλειστή 
περιοχή Αμμοχώστου) για καταγραφή της 
κατάστασης της πόλης.
Όπως δήλωσε ήρθε πλέον η ώρα να γίνει 
ένα απτό βήμα για τα Βαρώσια, καθώς 
σύμφωνα με την απόφαση του λεγόμε-
νου «υπουργικού συμβουλίου» του ψευ-
δοκράτους θα συσταθεί ομάδας εμπει-
ρογνωμόνων, η οποία θα μπει στην κλει-
στή περιοχή της Αμμοχώστου για να κάνει 
«επιστημονική καταγραφή» των περιου-
σιακών στοιχείων, ακινήτων και μη.
Θα διαπιστώσει, όπως είπε, τα περιουσι-
ακά στοιχεία των βακουφίων, ποια είναι 
τα επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, θα 
τα καταγράψει σε μια έκθεση. Με βάση τα 
στοιχεία που θα προκύψουν, συνέχισε ο 
κ. Οζερσάι, θα καθορίσουν την πολιτική 
που θα ακολουθήσουν στα Βαρώσια. Στην 
ομάδα αυτή, είπε, θα «επωφεληθούν από 
ονόματα που δραστηριοποιούνται στη 

διεθνή αρένα».
Ως «κυβέρνηση» (του ψευδοκράτους), 
δήλωσε ο Κουντρέτ Οζερσάι, θα ενεργή-
σουν με τρόπο που να μην παραβιάζονται 
τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των 
«παλιών κατοίκων» των Βαρωσίων και 
του «τμήματος βακουφίων». Οι όροι εντο-
λής αυτής της ομάδας θα ετοιμασθούν με 
βάση την απόφαση του «υπουργικού 
συμβουλίου», πρόσθεσε, και τις επόμενες 
ημέρες θα απευθύνουν δημόσια έκκληση 
σε όσους θέλουν να συμμετάσχουν εθε-
λοντικά σε αυτή την εργασία.
Θα ενημερώσουν επίσης, είπε, την επό-
μενη περίοδο και τον Τουρκοκύπριο 
ηγέτη αλλά και την λεγόμενη «βουλή» 
σχετικά με το θέμα.
Ο Κουντρέτ Οζερσάι αναφέρθηκε και στο 
μαρωνίτικο χωριό Καρπάσια λέγοντας ότι 
εντός της εβδομάδας θα υπογραφούν τα 
συμβόλαιο και κάποιοι (Τουρκοκύπριοι 
και έποιοικοι) που μένουν σε σπίτια στο εν 
λόγω χωριό θα μετακινηθούν. Έτσι, είπε, 
μικρός μεν αριθμός αλλά περίπου 10-15 
σπίτια θα μπορέσουν να επιστραφούν σε 
Μαρωνίτες.

επικαιρότητα

«Μήνυμα» ΕΕ: Ο Αναστασιάδης 
μπορεί να βασίζεται στην 
αλληλεγγύη των ομολόγων του 

Άνοιγμα Κουτσούμπα στους 
ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ: «Να πουν 
όχι στην κοροϊδία που βίωσαν» 

Προσκλητήριο απευθυνόμενο προς 
όλους, αλλά ιδιαίτερα τις νέες και 
τους νέους, «τα παιδιά της κρίσης», να 

δώσουν τη μάχη των βουλευτικών εκλογών 
για να βγει ισχυρό το ΚΚΕ, απεύθυνε απόψε 
ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσού-
μπας, από την κεντρική πλατεία των Ιωαν-
νίνων, τονίζοντας πως στην αναμέτρηση της 
7ης Ιουλίου, «κρίνεται πόσο πιο δυνατός θα 
βγει ο λαός την επόμενη μέρα».
Ο κ. Κουτσούμπας εγκάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ 
και την Ν.Δ. για την εφαρμογή αντιλαϊκών 
πολιτικών, ενώ για το κεντρικό δίλημμα των 
εκλογών παρατήρησε: «Στις λίγες μέρες που 
απομένουν, δίνουμε όλοι τον καλύτερο μας 
εαυτό, για να φτάσει το κάλεσμα του ΚΚΕ 
πλατιά, σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμε-
νους, ανέργους, νέους και νέες. Για να φτάσει 
παντού, το πραγματικό δίλημμα, το πραγμα-
τικό ερώτημα, που έχει να απαντήσει ο λαός 
στις 7 του Ιούλη»:
«Σε αυτές τις εκλογές, δεν κρίνεται ποια θα 
είναι η διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ με τη ΝΔ ή αν η 
ΝΔ, θα έχει αυτοδυναμία. Δεν κρίνεται ποια 

κόμματα θα είναι το συμπλήρωμα της επό-
μενης αντιλαϊκής κυβέρνησης. Σε αυτές τις 
εκλογές, κρίνεται πόσο πιο δυνατός θα βγει 
ο λαός την επόμενη μέρα. Πόσο ισχυρό θα 
είναι το ΚΚΕ, για να δυναμώσει η αντίσταση, 
η αντεπίθεση, η ελπίδα και η προοπτική της 
κοινωνικής ευημερίας» υπογράμμισε ο κ. 
Κουτσούμπας.
Ο γ.γ. της Κ.Ε του ΚΚΕ, σημείωσε πως «το 
παραμύθι της ‘μεταμνημονιακής εποχής’ και 
της ‘δίκαιης ανάπτυξης’, δεν αφορά την καθη-
μερινότητα του λαού» και πως «ο νέος γύρος 
της αντιλαϊκής επίθεσης, προετοιμάζεται ήδη 
με τα επίσημα προγράμματα των κομμάτων»:
«Στα κυβερνητικά προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ 
και της ΝΔ, υπάρχουν οι εφαρμοστικοί νόμοι 
των 3 μνημονίων, που θα συνεχίσουν να 
εφαρμόζονται, τα μνημόνια διαρκείας και οι 
μηχανισμοί εποπτείας της ΕΕ που ισχύουν 
για όλα τα κράτη-μέλη της, τα ματωμένα πλε-
ονάσματα μέχρι το 2060, οι απαιτήσεις του 
μεγάλου κεφαλαίου που βαφτίζονται ‘ανα-
διαρθρώσεις’, οι επικίνδυνες δεσμεύσεις της 
χώρας σε ΝΑΤΟ-ΕΕ.».
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Ξεπέρασαν το €1 δισεκατομ-
μύριο οι αγορές κυπριακών 
ομολόγων από την Ευρω-

παϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), 
στο πλαίσιο της επανεπένδυσης 
ομολόγων που είχαν αποκτηθεί 
μέσω του προγράμματος αγοράς 
στοιχείων ενεργητικού (APP), το 
οποίο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμ-
βριο του 2018.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοι-
χεία, το απόθεμα κυπριακών 
ομολόγων που διακρατεί η ΕΚΤ 
ανήλθε στο τέλος Μαΐου στα 
€1.082 εκατομμύρια με τις αγο-
ρές κυπριακών ομολόγων το 
Μάιο να ανέρχονται στα €116 
εκατομμύρια.
Η μέση σταθμική λήξη των ομο-
λόγων αυξήθηκε στα 6,3 χρόνια 
από 6 τον Απρίλιο.
Στο τέλος Δεκεμβρίου του 2018, 
όταν τερματίστηκαν οι νέες αγο-
ρές στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος, γνωστού και ως QE, οι συνο-
λικές αγορές κυπριακών ομολό-
γων ανέρχονταν σε €678 εκατ.
Λόγω των κανονισμών του προ-
γράμματος, η Κύπρος δεν επω-
φελήθηκε ουσιαστικά από τις 
αγορές ομολόγων, καθώς οι αξι-
ολογήσεις της χώρας ήταν εκτός 
επενδυτικής κατηγορίας και ως εκ 
τούτου θα έπρεπε να βρισκόταν 
σε πρόγραμμα οικονομικής προ-
σαρμογής με θετική αξιολόγηση. 
Το Μάρτιο του 2016, η Κύπρος 
έμεινε εκτός του προγράμματος, 
αφού εξήλθε του μνημονίου. Οι 
αγορές επανήρχισαν μετά τον 
Σεπτέμβριο του 2018 μετά την 
επιστροφή του κυπριακού αξιό-
χρεου στην επενδυτική βαθμίδα.
Υπενθυμίζεται πως εκπρόσω-
πος της ΚΤκ είχε δηλώσει στο 
ΚΥΠΕ πως λόγω του ότι η Κύπρος 
ήταν αποκλεισμένη από το πρό-
γραμμα, υπάρχει η απόφαση 
βάσει της οποίας θα γίνουν επα-
νεπενδύσεις σε κυπριακά ομό-
λογα, ώστε στο τέλος του προ-
γράμματος επανεπενδύσεων το 
απόθεμα των ομολόγων που δια-
κρατεί η ΕΚΤ να προσεγγίσει την 
κεφαλαιακή κλείδα της Κύπρου 
στο ευρωσύστημα, που ανέρχε-
ται στο 0,2%.

Πέραν του €1 
δις οι αγορές 
κυπριακών 
ομολόγων από 
την ΕΚΤ

 Πρέπει να υπάρξει κουλτούρα 
από πλευράς του κόσμου και 
τους παρόχους για να πετύχει 
το Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ), 
δήλωσε στο ΚΥΠΕ, η Ανώτερη 
Λειτουργός του Οργανισμού 
Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) 
Μαρία Κυθρεώτου, και να 
συμπεριφερόμαστε σωστά 
ώστε αυτό να αποδίδει τα 
μέγιστα.

Ό
πως είπε, κατά τις πρώ-
τες τρεις εβδομάδες ε-
φαρμογής του συστή-
ματος παρατηρήθη-

κε υπερβολική επισκεψιμότητα σε 
γιατρούς, κλινικά εργαστήρια και 
φαρμακεία. Όλοι έτρεξαν με την ε-
φαρμογή του ΓεΣΥ να κάνουν τις ια-
τρικές και εργαστηριακές τους εξε-
τάσεις που αμελούσαν προηγουμέ-
νως καθώς και την συνταγογράφη-
ση των φαρμάκων τους.
«Χρειάζεται παιδεία και από τους 
παρόχους και από τους δικαιού-
χους. Είναι ένα σύστημα που ήρθε 
για να μείνει για να μας εξυπηρετεί 
όλους και πρέπει να του συμπερι-
φερθούμε σωστά. Αυτό έχει σχέση 
και με την κουλτούρα των δικαι-
ούχων που έτρεξαν σε αυτό τον 
μήνα να κάμουν όποια εξέταση δεν 
έκαμαν τα προηγούμενα χρόνια 
παρόλο που συστήναμε ότι στους 
προσωπικούς γιατρούς πρέπει να 
πάμε όταν υπάρχει ιατρική ανάγκη, 
τώρα πάνε όλοι», σημείωσε η κ. 
Κυθρεώτου.
Ερωτηθείσα για τις παρατυπίες που 
παρουσιάστηκαν τις πρώτες εβδο-
μάδες εφαρμογής του συστήματος, 
ανέφερε ότι υπήρξαν κάποια παρά-
πονα είτε από δικαιούχους είτε από 
τους ίδιους τους γιατρούς, τα οποία 
θα διερευνηθούν.
Προς το παρόν, εξήγησε, η περί-
οδος που διανύουμε είναι μια 
περίοδος κατ ΄ εξαίρεση διαφορε-

τική από την περίοδο που αναμέ-
νουμε όταν θα σταθεροποιηθεί το 
σύστημα.
Ένα παράπονο το οποίο είχαμε, 
συνέχισε, είναι η καθυστέρηση 
που παρατηρείται στο κλείσιμο 
των ραντεβού. Αν ένας προσωπι-
κός γιατρός έχει υπερβολική εργα-
σία να εκτελέσει λόγω των υπε-
ράριθμων δικαιούχων που έχουν 
εγγραφεί σε αυτόν τότε είναι ανα-
πόφευκτη, η καθυστέρηση των 
ραντεβού.
Ερωτηθείσα για τις περιπτώσεις 
όπου ιατρός συμβεβλημένος με 
το ΓεΣΥ ασκεί και ιδιωτική ιατρική, 
εξήγησε ότι «υπάρχουν περιπτώ-
σεις, οι οποίες δικαιούται ένας 
συμβεβλημένος γιατρός να χρε-
ώσει τους δικαιούχους, όπως για 
παράδειγμα αν ζητήσει ένας δικαι-
ούχος να δει ένα προσωπικό για-
τρό στον οποίον δεν είναι εγγε-
γραμμένος κοντά του, τότε δικαιού-
ται να τον χρεώσει γιατί προσφέ-
ρει υπηρεσίες εκτός πλαισίου ΓεΣΥ. 
Επίσης, οι κατ΄οίκον επισκέψεις δεν 
έχουν μπει ακόμα στο σύστημα».
Σε σχέση με τους γιατρούς του 
δημοσίου που είναι συμβεβλημέ-
νοι με το σύστημα και ασκούν ιδιω-
τική ιατρική, εξήγησε ότι «γιατρός 
του ΓεΣΥ που κάμνει άλλο επάγ-
γελμα εκτός της εργοδότησης του, 
δεν είναι θέμα που 
αφορά ούτε το ΓεΣΥ 
ούτε τον ΟΑΥ. Είναι 
θέμα που αφορά 
τον Οργανισμό Κρα-
τικών Υπηρεσιών 
Υγείας (ΟΚΥπΥ), ο 
οποίος πρέπει να 
ελέγξει αν οι δημό-
σιοι υπάλληλοι του εξασκούν ιδι-
ωτική ιατρική κι αν απαγορεύεται 
από την νομοθεσία κι αν δεν τους 
έδωσε άδεια, πρέπει να τους ελέγ-
ξει».
Μια άλλη παρατυπία που παρα-
τηρείται, συνέχισε, είναι ότι δικαι-

ούχοι παρουσιάζονται σε ιατρούς 
που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ έχοντας 
την απαίτηση να συνταγογραφού-
νται φαρμακευτικά προϊόντα, ή να 
δίδονται παραπεμπτικά ή παραγ-
γελίες για εργαστηριακές ή διαγνω-
στικές εξετάσεις στη βάση γνωμα-
τεύσεων ιατρών που δεν συμμετέ-
χουν στο ΓεΣΥ. Επ’ αυτού, ανέφερε, 
τόσο ο Οργανισμός όσο και οι συμ-
βαλλόμενοι παροχείς οφείλουν να 
εφαρμόζουν τις πρόνοιες της νομο-
θεσίας.
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, 
είπε η κ. Κυθρεώτου διευκρίνισε 
στους δικαιούχους του ΓεΣΥ ότι οι 
ιατροί που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ 
καλούνται με βάση τη Νομοθεσία 
να ασκούν την ιατρική στη βάση 
της επιστημονικής τους κατάρτισης 
και έχουν δικαίωμα και καθήκον 
να καθορίζουν τη φαρμακευτική 
αγωγή και τις εργαστηριακές και 
διαγνωστικές εξετάσεις για τους 
ασθενείς δικαιούχους τους.
«Ασκούμε καθημερινώς έλεγχο 
για όλες τις περιπτώσεις που έρχο-
νται, διερευνούμε τα περιστατικά 
κι έχουμε ειδική ομάδα που ασχο-
λείται με όλα τα παράπονα», σημεί-
ωσε.
Υπάρχουν παράπονα από για-
τρούς, είπε, για υπερβολική συντα-
γογράφηση φαρμάκων από τους 

δικαιούχους ασθε-
νείς τους.
Εμείς ως Οργανι-
σμός ,  α ν έφε ρε , 
εκτός από το γεγο-
νός ότι θα πρέπει 
να διαχειριστούμε 
τα παράπονα των 
δικαιούχων πρέπει 

να διαχειριστούμε και τους δικούς 
μας τους συνεργάτες, οι οποίοι 
ζουν ένα μήνα πολύ πιεστικό λόγω 
της έλλειψης παιδείας που έχουμε 
ως λαός, στην εφαρμογή ενός σχε-
δίου υγείας.
«Το ΓεΣΥ είναι εδώ κι ήρθε για να 

μείνει και πρέπει να του συμπερι-
φερόμαστε σωστά. Πρέπει να προ-
σέξουμε ως δικαιούχοι ότι πρέπει 
να λαμβάνουμε εκείνες τις υπη-
ρεσίες που πραγματικά ιατρικώς 
χρειαζόμαστε, να προσέξουμε την 
υπερκατανάλωση φαρμάκων και 
να σεβόμαστε ως δικαιούχοι τους 
συμβεβλημένους γιατρούς. Είναι 
θέμα κουλτούρας, που είναι σημα-
ντικό για να πετύχει το ΓεΣΥ», πρό-
σθεσε.
Ήταν αναμενόμενο, συνέχισε, ότι 
ελλείψει γενικού σχεδίου υγείας 
τόσα χρόνια, οι δικαιούχοι να αντι-
δράσουν κατά αυτόν τον τρόπο και 
χρειάζεται χρόνος για να αποκτη-
θεί αυτού τους είδους η παιδεία 
στο πώς πρέπει να συμπεριφε-
ρόμαστε ως λαός σε ένα σύστημα 
υγείας.
Σιγά σιγά, υπέδειξε, πρέπει να 
διορθωθεί αυτή η κατάσταση 
και πρέπει να πηγαίνουμε και να 
λαμβάνουμε υπηρεσίες από το 
σύστημα όταν κι εφόσον τις χρει-
αζόμαστε.
Για τις παρατυπίες που γίνονται εκ 
μέρους των παροχέων, η κ. Κυθρε-
ώτου ανέφερε ότι είναι ενωρίς για 
να επιβληθούν κυρώσεις. «Υπάρ-
χουν άρθρα στην νομοθεσία που 
προνοούν κάποιες κυρώσεις αλλά 
πρέπει να κάνουμε έρευνα, να 
δώσουμε προειδοποίηση, θα πρέ-
πει να προσπαθήσουμε η συμπερι-
φορά τούτη να διορθωθεί. Είναι το 
τελευταίο στάδιο οι οποιεσδήποτε 
κυρώσεις», διευκρίνισε.
Κληθείσα να σχολιάσει φυγή για-
τρών από το ΓεΣΥ, είπε ότι «δεν 
έφυγε κανένας γιατρός από το ΓεΣΥ. 
Οι προσωπικοί γιατροί συνάμα 
εξέφρασαν την επιθυμία να εντα-
χθούν στους ειδικούς γιατρούς και 
ο κύριος λόγος που το έκαμαν αυτό 
ήταν επειδή γέμισαν τον κατάλογο 
τους με πολλούς δικαιούχους. Δεν 
έχουμε ακόμη το φαινόμενο να 
φεύγουν γιατροί».

Πρέπει να υπάρξει κουλτούρα από τον κόσμο και 
τους παρόχους για να πετύχει το ΓεΣΥ, λέει ο ΟΑΥ 
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Τ
ο Υπουργείο Εσωτερικών θα βρίσκεται αρω-
γός στις προσπάθειες των τοπικών αρχών για 
υλοποίηση σύγχρονων κοινωφελών έργων 
που στόχο έχουν την παροχή ποιοτικών υπη-

ρεσιών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών, ανέφερε ο Κωνσταντίνος Πετρίδης.
Σε χαιρετισμό του στην τελετή εγκαινίων του Εργου 
«Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας Πάνω Λευκάρων 
– Φάση Α» που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ ο 
Υπουργός ανέφερε ότι «το έργο αναδεικνύει την ιδι-
αίτερη ομορφιά των Λευκάρων και θα αποτελέσει 
εφαλτήριο για την περαιτέρω ανάπτυξη και την μελ-
λοντική του πρόοδο. Μέρος του οράματος των τοπι-
κών αρχών, ήταν η δημιουργία, μέσα από το έργο, 
συνθηκών οι οποίες θα συντελούσαν στην αναζω-
ογόνηση του Δήμου και στην αναβάθμιση και ανά-
δειξη του τουριστικού προϊόντος»
Κάνοντας αναφορά στο έργο ο κ. Πετρίδης είπε πως 
«το όραμα άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά τον 
Νοέμβριο του 2016 με την ένταξη του έργου στο Πρό-
γραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 κάτω από το 
Μέτρο  7: «Βασικές Υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών 
σε Αγροτικές περιοχές», το οποίο συγχρηματοδοτεί-
ται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), ένα πρόγραμμα που στοχεύει στη 
βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου».
Το συγκεκριμένο έργο, συνέχισε αποτελεί τρανή από-
δειξη ότι το κράτος βρίσκεται δίπλα στους ανθρώ-
πους της υπαίθρου, με προγραμματισμό και σχεδι-
ασμό μιας περιφερειακής πολιτικής που θα επιφέρει 
ισόρροπη ανάπτυξη και ευημερία σε όλη την επικρά-
τεια της Κύπρου, τις πόλεις και τα χωριά.
Στο χαιρετισμό του ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις 
ανισότητες που παρατηρούνται στις ορεινές αγροτι-
κές κοινωνίες σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα 
και είπε πως η μείωση τους «αποτελεί έναν από τους 
στρατηγικούς στόχους στους οποίους επενδύει τόσο 
η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Κυβέρνηση».
Αναφερόμενος στην έγκριση για συγχρηματοδότηση 
του έργου από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
είπε ότι «αποτελεί την ευόδωση των προσπαθειών 
της Τοπικής Αρχής, των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης και του Υπουργείου Εσωτερικών. Η συγχρημα-
τοδότηση αποτελεί το έναυσμα για την οικονομική 
αναζωογόνηση του Δήμου Λευκάρων με τον εμπλου-
τισμό του τουριστικού προϊόντος, αύξηση του αγρο-
τουρισμού και τη λειτουργία νέων επιχειρήσεων και 
νέων θέσεων εργασίας».

Πετρίδης: το ΥΠΕΣ αρωγός στις 
προσπάθειες για υλοποίηση σύγχρονων 
κοινωφελών έργων 

O Πρόεδρος ενημέρωσε τον Τουσκ για 
τις εξελίξεις με Τουρκία στην ΑΟΖ και για 
Βαρώσι 

Ο 
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας Νίκος Αναστασιάδης ενημέρωσε τον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Ντόναλντ Τουσκ για τις τελευταίες κινή-

σεις Τουρκίας και για την πρόκληση του κατοχικού 
καθεστώτος για το Βαρώσι, σύμφωνα με κυβερνητι-
κές πηγές που ενημέρωσαν το ΚΥΠΕ.
Αναλυτικά, ο  Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνα-
ντήθηκε με τον Πρόεδρο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Ντόναλντ Τουσκ, από τον οποίο ενημερώθηκε για 
τις διαβουλεύσεις σχετικά με τους επικεφαλής των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει σήμερα κατάληξη, 
θα γίνει έκτακτη Συνοδός πριν τη συνεδρίαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 1η Ιουλίου.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Πρόεδρος ενημέρωσε 
τον Ντόναλντ Τουσκ για τις τελευταίες κινήσεις της 
Τουρκίας και για την πρόκληση του κατοχικού καθε-
στώτος για το Βαρώσι.

Συζήτησαν σχετικά με την αντίδραση που θα έχει 
απόψε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην κλιμακού-
μενη παράνομη επέμβαση της Τουρκίας και για τις 
αποφάσεις των 28.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η θέση του Προέδρου 
Αναστασιάδη είναι ότι η Τουρκία πρέπει να αντιλη-
φθεί ότι δεν μπορεί να προχωρά σε τέτοιες ενέρ-
γειες εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτους 
μέλους της ΕΕ.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετέχει στη 
Σύνοδο Ηγετών του ΕΛΚ, ενόψει της Συνόδου 
των 28 και είχε ήδη συνομιλία με την Καγκελάριο 
Άνγκελα Μέρκελ, τον Πρόεδρο του ΕΛΚ Ζόζεφ Ντό-
ουλ και άλλους ηγέτες.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα “επιβεβαιώσει την 
πλήρη αλληλεγγύη του με την Κύπρο, αλλά και την 
ετοιμότητά του να απαντήσει καταλλήλως”, σύμ-
φωνα με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Ντόναλντ Τουσκ.

Έχουμε πολιτικά εργαλεία 
που στέλνουν ξεκάθαρο 
μήνυμα στην Τουρκία, λέει ο 
Πρόεδρος του ΔΗΣΥ

Έ
χουμε στη διάθεσή μας πολιτικά εργαλεία τα οποία από τη 
μια στέλνουν ξεκάθαρο το πολιτικό μήνυμα στην Άγκυρα α-
πό την άλλη δεν διαταράττουν τη σταθερότητα ούτε θέτουν 
σε κίνδυνο την ασφάλεια στην περιοχή μας, δήλωσε ο Πρό-

εδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, εκφράζοντας ικανοποίηση για 
την μέχρι τώρα αλληλεγγύη που εκφράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς 
την Κύπρο.
Παράλληλα, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στο περιθώ-
ριο επίσκεψής του στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για 
τις προσδοκίες του ενόψει της έναρξης της Συνόδου Κορυφής όπου 
θα συζητηθούν οι τουρκικές προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, ο κ. 
Νεοφύτου είπε πως «αποδεικνύεται καις τη πράξη η αξία της ΕΕ και 
της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης».
Υπενθυμίζοντας την σημαντική, όπως την χαρακτήρισε, απόφαση 
του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων να εξουσιοδοτήσει την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
να ετοιμάσουν προτάσεις στο πλαίσιο κυρώσεων, ο Πρόεδρος του 
ΔΗΣΥ είπε πως «θα γίνει εισήγηση για τη λήψη των τελικών αποφά-
σεων σε επόμενα Συμβούλια Κορυφής».
«Μέχρι τώρα και ικανοποιημένοι είμαστε και ευχαριστημένοι είμα-
στε με την αλληλεγγύη της ΕΕ. Στηρίζουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας και την κυβέρνηση που έχουν πετύχει μέχρι σήμερα να έχουμε 
την δυνατή πολιτική φωνή της Ευρώπης να στηρίζει τα κυριαρχικά 
δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και να καταδικάζει τις προ-
κλήσεις και τις παραβιάσεις της Τουρκίας», είπε, προσθέτοντας πως 
«είναι σημαντικό το ότι έχουμε στη διάθεσή μας πολιτικά εργαλεία 
τα οποία από τη μια στέλνουν ξεκάθαρο το πολιτικό μήνυμα στην 
Άγκυρα από την άλλη δεν διαταράττουν τη σταθερότητα ούτε θέτουν 
σε κίνδυνο την ασφάλεια στην περιοχή μας».
Κληθείς, εξάλλου, να σχολιάσει την εξαγγελία του λεγόμενου υπεξ 
των κατεχομένων Κουντρέτ Οζερσάι για άνοιγμα της περίκλειστης 
πόλης της Αμμοχώστου για την είσοδο εμπειρογνωμόνων και κατα-
γραφή των περιουσιών, ο κ. Νεοφύτου είπε πως την ώρα που η Τουρ-
κία παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα με ουσιαστικά μια θαλάσ-
σια εισβολή, το κατοχικό καθεστώς και το ψευδοκράτος στα κατεχό-
μενα προχωρεί σε ενέργειες που ουσιαστικά επεκτείνουν και επί εδά-
φους την εισβολή του 1974.
Όπως εξήγησε, μέχρι σήμερα, τα Βαρώσια ήταν σε ένα ειδικό καθε-
στώς, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένα ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας για την περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων και αυτή η 
απόφαση της ούτω καλούμενης κυβέρνησης των κατεχομένων παρα-
βιάζει κατάφωρα και το κράτος δικαίου και τις διεθνείς αρχές αλλά 
και τις αποφάσεις του ιδίου του ΟΗΕ.
«Δεν μπορούν ούτε καν να συζητηθούν, ούτε και υπάρχει θέμα δια-
πραγμάτευσης τέτοιων προσεγγίσεων. Η πόλη των Βαρωσίων πρέπει 
να επιστραφεί πίσω στην Κυπριακή Δημοκρατία», είπε και πρόσθεσε: 
«Αυτό που επιχειρούν είναι κάτι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο, από τη 
μια να θέσουν σε αμφισβήτηση το ιδιοκτησιακό καθεστώτος μέρους 
των Βαρωσίων επικαλούμενοι ότι ανήκει στο ΕΒΚΑΦ και από την άλλη 
ό,τι θα περισσέψει να καλέσουν ενδεχομένως τους Ε/κ ιδιοκτήτες αν 
θα ήθελαν να επιστρέψουν υπό το παράνομο τ/κ καθεστώς».
«Αυτά τα πράγματα είναι εκτός λογικής εκτός νομιμότητας και για τον 
ΔΗΣΥ δεν τίθεται θέμα να μπούμε σε αυτή τη λογική του παραλό-
γου», κατέληξε.
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Τ
ην Ελλάδα έβαλε και πάλι στο στόχα-
στρο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χρη-
σιμοποιώντας ως «όχημα», αυτή τη 
φορά, την προεκλογική αντιπαράθε-

ση για τις επικείμενες επαναληπτικές εκλο-
γές στην Κωνσταντινούπολη.
Σε ομιλία του στη συνοικία Σαντζάκ, ο 
Ερντογάν δεσμεύτηκε ότι «δεν θα παρα-
δώσουμε την Κωνσταντινούπολή μας σε 
αυτούς τους ψεύτες», λέγοντας ότι οι «κατα-
κτήσεις της καρδιάς μας ξεκίνησαν το 
1453».
Και αμέσως μετά, με στόχο να πλήξει τον 
υποψήφιο της αντιπολίτευσης, Εκρέμ Ιμά-
μογλου, στον οποίο προσπαθεί να «προ-
σάψει» ελληνική καταγωγή, διερωτήθηκε: 

«Ποιοι χάρηκαν πιο πολύ από τις εκλογές 
της 31ης Μαρτίου; Ήταν οι Ελληνες. Θυμά-
στε τα πρωτοσέλιδα των ελληνικών εφη-
μερίδων για τον «Έλληνα που κατέκτησε 
την Πόλη»; Θα το αλλάξουμε αυτό την 
Κυριακή; Αν γίνει αυτό, τότε δεν μας σταμα-
τάει τίποτα. Θα βάλουμε όλες μας τις δυνά-
μεις και θα προσπαθήσουμε πολύ. Πρώτα ο 
Αλλάχ, θα τα ανατρέψουμε αυτά».
Βλέποντας τον υποψήφιο δήμαρχο του κόμ-
ματός του, Μπιναλί Γιλντιρίμ, να βρίσκεται 
πίσω στις δημοσκοπήσεις, ο Τούρκος πρόε-
δρος επέλεξε να επανεκκινήσει τις προεκλο-
γικές ομιλίες. 
«Δεν θα παραδώσουμε την Κωνσταντινού-
πολή μας σε αυτούς τους ψεύτες» τόνισε.

διεθνή νέα

Σ
ε αδιέξοδο φαίνεται να έχουν φτά-
σει οι λεπτές διαπραγματεύσεις στη 
σύνοδο κορυφής των ηγετών της 
ΕΕ σήμερα στις Βρυξέλλες για την 

εξεύρεση ενός αποδεκτού υποψηφίου για 
την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
που θα διαδεχθεί τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ντόναλντ 
Τουσκ, που είχε αναλάβει την αποστολή 
να συνεννοηθεί με τους ηγέτες των χωρών 
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σκόρπισε 
και τις λιγοστές ελπίδες που υπήρχαν να 
βρεθεί μια συναινετική λύση σε αυτή τη 
σύνοδο.
«Χθες ήμουν συγκρατημένα αισιόδοξος. 
Σήμερα είμαι περισσότερο συγκρατημένος 
παρά αισιόδοξος», σχολίασε με μια ανάρ-
τησή του στο Twitter. Στη 
φωτογραφία που συνο-
δεύει το μήνυμα εικονί-
ζεται να συνομιλεί με τον 
πρόεδρο της Γαλλίας Εμμα-
νουέλ Μακρόν και την 
καγκελάριο της Γερμανίας 
Άνγκελα Μέρκελ.
Ο Τουσκ έκανε αυτήν την 
απαισιόδοξη δήλωση μετά 
τις επαφές που είχε με τους δύο ηγέτες, 
ανέφερε το περιβάλλον του.
Η σύνοδος ξεκίνησε με μια πολύ σημα-
ντική εξέλιξη: οι επικεφαλής των πολιτι-
κών οικογενειών των Σοσιαλιστών και του 
κεντρώου Renew Europe στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο διαμήνυσαν το πρωί στον 
υποψήφιο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμ-
ματος, τον Γερμανό Μάνφρεντ Βέμπερ, ότι 
δεν θα τον στηρίξουν. Αυτό σηματοδοτεί 
το τέλος των ελπίδων του να αναλάβει πρό-
εδρος της Κομισιόν, ανέφεραν στο Γαλλικό 
Πρακτορείο ο ηγέτης των Πρασίνων Φιλίπ 
Λαμπέρ καθώς και μέλη της ομάδας του 
ΕΛΚ.
Ο Μακρόν, που είχε αντιταχθεί στον διο-
ρισμό του Βέμπερ, φέρεται ικανοποιημέ-
νος από αυτήν την τροπή. Όμως η Μέρ-
κελ αρνήθηκε να το θεωρήσει δεδομένο. 
Επανέλαβε ότι στηρίζει το σύστημα των 
Spitzenkandidaten που ορίζονται από την 
κάθε πολιτική οικογένεια για να διεκδική-

σουν την προεδρία της Κομισιόν και άφησε 
να εννοηθεί ότι δεν θα ληφθεί καμία από-
φαση για τους διορισμούς σε αυτήν τη 
σύνοδο.
Το ΕΛΚ αποφάσισε να παραμείνει υποψή-
φιός του ο Βέμπερ, όπως εξήγησαν πολλά 
ηγετικά μέλη του. «Ο Μάνφρεντ Βέμπερ 
δεν είναι νεκρός, μόλις φάγαμε μαζί», ήταν 
το καυστικό σχόλιο του προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ιταλού 
Αντόνιο Ταγιάνι.
Οι δύο άλλοι υποψήφιοι είναι ο Ολλαν-
δός Φρανς Τίμερμανς για τους Σοσιαλιστές 
και η Μαργκρέτε Βεστάγκερ από τη Δανία 
για τους κεντρώους-φιλελεύθερους του 
Renew Europe.
Ο υποψήφιος που θα διαδεχθεί την 1η 

Νοεμβρίου τον Γιούνκερ 
θα πρέπει να εξασφαλί-
σει την υποστήριξη 21 
από τους 28 Ευρωπαίους 
ηγέτες και να λάβει του-
λάχιστον 376 ψήφους στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
«Το πρόσωπο που θα είναι 
ικανό να συγκεντρώσει 
αυτήν την διπλή πλειο-

ψηφία δεν είναι ακόμη γνωστό», δήλωσε 
ευρωπαίος διπλωμάτης.
Ομως μία συμφωνία αρχίζει να διαμορ-
φώνεται για την κατανομή των τεσσάρων 
θέσεων εξουσίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση. 
Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, πρώτη πολιτική 
δύναμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
διεκδικεί την προεδρία της Επιτροπής –και 
αυτή η διεκδίκηση φαίνεται ότι δεν αμφι-
σβητείται από καμία πλευρά– όμως θα χρει-
αστεί να προτείνει κάποιον άλλον υποψήφιο 
πέραν του Μάνφρεντ Βέμπερ, είπαν τρεις 
αξιωματούχοι στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Οι Φιλελεύθεροι θέλουν την προεδρία του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και οι Σοσιαλι-
στές θα λάβουν το πόστο του επικεφαλής 
της ευρωπαϊκής διπλωματίας και θα μοι-
ρασθούν τα πέντε χρόνια της θητείας του 
προέδρου του Κοινοβουλίου με τους Πρά-
σινους (κάθε ένας από δυόμισι χρόνια).
Αλλά «αυτό μπορεί ακόμη να αλλάξει», 
προειδοποιεί Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Βρυξέλλες: Αδιέξοδο στις 
διαπραγματεύσεις για τον διάδοχο 
του Γιούνκερ 
«Είμαι περισσότερο συγκρατημένος παρά αισιόδοξος», σχολίασε ο Ντόναλντ 
Τούσκ που έχει αναλάβει τις σχετικές διαβουλεύσεις με τους ηγέτες της ΕΕ - Ο 
Μακρόν αντιτάχθηκε στον διορισμό του Βέμπερ - Εξακολοθούν να τον στηρίζουν 
Μέρκελ και ΕΛΚ - «Ο Μάνφρεντ Βέμπερ δεν είναι νεκρός, μόλις φάγαμε μαζί» ήταν 
το καυστικό σχόλιο του Ιταλού Αντόνιο Ταγιάνι

Ο Ερντογάν «χτυπάει» Ιμάμογλου 
μέσω... Ελλάδας: Να μην παραδώσουμε 
την Πόλη στους Έλληνες! 
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Ο Αμερικανός προέδρος συνεχίζει 
τις λακωνικές δηλώσεις μετά την 
κατάρριψη του αμερικανικού 
drone - Νωρίτερα είχε πει ότι το 
Ιράν «διέπραξε μεγάλο λάθος» -Οι 
Ιρανοί διαψευδουν τις ΗΠΑ ότι 
το αμερικανικό μη επανδρωμένο 
αεροσκάφος καταρρίφθηκε σε διεθνή 
ύδατα - Θα υπερασπιστούμε με ζήλο 
τον εναέριο χώρο μας, τα εδάφη και 
τα χωρικά μας ύδατα λέει ο Ιρανός 
ΥΠΕΞ

Ο 
Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ 
Τραμπ, ερωτηθείς αν θα βομβαρ-
δίσει το Ιράν, απάντησε: «Σύντο-
μα θα το μάθετε».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί 
ότι η κατάρριψη του αμερικανικού μη επαν-
δρωμένου αεροσκάφους από το Ιράν ενδέ-
χεται να οφείλεται σε «ανθρώπινο λάθος».
Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ 
Γραφείο ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε 
ότι το αεροσκάφος δεν έφερε οπλισμό και 
βρισκόταν σαφώς σε διεθνή ύδατα. Πρό-
σθεσε ότι «θα είχε μεγάλη διαφορά» αν 
ήταν επανδρωμένο.
«Έχω την αίσθηση ότι ήταν ένα λάθος 
κάποιου που δεν θα έπρεπε» να λάβει 
αυτήν την απόφαση, είπε, 
χαρακτηρίζοντας «ανεύ-
θυνο και ανόητο» όποιον 
το έκανε. «Νομίζω ότι το 
Ιράν πιθανότατα έκανε ένα 
λάθος – θα φανταζόμουν 
ότι ήταν κάποιος στρατη-
γός ή κάποιος που έκανε 
ένα λάθος καταρρίπτοντας 
αυτό το μη επανδρωμένο 
αεροσκάφος», συνέχισε.
Όταν ρωτήθηκε ποια θα είναι η αμερικανική 
απάντηση στην κατάρριψη αυτού του αερο-
σκάφους, απάντησε αόριστα: «Θα δείτε».
Στην ερώτηση αν είναι ακόμη διατειθεμένος 
να συνομιλήσει με το Ιράν, απάντησε λακω-
νικά: «Ας δούμε τι θα γίνει».
Να σημειωθεί ότι η τιμή του πετρελαίου 
αυξήθηκε κατακόρυφα σήμερα στη Νέα 
Υόρκη, μετά την ανάρτηση του προέδρου 
των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter, όπου 
προειδοποιούσε ότι το Ιράν «διέπραξε 
τεράστιο λάθος» με την κατάρριψη του αμε-
ρικανικού μη επανδρωμένου αεροσκά-

φους.
Το αργό WTI, η τιμή του οποίου ήδη κινείτο 
ανοδικά, έφτασε τα 57,13 δολάρια το βαρέλι 
γύρω στις 18.05 (ώρα Ελλάδας), καταγρά-
φοντας αύξηση 6,3%. Την ίδια ώρα στη 
Λονδίνο η τιμή του Μπρεντ διαμορφωνό-
ταν στα 64,69 δολάρια το βαρέλι (αύξηση 
4,66%).
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχαμάντ 
Ζαρίφ κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι λένε ψέματα 
ότι το αμερικανικό μη επανδρωμένο αερο-
σκάφους καταρρίφθηκε από τις ιρανικές 
δυνάμεις σε διεθνή ύδατα, διαμηνύοντας ότι 
θα μεταφέρει το ζήτημα στα Ηνωμένα Έθνη.
«Οι ΗΠΑ διεξάγουν οικονομική τρομο-
κρατία ενάντια στο Ιράν (σ.σ. χρησιμο-
ποιώντας το hastag #EconomicTerrorism), 
κάνουν μυστικές δράσεις εναντίον μας και 
τώρα παραβιάζουν την επικράτειά μας. Δεν 
επιδιώκουμε πόλεμο, αλλά θα υπερασπι-
στούμε με ζήλο τον εναέριο χώρο μας, τα 
εδάφη και τα χωρικά μας ύδατα. Θα μεταφέ-
ρουμε αυτή την νέα επιθετική ενέργεια στα 
Ηνωμένα Έθνη και θα δείξουμε ότι οι ΗΠΑ 
ψεύδονται όταν μιλούν για διεθνή ύδατα», 
τόνισε με tweet ο Ιρανός ΥΠΕΞ.
Η Τεχεράνη ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα 
ότι κατέρριψε ένα αμερικανικό μη επανδρω-
μένο αεροσκάφος στον εναέριο χώρο της.
Αμερικανός αξιωματούχος μιλώντας στο 

πρακτορείο Reuters, τόνισε 
ότ ι τα συν τρίμμια του 
drone βρίσκονται σε διε-
θνή ύδατα στα Στενά του 
Χορμούζ και στην περιοχή 
αυτήν έχουν σταλεί ναυτι-
κές δυνάμεις των ΗΠΑ.
Το αμερικανικό μη επαν-
δρωμένο αεροσκάφος 
πετούσε σε μεγάλο υψό-

μετρο σε διεθνή εναέριο χώρο πάνω από 
το Στενό της Χορμούζ, σε απόσταση 34χλμ 
από τις ιρανικές ακτές όταν καταρρίφθηκε 
από ιρανικές δυνάμεις, δήλωσε ο υποπτέ-
ραρχος Τζόζεφ Γκουαστέλα, ο διοικητής 
της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας 
(USAF) στην Μέση Ανατολή.
«Αυτή η επικίνδυνη και κλιμακούμενη επί-
θεση είναι ανεύθυνη και συνέβη σε κοντινή 
απόσταση από τους καθορισμένους αερο-
διαδρόμους μεταξύ Ντουμπάι, Ηνωμέ-
νων Αραβικών Εμιράτων και Μουσκάτ του 
Ομάν, πιθανώς θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές 
αθώων αμάχων», δήλωσε ο Γκουαστέλα.

διεθνή νέα

«Σύντομα θα μάθετε» αν θα 
βομβαρδίσουμε το Ιράν λέει 
ο Τραμπ 

Β
ρίσκεται έγκλειστος στη φυλακή 
για αδικήματα που αφορούν σε-
ξουαλική επίθεση και βιασμό, ενώ 
εκκρεμούν πολλές ακόμα περιπτώ-

σεις εναντίον του. Παρόλα αυτά, ο διάση-
μος κωμικός, Μπιλ Κόσμπι, δεν είχε κανέ-
ναν ενδοιασμό να «ανεβάσει» στα social 
media ένα μήνυμα με αφορμή τη γιορτή 
του πατέρα, την Κυριακή, γράφοντας πως 
είναι ακόμη «ο μπαμπάς της Αμερικής», ό-
πως τον αποκαλούσαν για δεκαετίες τα ε-
κατομμύρια των θαυμαστών του, πριν ξε-
σπάσει το σεξουαλικό σκάνδαλο με τον ίδιο 
-και σε αυτό το έργο- πρωταγωνιστή.
«Hey, Hey, Hey ... Είναι ο μπαμπάς της 
Αμερικής ... Ξέρω ότι είναι αργά, αλλά σε 
όλους τους πατεράδες ... Είναι τιμή να μας 
αποκαλούν πατέρα, οπότε ας κάνουμε 
σήμερα έναν ανανεωμένο όρκο για την 
εκπλήρωση του σκοπού μας - την ενί-
σχυση των οικογενειών και των κοινο-
τήτων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά 

στο μήνυμά του. Το μήνυμα περιλάμ-
βανε τα hashtags #HappyFathersDay και 
#RenewedOathToOurFamily και δημοσιεύ-
τηκε μαζί με ένα παλιό βίντεο του Cosby 
που αναφερόταν στον ρατσισμό.
Το μήνυμα αναρτήθηκε μέσω του εκπρο-
σώπου του, Andrew Wyatt και το ζήτησε ο 
ίδιος ο 81χρονος ηθοποιός. Όπως δήλωσε 
ο Wyatt, το μήνυμα αναφέρεται στους 
πατεράδες που έχουν φυλακιστεί για πολλά 
χρόνια, αλλά σύντομα θα αποφυλακιστούν.
Ο Cosby βρίσκεται τώρα στη φυλακή στην 
Πενσυλβάνια, καθώς πάνω από 50 γυναί-
κες τον κατηγόρησαν για σεξουαλική επί-
θεση και βιασμό.
Το μήνυμα του διάσημου Αμερικανού 
κωμικού προκάλεσε την οργή μίας ικανής 
μερίδας πολιτών, ακριβώς διότι ένα άτομο 
που κατηγορείται για τόσο βαριά εγκλή-
ματα, δεν είναι σε θέση να δίνει συμβου-
λές και να αυτοαποκαλείται «μπαμπάς της 
Αμερικής».

Ο Μπιλ Κόσμπι μέσα από τη φυλακή: 
«Είμαι ακόμα ο μπαμπάς της Αμερικής» 

Αφέθηκε ελεύθερος ο Μισέλ Πλατινί-
κατέθετε 15 ώρες στους ανακριτές

Ε
λεύθερος αφέθηκε τα ξημερώμα-
τα της Τετάρτης ο Μισέλ Πλατινί, 
ο οποίος συνελήφθη την Τρίτη το 
πρωί στο Παρίσι. 

Ο διάσημος Γάλλος πρώην πρόεδρος της 
UEFA συνελήφθη από τις αρχές της χώρας 
του με κατηγορίες που αφορούν δια-
φθορά για την ανάθεση του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ.
Ο Πλατινί κατέθετε επί 15 ώρες για την 
υπόθεση στους εισαγγελείς και κατά την 
αποχώρησή του δήλωσε ότι δεν κατάλαβε 
για ποιον λόγο έγινε η σύλλληψη.
«Όλη αυτή η διαδικασία δεν είναι διόλου 
ευχάριστη. Πολύς θόρυβος για το τίποτα», 
είπε.
Υπενθυμίζεται πως ο Πλατινί είχε διατελέ-
σει πρόεδρος της UEFA από το 2007, όταν 
είχε διαδεχθεί τον Λέναρτ Γιόχανσον, ως το 
2015 μετά την ποινή αποκλεισμού του με 
κάθε ενασχόληση με το ποδόσφαιρο για 
έξι χρόνια (αργότερα η ποινή του μειώ-
θηκε στα τέσσερα έτη). Ο Πλατινί καθαιρέ-
θηκε από την προεδρία της UEFA λόγω της 
παράτυπης, όπως αποδείχθηκε, πληρω-
μής 1.7 εκατ. ευρώ από τον πρόεδρο -τότε- 
της FIFA, Σεπ Μπλάτερ το 2011, τρεις μήνες 

πριν από τις προεδρικές εκλογές που κέρ-
δισε ο Ελβετός παράγοντας.
Υπενθυμίζεται πως ο Πλατινί έχει ήδη 
τιμωρηθεί, χάνοντας την προεδρία της 
Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπον-
διας, λόγω της παράτυπης, όπως αποδεί-
χθηκε, πληρωμής 1,7 εκατ. ευρώ από τον 
πρώην πρόεδρο της FIFA Σεπ Μπλάτερ το 
2011.
Τότε ο Πλατινί ε’ιχε ισχυριστεί ότι τα χρή-
ματα αυτά αφορούσαν την εργασία του ως 
σύμβουλος της FIFA μεταξύ 1998 και 2001 
και πως τα ζήτησε με καθυστέρηση εννέα 
ετών, θεωρώντας ότι έχει προφορικό συμ-
βόλαιο με τον Μπλάτερ.
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Η περιουσία της αγγίζει τα 2,8 εκατ. 
ευρώ - Η γυναίκα και το μωρό της 
επιβίωσαν και ο άντρας συνελήφθη

Έ
νας άντρας από την Κίνα συνελήφθη 
επειδή προσπάθησε να δολοφονή-
σει την έγκυο γυναίκα του σπρώχω-
νοντάς την από γκρεμό, ενώ βρίσκο-

νταν ταξίδι στην Ταϊλάνδη.
Η Γουάνγκ Ναν, 32 ετών, είναι τριών μηνών 
έγκυος και επιβίωσε από την πτώση της από 
γκρεμό 34 μέτρων, στο Εθνικό Πάρκο Φα 
Ταέμ της Ταϊλάνδης. Έχει υποστεί κατάγματα 
στον αριστερό μοιρό, στο χέι, τον αυχένα 
και τα γόνατά της, αλλά το αγέννητο παιδί 
της δεν έχει επηρεαστεί.
Η ίδια δήλωσε στους αστυνομικούς ότι 
έπεσε από τον γκρεμό όταν λιποθύμησε. 
Όμως η αστυνομία της 
Ταϊλάνδης υποψιάστηκε 
πως κάτι άλλο συμβαί-
νει και ξεκίνησε έρευνα. 
Τελικά, μετά από ανάκριση, 
η 32χρονη αποκάλυψε 
ο σύζυγός της ο 33χρο-
νος Γιου Σιαοντόνγκ, την 
έσπρωξε από τον γκρεμό 
γιατί ήθελε να πάρει την 
αξίας περίπου 2,8 εκατ. ευρώ περιουσία της 
για να ξεπληρώσει τα δικά του χρέη.
Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι 
από την αρχή ο σύζυγος ήταν ύποπτος, 
καθώς την ώρα που έφτασε η αστυνομία 
στην περιοχή, εκείνος καθόταν απόμακρα, 
χωρίς να δείχνει αγωνία ή διάθεση να βοη-
θήσει.
Την γυναίκα είχε βρει ένας άλλος τουρίστας 
στο μονοπάτι που κατέληξε πέφτοντας από 
τον γκρεμό. Οι αρχές είπαν πως ήταν ένα 
θαύμα το ότι επέζησε τόσο αυτή όσο και το 
μωρό της, καθώς κλαδιά δέντρων ανέκοψαν 
την ορμή της πτώσης της προς το έδαφος.

Ουκρανός κάρφωσε δύο καρφιά 
στο κεφάλι του για να αυτοκτονή-
σει αλλά επέζησε!
Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι γιατροί σε 
νοσοκομείο της Ουκρανίας όταν παρέλα-
βαν έναν 64χρονο που επιχείρησε να αυτο-
κτονήσει καρφώνοντας στο κεφάλι του δύο 
καρφιά.

Ο 64χρονος επιχείρησε να βάλει τέλος στη 
ζωή του μετά από καβγά που είχε με συγ-
γενείς του. Αφού ήπιε μεγάλη ποσότητας 
βότκας ο 64χρονος μετά τον καβγά πήγε σε 
αχυρώνα, άρπαξε ένα καρφί μήκους 6 εκα-
τοστών και το κάρφωσε στο κεφάλι του. 
Όταν αντίληφθηκε ότι η κίνησή του δεν είχε 
το αποτέλεσμα που ήθελε, τότε ο 64χρονος 
πήρε ένα δεύτερο καρφί και έκανε την ίδια 
κίνηση μετά την οποία λιποθύμησε μέχρι να 
τον βρουν αιμόφυρτο οι συγγενείς του.
Στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε οι 
γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν τα καρ-
φιά και να του σώσουν τη ζωή μετά από μια 
πολύωρη χειρουργική επέμβαση.
«Τα μεταλικά αντικείμενα δεν πείραξαν 
κάποια ζωτική λειτουργία. Είναι πραγματικό 
θαύμα ότι επέζησε» δήλωσαν οι γιατροί.
Όπως εξήγησε ο επικεφαλής του νευρχει-

ρουργικού τμήματος του 
νοσοκομείου το ένα από 
τα δύο καρφιά μπήκε δύο 
ίντσες μέσα στον εγκέφαλό 
του. «Αν είχε προχωρή-
σει άλλο ένα χιλιοστό τότε 
ο άνδρας θα είχε πεθάνει 
ακαριαία» πρόσθεσε.

Σεισμός στην Κίνα: 
13 νεκροί και ζημιές σε πάνω από 
20.000 σπίτια από τα 6 Ρίχτερ
Περίπου 243.880 άνθρωποι επηρεάστη-
καν από τον σεισμό μεγέθους 6 βαθμών που 
έπληξε την επαρχία Σετσουάν στη νοτιοδυτική 
Κίνα τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσαν σήμερα 
οι τοπικές αρχές σε συνέντευξη Τύπου.
Έως τις 4.00 μμ (τοπική ώρα) σήμερα, 
ο αριθμός των νεκρών παρέμενε στους 
13 ενώ 220 άνθρωποι τραυματίστηκαν. 
Μεταξύ των τραυματιών, οι 153 συνεχί-
ζουν να νοσηλεύονται, σύμφωνα με τον Λι 
Τινγκέν, γενικό γραμματέα της δημοτικής 
αρχής της μεγαλούπολης Γιμπίν.
Εξαιτίας του σεισμού, που έπληξε το βράδυ 
της Δευτέρας (τοπική ώρα) την κομητεία 
Τσανγκνίγνκ της Γιμπίν, περισσότεροι από 
52.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκα-
ταλείψουν τις εστίες τους. Σύμφωνα με τις 
τοπικές αρχές, πάνω από 20.000 σπίτια 
κατέρρευσαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές. 
Όλα τα ανθρακωρυχεία στη Γιμπίν έχουν 
εκκενωθεί και παραμένουν κλειστά.

Ταιλάνδη: Έσπρωξε την έγκυο 
γυναίκα του από γκρεμό 30 
μέτρων για να την κληρονομήσει! 

Λίγες ώρες μετά τη σύνοδο 
των ευρωπαίων υποουργών 
Εξωτερικών ο Τούρκος πρόεδρος 
μιλώντας στην Κωνσταντινούπολη 
δεσμεύθηκε ότι θα προστατέψει τα 
δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων 
στην Ανατολική Μεσόγειο 

Κ
ανένας λόγος δεν θα αποτρέψει 
την Τουρκία από το να προστατέ-
ψει τα δικαιώματα των Τουρκο-
κυπρίων στην Ανατολική Μεσό-

γειο δήλωσε σήμερα το βράδυ ο Τούρκος 
πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
«Κανείς δεν μπορεί να μας σταματήσει 
από το να επιδιώκουμε τα δικαιώματα και 
τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων στην 
Ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε ο Ερντο-
γάν σε ένα δείπνο στην Κωνσταντινού-
πολη που διοργάνωσε μια τοπική οργά-
νωση.
Πρόσθεσε ότι ξένες χώρες δεν μπορούν 
να προχωρούν σε συλλήψεις μελών του 
πληρώματος πλοίων εξερεύνησης αερίου 
κοντά στην Κύπρο.
Νωρίτερα, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτε-
ρικών είχε απαντήσει με ειρωνικό τρόπο 
στις αποφάσεις της ΕΕ για τις τουρκικές 
γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ.
Η Τουρκία κατηγόρησε την ΕΕ ότι είναι 
«εκτός πραγματικότητας» και τόνισε ότι 
κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλει πως θα 

υπερασπιστεί τα δικαιώματά της στην 
ανατολική Μεσόγειο, απαντώντας στις 
ευρωπαικές προειδοποιήσεις για κυρώ-
σεις.
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, το 
υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας 
χαρακτηρίζει «μεγάλο λάθος» της ΕΕ την 
απόφασή της να γίνει μέλος της η Κύπρος 
το 2004. «Τώρα, συνεχίζει αυτό το λάθος 
και γίνεται όμηρος του προβλήματος. 
Φαίνεται ότι η ΕΕ έχει γράψει τις αποφά-
σεις της σήμερα από μία εντελώς ελλη-
νική προοπτική», αναφέρει.
Η Αγκυρα κατηγορεί την ΕΕ ότι με τις 
σημερινές αποφάσεις της «δεν ενήρ-
γησε ως σύνολο αρχών και αξιών, αλλά 
ως ομάδα διαπραγμάτευσης συμφερό-
ντων, κάτι που αντιβαίνει την ιδρυτική 
φιλοσοφία της ΕΕ». Ακόμη, καταγγέλλει 
ότι η ΕΕ, «με το επιχείρημα της Ενωσης 
αλληλεγγύης, ενεργεί ως δικαστήριο σε 
διμερείς διαφωνίες για την κυριαρχία και 
δίνει μεροληπτικές ερμηνείες σε ευαί-
σθητα πολιτικά ζητήματα, όπως η θαλάσ-
σια οριοθέτηση. Είναι γνωστό ότι η ΕΕ δεν 
ήταν ποτέ μέρος διμερών ζητημάτων στο 
παρελθόν, αναφορικά με την θαλάσσια 
δικαιοδοσία των μελών της». Παράλληλα 
κάνει λόγο για «σφετερισμό των δικαι-
ωμάτων των Τούρκων και των Τουρκο-
κυπρίων» και κάνει λόγο για «αβάσιμες, 
μαξιμαλιστικές θέσεις», τις οποίες απορ-
ρίπτει η Τουρκία.

Ο Ερντογάν «σηκώνει το γάντι»: 
Κανείς δεν μπορεί να μας 
σταματήσει 
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ
Η συναισθηματική 

ανάπτυξη ενός παιδιού 
πριν την εφηβεία

Έ
χουμε συνηθίσει να συζητάμε 

τις συναισθηματικές μεταπτώ-

σεις των παιδιών όταν αυτά εί-

ναι στην εφηβεία. Τι γίνεται ό-

μως στο διάστημα πριν από αυτήν; Έρευ-

νες λένε ότι η εφηβεία ξεκινά πλέον νω-

ρίτερα και διαρκεί περισσότερο. Αν είχα-

με ως αφετηρία τα 13 έτη, σήμερα μπο-

ρούμε να δούμε ενδείξεις εφηβείας από 

τα 11 ή ακόμη και από τα 10. Πώς είναι 

όμως η συναισθηματική ανάπτυξη και 

συμπεριφορά ενός παιδιού κατά την με-

τάβαση από την παιδική ηλικία στην εφη-

βεία; Τι χαρακτηριστικά γνωρίσματα έχει 

αυτό το μεσοδιάστημα;

-Συναισθηματική ανάπτυξη
Ένα παιδί μετά τα 8 χρόνια της ζωής του 

δεν είναι πιο ώριμο αλλά είναι πιο συνει-

δητοποιημένο. Έχει καλύτερη γνώση του 

εαυτού του και άλλες κοινωνικές δεξιό-

τητες από αυτές που είχε ως μικρό παιδί. 

Δεν αποκλείεται σε αυτή την ηλικία, να 

εμφανίσει συναισθηματικές εκρήξεις ή 

ακόμη και συμπεριφορές που δεν θυμί-

ζουν σε τίποτα το ευαίσθητο παιδί που 

ήταν πριν τα 8 του χρόνια. Χαρακτηρι-

στικό γνώρισμα η έλλειψη ενσυναίσθη-

σης και η τάση να κρίνει πολύ αυστηρά 

οτιδήποτε δεν του αρέσει. Τα αγόρια σε 

αυτήν την ηλικία μοιάζουν να κλείνονται 

στον εαυτό τους και να απομακρύνο-

νται από τους γονείς και τους κολλητούς 

φίλους για να δοκιμαστούν με άλλους. 

Τα κορίτσια από την άλλη πλευρά, μπο-

ρεί να εκφράσουν συναισθήματα όπως 

φόβο, χαρά, ανασφάλεια. Κάποια κορί-

τσια μπορεί να δείξουν και σημάδια 

κατάθλιψης ενώ τα αγόρια οργή και θυμό 

χωρίς ουσιαστικό λόγο.

-Το παιδί και το σώμα του
Τα παιδιά μετά τα 8 χρόνια αρχίζουν να 

παρατηρούν τις αλλαγές στο σώμα τους 

και αυτό επηρεάζει σημαντικά και τα 

συναισθήματά τους. Τα κορίτσια βιώ-

νουν πιο έντονες σωματικές αλλαγές 

που συχνά τους προκαλούν αμηχανία 

και ντροπή ή ενθουσιασμό και χαρά. 

Αν στο παρελθόν το παιδί δεν ενδιαφε-

ρόταν για το τι θα φορέσει στο σχολείο, 

τώρα νοιάζεται και μάλιστα πολύ. Θέλει 

να είναι αποδεκτό από τα άλλα παιδιά 

ή να τραβά την προσοχή τους με καλό 

τρόπο. Σε αυτή τη φάση είναι σημαντικό 

να βοηθάμε τα παιδιά να υιοθετήσουν 

υγιεινές διατροφικές συνήθειες και να 

τα παροτρύνουμε να γυμνάζονται. Όχι 

με αυστηρότητα και ψυχαναγκασμό αλλά 

με τρόπο.

Αυτή είναι η ηλικία που θα πρέπει να 

βοηθήσετε ένα παραπάνω το παιδί σας 

να αναπτύξει την αυτοεκτίμηση και την 

αυτοπεποίθησή του. Αυτό θα το βοη-

θήσει να κάνει σωστές επιλογές φίλων 

αλλά και να μπορέσει να αντισταθεί και 

να απαντήσει σωστά στις κακές προθέ-

σεις των άλλων, όπως είναι το bullying.

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

Μ
ήπως το δωμάτιο του παιδιού 
σας μοιάζει σα να πέρασε κά-
ποιος ανεμοστρόβιλος; Τη μια 
στιγμή είναι καθαρό και περι-

ποιημένο, και την άλλη βλέπεις μια ακατα-
στασία από τη μια άκρη ως την άλλη. Μην α-
πογοητεύεσαι’ δοκίμασε το εξής. Ξόδεψε μια 
μέρα για να οργανώσεις και να βρεις ένα συ-
γκεκριμένο μέρος για το καθετί. Αν δεν το κά-
νεις αυτό, θα ξαναγίνει ένα χάος χωρίς να το 
καταλάβεις. Για τα μεγαλύτερα παιδιά, χρησι-
μοποίησε κουτιά από παπούτσια, καλάθια ή 
πλαστικά κουτιά για παιχνίδια, και βάλτα κά-
τω από το κρεβάτι. Για τα μικρότερα παιδιά, 
να τα αφήνεις να παίζουν με ένα παιχνίδι κά-
θε φορά. Μετά να τους ζητάς να τα μαζεύουν 
πριν ξεκινήσουν να κάνουν κάτι άλλο. 

Γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί έφη-
βοι που επιλέγουν να μην κάνουν 
σεξ;
Ένα εξώφυλλο του περιοδικού Newsweek 
είχε τον τίτλο, «Η Καινούργια Αγνότητα.» 
Βασικά, οι περισσότεροι έφηβοι αφήνουν 
το σεξ για το γάμο. Τι υπάρχει άραγε πίσω 
από απ’ αυτήν την τάση; Κατ’ αρχήν τα παι-
διά σήμερα ενημερώνονται περισσότερο 
για τους κινδύνους που υπάρχουν. Επίσης 
έχουν περισσότερες επιλογές. Οι γονείς από 
την άλλη, αντί να δεχτούν οι έφηβοί τους να 
είναι σεξουαλικά δραστήριοι,  τους συστή-
νουν προγράμματα που ενθαρρύνουν την 
εγκράτεια.   

Είσαι ευχάριστος τύπος για να ζει 
κανείς μαζί σου;
Πώς είναι η ζωή κοντά σου; Είσαι ένα άτομο 
που ελκύεις το ενδιαφέρον του άλλου ή  

μήπως είσαι μια προεξοχή σε έναν κορμό 
δέντρου που πονάει κανείς αν την ακουμπή-
σει; Εντάξει, δεν εννοώ ότι πρέπει να είσαι 
κάθε στιγμή από το πρωί μέχρι το βράδυ 
ελκυστικός/ή. Καταλαβαίνω ότι το άγχος 
μπορεί να επηρεάσει την ενεργητικότητά 
σου, και οι ευθύνες μπορεί να σου φάνε τον 
ελεύθερό σου χρόνο. Προσπάθησε όμως 
να εξακολουθείς να αναπτύσσεσαι σαν 
άτομο... να ανακαλύπτεις καινούργια ενδι-
αφέροντα... να βρίσκεις κάποιο χόμπυ... να 
μάθεις κάτι που πάντα σε ενδιέφερε. Όσο 
πιο πολύ επεκτείνεσαι, τόσο πιο πολλά θα 
έχεις να συμμεριστείς με τον άντρα σου ή τη 
γυναίκα σου.

Διδάσκεις στα παιδιά σου τις «τέσ-
σερις βασικές αρχές»;
Ξέρουν τα παιδιά σου ποιες είναι οι τέσσε-
ρις βασικές αρχές; Αυτές αποτελούν το στε-
ρεό θεμέλιο για τη ζωή τους. Η πρώτη αρχή 
είναι: η υπευθυνότητα. Πρέπει να μάθουν 
ότι είναι υπεύθυνα για τις πράξεις τους και 
τις συνέπειές των πράξεών τους. Το υπεύ-
θυνο άτομο είναι αξιόπιστο και μπορεί να 
κανείς να το εμπιστεύεται. Η δεύτερη αρχή 
είναι: η ειλικρίνεια. Το ψέμα δεν είναι επι-
λογή. Θα πρέπει να μάθουν να λένε την αλή-
θεια και να είναι ειλικρινή τόσο στα λόγια 
τους όσο και στις πράξεις τους. Η τρίτη αρχή 
είναι: η λεπτότητα και  η ευγένεια. Να φέρε-
σαι στους άλλους όπως θάθελες να σου 
φέρονται κι εκείνοι, με σύνεση κι όχι απε-
ρίσκεπτα. Και η τέταρτη αρχή είναι: η πίστη. 
Μία στενή σχέση με τον Ιησού Χριστό θα 
τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις μελ-
λοντικές δυσκολίες. Αυτές οι τέσσερις αρχές 
είναι απαραίτητες για μια πετυχημένη ζωή.

Μήπως το δωμάτιο 
του παιδιού σας 
είναι άνω κάτω;
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Π
ολλοί άνθρωποι κα-
ταναλώνουν 80-100 
γραμμάρια κόκκινου 
κρέατος την ημέρα, 

ενώ ορισμένοι ειδικοί προτεί-
νουν μόνο 14 γραμμάρια. Άλλοι 
προτείνουν το πολύ 65 γρ. ημε-
ρησίως.Αλλά πώς μπορείτε να 
εξασφαλίσετε ότι παίρνετε αρ-
κετές πρωτεΐνες, σίδηρο, ψευ-
δάργυρο και βιταμίνη Β12;

Σίδηρος
Ο σίδηρος είναι απα-
ραίτητος για πολλές από 
τ ις λειτουργίες του 
σώματος, συμπερι-
λαμβανομένης της 
μεταφοράς οξυγό-
νου στο αίμα. 
Οι γυναίκες πριν την 
εμμηνόπαυση χρειάζονται 
περίπου 18 mg την ημέρα, 
ενώ οι άντρες χρειάζο-
νται μόνο 8-10 mg. 
Οι γυναίκες πριν την 
εμμηνόπαυση χρει-
άζονται περισσότερο 
σίδηρο λόγω του αίμα-
τος που χάνουν κατά τη 
διάρκεια της εμμήνου 
ρύσεως.
Το βόειο κρέας είναι 
μια πλούσια πηγή σιδή-
ρου, που περιέχει 3,3 mg 
για κάθε 100 γρ. Η ίδια 
ποσότητα στήθους κοτό-
πουλου περιέχει μόλις 0,4 
mg, ενώ ο μηρός κοτόπουλου 
(το πιο σκούρο κρέας) περιέχει 
ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα, 
0,9 mg. Το χοιρινό είναι παρο-
μοίως χαμηλό σε σίδηρο στα 
0,7 mg.
Ορισμένα φυτά έχουν σχετικά 
αρκετό σίδηρο αλλά δεν είναι 
εύκολα απορροφήσιμος. Τα 
μαγειρευμένα φασόλια έχουν 
1,7 mg και οι φακές έχουν 2,4-
3,3 mg ανά 100 γρ. 

Ψευδάργυρος
Ο ψευδάργυρος ε ίναι ένα 
βασικό μέταλλο που βοηθά το 

σώμα να λειτουργήσει σε άρι-
στα επίπεδα καθώς επηρεάζει 
σχεδόν τα πάντα. Οι απαιτή-
σεις ψευδαργύρου είναι υψη-
λότερες για τους άνδρες (14 mg 
ημερησίως) από τις γυναίκες (8 
mg ημερησίως) λόγω του ρόλου 
του ψευδαργύρου στην παρα-
γωγή και ανάπτυξη σπερματο-
ζωαρίων.
Από όλες τις πηγές κρέατος, 

το βόειο κρέας παρέχει τον 
περισσότερο ψευδάργυρο, 
στα 8,2 mg ανά 100 γρ. 

Το στήθος κοτόπουλου 
παρέχει μόλις 0,68 mg, 
ενώ ο μηρός κοτόπου-
λου έχει 2 mg. Η πλου-

σιότερη πηγή ψευδαρ-
γύρου είναι τα στρεί-
δια (48,3 mg). Φασό-
λια, φακές και ρεβίθια 
παρέχουν περίπου 1.0 

mg ανά 100 γρ.

Βιταμίνη Β12
Η βιταμίνη Β12 ε ίναι 

σημαντική για την υγιή 
λειτουργία του αίμα-
τος και των νεύρων. Οι 

απαιτήσεις σε βιταμίνη 
Β12 είναι ίδιες τόσο για τις 
γυναίκες όσο και για τους 

άνδρες στα 2,4 μικρο-
γραμμάρια (mcg) την 
ημέρα.

Το βόειο κρέας παρέχει 2,5 
mcg ανά 100 g, ενώ το κοτό-

πουλο και η γαλοπούλα παρέ-
χουν περίπου 0.6 mcg.Ένα 
ποτήρι γάλα θα σας έδινε τη 
μισή ημερήσια απαίτηση (1.24 
mcg) και μία φέτα τυριού (20 
γρ.) θα έδινε το ένα πέμπτο (0,4 
mcg).
Η βιταμίνη Β12 μπορεί να βρε-
θεί σε ίχνη στο σπανάκι και στα 
ζυμωμένα τρόφιμα, αλλά αυτά 
τα επίπεδα δεν καλύπτουν τις 
διατροφικές σας ανάγκες. Ορι-
σμένα μαν ιτάρια, ωστόσο, 
έχουν σταθερά υψηλότερα επί-
πεδα, με τα μανιτάρια shiitake 
να περιέχουν 5 mcg ανά 100 γρ.

Τ
ο ποπκόρν, με τις άφθονες φυτικές ίνες του και τις λίγες θερμί-
δες του, πιστεύεται ότι είναι ένα υγιεινό σνακ. Αλλά πρέπει είστε 
προσεκτικοί πριν αρχίσετε να τρώτε με τις χούφτες στον κινημα-
τογράφο καθώς δεν είναι όλα το ποπκόρν ίδια.

Όταν είναι ελαφρώς καρυκευμένο, το ποπκόρν είναι ένα υγιεινό σνακ. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πρόκειται για ολόκληρο σπόρο και έχει 
φυτικές ίνες οι οποίες έχουν συνδεθεί με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνι-
σης καρδιακών παθήσεων, διαβήτη, κάποιων καρκίνων και άλλων προ-
βλημάτων υγείας. 
«Όταν προετοιμαστεί καλά, το ποπκόρν είναι πραγματικά ένα πολύ καλό 
σνακ», δήλωσε η Maya Vadiveloo, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστή-
μιο Rhode Island. «Είναι σταθερό, είναι φθηνό, είναι αρκετά νόστιμο. Για 
αυτούς που θέλουν να τρώνε επαρκή φρούτα ή λαχανικά ή άλλα δημη-
τριακά ολικής αλέσεως, είναι ένα σνακ χαμηλού κινδύνου. Αλλά το ποπ-
κόρν του κινηματογράφους είναι πολύ διαφορετικό από το ποπκόρν που 
παρασκευάζεται στο σπίτι. Το ποπκόρν του κινηματογράφου μπορεί να 
περιέχει μέχρι 1.090 θερμίδες και 2.650 mg νατρίου»
Κάποια ποπκόρν κινηματογράφου γίνονται σε λάδι από κράμβη. Η 
Vadiveloo ανέφερε ότι το ποπκόρν που γίνεται με μέτριες ποσότητες 
ελαιοκράμβης ή ελαιολάδου μπορεί να είναι ακόμα υγιές. Αλλά, είπε, 
είναι καλύτερο να ελέγχει κανείς πώς προετοιμάζεται το σνακ. Η ίδια 
λογική ισχύει για το ποπκόρν που είναι επικαλυμμένο με ζάχαρη (καρα-
μέλα).
Εκτός από τις φυτικές ίνες, το ποπκόρν είναι επίσης μια καλή πηγή πολυ-
φαινολών, τα οποία είναι αντιοξειδωτικά που έχουν συνδεθεί με την 
καλύτερη κυκλοφορία του αίματος και πεπτική υγεία, καθώς και με 
δυνητικά χαμηλότερο κίνδυνο ορισμένων μορφών καρκίνου.
Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι το ποπκόρν έχει αποδειχθεί ότι κάνει 
τους ανθρώπους να αισθάνονται πιο γεμάτοι από μια παρόμοια ποσό-
τητα θερμίδων από πατάτες.

Η 
κατανάλωση δύο ή περισ-
σότερων μερίδων γιαουρ-
τιού εβδομαδιαίως συμ-
βάλλει σε μειωμένο κίν-

δυνο ανάπτυξης προκαρκινικών α-
δενωμάτων στο έντερο, σύμφωνα 
με μια νέα αμερικανική επιστημονι-
κή έρευνα.
Τα δεδομένα της μελέτης, που δημο-
σιεύτηκαν στο γαστρεντερολογικό 
περιοδικό «Gut», δείχνουν ότι η 
θετική επίδραση του γιαουρτιού 
είναι ακόμη εντονότερη για τα μορ-
φώματα (πολύποδες) που είναι πιο 
πιθανό να εξελιχτούν σε καρκίνους. 
Προηγούμενες έρευνες έχουν ήδη 
δείξει τα θετικά αποτελέσματα του 
γιαουρτιού στην ανάπτυξη καρκί-
νου, ενώ η νέα μελέτη είναι η πρώτη 
που διερευνά τη συσχέτιση μεταξύ 
γιαουρτιού και προκαρκινικών αδε-
νωμάτων.
Οι ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον και 
της Σχολής Δημόσιας Υγείας του 
Πανεπιστημίου Χάρβαρντ εξέτα-
σαν τη διατροφή και την ανάπτυξη 
αδενωμάτων σε 32.606 άνδρες και 
55.743 γυναίκες που παρακολουθή-
θηκαν από το 1986 έως το 2012.
Κάθε τέσσερα χρόνια υποβάλλο-
νταν σε ενδοσκόπηση παχέος εντέ-
ρου και έδιναν πληροφορίες για τη 
διατροφή τους και για την κατανά-
λωση γιαουρτιού. Μέχρι το τέλος της 
μελέτης 5.811 αδενώματα αναπτύ-
χθηκαν στους άνδρες και 8.116 στις 
γυναίκες.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδει-
ξαν πως ο κίνδυνος για εμφάνιση 
αδενώματος μειωνόταν κατά 19% 
στους άνδρες που κατανάλωναν 
πάνω από δύο φορές την εβδομάδα 
γιαούρτι. Η μείωση έφτανε το 26% 
για τα αδενώματα που ήταν πιο επι-
κίνδυνο να εξελιχθούν σε καρκίνο 
και για εκείνα που βρίσκονται στο 
κόλον του παχέος εντέρου και όχι 
στο ορθό.
Ως πιθανή εξήγηση για τα αποτε-
λέσματα αυτά, οι ερευνητές επιση-
μαίνουν ότι δύο βακτήρια που βρί-
σκονται συνήθως σε ζωντανό για-
ούρτι (Lactobacillus bulgaricus και 
Streptococcus thermophilus) μπορεί 
να μειώσουν τον αριθμό των καρκί-
νων που προκαλούν διάφορες χημι-
κές ουσίες στο έντερο.

Το γιαούρτι 
μειώνει τον 
κίνδυνο 
καρκίνου στο 
παχύ έντερο

Είναι υγιεινό το ποπκόρν;

Πώς να πάρετε τα θρεπτικά 
συστατικά που χρειάζεστε 
χωρίς να τρώτε πολύ κόκκινο 
κρέας

υγεία

Παλιότερα υπήρχε η άποψη ότι μια 
επίσκεψη σάουνας οδηγεί σε συνεχή 
πτώση της αρτηριακής πίεσης. 
«Θεωρήθηκε ότι η θερμότητα δια-
στέλλει τα αιμοφόρα αγγεία και ότι 
αυτό μειώνει την αρτηριακή πίεση», 
είπε ο Δρ. Sascha Ketelhut, κύριος 
συγγραφέας της νέας μελέτης. 
Οι επιστήμονες πραγματοποίησαν 
τη μελέτη τους προσλαμβάνοντας 19 
εθελοντές για να μετρήσουν τις άμε-
σες επιπτώσεις της χρήσης της σάου-
νας στο καρδιαγγειακό σύστημα. 
Οι συμμετέχοντες εκτέθηκαν σε 
25λεπτη σάουνα, ενώ μετρήθηκαν 
η αρτηριακή πίεση και ο καρδιακός 
ρυθμός. Και τα δύο αυξήθηκαν αμέ-
σως κατά τη διάρκεια της επίσκεψης 
σάουνας. Μετά τη συνεδρία σάου-
νας, τόσο η αρτηριακή πίεση όσο 
και ο καρδιακός ρυθμός άρχισαν 
να πέφτουν κάτω από τα επίπεδα 
αναφοράς του συμμετέχοντα που 

μετρήθηκαν πριν από τη συνεδρία 
σάουνας.
Στο δεύτερο μέρος της μελέτης οι 
συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν ένα 
σύντομο πρόγραμμα άσκησης σε 
ένα ποδήλατο γυμναστικής ενώ ταυ-
τόχρονα αξιολόγησαν την αρτηριακή 
πίεση και τον καρδιακό ρυθμό.
Συγκρίνοντας τις δύο συνθήκες, η 
πίεση του αίματος και ο καρδιακός 
ρυθμός των συμμετεχόντων έφτα-
σαν στα ίδια επίπεδα κατά τη διάρ-
κεια της συνεδρίας σάουνας όπως 
και κατά τη διάρκεια της άσκησης.
Αυτό δείχνει ότι μια συνεδρία σάου-
νας είναι ένα είδος επιβάρυνσης για 
το σώμα. «Οι σάουνες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από όσους μπο-
ρούν να ανεχθούν μέτρια σωματική 
πίεση χωρίς δυσφορία. Η πίεση μπο-
ρεί να πέσει κάτω από τα επίπεδα 
που καταγράφηκαν πριν από την επί-
σκεψη στη σάουνα», είπε ο Ketelhut.

H σάουνα είναι εξίσου 
εξαντλητική με τη μέτρια άσκηση
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ιστορίες

Π
ότε ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, είναι άγνωστο. Κάποιοι 
αναφέρουν ότι ξεκίνησε από τον αείμνηστο Ξενοφώντα 
Ζολώτα (1904-2004), που ανάμεσα σε όλα τ’ άλλα, είχε 
εκφωνήσει δύο λόγους στα πλαίσια των ετήσιων συνα-

ντήσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας (1957 και 1959). Οι λόγοι ήταν 
γραμμένοι και εκφωνήθηκαν στα αγγλικά με τη χρήση όμως μόνο 
ελληνικής ετυμολογίας λέξεων (πλην βέβαια κάποιων απαραίτητων 
αγγλικών, όπως άρθρα, σύνδεσμοι και προθέσεις).
Οι λόγοι που εκφωνήθηκαν στην Ουάσινγκτον, προκάλεσαν τερά-
στια εντύπωση και ίσως οδήγησαν ορισμένους να επινοήσουν την 
ιστορία της μίας ψήφου. Περισσότερο σαφής, ήταν ο Αμερικανός 
διπλωμάτης Χένρι Τάσκα (1912-1979), πρεσβευτής των Η.Π.Α. στη 
χώρα μας. Ο Τάσκα, ήταν μάλιστα πρεσβευτής των Η.Π.Α. στην 
Ελλάδα το καλοκαίρι του 1974, κατά την τουρκική εισβολή στην 
Κύπρο. Θα τον «συναντήσουμε» σ’ ένα σχετικό άρθρο που ετοι-
μάζουμε. Ο Τάσκα, σκοτώθηκε στη Λωζάνη της Ελβετίας στις 22 
Αυγούστου 1979, σε τροχαίο δυστύχημα. Ο γιος του, μερικά χρό-
νια αργότερα, κατηγόρησε ευθέως τον Χένρι Κίσιντζερ, λέγοντας ότι 
αυτός ευθυνόταν για τον θάνατο του πατέρα του.
Ο Τάσκα, πριν έρθει στην Ελλάδα, ήταν πρέσβης των Η.Π.Α. στο 
Μαρόκο, από το 1965, ως το 1969. Στις 20 Δεκεμβρίου 1969, ορί-
στηκε ως νέος πρέσβης της χώρας του στην Ελλάδα. Στις 15 Ιανουα-
ρίου 1970, έδωσε τα διαπιστευτήριά του. Αν και η θητεία του έληγε 
το 1973, μετά από παρέμβαση του Ελληνοαμερικανού επιχειρημα-

τία Τομ Πάπας (1899-1989) ολοκλήρωσε τη θητεία του στη χώρα μας 
στις 16 Σεπτεμβρίου 1974. Σε επίσημες αμερικανικές πηγές («OFFICE 
OF THE HISTORIAN» του STATE DEPARTMENT), δεν αναγράφεται 
στη συνέχεια καμία άλλη χώρα στην οποία υπήρξε πρεσβευτής ο 
Τάσκα ή, έστω, κάποια δραστηριότητά του ως διπλωμάτης…
Επανερχόμαστε όμως στη δήλωση Τάσκα, όπως αυτή καταγράφηκε 
στην «Εστία» στις 17/8/1970: «Αναλογιζόμενος την σημασίαν της 
συναντήσεώς σας, ανεθυμήθην κάποιον, ο οποίος μου είπεν, ότι αι 
Ηνωμέναι Πολιτείαι, κατά τας πρώτας των ημέρες (ως έθνους), τόσον 
εθαύμαζαν την σοφίαν και τας γνώσεις της αρχαίας Ελλάδος, ώστε 
όταν οι ιδρυταί της χώρας μας, συνήλθον δια ν’αποφασίσουν ποια 
θα ήτο η εθνική γλώσσα των Η.Π.Α., η υπόθεσις ετέθη ως «κορόνα 
– γράμματα», μεταξύ της ελληνικής και της αγγλικής. Και η ελληνική 
(γλώσσα) απώλεσε (ενν. έχασε) με διαφοράν μιας ψήφου. Αν δεν ήτο 
η ψήφος εκείνη, του Δανιήλ Ουέμπστερ, γεγονός είναι, ότι δεν θα 
ευρισκόμην ενώπιον υμών, ομιλών την αγγλικήν».
Διαβάζοντας προσεκτικά τις δηλώσεις Τάσκα, που φαίνεται ότι 
πυροδότησαν την ιστορία που μας απασχολεί σήμερα, εντοπί-
ζουμε δύο σημεία: «…ανεθυμήθην κάποιον, ο οποίος μου είπεν…». 
Κάποιος, αόριστα, του είπε κάποια πράγματα. Δεν ανέφερε επίσης 
πότε έγινε η περιβόητη ψηφοφορία, παρά μόνο το αποτέλεσμά της.
Το καινούργιο στοιχείο που προέκυψε από τις δηλώσεις Τάσκα, ήταν 
η αναφορά στον Δανιήλ Ουέμπστερ, η ψήφος του οποίου έγειρε 
την πλάστιγγα υπέρ της αγγλικής. Κάποιοι μάλιστα, όπως ο Κων-
σταντίνος Πλεύρης, έγραψαν ότι ο Ουέμπστερ ήταν ένας «Αμερικα-

νοεβραίος μισέλλην», κάτι που κάνει την όλη θεωρία συνωμοσίας 
πιο εύπεπτη. Ο Νίκος Σαραντάκος, γράφει ότι ο Ουέμπστερ ήταν 
υπαρκτό πρόσωπο, ήταν όμως οκτώ ή δώδεκα ετών όταν, θεωρη-
τικά, έγινε αυτή η ψηφοφορία και δεν ήταν Εβραίος. Ας δούμε όμως 
ποιος ήταν πραγματικά ο Δανιήλ Ουέμπστερ ή Ντάνιελ Γουέμπστερ 
(Daniel Webster), όπως ήταν στα αγγλικά – αμερικάνικα το ονοματε-
πώνυμό του.
Ο Ντάνιελ Γουέμπστερ (1782-1852), ήταν Αμερικανός δικηγόρος 
και πολιτικός, μέλος του Κογκρέσου και Υπουργός Εξωτερικών των 
Η.Π.Α., υπό τους προέδρους Harrison, Tyler και Fillmore. Πατέρας 
του ήταν ο Ebenezer Webster (1739-1808) γεωργός και πολιτοφύλα-
κας και μητέρα του, η Abigail Webster (Eastman) (1739-1816).
Τόσο το όνομα του πατέρα του Ντάνιελ Γουέμπστερ, Εμπενίζερ, όσο 
και τα ονόματα των αδελφών της μητέρας του (Εζεκιήλ, Δανιήλ και 
Σάρα), δείχνουν ότι όντως ο Ντάνιελ είχε εβραϊκές ρίζες και εδώ δια-
φωνούμε με τον Νίκο Σαραντάκο.
Πότε έγινε όμως η περιβόητη ψηφοφορία με την οποία έγινε η 
αγγλική και όχι η ελληνική, επίσημη γλώσσα των Η.Π.Α. Αν έγινε 
στα τέλη του 18ου αιώνα, ο Ντάνιελ ήταν το πολύ 18 ετών. Αν υπο-
θέσουμε ότι έγινε στις αρχές του 19ου αιώνα, υπάρχει κάτι που απο-
κλείει να ψήφισε σε βάρος της χώρας μας. Ο Γουέμπστερ, ήταν θερ-
μός φιλέλληνας.
Στο βιβλίο του Μπάμπη Μαλαφούρη «Έλληνες της Αμερικής 1528-
1948», που εκδόθηκε στη Νέα Υόρκη το 1948 διαβάζουμε (σελ.78-

82): «Στις 8 Δεκεμβρίου 1823, ο Daniel Webster, αντιπρόσωπος 
από τη Μασαχουσέτη, υπέβαλε πρόταση για να ψηφισθεί από το 
Κογκρέσο κονδύλι για τον διορισμό ενός Αμερικανού πράκτορος ή 
επιτρόπου στην Ελλάδα, οποτεδήποτε θα θεωρούσε ο Πρόεδρος 
συμφέρον να γίνει ένας τέτοιος διορισμός.
Ο Γουέμπστερ είχε υπ’ όψιν του για τη θέση αυτή τον φίλο του και 
φίλο του Κοραή Edward Everett από τον οποίο ζήτησε στοιχεία σχε-
τικά με την Ελλάδα για να ετοιμάσει τον περίφημο λόγο που εξεφώ-
νησε στο Κογκρέσο στις 19 Ιανουαρίου 1824, για να υποστηρίξει 
την πρότασή του. Στη μνημειώδη εκείνη αγόρευσή του, που ο Γου-
έμπστερ την αγαπούσε περισσότερο από κάθε άλλο πνευματικό 
του δημιούργημα, ο μεγάλος ρήτωρ δεν περιορίσθη στο ζήτημα 
της Ελλάδος υπό την στενή τοπική του σημασία, αλλά ανέλυσε τον 
απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων πολύ πλατύτερα, εξέφρασε 
τις ιδέες του για την πολιτική της «Ιεράς Συμμαχίας» και επετέθη 
κατά των απολυταρχικών συστημάτων των μεγάλων Δυνάμεων της 
Ευρώπης».
Τις απόψεις του Γουέμπστερ, υποστήριξαν οι αντιπρόσωποι Κουκ 
από το Ιλινόις, Χένρι Ντουάιτ και Φράνσις Μπέιλις από τη Μασαχου-
σέτη και Πάτρικ Φάρελι από την Πενσιλβάνια. Εναντίον του, ήταν ο 
Μπάρτλετ από το Νιου Χαμσάιρ και ο Τζον Ράντολφ από τη Βιρτζίνια.
Ο Γουέμπστερ, βρήκε όμως σύμμαχο στο πρόσωπο του Henry Clay 
από το Κεντάκι, ο οποίος αν και πολιτικός του αντίπαλος τόνισε ότι 
δεν μπορούσε να μείνει αδιάφορος στην πρόταση αυτή και θεω-
ρούσε καθήκον του να υποστηρίξει την πρόταση του πολιτικού του 

αντιπάλου. Θεωρώντας ότι οι ομιλίες των Webster και Clay είναι 
ιστορικές, τις παραθέτουμε, όπως υπάρχουν μεταφρασμένες στο 
βιβλίο του Μπάμπη Μαλαφούρη για να τις μελετήσουν και οι ανα-
γνώστες μας.
Επανερχόμενοι στο θέμα Webster – ελληνική γλώσσα, πιστεύουμε 
ότι είναι αδιανόητο ο συγκεκριμένος ένθερμος φιλέλληνας να πήρε 
θέση εναντίον της χώρας μας σε κάποια ψηφοφορία.
Πώς «μπλέχτηκε» από τον Τάσκα το όνομά του, και μάλιστα με αρνη-
τική αναφορά, στην όλη ιστορία, δεν το γνωρίζουμε…

Τι έγινε στην πραγματικότητα;
Οι πρωτοπόροι της ανεξαρτησίας των Η.Π.Α., ήταν θαυμαστές της 
αρχαίας Ελλάδας. Θυμίζουμε ότι ο Τόμας Τζέφερσον, μάθαινε ελλη-
νικά με τη βοήθεια του Θεσσαλονικιού Ιωάννη Παραδείση (John 
Paradise). Έχουμε γράψει γι’ αυτό σε πρόσφατο άρθρο μας για τους 
πρώτους Έλληνες στην Αμερική. Δεν υπάρχει όμως καμία επίσημη 
αναφορά, κανένα έγγραφο, που να αποδεικνύει ότι έγινε κάποια 
στιγμή ψηφοφορία για το ποια θα ήταν η επίσημη γλώσσα των 
Η.Π.Α. Ο Νίκος Σαραντάκος, γράφει ότι ανάλογες ιστορίες κυκλο-
φορούν και σε άλλες παραλλαγές «όπου στη θέση της ηττημένης 
για μία ψήφο γλώσσας είναι τα εβραϊκά (που δήθεν είχαν επιλε-
γεί ως γλώσσα της Παλαιάς Διαθήκης), τα γαλλικά (ως γλώσσα του 
ορθού λόγου), τα πολωνικά ή τα γερμανικά, που είναι και η πιο 
συχνή παραλλαγή».
Πάντως, σύμφωνα με τον Νίκο Σαραντάκο, όντως έγινε μια ψηφο-
φορία στο Κογκρέσο για γλωσσικό θέμα. Στις νεοσύστατες Η.Π.Α., 
ζούσαν πολλοί πολίτες γερμανικής καταγωγής που γνώριζαν ελάχι-
στα αγγλικά. Τον Μάρτιο του 1794, μια ομάδα Γερμανών που ζούσαν 
στην πολιτεία της Βιρτζίνια, υπέβαλαν αναφορά στο Κογκρέσο, να 
μεταφράζονται οι ομοσπονδιακοί νόμοι στα γερμανικά. Η πρόταση 
αυτή συζητήθηκε στο Κογκρέσο στις 13 Ιανουαρίου 1795.
Δεν τέθηκε θέμα να γίνουν τα γερμανικά επίσημη γλώσσα, αλλά να 
μεταφράζονται σ’ αυτά οι ομοσπονδιακοί νόμοι. Μια επιτροπή του 
Κογκρέσου, πρότεινε να μεταφράζονται στα γερμανικά οι νόμοι σε 
μικρότερο αριθμό αντιτύπων. Αυτή η σύσταση της επιτροπής δεν 
έγινε δεκτή.
Ακολούθησε ψηφοφορία για την πρόταση των υποστηρικτών των 
γερμανικών να μην ληφθεί αμέσως απόφαση, η οποία καταψηφί-
στηκε με 42-41 (να η περιβόητη διαφορά της μίας ψήφου)! Καθο-
ριστική, ήταν η ψήφος του προέδρου του Κογκρέσου Frederick 
Muhlenberg, ο οποίος είχε γεννηθεί στη Γερμανία, αλλά όντας οπα-
δός της αφομοίωσης της αγγλικής, δεν ψήφισε την πρόταση!
Μέχρι σήμερα, πουθενά στο Σύνταγμα των Η.Π.Α. ή σε άλλο 
θεσμικό ή νομοθετικό κείμενο της χώρας, δεν υπάρχει ορισμός 
επίσημης γλώσσας. Τα αγγλικά είναι η εκ των πραγμάτων επίσημη 
γλώσσα των Η.Π.Α. χωρίς θεσμική κατοχύρωση. Τα τελευταία χρό-
νια, πληθαίνουν οι φωνές για να γίνει κάτι τέτοιο (θεσμική κατοχύ-
ρωση των αγγλικών), ως ανάχωμα στη δημογραφική άνοδο των 
ισπανόφωνων.
Όπως είδαμε, στα πρώτα χρόνια ύπαρξης των Η.Π.Α. υπήρχε 
συμπάθεια προς τη χώρα μας που εκδηλώθηκε με την παρουσία 
Αμερικανών φιλελλήνων στον Αγώνα του ‘21 και με την αποστολή 
τροφίμων κλπ από τις Η.Π.Α. προς τη χώρα μας. Αν και στα τέλη του 
18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα οι Έλληνες στις Η.Π.Α. ήταν ελά-
χιστοι, η αίγλη της αρχαίας Ελλάδας, επηρέαζε σε μεγάλο βαθμό 
σημαίνοντες Αμερικανούς πολιτικούς. Πάντως, η πρώτη χώρα που 
αναγνώρισε επίσημα την ανεξαρτησία της Ελλάδας, ήταν η Αϊτή, 
το… Χαΐτιον όπως ονομαζόταν τότε(1822).
Αν και ο διαπρεπής Βρετανός ιστορικός Richard Clogg, στο έργο του 
«A Concise History of Greece, 1770-2000» («Συνοπτική Ιστορία της 
Ελλάδας, 1770-2000») γράφει στην πρώτη σελίδα:
«Ο σεβασμός που είχε εξασφαλίσει η γλώσσα και ο πολιτισμός του 
αρχαίου ελληνικού κόσμου σε όλη την Ευρώπη (αλλά και στις τότε 
νεοσύστατες Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα αρχαία ελληνικά παρα-
λίγο να υιοθετηθούν ως επίσημη γλώσσα)…», στη νεότερη έκδοσή 
του, που κυκλοφόρησε το 2013 στα αγγλικά, διαφοροποιείται: «…
some of the founding fathers were nurtured on the classics» («…
ορισμένοι από τους ιδρυτές του κράτους είχαν κλασική παιδεία»).
Η περίφημη ψηφοφορία λοιπόν, κατά την άποψή μας, αποτελεί 
μύθο. Αν κάποια ή κάποιος έχουν τεκμηριωμένα στοιχεία ότι αυτή 
έγινε, μπορούν να τα παραθέσουν για να μελετήσουμε περαιτέρω 
το θέμα.

Τα ελληνικά δεν έγιναν για μια ψήφο επίσημη 
γλώσσα των ΗΠΑ: Ο μύθος και η αλήθεια
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απόψεις

Συγχαρητήρια στον Αρχιεπίσκοπο μας  
Σωτήριο Αθανασούλα για τη προαγωγή του σε 
Αρχιεπίσκοπο Καναδά και έξαρχο Αρκτικής!

Σ
υγχαρητήρια Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Καναδά 
και Έξαρχε της Αρκτικής, Σωτήριε Αθανασούλα! 
 Όλοι οι Ελληνορθόδοξοι του Καναδά σας ευχόμα-
στε Χρόνια πολλά με υγεία και δύναμη να πραγμα-

τοποιήσει τε το έργο σας στην αναβαθμισμένη σας ιδιό-
τητα, και  βροντοφωνούμε ΑΞΙΟΣ, ΑΞΙΟΣ, ΠΑΝΤΑ ΑΞΙΟΣ!
Η απόφαση αυτή της ιεράς Συνόδου είναι δίκαιη και επι-
βαλλόμενη. Από τότε που η Μητρόπολη Τορόντο, δεν 
ανήκε πλέον εις την ενιαία Αρχιεπισκοπή Βορείου και 
Νοτίου Αμερικής έπρεπε να αναβαθμιστεί σε Αρχιεπι-
σκοπή.
Η Αρχιεπισκοπή Καναδά έχει από μόνη της πολλές δυνατό-
τητες ανάπτυξης, και εσείς σαν επίσκοπος και μητροπολί-
της όλα αυτά τα χρόνια έχετε  επιδείξει πολλές ικανότητες. 
Έχετε πραγματοποιήσει μεγάλο έργο  ώστε το παρελθόν 
σας να εγγυάται μια σπουδαία περαιτέρω ανάπτυξη στην 
νέα Αρχιεπισκοπή του Τορόντο-Καναδά.
Δηλαδή ο Πατριάρχης και η Σύνοδος έκαναν αυτό που 
έπρεπε, και χαιρόμαστε γι αυτό.
Ελπίζουμε στα νέα σας πολύ ευρύτερα καθήκοντα να απο-
δειχτείτε όχι μόνο άξιος αλλα επισης τολμηρός, συνεργα-
τικός, πρωτοποριακός, προοδευτικός  με πολλή ενέργεια 
και φαντασία. Η Ελληνορθόδοξη εκκλησία μας χρειάζεται 
μεταρρυθμίσεις κρατώντας όμως σταθερά τις δογματικές 
της αρχές.  Βλέπετε οι  προοδευτικοί και οι πρωτοπόροι 
συχνά χαράζουν καινούργιους  δρόμους αλλα σέβονται 
τη πεπατημένη οδό και τη παράδοση.  Δύσκολο βέβαια να 
μανουβάρει κανεις μεταξύ της παράδοσης και του απαραί-
τητου και αναγκαίου νεοτερισμού. Αλλα με τους σωστούς 

συμβούλους μπορείτε να το κάνατε.
Η πρόσφατη εκλογή του Μητροπολίτη Προύσης Ελπιδοφό-
ρου, από την Αγία και Μεγάλη Ιερά Σύνοδο στο Φανάρι σαν 
νέος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής βοηθά πολύ για τις πιθανές 
μεταρρυθμίσεις στην Εκκλησία. Ο Ελπιδοφόρος είναι μόλις 
στα 52 του χρόνια και θεωρείται  από τους πιο δραστήρι-
ους Μητροπολίτες του Φαναριού και στενός συνεργάτης 
του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.  Μπορεί λοι-
πόν η συνεργασία των δυο αρχιεπίσκοπων Σωτηρίου και 
Ελπιδοφόρου να αποφέρει γλυκούς καρπούς στην Ελλη-

νορθόδοξη εκκλησία στη 
Βόρειο Αμερική.
Φυσικά με τη προαγωγή 
το αυτή προάγεται και η 
Μητρόπολής σε αρχιεπι-
σκοπή Καναδά.  Παλαι-
οτέρα υπήρχε μόνο η 
αρχιεπισκοπή βορείου 
και νοτίου Αμερικής που 
ιδρύθηκε τό  1922.
Το 1996 για τη καλύτερη  
οργάνωση και «διαποί-
μανσιν τοῦ ἐν Ἀμερικῇ 
ποιμνίου»  αποσπάστη-
καν καί ιδρύθηκαν  τρεις 
νέες  Μητροπόλεις, του 
Τορόντο, του Μπουένος 
Αϊρες καί του Παναμά, 
ενώ η παλιά Ιερά Αρχιεπισκοπή Βορείου και Νοτίου Αμερι-
κής περιορίστηκε στα όρια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμε-
ρικής. Υπενθυμίζω ότι η διεύθυνση της Αρχιεπισκοπής μας 
ειναι: 86 Overlea Blvd, East York, ON M4H 1C6 τηλέφωνο: 
(416) 429-5757.
Ακολουθεί ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Αρχιε-
πισκόπου Σωτηρίου.
Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος Αθανασούλας γεννήθηκε στις 
19 Φεβρουαρίου 1936 στο χωριο Λεπιανά της Άρτας της 
Ηπείρου, στη βορειοδυτική Ελλάδα. Γονείς του ήταν ο 
Γεώργιος και Αναστασία Αθανασούλας.

Ο Σωτήριος αφού αποφοίτησε από τη 
Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, μετακόμισε στον Καναδά. Εξα-
κολούθησε τις σπουδές του στο Πανε-
πιστήμιο του Μόντρεαλ, στο Μόντρεαλ 
του Κεμπέκ, από όπου αποφοίτησε με το 
πτυχίο Μάστερ Θεολογίας το 1961.
Στις 17 Ιουλίου 1962 ο Σωτήριος Αθα-
νασούλας χειροτονήθηκε από τον τότε 
Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο βορείου και 
Νοτίου Αμερικής (1911 -2005) ως διά-
κονος. 
Στις 18 Ιουλίου 1962 ο διάκονος Σωτή-
ριος χειροτονήθηκε και πάλι από τον 
Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο ως ιερέας. Υπη-
ρέτησε στο Μόντρεαλ και στο Έντμοντον 
της Αλμπέρτα.
Το 1973 ο Πατέρας Σωτήριος εξελέγη 

από την Ιερά Σύνοδο του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπο-
λης για να γίνει επίσκοπος. Στις 27 Ιανουαρίου 1974 ο Αρχι-
μανδρίτης Σωτήριος χειροτονήθηκε επίσκοπος στην Ιερά 
Επισκοπή του Μοντρεάλ, και του δόθηκε η ευθύνη να υπη-
ρετήσει ως επίσκοπος του Τορόντο. 
Το 1979, μετά την αναδιάρθρωση της Αρχιεπισκοπής, ο 
Επίσκοπος Σωτήριος Αθανασούλας έλαβε τον τίτλο Επίσκο-
πος του Τορόντο.
Στις 30 Ιουλίου 1996 ο Επίσκοπος Σωτήριος πήρε προα-
γωγή από την Ιερά Σύνοδο του Πατριαρχείου Κωνσταντι-

νούπολης ως μητροπολίτης του Τορόντο του Καναδά και η 
επισκοπή έγινε μητρόπολη.
Η σημερινή Αρχιεπισκοπή της Μητρόπολης ίδρυσε τη μηνι-
αία εφημερίδα "Ορθόδοξος δρόμος" (1982), το εβδομα-
διαίο τηλεοπτικό πρόγραμμα "Orthodox Voice" (1990), το 
οποίο μεταδίδεται σε όλο τον Καναδά, τη Σχολή Βυζαντι-
νής Μουσικής (1991), την Ελληνική Ορθόδοξη Εκπαίδευση 
του Οντάριο (1996),την Ορθόδοξη Θεολογική Ακαδημία 
του Τορόντο (1998) που συνδέεται με το Πανεπιστήμιο 
του Αγίου Παύλου στην Οττάβα, του Οντάριο, το Ελληνικό 
Ορθόδοξο Τάγμα του Καναδά (1987) δύο γυναικεία μονα-
στήρια στον Καναδά: Άγιος Κοσμάς Αιτωλού στο Οντάριο 
και την Παναγία της Παρηγοριάς στο Κεμπέκ (1993). Τελος 
αύξησε το αριθμό των Ελληνορθοδόξων εκκλησιών  στον 
Καναδά από 22 σε 75.
Το 1998 η τότε Επισκοπή αγόρασε ένα κτίριο στη λεωφόρο 
Overlea 89, τμήμα του οποίου ονομάστηκε στη συνέχεια  
«δρόμος Πατριάρχη Βαρθολομαίου». Το κτίριο έγινε το 
νέο κέντρο της Αρχιεπισκοπής, το σπίτι της Ορθοδόξου 
Θεολογικής Ακαδημίας του Τορόντο, της  βιβλιοθήκης, των 
φοιτητικών κατοικιών, και η κατοικία του Αρχιεπισκόπου 
Σωτηρίου.
Στις 12 Ιουνίου 2019, στη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, υπό την προεδρία του 
Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, αποφασίστηκε 
η προαγωγή της πρώην Μητρόπολης του Τορόντο, Καναδά 
σε Αρχιεπισκοπή Καναδά, και τη προαγωγή του Μητροπο-
λίτη Σωτηρίου σε Αρχιεπίσκοπο του Καναδά και Έξαρχο της 
Αρκτικής!
Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος επιβλέπει την εκκλησιαστική 
και  πνευματική ζωή των Ελληνο Ορθοδόξων χριστιανών 
του Καναδά. Οι Ελληνορθόδοξες ενορίες απ τη μια ακτή 
του Ατλαντικού στην άλλη του Ειρηνικού Ωκεανού βρίσκο-
νται κάτω απ τη φροντίδα του Αρχιεπισκόπου, και αυτή 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου.  Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτή-
ριος επισης διατηρεί εξ ονόματος του πατριάρχη  σχέσεις 
με άλλους Ορθόδοξους επισκόπους στον Καναδά καθώς 
επισης με άλλες Ελληνορθόδοξες αρχιεπισκοπές ανά το 
κοσμο.
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5ος ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΚΟΝΤΑ $160.000 DONATIONS ΑΠΟ ΤΟ 

“TOM ANDRIKOPOULOS MEMORIAL FOUNDATION” 
ΣΕ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ

Κ
άνω κοντά στις 5 δεκαετίες κάλυψη ομογε-
νειακών γεγονότων σε Καναδά και Αμερική, 
και τα τελευταία πέντε χρόνια πραγματικά 
χαίρομαι να καλύπτω το Tom Andrikopoulos 

Memorial Charity Golf Tournament, και να συγκινού-
μαι ακούγοντας την μητέρα του Τομ Ανδρικόπουλου, 
που τόσο πρόωρα και ξαφνικά μας άφησε σε νεαρή 
ηλικία, να λέει «…άντε μεγάλωσε άλλο ένα χρόνο το 
παιδί μου…».
Ελληνίδα μάνα που μαζί με τον σύζυγό της Ανδρέα και 

τα παιδιά τους κάθε χρόνο, με την εντυπωσιακή και 
αμέριστη συμπαράσταση της “Magic White” του κ. 
Τζιμ Αναστασιάδη, του ανθρώπου που σκέφτηκε και 
οργάνωσε το Foundation και που 5 χρόνια σαν πρόε-
δρος δίνει τον καλύτερο εαυτό του για την επιτυχία και 
τον διαμερισμό των χρημάτων που συγκεντρώνονται, 
μαζί με τον Γιάννη, τον Νίκο και άλλους καλούς φίλους 
και επιχειρηματίες έκαναν αυτό το golf tournament  
θεσμό κλείνοντας πέντε χρόνια και δίνοντας οικονομι-
κούς πόρους σε νοσοκομεία και οργανώσεις που τους 

έχουν ανάγκη και απαλύνουν τον πόνο πολλών συμπα-
τριωτών μας που περνούν δύσκολες στιγμές.
Καμμιά φορά η λέξη «ΜΠΡΑΒΟ» σε τέτοιους ανθρώ-
πους δεν αντικατοπτρίζει την σημασία του μεγάλου 
τους έργου. Εγώ θα πω μόνο να έχουν υγεία και πολύ 
κουράγιο και να δίνουν το παράδειγμα στις επερχόμε-
νες γενεές γιατί χωρίς το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ και 
την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΗ δεν θα γράφαμε ιστορία εμείς οι 
Έλληνες της διασποράς.
ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΚΥΡΙΟΙ, ΕΙΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ!

Ο κ. Joe Garvey, νικητής το τρόπαιου 
Men’s Longest Drive

Η κα Lindsay Anastas ήταν η νικήτρια 
του τρόπαιου Ladies Longest Drive

Ο κ. Θέμης Κουτράκος παρέλαβε την επιταγή των $8,000 
για το Elpida Autism Foundation

Ο κ. Στηβ Μάστορας δέχτηκε την επιταγή των $8,000 
για το Homes First Building Homes for the Homeless

Η επιταγή των $5,000 για το Canuck Place Children’s Hospice 
έγινε δεκτή από τον κ. Πήτερ Ανδρικόπουλο

Ο κ. Γιώργος Κερογλίδης παρέλαβε την επιταγή ύψους $5,000 
προς στήριξη του HHF

Οι κυρίες Στέλλα Αναστασιάδη και Άννα Πάππας 
παραλαμβάνουν την επιταγή των $4,000 για το Princess 

Margaret Cancer Centre
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ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ 5TH 
ANNUAL TOM ANDRIKOPOULOS 

Ο πατέρας του Τομ Ανδρικόπουλου, Ανδρέας, δίνει το εναρκτήριο λάκτισμα του τουρνουά Ζεστή ατμόσφαιρα και καλή παρέα στο αναψυκτήριο

Οι γονείς του Τομ Ανδρικόπουλου, Ανδρέας και Ντίνα Ο κ. Τζιμ Αναστασιάδης με τον κ. Ανδρέα Ανδρικόπουλο

Η διοργανώτρια παρέα του σημαντικού αυτού θεσμού, οι κκ Τζιμ Αναστασιάδης, Τζον Πετρή και Νίκος Ζαραφωνίτης

Ο κ. Ανδρέας Ανδρικόπουλος με τα παιδιά του, Πήτερ & Μπέσσυ Οι οικογένεια Ανδρικόπουλου

Ο κ. Γιώργος Βλαχάκης με τις όμορφες εθελόντριες Ο κ. Θέμης Κουτράκος με την διοργανωτική παρέα Ο κ. Πήτερ Δελιγιωρίδης με τους κκ Πετρή και Αναστασιάδη
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MEMORIAL CHARITY GOLF 
TOURNAMENT

Ο κ. Τζιμ Αναστασιάδης με τον γιό του Σπύρο
και τη νύφη του Lindsay Ο κ. Γιώργος Κερογλίδης με τον κ. Θανάση Κουρτέση

Τζιμ Αναστασιάδης, Τζον Πετρή, Άνν Πάππας, Μπέσσυ Ανδρικόπουλος, Ευτζένια 
Ραχόζινα, Τζέιμι Ζανγκ και Στέλλα Αναστασιάδη

Το τραπέζι με τα δώρα για τους γκόλφερς

O εκ των ιδιοκτητών του NPL Automotive Services κ. Πήτερ 
Δεληγιωρίδης, πάντα παρών σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, 

με τον κ. Γιάννη Πετρή

Ο κ. Γιώργος Κερογλίδης, αντιπρόσωπος 
του HHF πάντα με το χαμόγελο στα χείλη

Οι κκ Τζιμ Αναστασιάδης και Νίκος Ζαραφωνίτης
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Παρασκευή 21 Ιουνίου 
• Αγίου Αφροδισίου

Σάββατο 22 Ιουνίου
• Αγίων Ζήνωνος και Ζωνά μαρτύρων
• Αγίου Ευσεβίου Ιερομάρτυρος

Κυριακή 23 Ιουνίου
• Των Αγίων Πάντων
• Αγίου Αριστοκλέους πρεσβυτέρου του Ταμασού
• Αγίας Αγριππίνης μάρτυρος
• Αγίας Λολλίας μάρτυρος

Δευτέρα 24 Ιουνίου
• Το γενέθλιον τον τιμίου προδρόμου και 

βαπτιστού Ιωάννου
• Σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβετ των γεννητόρων 

αυτού

Τρίτη 25 Ιουνίου
• Οσίας Λιβύης
• Αγίου Έρωτος
• Οσίας Ευφροσύνης Φεβρωνίας δουκίσης των 

Ρώσων

Τετάρτη 26 Ιουνίου
• Αγίου Μακαρίου μάρτυρος

Πέμπτη 27 Ιουνίου
• Αγίου Πιερίου πρεσβυτέρου μάρτυρος
• Σαμψών του Ξενοδόχου

Συναξάρι ποια αγαπημένα, γνωστά σας πρόσωπα γιορτάζουν

(ονομαστική εορτή) σήμερα, αύριο και όλη την εβδομάδα

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

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

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

Σημαδούρα στο Αιγαίο

στο μυαλό μου μαγική

με το φως σου το παλαίο

νύχτα καλοκαιρινή.

Μακαρία, Μυτιλήνη,

με τις κόρες τις πολλές

σε στολίζουνε οι κρίνοι

στις δενταλωτές ακτές.

Μυτιλήνη Μακαρία,

με τις κόρες τις πολλές

Άντισσα, Μηθόμνη, Ερεσσία

τι φιγούρες καλλονές.

Σημαδούρα της ειρήνης

με τα φώτα αναμμένα

δροσερό Αιγαίο πίνεις

μέρη μας αγαπημένα.

Τη νύχτα μυρίζεις αγριλιά

αντάμα με τα γιασεμιά

Αγάπη μας Μυτιληνιά

του πελάγους ανασαμιά…

Λιόδενδρα βελανιδιές

καταπράσινοι κι οι πρίνοι

πελαγίσιες σου οι καρδιές

Αχ! Θεά μας Μυτιλήνη.

Φύλακες σου οι γοργόνες

με δελφίνια στον αφρό

και στα βράχια ανεμώνες

κι έχω γω ένα καημό.

Ώ! Γαλάζια μου πατρίδα.- Μακαρία,

λούζεις το κορμί σου στο Ελληνικό Αιγαίο

που είναι αναμφισβήτητα δικό σου ΚΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ.

Κι εσύ μεγάλε Κυβερνήτη:

Επίβλεψον το κτίσμα σου τούτο,

του Μάκαρα το βασίλειο, την Μακαρία, την Λέσβο,

του Τερπάνδρου του Αλκαίου, της Σαπφούς,

του Αρίωνα, του Ορφέα και των μεταγενέστερων

Οδυσσέα Ελύτη, Στρατή Μυριβήλη, Αργύρη Εφταλιώτη,

Ηλία Βενέτη και του αξέχαστου Γυμνασιάρχη Παναγιώτη Σαμάρα.-

Για μας του ταπεινούς που σε λατρεύουν.

Γιώργος Α. Γιγής

ΜΑΚΑΡΙΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ
(ΛΕΣΒΟΣ)
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Αρχιεπίσκοπος Αμερικής: 
''Είστε οι «ελπιδοφόροι» μου'' 

Έ
φτασε στο Διεθνές Αεροδρόμιο "Τζον 
Φ. Κένεντι" της Νέας Υόρκης, ο νέος Αρ-
χιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος.
Ο νέος Αρχιεπίσκοπος έφτασε στην 

Αμερική, συνοδευόμενος από τον Μητροπο-
λίτη Ατλάντας κ. Αλέξιο.
Να αναφερθεί ότι στο αεροδρόμιο τον Αρχι-
επίσκοπο κ. Ελπιδοφόρο υποδέχθηκαν τα 
Μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, Επίσκο-
ποι, κλήρος και πλήθος πιστών.
"Δεν είναι τυχαίο, πιστεύω ότι ήταν Πρόνοια 
Θεού να έρθετε την εβδομάδα της Πεντηκο-
στής, για να αναλάβετε τα καθήκοντά σας" 
τόνισε χαρακτηριστικά ο Αρχιεπισκοπικός Επί-
τροπος, Μητροπολίτης Βοστώνης κ. Μεθόδιος 
καλωσορίζοντας τον νέο Αρχιεπίσκοπο Αμερι-
κής κ. Ελπιδοφόρο.
Από την πλευρά του ο νέος Αρχιεπίσκοπος 
αφού ευχαρίστησε όλους για την υποδοχή, 
μεταξύ άλλων τόνισε: "Δοξάζω τον Θεό και 
όλους του Αγίους για την ασφαλή άφιξή μου 

στην Αμερική και είμαι ευγνώμονων που με 
υποδέχθηκατε στην Αμερικανική γη".
"Θα δουλέψουμε μαζί με διαφάνεια και σαφή-
νεια! Έρχομαι να υπηρετήσω και όχι να με 
υπηρετήσετε. Ανυπομονώ να συνεργαστώ όχι 
μόνο με τους συναδέλφους μου Επισκόπους 
στην Επαρχιακή Σύνοδο, αλλά να γνωρίσω και 
να συνεργαστώ με όλους τους Ορθοδόξους 
Χριστιανούς της Αμερικής" - πρόσθεσε στα 
αγγλικά ο κ. Ελπιδοφόρος.
Επίσης ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ανέφερε ότι 
"πρεπει να οικοδομήσουμε μια Ιερά Αρχιεπι-
σκοπή η οποία εκτιμά την αριστεία περισσό-
τερο από την συνήθεια, την διαφάνεια περισ-
σότερο από την απομόνωση και την ακεραιό-
τητα περισσότερο από την σκοπιμότητα".
Κλείνοντας ο κ. Ελπιδοφόρος ευχαρίστησε 
τον Μητροπολίτη Βοστώνης κ. Μεθόδιο που 
σήκωσε όλο το βάρος ως Αρχιεπισκοπικός Επί-
τροπος, αλλά και για όλη την οργάνωση που 
αφορά την ενθρόνισή του.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟ-
ΠΟΥ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Βοστώνης κ. 
Μεθόδιε,Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι, 
Σεβάσμια Μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνό-
δου και Επίσκοποι της Ιεράς Αρχιεπισκο-
πής Αμερικής,Εντιμότατε Γενικέ Πρόξενε της 
Ελλάδος, κ. Κωνσταντίνε Κούτρα,Προσφιλή 
μου Πνευματικά Τέκνα της Ιεράς Αρχιεπισκο-
πής Αμερικής,Δοξάζω τον Θεό –Πατέρα, Υιό 
και Άγιο Πνεύμα, και εξυμνώ την Παναγία 
Μητέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και 
όλους τους Αγίους, για την ασφαλή άφιξή μας 
σ’αυτή την Ιερά Επαρχία του Οικουμενικού 
Θρόνου, την οποία μου ενεπιστεύθη η Αγία 
και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου μας και 
ο ίδιος ο Πατέρας όλων μας ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος. Είμαι βαθειά 
ευγνώμων σε όλους όσοι ήρθατε να με υπο-
δεχθείτε, καθώς πατώ στο ευγενές Αμερικα-
νικό έδαφος πρώτη φορά ως Αρχιεπίσκο-
πος Αμερικής. Τα χαμόγελά σας, ο ενθου-

σιασμός σας, η αγάπη σας είναι εκφράσεις 
των ευλογιών του Θεού και τις αποδέχομαι, 
καθώς αγκαλιάζω ολόκληρο τον πιστό Λαό 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής ως προ-
σφιλή πνευματικά τέκνα μου.Έρχομαι σ’ αυτή 
την Αρχιεπισκοπή να γίνω υπηρέτης δικός 
σας και αληθινός υπηρέτης του Κυρίου. Έρχο-
μαι να επωμισθώ τις ευθύνες αυτού του ιδι-
αιτέρως σημαντικού ρόλου και να τις μοιρα-
σθώ μαζί σας, διότι γνωρίζω ότι είσθε άξιοι 
συνεργάτες εν Χριστώ. Θα συνεργασθούμε 
ανοικτά μεταξύ μας με καθαρότητα, ειλικρί-
νεια, σαφήνεια, λέγοντας την αλήθεια με 
αγάπη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξανα-
κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του προσφι-
λούς λαού της Αρχιεπισκοπής στους θεσμούς 
της.  Έρχομαι σ’ αυτή την Αρχιεπισκοπή για 
να υπηρετήσω και όχι να υπηρετηθώ, όπως 
και ο Κύριός μας ήλθε για να διακονήσει και 
όχι να διακονηθεί, και για να δώσει τη ζωή 
Του ως λύτρον για πολλούς (Ματθ. 20:28). Και 
όποιος από μας ηγείται πρέπει να είναι ο πρώ-
τος που θα υπηρετεί πολλούς (Ματθ. 20:27). 
Σας υπόσχομαι, επίσης, ότι θα δώσω τη ζωή 
μου, την ισχύ μου και όλες μου τις δυνάμεις 

για τους υψηλούς στόχους αυτής της ευγενούς 
Επαρχίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας 
Ιησού Χριστού –στις εύκολες και δύσκολες 
εποχές.Να μοιραζόμεθα την αγάπη του Θεού 
χωρίς επιφύλαξη και χωρίς όρια με όλους 
τους ανθρώπους.Να αγκαλιάσουμε κάθε 
γωνιά της Αρχιεπισκοπής μας – κάθε νέο, 
κάθε ηλικιωμένο, κάθε γάμο, 
κάθε πόνο, κάθε έλλειψη, κάθε αμφιβολία. 
Και ειδικότερα θέλω να προσεγγίσω τους 
Ορθοδόξους Χριστιανούς στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Έχουμε τόσες πολλές Ορθόδοξες 
κοινότητες που ζουν σε απομόνωση, μακριά 
η μία από την άλλη, αλλά είμεθα όλοι αδελ-
φοί και αδελφές της ίδιας οικογενείας και μοι-
ραζόμεθα το ίδιο Άγιο Σώμα, το Σώμα του 
Κυρίου, και το Άγιο Αίμα το οποίο λαμβάνουμε 
από το Άγιο Δισκοπότηρο εις ενότητα πίστεως 
και αγάπης. Δεν θα πρέπει να είμεθα κοντύ-
τερα απ’ όλες τις απόψεις; Αδημονώ όχι μόνο 
να συνεργασθώ με τους αδελφούς Επισκό-

πους στην Επισκοπική Συνέλευση, αλλά επίσης 
να γνωρίσω και να έρθω σε επαφή με όλους 
τους Ορθοδόξους Χριστιανούς στην Αμερική 
– να γνωρίσω τις ελπίδες και τα όνειρά τους.Να 
μη νοιώσει κανείς αποκομμένος από το Ποτή-
ριο της Πίστεως! Πρέπει να εργασθούμε μαζί 
για να κτίσουμε μια Αρχιεπισκοπή η οποία 
θα προτιμά την αριστεία από τη συνήθεια, τη 
δεκτικότητα από την απομόνωση και την αξι-
οπρέπεια από τη σκοπιμότητα.Φθάνω στις 
ευλογημένες αυτές ακτές γεμάτος ελπίδα –
όλοι εσείς είσθε οι «Ελπιδοφόροι» μου –οι 
φορείς της ελπίδος και της υψηλής προσμο-
νής ότι αυτή η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής 
θα προοδεύσει από «δόξης εις δόξαν», όπως 
λέει ο Απόστολος, και όπως λέω κι εγώ – θα 
το επιτύχουμε μαζί. Εξάλλου, σ ̓  αυτό το ταξίδι 
θα μας συνοδεύουν οι ψυχές όλων των πρω-
τοπόρων πατέρων μας, που ήλθαν εδώ στο 
άγνωστο, μεγαλούργησαν και έχουμε τώρα 
τους τάφους τους να παίρνουμε δύναμη και 
ελπίδα ότι «Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα 
αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καὶ πάντες οἱ κατοικοῦ-
ντες ἐν αὐτῇ» (Ψαλμ. 23,1).Σας ευχαριστώ για 
την αγάπη σας και γι’ αυτή την υποδοχή.
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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

Η οικία Μιαούλη (μετέπειτα οικία Χατζοπούλου), επί της Ακτής 
Μιαούλη στο λιμάνι του Πειραιά κατά το μεσοπόλεμο

Θέατρο Νέου Φαλήρου, 1947

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Πειραιάς, 1966.

Το λιμάνι της Ζέας. Φωτογραφία από το USS Forrestal (CV-59) Cruise Book, 1961

Σταθμός Νέας Ιωνίας. (Αρχείο ΗΣΑΠ)

Η οικία Πιπινέλη στην ακτή Τρύφωνος Μουτζοπούλου 18 στην 
οποία στεγάστηκε το Ναυτικό Μουσείου της Ελλάδος

Αθήνα 1963

Βεάκειο θέατρο, πρώην Σκυλίτσειο, 1968

Η Μάγια Μελάγια: Στα πόδια της σφάζονταν κάποτε όλες οι 
εισοδηματικές τάξεις του τόπου μας, από βιοπαλαιστές και 

μεροκαματιάρηδες μέχρι βιομήχανοι και εφοπλιστές

Τμήμα των Προπυλαίων και της δυτικής πτέρυγας της Ακαδημίας
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΤΟ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
70τμ + 18τμ κλειστό γκαράζ

Κατάλληλο για νέο ζευγάρι ή συνταξιούχους
Η συμφωνία μπορεί να γίνει 

και εδώ στο Τορόντο
Τηλ. Τορόντο: 416 698 3537 (κ. Θανάσης)

Ελλάδα: 0 11 30 27430 26823

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ

Γνωστό κομμωτήριο της παροικίας μας 
ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝHΤΡΙΑ  ΓΙΑ
ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ/ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ

Επίσης νοικιάζει καρέκλες για 
κομμωτή/κομμώτρια full ή part time 

με δική του πελατεία

Τηλ. για ραντεβού στην κα Βαλεντίνα
στο 416.825.2502

ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Θέλετε η καθαριότητα του 
σπιτιού ή του γραφείου σας να 

γίνεται από Ελληνικά χέρια και να 
μοσχοβολάει;

Τηλεφωνήστε στο 647.241.2929

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

FULL OR PART TIME
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ & ΜΙΣΘΟΣ

416.220.0166

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΛΟΓΩ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

Καινούριο μπουζούκι με τη θήκη του
Καινούριο βιολί με τη θήκη του

Καινούριος διάδρομος γυμναστικής
& Διάφορα Έπιπλα (σχεδόν καινούρια)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Τηλ. στον κ. Πήτερ 647.773.6800
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΥΡΙΟ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ MARKHAM
ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ Η ΔΙΑΜΟΝΗ

ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΓΙΩΡΓΟ

416-993-7877 - 905-470-6975 
κα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Λόγω γήρατος πωλείται
Επικερδής επιχείρηση

με εξασφαλισμένη πελατεία
Η επιχείρηση είναι εργοστάσιο

σιδερών κατασκευών

ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟΝ κ. ΝΙΚΟ

416.991.9940

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΑΣ 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

ΜΕ ΚΑΛΟ ΜΙΣΘΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΑΓΕΙΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ κ. ΓΡΗΓΟΡΗ

416-220-0166

ΚΥΡΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ
ΖΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΕΙ 
ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

416-247-3669
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Μ
ια καινούρια μελέτη της Forum Research δείχνει ότι ο μέσος χρονικός όρος 
μετακίνησης από και προς την εργασία στο Τορόντο είναι πλέον 42 λεπτά ανά 
κατεύθυνση, αύξηση κατά 8% από τα 39 λεπτά που καταμετρήθηκαν το 2013.
Η αύξηση είναι πιο αισθητή στις περιοχές North York, Etobicoke & York, με τις 

περιοχές East York & Scarborough να βλέπουν μείωση. Οι σημαντικότερες αυξήσεις σημει-
ώθηκαν από χρήστες μέσων μαζικών μεταφορών και οι χαμηλότερες από ποδηλάτες.
Σχεδόν δύο τρίτα των ατόμων που μελετήθηκαν δήλωσαν ότι ο χρόνος που καταναλώνουν 
σε αυτές τις μετακοινήσεις μειώνει την ποιότητα της ζωής τους ενώ 27% διαφώνησαν.

Ο 
Πρωθυπουργός του Οντάριο, 
Νταγκ Φορντ, αποκάλυψε σήμε-
ρα μια μεγάλη αναδιάρθρωση 
του υπουργικού του σώματος, 

ένα χρόνο μετά την εκλογή του. Ο Υπουρ-
γός Οικονομικών, Vic Fedeli, ο οποίος δέ-
χτηκε έντονη κριτική για τις περικοπές που 
περιείχε ο πρώτος του προϋπολογισμός, 
αντικαταστάθηκε με τον Rod Phillips, τέως 
Υπουργό Περιβάλλοντος. Ο Fedeli μετακι-
νήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικής Ανά-
πτυξης.
Η Lisa MacLeod μετακινήθηκε στο Υπουρ-
γείο Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλη-

τισμού από την μέχρι τώρα θέση της ως 
Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών, με τη 
θέση αυτή να καλύπτεται πλέον από τον 
πρώην Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης 
Todd Smith.
H Υπουργός Παιδείας, Lisa Thomson, μετα-
κινείτε στο Υπουργείο Κυβερνητικών και 
Καταναλωτικών Υπηρεσιών, ενώ ο Stephen 
Lecce αναλαμβάνει την πρώην θέση της. 
Άλλες μετακινήσεις περιλαμβάνουν την 
Caroline Mulroney (από Δικαιοσύνη στο 
Μεταφορών), τον Doug Downey (στο Δικαι-
οσύνης) και τον Kinga Surma στο Υφυπουρ-
γείο Μεταφορών GTA.

Η 
Επαρχιακή Αστυνομία του Ο-
ντάριο ανακοίνωσε ότι πέντε 
άτομα έχουν συλληφθεί σε μια 
τεράστια επιχείρηση της αστυ-

νομίας. Εδώ και 7 χρόνια, η αστυνομία ε-
ρευνά την εταιρεία YesUp Media, η οποία 
εδρεύει στο Τορόντο. Συνολικά, έχουν 
κατασχεθεί 32 διακομιστές και πάνω α-
πό 1 εκατομμύριο gigabytes αρχείων του 
φριχτού υλικού. Η ύλη που έχει συγκε-
ντρωθεί είναι τόση πολλή που οι αρχές 
δεν είχαν τον απαραίτητο χώρο να την α-
ποθηκεύσουν.
Η εταιρεία λειτουργούσε ως κομβικός δια-
χειριστής τεράστιου δικτύου παιδικής 
πορνογραφίας με πάνω από 60.000 χρή-
στες σε 116 χώρες. Η αστυνομία δήλωσε 
ότι τα άτομα που έχουν συλληφθεί είχαν 
πλήρη γνώση της ύπαρξης του υλικού 
αλλά δεν προχώρησαν σε καμία ενημέ-
ρωση των αρχών.
Άλλο ένα άτομο, που εδρεύει στο Βιετ-
νάμ, καταζητείται για την υπόθεση, αλλά 
οι αρχές πιστεύουν ότι δεν έχει πατήσει 
ποτέ πόδι στον Καναδά.

Μεγάλες αλλαγές στο Υπουργικό 
επιτελείο του Οντάριο

Οι ιδιοκτήτες εταιρείας διαδικτυακών 
υπηρεσιών συνελήφθησαν για 

παιδική πορνογραφία

Η Δημαρχεία εξετάζει την μείωση του 
ορίου ταχύτητος σε συγκεκριμένους 

δρόμους

Τ
ο όριο ταχύτητος μπορεί να μειω-
θεί σε συγκεκριμένους δρόμους 
«αρτηρίες» του Τορόντο κατά τη 
διάρκεια του δεύτερου σκέλους 

του προγράμματος ασφάλειας πεζών της 
πόλης. Η επιτροπή υποδομών και περιβάλ-
λοντος θα εξετάσει την πρόταση να μειωθεί 
το όριο από 60χλμ/ώρα σε 50 σε 41 δρό-
μους. Επίσης, άλλοι πέντε δρόμοι μπορεί 
να δουν μείωση από τα 50 στα 40χλμ/ώρα.
Οι περισσότεροι δρόμοι που εξετάζονται 
βρίσκονται στην ανατολική πλευρά της 
πόλης και περιλαμβάνουν τμήματα των 
Finch Avenue, Eglinton Avenue, St. Clair 
Avenue, Victoria Park Avenue και Warden 
Avenue.
Συνολικά υπάρχουν 375χλμ οδών στο 
Τορόντο με όριο το 60χλμ, με τις προτει-
νόμενες μειώσεις να ισχύουν σε 249 από 
αυτά. Η μελέτη δείχνει ότι μια μείωση του 
επιπέδου του 5% αντιστοιχεί σε μείωση 
δυστυχημάτων κατά 20%.

Οι κάτοικοι του Τορόντο περνούν 
σχεδόν μιάμιση ωρα την ημέρα 
πηγαίνοντας στη δουλειά
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LIFE

Casey Costelloe: 
Έγινε διάσημη 
με τα μπικίνι της

Ξεκίνησε την 
καριέρα της στο 
μόντελινγκ από πολύ 
νωρίς, όμως, την 
έμαθε περισσότερος 
κόσμος μέσα από 
το instagram, όπου 
είναι γνωστή για το 
κόλλημα που έχει με 
τα μαγιό. Η Casey 
Costelloe δε λέει να 
τα αποχωριστεί και 
χειμώνα ή καλοκαίρι 
και αν μπεις στο 
λογαριασμό της στο 
Instagram, θα τη 
δεις σε σέξι -πάντα- 
πόζα με μαγιό.
What Car ?

Βέβαια, το κόλλημα 
της αυτό της άνοιξε 
κι άλλες πόρτες στο 
μόντελινγκ με νέες 
συνεργασίες, ενώ 
και στα social media 
έχει κερδίσει τη δόξα 
που επιθυμούσε. 
Η Casey Costelloe 
είναι από την 
Αυστραλία, που 
αναδεικνύεται 
στη χώρα με τα 
περισσότερα 
σέξι κορίτσια του 
Instagram.
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Η 
νέα σε ιρά 
του Ανδρέα 
Γεωργίου με 
τίτλο «8 λέ-

ξεις» έρχεται να ταρά-
ξει τον ανταγωνισμό! 
Ο ίδιος μιλώντας σε 
πρόσφατη συνέντευ-
ξή του διέψευσε τις 
φήμες που θέλουν τη 
σειρά να είναι βασι-
σμένο σε προσωπικά 
του βιώματα.
Γράφτηκε ότι το σενά-
ριο της νέας σειράς, 
«8 λέξεις», είναι βασι-
σμένο σε προσωπικά 
σου βιώματα. Είναι 
αλήθεια;
«Δεν ισ χύε ι  κά τ ι 
τέτοιο. Οι «8 λέξεις» 
είναι καθαρά προϊόν 
μυθοπλασίας. Πρό-
κειται για ένα project 
που είχαμε στα χέρια 
μας πριν ακόμη ξεκι-
νήσει το «Τατουάζ».

Η Μελίνα 

Λιακοπούλου παίρνει 

σε όλα άριστα

Είναι μελαχρινή και πολύ 
όμορφη, και θα μπορούσε να 
ήταν μοντέλο. Είναι αυτό που 
λέμε «καυτή» μελαχρινή και 
δεν μπορούμε να ξεκολλή-
σουμε τα μάτια μας από πάνω 
της στις φωτογραφίες που ανε-
βάζει στον προσωπικό της 
λογαριασμό του Instagram. 
Με αυτές έχει καταφέρει να 
τραβήξει τα βλέμματα σε 
περισσότερους από 117.000 
followers.

To νέο look του 

Στέφανου Μιχαήλ μας 

άφησε άφωνους!

Τα γυρίσματα της σειράς «Το 
Τατουάζ» τελείωσαν και ο 
Στέφανος Μιχαήλ έκανε την 
αλλαγή που κανείς δεν περί-
μενε.
Την αποκάλυψη μάλισ τα 
έκανε ο ίδιος μέσα από την 
προσωπική του σελίδα στο 
Instagram.
Ο ηθοποιός, όπως έχει ήδη 
γίνει γνωστό θα είναι στη νέα 
σειρά του Ανδρέα Γεωργίου 
καθώς η σχέση που τους συν-
δέει εκτός από επαγγελμα-
τική είναι και φιλική.

Η Ντένια Αγαλιάνου είναι 
η συμπρωταγωνίστρια του 
Sebastian Rulli στην υπερπα-
ραγωγή «El Ultimo Dragon». 
Την κάνουν να ξεχωρίζει οι 
Mεσογειακές της καμπύλες 
και τα σπινθηροβόλα κατα-
πράσινα μάτια της.
Μεγάλωσε στον Θεολόγο, 
βοηθώντας την σεφ μητέρα 
της στο ιταλικό παραλιακό 
εστιατόριο που δούλευε και 
όνειρό της ήταν να γίνει δικη-
γόρος. 

Ανδρέας Γεωργίου: Η 
αποκάλυψη για τη νέα 
του σειρά

H Φανή τρελαίνει τους 
άντρες

Ντένια η διεθνής

Η 
πανέμορφη Noëlle Koutra είναι Ελ-
ληνοτσέχα, με μπαμπά Έλληνα επιχει-
ρηματία και μητέρα Τσέχα παιδίατρο. 
Εκείνη είναι ένας εκρηκτικός συνδυα-

σμός και των δύο με πολλά ταλέντα και ιδιαίτε-
ρη ομορφιά.
Περιζήτητη ως μοντέλο, με ευρωπαϊκή αναγνώ-
ριση, πρωτοεμφανιζόμενη ως ηθοποιός, αλλά 
με κρυφό στόχο να γίνει σχεδιάστρια μόδας, η 
Noëlle σκοπεύει να μας απασχολήσει πολύ στο 
μέλλον και αυτό μόνο καλό μπορεί να είναι.

Φωτογραφίζεται με άνεση τοπ μόντελ για 
μεγάλα ξένα περιοδικά, προκαλώντας το ενδι-
αφέρον διεθνών πρακτορείων που της προσφε-
ρουν δελεαστικά συμβόλαια συνεργασίας. Γερ-
μανοί, Γάλλοι και Ιταλοί εκδότες τη φιλοξενούν 
συχνά στις σελίδες τους, αλλά η ίδια δυσκολεύε-
ται να εγκαταλείψει την Ελλάδα προκειμένου να 
εγκατασταθεί μόνιμα στο εξωτερικό.
«Δεν ήμουν η ωραία του σχολείου. Τραβούσα, 
βέβαια, κάποια βλέμματα. Ποτέ, όμως, δεν το 
έπαιρνα σοβαρά.»

Η κόρη του Έλληνα επιχειρηματία που 
κάνει θραύση

Ε
κείνη θεωρεί α-
τού το βλέμμα 
της, αλλά κάποιοι 
(οι περισσότεροι 

που δεν την προσέχουν 
καλά) επιμένουν ότι το 
καλύτερο σημείο της εί-
ναι πίσω από τα μάτια 
της.

Η Φανή Κουρτοπούλου 
γεννήθηκε και κατοι-
κεί στην Αθήνα και από 
τότε που θυμάται τον 
εαυτό της ασχολείται με 
τη μουσική και τον χορό. 
Μεγάλο της όνειρο είναι 
να εξερευνήσει κάθε 
γωνιά της Γης. Την επι-
θυμία της αυτή μάλλον 
θα την κάνει πραγματι-
κότητα γιατί, όπως έχει 
πει σε συνέντευξή της, 
έχει πίστη, είναι συνε-
πής ξεροκέφαλη και 
απόλυτη.
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H 
Yulia Ushakova 
είναι δημοσιο-
γράφος και δου-
λεύει στο κανάλι 

της Σπάρτακ Μόσχας στο 
χόκεϊ επί πάγου. Και οι δη-
μοσιογράφοι έχουν τα ατυ-
χήματά τους…
H νεαρή δημοσιογράφος 
δουλεύει στο κανάλι της 
ρωσικής ομάδας και πριν 
ή μετά από αγώνες βρίσκε-
ται στην κερκίδα και μιλάει 
με οπαδούς της Σπαρτάκ. 
Η Ρωσίδα καλλονή πριν 
από τρεις μέρες γύρισε τον 
αστράγαλο της και έσπασε 
δυο νύχια των ποδιών της με 
αποτέλεσμα να μείνει στα… 
πιτς!
Η σέξι ρεπόρτερ έκανε γνω-
στό τον τραυματισμό της με 
γυμνή φωτογραφία της στο 
instagram. 

Μ
π ο ρ ε ί  η 
φ ε τ ι ν ή 
Eurovisionνα 
τελείωσε, ω-

στόσο, η συζήτηση για έ-
ναν από τους τραγουδιστές 
που είδαμε επί σκηνής, τον 
Luca Hänni, συνεχίζεται α-
μείωτη, αφού ο 24χρονος 
θεωρείται από πολλούς ως 
ο πιο σέξι άνδρας της δι-
οργάνωσης!

Ο Lucaεκπροσώπησε την 
Ελβετία και με το τρα-
γούδι «SheGotMe», που 
κυκλοφορεί σε Ελλάδα 
κα ι  Κύπρο από τ ην 
PanikRecords, ένα κομμάτι 
με εντυπωσιακό ρυθμό 
και στοιχεία από τη Μέση 
Ανατολή, κατέκτησε την 
τέταρτη θέση στην τελική 
κατάταξη.

Ωστόσο, ο ίδιος κατέκτησε 
την πρωτιά στις εντυπώ-
σεις, αφού, τόσο η εμφά-
νισή του, όσο και το ταλέ-
ντο του στο τραγούδι και 
το χορό, δεν περνούν απα-
ρατήρητα!

Luca Hänni: Ο «καυτός» τραγουδιστής 
που «τρέλανε» τη φετινή Eurovision

Μ
έ χ ρ ι 
τώρα η 
P a o l a 
Tr i a n a 

έγινε γνωστή μέσω 
περιοδικών και sites 
αλλά νομίζουμε πως 
θα είχε θέση και στον 
κινηματογράφο.
Η 26χρονη από την 
Κολομβία μπορεί να 
μην θέλει να… μπει 
στον κόσμο του θεά-
ματος, αφού ως τώρα 
έχει γίνει γνωστή στην 
χώρα της ως εξώφυλλο 
στα περιοδικά Revista 
Boga, Maxim Mexico 
και Paparazzi. Επιπλέον 
εργάζεται ως μοντέλο 
στην εταιρία εσωρούχων 
Reymon Underwear.
Οι κακές γλώσσες λένε 
πως κέρδισε την δημοσι-
ότητα της από την επιστή-
θια φίλη της τηλεπερσόνα 
Jessica Cediel αλλά εκείνη 
ισχυρίζεται πως όλα έγιναν 
χάρη στις φωτογραφίες της 
στο Instagram

Περαστικά στην Yulia 
Ushakova

Από την Ρωσία όλο χάρη

Ο 
κοινότυπος τίτλος δεν έχει 
καμία σχέση με την Tanya 
Mityushina, αλλά αυτό θα 
το καταλάβετε από τις φω-

τογραφίες της.
Γεννημένη μία κρύα ημέρα του Φεβρου-
αρίου στο Perm (κοντά στα Ουράλια) η 
Tanya έκανε καριέρα στην Αμερική 
.Ξεκίνησε το 2016 από την έκδοση για 
μαγιό του Sports Illustrated (Swimsuit 

Issue) και εξελίχθηκε σε μοντέλο για 
εσώρουχα.
Τώρα εργάζεται για τα πρακτορεία 
Elite στο Λος Άντζελες και IMG στην 
Νέα Υόρκη ενώ έχει κάνει πασαρέλα 
για τους οίκους Victoria’s Secret και 
Intimissimi. Όσοι δεν την θυμάστε από 
τις διαφημιστικές αφίσες των δύο εται-
ριών, θα την έχετε δει στο φιλμ «Don 
Jon».

Paola: Me gusta Colombiana
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Χωρίς να χάνει το νεανικό της σφρίγος, 
επαναπροσδιορίζει την ταυτότητά της 
και φιλοδοξεί να κερδίσει το στοίχημα 
του εκλεκτικού τουρισμού.

Π
ολλά και διαφορετικά είναι τα πρό-
σωπα με τα οποία μέσα στα χρό-
νια η Ίος έχει συστηθεί στους τα-
ξιδιώτες. Καταφύγιο των χίπηδων 

στα ’70s, εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς των 
εικοσάρηδων όλου του κόσμου που αναζη-
τούσαν ξέφρενη διασκέδαση και ηδονιστικά 
πάρτι μέχρι πρωίας. Τελευταία, επανατοποθε-
τείται στον τουριστικό χάρτη ως προορισμός 
πολυτελείας που διατηρεί την αυθεντικότητά 
του, συνδυάζοντάς τη με κομψά ξενοδοχεία, 
resorts, spa, εστιατόρια, με σεβασμό στην 
πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της. Παρά 
τις μεταμορφώσεις της βέβαια, η  Ίος πάντα 
κατάφερνε να διατηρεί την ταυτότητά της. Ί-
σως, λοιπόν, δεν είναι τόσο δόκιμο να μιλά-
ει κανείς για τα πολλά της πρόσωπα, αλλά για 
το ένα και διαχρονικό, που καλωσορίζει από 
καρδιάς όποιον πατάει το πόδι του στο νησί.
Όταν ο Πίτερ Μπράμγουελ έφτασε στον 
Μυλοπότα το 1978, το μέρος ήταν ακόμη 
παράδεισος των χίπηδων. «Θυμάμαι ότι κοι-
μήθηκα στην αμμουδιά την πρώτη νύχτα», 
λέει. Για να βγάζει τα προς το ζην, ο Πίτερ 
ίδρυσε το κέντρο θαλάσσιων σπορ Μελτέμι 
στην παραλία του Μυλοπότα, το 1986. Η επι-
χείρησή του σήμερα απαρτίζεται από δώδεκα 
σκάφη, είκοσι άτομα προσωπικό κατά την 
υψηλή περίοδο και προσφέρει από windsurf 
και SUP μέχρι yoga. Παρότι η σχέση του με το 
νησί χρονολογείται από τη χίπικη εποχή του, 
πλέον βάζει κι αυτός με τον τρόπο του το δικό 
του πετραδάκι στη διαμόρφωση της νέας ταυ-
τότητας της  Ίου. Με την ιστορία και τον πολι-
τισμό των Κυκλάδων να του ασκούν ανέκαθεν 
τη γοητεία τους, όταν ένιωσε πως υπήρχε σχε-
τική ζήτηση, άρχισε να προσφέρει ιστορικές 
ξεναγήσεις στη Χώρα, μαζί με ένα άλλο θεμα-
τικό τουρ που υλοποιεί στη γειτονική Σίκινο.
Ξεναγός αυτών των ιστορικών περιπάτων, 
που πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη με 
αφετηρία το Αρχαιολογικό Μουσείο, είναι ο 
Ιρλανδός Ρόμπι Φιτζρόμπερτ. Δεν υπάρχει 
καλύτερος τρόπος για να πιάσεις το νήμα της 
διαδρομής του νησιού στον χρόνο: από τον 
πρώτο οικισμό γύρω από το ασφαλές φυσικό 
λιμάνι στην προϊστορική εποχή μέχρι το πλή-
θος των πολιτισμών που ήκμασαν εδώ από 
Μινωίτες, Ρωμαίους, Ενετούς και Οθωμα-
νούς. Ο Ρόμπι έρχεται στην Ίο από το 1979 και 
έχει πολλές ιστορίες να αφηγηθεί. Τον ακο-
λουθούμε σε μια στάση μπροστά στην πάλαι 
ποτέ κατοικία του Ζαν Παρισό ντε Λα Βαλέτ, 
του Γάλλου ευγενούς του 16ου αιώνα, που 
πολέμησε τους Οθωμανούς στη Μάλτα και 
από τον οποίο πήρε το όνομά της η πρωτεύ-
ουσα Βαλέτα. Και περπατάμε μέχρι την οδό 
Άρμστρονγκ, Όλντριν και Κόλινς, τον τοπικό 
φόρο τιμής στους αστροναύτες της πρώτης 
προσσελήνωσης, το 1969, μόλις τρία χρόνια 
μετά την ηλεκτροδότηση του νησιού.
Μακριά από τις τουριστικές ορδές, σταμα-
τάμε στην ήσυχη οικογενειακή ταβέρνα Σαΐ-
νης για ένα ποτήρι κρασί. Ο Ρόμπι συνεχίζει 
να μιλάει για τα πράγματα που αγαπά στην  

Ίο – μεταξύ αυτών το μεζεδοπωλείο Κατώγι 
για τα νόστιμα πιάτα του με τις φρέσκες πινε-
λιές, που σερβίρονται όμως σε τιμές ταβέρ-
νας. Πριν από δεκατέσσερα χρόνια, η Θεο-
δώρα Τζιαμαλή και ο Γιώργος Κατσέας έφε-
ραν νέα πνοή στην εστιατορική σκηνή του 
νησιού, συμβάλλοντας με τη δουλειά τους 
ώστε να μπει δυναμικά η  Ίος στον γαστρο-
νομικό χάρτη των Κυκλάδων. Ανέβασαν ψηλά 
τον πήχη με την εντυπωσιακή παρουσίαση 
των πιάτων τους, όπως η σαλάτα ψητών λαχα-
νικών με σκιουφιχτά, νιώτικο τυρί και απάκι. 
Ανοιχτά από το Πάσχα έως τον Οκτώβριο, 
όμως θα χρειαστεί να προνοήσετε εγκαίρως 
για την κράτησή σας, γιατί η ζήτηση είναι 
μεγάλη. Μην ξεχάσετε φεύγοντας να αγορά-
σετε το βιβλίο με τις συνταγές – κοστίζει 25 
ευρώ και τα κείμενα είναι γραμμένα στα ελλη-
νικά και στα αγγλικά.

ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ, ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ
Στο λιμάνι της  Ίου, το εστιατόριο Ιθaka, από 
τις πιο πρόσφατες αφίξεις (άνοιξε το 2018), 
εμπνέεται από τον  Όμηρο, του οποίου ο 
τάφος θεωρείται ότι βρίσκεται στη βόρεια 
πλευρά του νησιού. Όπως ο Οδυσσέας επέ-
στρεψε στις ρίζες του, την Ιθάκη, έτσι και ο 
σεφ Διονύσης Χάλαϊ μαζί με τον αδελφό του 
Χάρη ταξίδεψαν για σπουδές και δουλειά 
σε πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού 
-Παρίσι, Λονδίνο-, προτού επιστρέψουν για 
να καταθέσουν τη δική τους πρόταση, δημι-
ουργώντας έναν χώρο που προσφέρει υψη-
λής ποιότητας δημιουργική κουζίνα σε προ-
σιτές τιμές. «Οι πελάτες μας ζητούν όλο και 
περισσότερο να δοκιμάσουν τα τοπικά προ-
ϊόντα», σημειώνει. «Το τυρί και το μέλι της 
Ίου είναι εξαιρετικά, λόγω του πλούτου των 
αρωματικών φυτών της. Μου αρέσει λοιπόν 
να τα χρησιμοποιώ, μαζί με πρώτες ύλες από 
τα γύρω νησιά, ώστε οι επισκέπτες να βιώ-
νουν μια γνήσια και βαθιά εμπειρία τοπικής 
γαστρονομίας».
O Νιώτης τεχνίτης του ψηφιδωτού Γιάννης 
Λουκιανός ανέλαβε το 2013 να δημιουργήσει 
μια σειρά από βοτσαλωτά στο λιμάνι της Ίου, 
ανανεώνοντας την όψη του. Τη δεκαετία του 

1970, ήταν ο άνθρωπος πίσω από το θρυλικό 
Ios Club, που για πολλά χρόνια υπήρξε πόλος 
έλξης συγγραφέων και μουσικών, ενώ παρα-
μένει ένα από τα καλύτερα σημεία για να δεις 
το ηλιοβασίλεμα, με θέα στον Γιαλό. Τα τελευ-
ταία τρία χρόνια, πού τον χάνεις πού τον βρί-
σκεις τον Γιάννη, στο Λαογραφικό Μουσείο: 
συγκεντρώνει και αποκαθιστά παλιά εργα-
λεία, έπιπλα και ρούχα –πολλά, μάλιστα, ανή-
κουν στην οικογενειακή του συλλογή–, για να 
ικανοποιήσει το ενδιαφέρον των επισκεπτών 
για το παρελθόν του τόπου του.
Άλλη μία καλλιτέχνιδα που εδώ και χρόνια 
εμπνέεται από τον τρόπο ζωής και την κλη-
ρονομιά της  Ίου είναι η Βρετανίδα ζωγρά-
φος Γκέιλ-Μαρία Μπατσαλή. «Λατρεύω τον 
ρεαλισμό αυτού του νησιού», εξηγεί. «Προ-
σπαθώ με τη δουλειά μου να αιχμαλωτίσω 
τη φυσική ομορφιά και την αθωότητά του. Η 
αυθεντικότητά του έχει παραμείνει αναλλοί-
ωτη στον χρόνο». Η Γκέιλ πρωτοήρθε στην Ίο 
σε ηλικία 19 ετών και είναι ακόμα εδώ, σχε-
δόν τριάντα χρόνια μετά. Διαπιστώνει πως η 
δουλειά της προσελκύει όλο και πιο πολύ το 
ενδιαφέρον των ανθρώπων που έρχονται για 
διακοπές, καθώς εντείνεται η επιθυμία τους 
να εξερευνήσουν και να γνωρίσουν καλύτερα 
την κουλτούρα του τόπου. Παράλληλα, η δεύ-
τερη δουλειά της, που αφορά τη διαχείριση 
ενοικιαζόμενων βιλών, της επιτρέπει να έχει 
μια καλύτερη και πιο σαφή εικόνα για την του-
ριστική ανάπτυξη του νησιού. Όπως λέει, ο 
ερχομός της οικονομικής κρίσης έκανε τους 
Νιώτες να αναζητήσουν νέα μέσα προσέλκυ-
σης τουριστών. Έστρεψαν το ενδιαφέρον στις 
ρίζες τους και στην παραδοσιακή ελληνική 
αξία της φιλοξενίας. Εστίασαν όχι απλώς στην 
παροχή υπηρεσιών διαμονής, αλλά και στο 
να έχει ο επισκέπτης την ευκαιρία να πάρει μια 
αληθινή γεύση της ζωής στο νησί –  η ενοικί-
αση παραδοσιακών νιώτικων κατοικιών ήταν 
σαφώς ένας τρόπος.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕ-
ΛΕΙΑ
Πίσω στο 1984, η οικογένεια του Πάνου 
Πανταζόπουλου ήταν η πρώτη που διέβλεψε 

ότι ο τουρισμός πολυτελείας έχει μέλλον στην  
Ίο και άνοιξε το πρώτο της τετράστερο ξενο-
δοχείο, το Ios Palace, με τη χορταστική θέα 
στην παραλία του Μυλοπότα. Το 2006, ο 
Πάνος έκανε ένα ακόμη τολμηρό βήμα με το 
Agosto, το πρώτο αληθινό fine-dining εστι-
ατόριο του νησιού, ενώ στο μεταξύ το Ios 
Palace ετοιμάζεται να μετατραπεί σε ξενοδο-
χείο πέντε αστέρων. «Εκείνα τα πρώτα χρό-
νια, δουλέψαμε πολύ για να δημιουργήσουμε 
ζήτηση για το τουριστικό προϊόν πολυτελείας 
που είχε να προσφέρει η Ίος», λέει. «Πλέον, 
υποδεχόμαστε πολύ κόσμο, ενώ έχουν ανοί-
ξει καταπληκτικά ξενοδοχεία και εστιατόρια. 
Ο ανταγωνισμός έχει αυξηθεί και είναι χρή-
σιμος, γιατί ανεβάζει τα στάνταρ ποιότητας 
σε όλο το νησί. Η σχέση ποιότητας-τιμής είναι 
εξαιρετική. Για τις ίδιες υπηρεσίες μπορεί να 
πληρώσεις διπλάσια και τριπλάσια ποσά στη 
Μύκονο ή στη Σαντορίνη, για παράδειγμα».
Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, ότι τα τελευταία 
χρόνια ο πρώην «παίκτης» της Γουόλ Στριτ και 
καλλιτέχνης Άγγελος Μιχαλόπουλος αγόρασε 
τεράστιες εκτάσεις στο νησί, δημιουργώντας 
μια σειρά από τουριστικές επιχειρήσεις υψη-
λού επιπέδου, όπως η ξενοδοχειακή μονάδα 
Agalia Luxury Suites (μαζί με το εστιατόριό 
της, Taste of Joy), το Pathos Lounge Bar and 
Restaurant και το resort 5 αστέρων Calilo, το 
οποίο αποτελείται από 30 σουίτες που αξιο-
ποιούν την ηλιακή ενέργεια και τη γεωθερμία, 
διαδρομές για περπάτημα και ιδιωτική παρα-
λία, και έχει ήδη κερδίσει την προσοχή των 
διεθνών μέσων ενημέρωσης.
Ένας υποτιμημένος θησαυρός είναι η Ίος. 
Παρότι πολλοί  Έλληνες και ξένοι εξακολου-
θούν να την έχουν στο μυαλό τους ως το νησί 
του ξενυχτιού και των πάρτι, ντύνοντας το 
στερεότυπο ενίοτε και με έναν ελαφρύ αέρα 
παρακμής, οι ντόπιοι έχουν επικεντρώσει τις 
προσπάθειές τους στο να προσφέρουν το και-
νούργιο και το αυθεντικό. Ο πήχης έχει ανέβει 
πολύ πιο γρήγορα από τις τιμές, γεγονός που 
επιτρέπει στον επισκέπτη να ζήσει μια κυκλα-
δική εμπειρία πολυτελείας χωρίς κοσμοσυρ-
ροή, αλλά και χωρίς να ξοδέψει μια περιου-
σία.

Ίος: Το άλλο πρόσωπο
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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

ΨΩΜΑΚΙΑ 
ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ

Άρωμα Κουζίνας
ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΑ

ΥΛΙΚΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
 ª Βάζουμε σε μία λεκάνη τα υλικά της ζύμης. Ζυμώνουμε μια μαλακή ζύμη.  
 ª Σκεπάζουμε και αφήνουμε να φουσκώσει περίπου τρια τέταρτα.
 ª Παίρνουμε ζύμη μεγέθους καρυδιού και τοποθετούμε σε ταψί αφού εχουμε στρώ-

σει λαδόχαρτο. Αφού γεμίσουμε το ταψί αλοίφουμε με κρόκο αυγού και σουσάμι και τα 
φήνουμε πάλι να φουσκώσουν , περίπου μία ώρα.

 ª Ψήνουμε στους 350°βαθμούς.
 ª Τα βγάζουμε από το φούρνο και τα σκεπάζουμε με μία πετσέτα για περίπου 15 

λεπτά.

 ª 1 αυγό
 ª 1 φλυτζάνι γάλα
 ª 1 φλυτζάνι ζεστό νερό
 ª 1 φλυτζάνι λάδι
 ª 4 κουταλιές σούπας γιαούρτι
 ª 3 κουταλάκια γλυκού ζάχαρη άχνη
 ª 2 κουταλάκια γλυκού αλάτι
 ª 2 κουταλιές σούπας μαγιά
 ª αλεύρι οσο πάρει

Από πάνω βάζουμε
 ª κρόκο αυγού
 ª σουσάμι
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Μπαίνει ο τύπος στο μπαρ και παραγ-
γέλνει ένα διπλό μαρτίνι. Μόλις το 
ήπιε, ρίχνει μια ματιά στο τσεπάκι του 
πουκαμίσου του και παραγγέλνει και 
δεύτερο διπλό. Μόλις το ήπιε, ρίχνει 
μια ματιά στο τσεπάκι του πουκαμί-
σου του και παραγγέλνει και τρίτο 
διπλό. Μόλις το ήπιε, ρίχνει μια ματιά 
στο τσεπάκι του πουκαμίσου του και 
παραγγέλνει και τέταρτο διπλό. Η 
ιστορία συνεχίζεται και ο μπάρμαν, 
απορημένος, τον ρωτάει:
- Ακου φίλε. Θα σου σερβίρω μαρτίνι 
όλη τη νύχτα, αν θες. Μήπως όμως 
μπορείς να μου πεις γιατί κοιτάζεις 
στην τσέπη του πουκαμίσου σου, 
πριν παραγγείλεις;
- Έχω μια φωτογραφία της γυναίκας 
μου εκεί, απαντάει αυτός. Μόλις αρχί-
σει να μου φαίνεται ωραία, ξέρω ότι 
είναι καιρός να πάω σπίτι!

Ένας Σκοτσέζος λοχαγός, ντυμένος με 
πλήρη εξάρτυση (Κίλτ κ.λ.π.), μπαίνει 
σε ένα φαρμακείο στο Ενδιβούργο 
και πλησιάζει τον φαρμακοποιό.
Ανοίγει το «Sporran» (το μικρό τσα-
ντάκι που φοριέται στο εμπρός μέρος 
του «κίλτ» και χρησιμεύει για τσέπη), 

βγάζει ένα καλοδιπλωμένο μαντήλι, 
το ανοίγει και βγάζει ένα, επίσης 
καλοδιπλωμένο μεταξωτό δεματάκι, 
το ανοίγει κι αυτό και βγάζει από 
μέσα ένα προφυλακτικό!
Το προφυλακτικό είναι πολυχρησι-
μοποιημένο, καταταλαιπωρημένο 
και επισκευασμένο με «φόλες» σε 
αρκετά σημεία και με ένα σκίσιμο 
μπροστά.
- «Πόσο για να το επισκευάσεις»; 
Ρωτάει το φαρμακοποιό.
- «Έξι πένες», του λέει αυτός.
- «Πόσο κάνει ένα καινούριο»; Ξανα-
ρωτάει ο Σκοτσέζος.
- «Δέκα πένες» απαντάει ο φαρμα-
κοποιός.
Ο Σκοτσέζος επαναλαμβάνει την 
«ιεροτελεστία» του διπλώματος και 
βγαίνει αγέρωχος.
Σχεδόν αμέσως μετά, ο φαρμακο-
ποιός ακούει απ’ έξω μια στεντόρεια 
φωνή να λέει κάτι ακολουθούμενη 
από μια, ακόμη πιο δυνατή ομαδική 
κραυγή.
Ο Σκοτσέζος μπαίνει ξανά στο φαρμα-
κείο και λέει στον φαρμακοποιό.
- «Ο λόχος ψήφισε κι αποφασίστηκε. 
Θα πάρουμε καινούριο προφυλα-
κτικό»!

FUN

ΚΡΙΟΣ
Οι επιθυμίες του παρελθόντος θα αρχίσουν 
να πραγματοποιούνται μέσα από συλλογι-
κές δραστηριότητες. Θα υπάρξει αποδοχή 
και υποστήριξη των επαγγελματικών σας 
προσπαθειών. Ηγηθείτε όπως εσείς γνωρί-
ζετε απέναντι στα άτομα που είναι υφιστά-
μενοί σας, για να ολοκληρωθούν κάποιες 
εργασίες. Η περίοδος θα σας δώσει αρκετές 
δυνατότητες για διασκέδαση. 

ΤΑΥΡΟΣ
Αυτή την περίοδο απομακρύνετε κάθε 
δυσάρεστη σκέψη που μόνο αρνητικά απο-
τελέσματα μπορεί να έχει στη ζωή και στη 
σκέψη σας. Πάρτε αποφάσεις σε σημαντικά 
θέματα που σας απασχολούν και ιδιαίτερα 
σε θέματα που αφορούν την καριέρα σας. 
Ήρθε η ώρα να δράσετε επιτέλους και θα 
δείτε πως σε λίγο καιρό θα έχετε αποτελέ-
σματα. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσατε 
τελευταία, φαίνεται πως ξεπερνιούνται και 
εσείς σιγά σιγά θα ανασυντάξετε τις δυνά-
μεις σας. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Την περίοδο αυτή στο επίκεντρο της προσο-
χής σας έχετε βάλει την κοινωνική σας ζωή. 
Έχετε καταλάβει όμως πως απόλαυση και 
χαρά δεν σας δίνει μόνο η πολυτέλεια, αλλά 
και η απλότητα των πραγμάτων, αρκεί αυτή 
να συνοδεύεται από άτομα που πραγ-
ματικά αγαπάτε. Είναι λογικό 
λοιπόν να προτ ιμήσετε 
μία καλή παρέα από ένα 
glamorous πάρτι, γιατί 
στο πρώτο θα βρείτε 
όσα ζητάτε.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Το θετικότερο αυτής 
της περιόδου είναι ότι 
δυναμώνετε έτσι ώστε να 
μπορείτε να προβάλετε τα 
θέλω σας σε κάθε κατεύθυνση 
και να δείξετε ότι είστε έτοιμοι να 
υπερασπίσετε θέσεις αλλά και συναισθή-
ματα με οποιοδήποτε αντίτιμο.  Είστε πολύ 
καλύτερα ψυχολογικά και αυτό θα βοηθή-
σει τις σχέσεις σας με τους άλλους. Ίσως 
χρειάζεστε να ξεκαθαρίσετε μερικά πράγ-
ματα μέσα σας για να πετύχετε κάποιους 
στόχους.

ΛΕΩΝ
Τα νεύρα σας είναι τεντωμένα και καλό είναι 
να ηρεμήσετε ασχολούμενοι με χρήσιμες 
δραστηριότητες – αλλά με σύνεση. Οι προ-
σπάθειές σας για οικονομική βελτίωση ίσως 
καρποφορήσουν, αν δεν είστε ριψοκίνδυ-
νοι ή άπληστοι και δε δημιουργείτε περιττά 
έξοδα. Πιθανή ξαφνική αλλαγή στο σπίτι. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αυτή η περίοδος είναι ιδανική για να προ-
βάλετε τον εαυτό σας και το έργο σας, να 
αποκτήσετε καινούρια πελατεία, να υπο-
γράψετε συμβόλαια ή να ολοκληρώσετε 
οικονομικές δοσοληψίες. Οι συγκυρίες θα 
είναι με το μέρος σας. Τα άστρα στο ζώδιό 
σας θα αυξήσουν τη ζωτικότητα και την 
αποφασιστικότητά σας. 

ΖΥΓΟΣ
Οι μέρες της στεναχώριας, της μελαγχολίας 
και της μιζέριας φτάνουν στο τέλος τους. 
Τις επόμενες θα αισθανθείτε ξανά αισιό-
δοξα και ενέργεια και θα νιώσετε την ανά-
γκη να εκτονωθείτε. Με τέτοια διάθεση μην 
μένετε μέσα στο σπίτι. Ντυθείτε, στολιστείτε 
και βγείτε έξω να γνωρίσετε κόσμο! Είναι 
βέβαιο ότι η καλή σας διάθεση δεν θα σας 
αφήσει και φυσικά δεν θα περάσετε απα-
ρατήρητοι.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Οικονομικές συμφωνίες ή επαγγελματικές 
προτάσεις που σας είχαν γίνει, χρειάζονται 
επανεξέταση. Μία σύνθετη εβδομάδα, που 
θα σας απασχολήσουν πολλά θέματα και 
διάφοροι άνθρωποι. Βάζετε τη ζωή σας σε 
νέες βάσεις, ενώ αποφασίζετε να πολεμή-
σετε και να υπερασπιστείτε ανοιχτά, όλα 
αυτά που από χρόνια πιστεύατε και θέλατε. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η αυταρχικότητά σας όχι μόνο δε θα σας 
βοηθήσει αλλά αντίθετα θα ψυχράνει 
περισσότερο το κλίμα. Προσέξτε ενέργειες 
και συζητήσεις που κάνετε και οργανώστε 
τις επιδιώξεις σας μέσα σε ρεαλιστικά πλαί-
σια. Στον επαγγελματικό τομέα, όλα φαί-
νονται να υπόσχονται βελτίωση και δε θα 
ήταν άσχημο να φροντίσετε να εξασφαλί-

σετε την υποστήριξη των ανθρώπων, 
που μπορούν να συμβάλλουν 

σ’ αυτήν.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Θ α  σ α ς  δ ο θ ο ύ ν 
κάποιε ς  ευκαιρίε ς 
για να πραγματοποι-
ήσετε τα σχέδιά σας, 
ενώ υπάρχει κάποια 

εσωτερική ενέργεια 
η οποία θα σας δώσει 

κουράγιο και θα αυξή-
σει τη φυσική σας δύναμη 

και αντοχή. Ακάθεκτοι, γεμάτοι 
ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση, θα ξεκι-
νήσετε τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου 
ζωής, εντελώς πιο αντιπροσωπευτικού για 
εσάς.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η ζωτικότητά σας θα είναι αρκετά ανεβα-
σμένη για αυτό πρέπει να εσείς να στρω-
θείτε στη δουλειά και να διευθετήσετε τις 
υποθέσεις σας. Ίσως προκύψει κάποια 
απρόοπτη κατάσταση στο χώρο του σπιτιού 
σας. Προσοχή σε τσακωμό ή και ρήξεις. 
Αποφύγετε οποιαδήποτε διευθέτηση επαγ-
γελματικής φύσης και τακτοποιήστε τους 
λογαριασμούς σας. 

ΙΧΘΕΙΣ
Ωραία ονειρευτήκατε, ωραία παρακαλέ-
σατε, ελπίσατε, ευχηθήκατε, κλάψατε… Με 
τις ευχές και τα όνειρα όμως δεν πραγματο-
ποιούνται οι επιθυμίες. Πρέπει να οργανω-
θείτε. Χρειάζεστε πρόγραμμα και πράξη, 
και ίσως τότε καταφέρετε αυτά που επιθυ-
μείτε. Βρείτε επειγόντως το στόχο σας και 
φτιάξτε το σχέδιό σας. Κατακτήστε και μην 
τεμπελιάζετε!!!

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις



LIFE60 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

21 Iουνίου 2019
www.hellasnews-radio.com

Από τις 16 έως τις 21 Ιουλίου 2019
Το Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου της Σύρου 
(SIFF) για 7η συνεχή χρονιά, 
από τις 16 έως τις 21 Ιουλίου 
2019 παντρεύει μορφές 
τέχνης, εικόνες, ήχους, 
πόλεις και πολιτισμούς στα 
πιο πρωτότυπα σημεία του 
νησιού.

Τ
ο 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Κι-
νηματογράφου της Σύρου 
ανοίγει την αυλαία του την 
Τρίτη 16 Ιουλίου στον θε-

ρινό κινηματογράφο Παλλάς με 
την ταινία «Nausicaa» (1970) της 
Ανιές Βαρντά, ως φόρος τιμής 
στη μεγάλη δημιουργό που έφυ-
γε πρόσφατα από τη ζωή. Σκια-
γραφώντας την Ελλάδα της Χού-
ντας, είναι η μοναδική ταινία της 
που γυρίστηκε στην Ελλάδα, απα-
γορεύτηκε από την δικτατορία και 
δεν τελείωσε επίσημα ποτέ. Απο-
τελεί την πιο πολιτική της ταινία 
και ίσως και την πιο αυτοβιογρα-
φική της.
Στη συνέχεια και μόλις λίγα μέτρα 
μακριά, στα σκαλιά της πλα-
τείας Μιαούλη, μια πρωτότυπη 
σύμπραξη κινηματογράφου και 
μουσικής θα πραγματοποιηθεί, 

μέσα από την προβολή του εμβλη-
ματικού βωβού φιλμ «Βαμπίρ» 
(1932) του Καρλ Θίοντορ Ντρά-
γιερ, ντυμένο με τις υπνωτιστι-
κές και πολύ-επίπεδες πειραματι-
κές συνθέσεις της Ela Orleans που 
επισκέπτεται για πρώτη φορά την 
Ελλάδα με αφορμή το Φεστιβάλ.
Το SIFF, στο πλαίσιο της δέσμευ-
σής του για μια εκτεταμένη και 
καινοτόμα παρουσίαση του ντοκι-
μαντέρ, συνεργάζεται για πρώτη 
φορά με ένα από τα σημαντικό-
τερα Φεστιβάλ της Ασίας, το Διε-
θνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της 

Ταϊβάν (TIDF). Το αφιέρωμα με 
τίτλο «More than the Stranger: 
Short Glimpses of Taiwan» περι-
λαμβάνει 13 μικρού μήκους ται-
νίες, από το 1930 μέχρι σήμερα, 
καταξιωμένων Ταϊβανών δημι-
ουργών, χωρισμένες σε δύο 
μέρη και σε επιμέλεια του διευ-
θυντή προγράμματος του Φεστι-
βάλ, Wood Lin, ο οποίος θα τιμή-
σει με την παρουσία του το Φεστι-
βάλ. Μετά τις προβολές, θα ακο-
λουθήσει Q&A, παρουσία και του 
σκηνοθέτη Pang-chuan Huang 
καθώς και συζήτηση με τον Wood 

Lin και εκπροσώπους του Κινημα-
τογραφικού Ινστιτούτου της Ταϊ-
βάν και του Taiwan Docs. Το αφι-
έρωμα έχει ως στόχο να παρου-
σιάσει την πολύπλευρη ταυτότητα 
της Ταϊβαν, ως ένα νησί – έθνος 
με έντονα ιστορικά και πολιτικά 
στοιχεία. Πραγματοποιείται με 
την υποστήριξη του Taiwan Docs 
και του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντο-
κιμαντέρ της Ταϊβάν που τελούν 
υπό την ομπρέλα του Κινηματο-
γραφικού Ινστιτούτου της Ταϊβάν, 
και της Αντιπροσωπείας της Ταϊπέι 
στην Ελλάδα.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μ
ε τον «Πλούτο» του Αριστοφάνη 
από τη Λαϊκή Σκηνή Ανδρου θα ξε-
κινήσει το φετινό διεθνές φεστιβάλ 
μουσικής και θεάτρου του νησιού 

που μπαίνει αισίως στον πέμπτο χρόνο του.
Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης και διευθυντής 
του φεστιβάλ Παντελής Βούλγαρης δημιούρ-
γησε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την ανά-
δειξη της τοπικής καλλιτεχνικής σκηνής, παρα-
στάσεις που ξεχώρισαν την περασμένη θεατρική 
σεζόν και εκείνες που θα κριθούν στη φετινή 
Επίδαυρο αλλά φαίνονται ενδιαφέρουσες με μια 
πρώτη ματιά. Ετσι, από τις 31 Ιουλίου έως και 
τις 20 Αυγούστου, η σκηνή του ανοιχτού θεά-
τρου στη χώρα της Ανδρου θα φιλοξενήσει το 
«Υψωμα 731» του Αρη Μπινιάρη, τον «Οιδί-
ποδα Τύραννο» του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία 
Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, τη «Θεογονία, ένα 
μεγάλο γλέντι του Ησίοδου» που σκηνοθετεί 
η Σοφία Πάσχου, «Το ευχαριστημένο» από τον 
Δημήτρη Τάρλοου και την «Ηλέκτρα» του Σοφο-
κλή σε σκηνοθεσία Γιώργου Πάχου από τον Θεα-
τρικό Ομιλο Σύρου «Απόλλων».
«Είναι μια προσπάθεια αισιοδοξίας», είπε ο κ. 
Βούλγαρης στην παρουσίαση του προγράμμα-
τος του φεστιβάλ. Τα μεγάλα ονόματα δεν λεί-
πουν από τη διοργάνωση, αλλά δεν υποσκελί-
ζουν τους νέους καλλιτέχνες. «Ο πρώτος χρό-
νος ήταν δοκιμαστικός, κάναμε τα βήματά μας 
και την τέταρτη φορά καταλάβαμε ότι έχουμε 

τον κόσμο μαζί μας. Στόχος μας τώρα είναι να 
ανοίξουμε αυτή την καλοκαιρινή συνάντηση και 
τον χειμώνα στην Ανδρο και να συνεργαστούμε 
περισσότερο με τη Σύρο», σημείωσε.
Στο μουσικό πρόγραμμα του φεστιβάλ, ο συν-
θέτης Νίκος Κυπουργός θα διευθύνει την Ορχή-
στρα των Κυκλάδων και με τη σύμπραξη της 
Φιλαρμονικής Ορχήστρας και της παιδικής 
χορωδίας της Ανδρου θα παρουσιάσουν μου-
σική από τον ελληνικό και ξένο κινηματογράφο 
που έγραψαν καταξιωμένοι συνθέτες όπως οι 
Μάνος Χατζιδάκις, Μίκης Θεοδωράκης, Σταύ-
ρος Ξαρχάκος, Ελένη Καραΐνδρου κ.ά.

Ο Γιάννης Πάριος θα εμφανιστεί με τη δεκαμελή 
του ορχήστρα για μία συναυλία στο νησί, ενώ η 
Ελένη Βιτάλη θα παρουσιάσει τη μουσική παρά-
σταση «Η βεγγέρα της Ελένης» με τραγούδια 
λαϊκών δημιουργών, όπως των Μητροπάνου, 
Μάλαμα, Περίδη, Παπάζογλου, Καζαντζίδη και 
προσωπικές της επιτυχίες, σε ενορχήστρωση 
του Νίκου Ξύδη.
Στον χορό, η Τούλα Λημναίου από το Βερολίνο 
θα παρουσιάσει με την ομάδα της τη χορογρα-
φία «tempus fugit», ενώ η Αναστασία Λύρα 
χορογραφεί το «Αντίο Κορίτσι» του Φεντερίκο 
Γκαρσία Λόρκα.

Στέλιος 
Βαμβακάρης, 
ένας βιρτουόζος 
του μπουζουκιού

Δ
εξιοτέχνης του μπου-
ζουκιού, συνθέτης, 
επαγγελματίας μου-
σικός από τα 12 του 

χρόνια, γιος του μοναδικού 
Μάρκου Βαμβακάρη, ο Στέ-
λιος Βαμβακάρης έφυγε ξαφ-
νικά από τη ζωή την περα-
σμένη Δευτέρα, σε ηλικία 
72 ετών. Εκανε τα πρώτα του 
βήματα στο πλάι του πατέρα 
του και είχε την τύχη να ζήσει 
και να συνεργαστεί με μουσι-
κούς και τραγουδιστές όπως 
ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο 
Βασίλης Τσιτσάνης, ο Στράτος 
Παγιουμτζής, ο Στέλιος Περ-
πινιάδης, ο Γιώργος Ζαμπέτας, 
η Καίτη Γκρέυ, η Βίκυ Μοσχο-
λιού, η Σωτηρία Μπέλλου και 
αργότερα ο Παύλος Σιδηρό-
πουλος, ο Νίκος Ξυλούρης και 
ο Γιώργος Νταλάρας.
Σε συνέν τευξή του σ την 
Athens Voice είχε εξομολογη-
θεί: «Βλέποντας τον πατέρα 
μου, που ήταν ένας σοφός 
άνθρωπος που μάγευε τους 
πάντες με το παίξιμό του, 
ήμουν από τότε βέβαιος ότι θα 
γίνω μουσικός. Το καλύτερο 
νανούρισμα για μένα όταν 
ήμουν παιδί ήταν να ακούω 
τον πατέρα μου να παίζει 
μπουζούκι».
Ο Στέλιος Βαμβακάρης δεν 
περιορίστηκε μόνο στο λαϊκό 
τραγούδι, ασχολήθηκε και με 
τις κοινές ρίζες των αμερικάνι-
κων μπλουζ και του μπουζου-
κιού, παρουσιάζοντας ένα ιδι-
αίτερα και πολύ προσωπικό 
κράμα πειραιώτικου ρεμπέ-
τικου και μπλουζ και το 1988 
ηχογράφησε με τον Louisiana 
Red το άλμπουμ «Το μπλουζ 
συναντά το ρεμπέτικο». Εχει 
δώσει συναυλίες σε διάφορες 
χώρες, έχει παίξει μαζί με τον 
Τζον Λι Χούκερ και τη Σεζάρια 
Εβορα, έχει γράψει μουσική 
για τον κινηματογράφο. Τον 
περασμένο χειμώνα τον είδαμε 
στην εξαιρετική παράσταση-α-
φιέρωμα του Σταύρου Ξαρχά-
κου στον Μάρκο Βαμβακάρη.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου 
επιστρέφει για 7η συνεχή χρονιά 

Προσπάθεια αισιοδοξίας στην Ανδρο
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Κ
αλύτερη ή χειρότερη θα φανεί την τελευ-
ταία εβδομάδα του Ιουλίου. Ομως ο Ολυ-
μπιακός δεν έπεσε στους Ολλανδούς και 
την Αϊντχόφεν και θ’ αντιμετώπισει τους 

Τσέχους της Βικτόρια Πλζεν. Μία ομάδα που θυμί-
ζουμε πως στο περσινό Champions League συμμε-
τείχε κανονικά και μάλιστα τερμάτισε 3η στον όμι-
λο με Ρεάλ Μαδρίτης, Ρόμα, ΤΣΣΚΑ Μόσχας!
Στα θετικά της κλήρωσης το γεγονός ότι το πρώτο 
ματς οι «ερυθρόλευκοι» θα το δώσουν στην Τσε-
χία (23 ή 24 Ιουλίου) και την ρεβάνς στο «Καραϊ-
σκάκης» (30 ή 31 Ιουλίου).
Ο Ολυμπιακός λοιπόν θ’ αρχίσει την ευρωπαϊκή 
του περιπέτεια κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν 
η οποία τερμάτισε στην δεύτερη θέση 
της Τσεχίας και θέλει την πρόκριση για 
δύο λόγους.
Πρώτον γιατί θα εξασφαλίσει ευρω-
παϊκό όμιλο ακόμα κι αν αποκλει-
στεί στον επόμενο προκριματικό 
γύρο (θα μπει απευθείας στους ομί-
λους του Europa League).
Δεύτερον γιατί θα παραμείνει ζωντανός 
στο όνειρο του Champions League και θα 
είναι στους ισχυρούς για την κλήρωση του 3ου 
προκριματικού γύρου.

Το προφίλ της Βικτόρια Πλζεν
Οι Πειραιώτες έμαθαν τον πρώτο τους ευρωπαϊκό 
αντίπαλο για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με την 
κληρωτίδα να τους κάνει ουσιαστικά το χατήρι και 
να τους φέρνει τη Βικτόρια Πλζεν στο δρόμο για 
τους ομίλους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλ-
λογικής διοργάνωσης.
Η Πλζεν, συμμετείχε στα playoffs για τον πρωτα-
θλητή Τσεχίας την περασμένη αγωνιστική περί-
οδο, όμως, η Σλάβια Πράγας κατάφερε να διατη-
ρήσει το αβαντάζ της και να κατακτήσει τον τίτλο 
με το +5 από την προσεχή αντίπαλο του Ολυμπι-
ακού.
Η ομάδα του Βρμπα θα είναι αρκετά πιο έτοιμοι 
από τους «ερυθρόλευκους» όταν φτάσει η στιγμή 
των μεταξύ τους αναμετρήσεων στο Champions 
League, αφού, βρίσκονται ήδη σε περίοδο προ-
ετοιμασίας, έχουν ήδη αρχίσει να ξεμουδιάζουν 

παίζοντας φιλικά παιχνίδια και η νέα σεζόν στην 
Τσεχία κάνει σέντρα στα μέσα Ιουλίου (23-24 και 
30-31 τα ματς του β’ προκριματικού γύρου).
Την ποδοσφαιρική χρονιά 2018-2019, η Βικτόρια 
Πλζεν κατάφερε να βρεθεί στους χρυσοφόρους 
ομίλους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογι-
κής διοργάνωσης (ως Πρωταθλήτρια), εκεί όπου 
αντιμετώπισε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, τη Ρεάλ Μαδρί-
της και τη Ρόμα. Κατάφερε, μάλιστα να σημειώσει 
νίκες απέναντι στους Ρώσους αλλά και τους «τζια-
λορόσι» στις τελευταίες αγωνιστικές!
Αυτό, την οδήγησε στο Europa League, όπου στη 
φάση των «32» αποκλείστηκε στην κόντρα με τη 

Ντιναμό Ζάγκρεμπ παρά τη νίκη (2-1) στο 
πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, αφού ακο-

λούθησε βαριά ήττα με σκορ 3-0.
Ο παίκτης με τη μεγαλύτερη αντικει-
μενική χρηματιστηριακή αξία αυτή 
τη στιγμή στην Πλζεν, είναι ο 26χρο-
νος επιθετικός, Μίκαελ Κρμέντσικ, ο 
οποίος αυτή την περίοδο είναι τραυ-

ματίας και αναμένεται να ενσωματω-
θεί στην προετοιμασία της ομάδας στις 

αρχές Ιουλίου.
Τυπικά τελειώνει ο δανεισμός του στόπερ, Για-
κούμπ Μπράμπετς στη Γκενκ, ωστόσο, με το συμ-
βόλαιό του να ολοκληρώνεται το επόμενο καλο-
καίρι και με την Βικτόρια να έχει παραχωρήσει 
και οψιόν αγοράς, ουδείς γνωρίζει αν ο παίκτης 
θα παραμείνει για να παίξει στα ματς με τον Ολυ-
μπιακό.
Στον πάγκο της ομάδας βρίσκεται ο 55χρονος 
Πάβελ Βρμπα, ο οποίος προσελήφθη το καλο-
καίρι του 2017 και διατηρείται στην τεχνική ηγε-
σία του συλλόγου. Έχει περάσει επίσης από τις 
Ανζί, Ζίλινα, Μπάνικ Οστράβα (ως βοηθός), ενώ 
έχει θητεύσει και στην εθνική ομάδα της Τσεχίας 
από το 2014 έως το 2016.
Στη Βικτόρια Πλζεν είναι η δεύτερη φορά που κρα-
τάει το «τιμόνι», έπειτα από την πενταετία 2008-
2013, έχοντας χαρίσει στον σύλλογο τρία πρω-
ταθλήματα (2011, 2013, 2018). Έχει κατακτήσει 
την κορυφή και στη Σλοβακία με τη Ζίλινα (2008), 
ενώ έχει κι ένα Κύπελλο Τσεχίας (2010) με την νυν 
ομάδα του...

SPORTSNEWS

Με την Βικτόρια Πλζεν τελικά κληρώθηκε ο Ολυμπιακός για τον 2ο προκριματικό γύρο του 
Champions League. Πρώτο ματς στην Τσεχία 23/24 Ιουλίου, η ρεβάνς στο «Καραϊσκάκης» 30/31 
Ιουλίου. 

Champions League: Με 
Βικτόρια Πλζεν ο Ολυμπιακός

Οι FIFA / UEFA δεν έκαναν ούτε... εκατοστό πίσω στο θέμα της 
παραμονής του Περέιρα και οι σύμβουλοι που πρόσκεινται στην 
ΑΕΚ αποχώρησαν από το Δ.Σ. της ΕΠΟ.
Μετά την οριστικοποίηση της παραμονής του Βίτορ Μέλο Περέ-

ιρα στην ΚΕΔ, οι επτά σύμβουλοι που είναι φίλα προσκείμενοι στην 
ΑΕΚ, αποχώρησαν από την συνεδρίαση, εκφράζοντας την αντίδρασή 
τους για το θέμα αυτό. Η συνεδρίαση συνεχίστηκε με τους υπόλοιπους 
σύμβουλους και μεταξύ άλλων έμειναν και ο Δημήτρης Αγραφιώτης και 
ο Μηνάς Λυσάνδρου.
 Οι FIFA - UEFA μέσω των εκπροσώπων της στο Δ.Σ. ξεκαθάρισαν πως 
δεν τίθεται καν ζήτημα οποιασδήποτε συζήτησης ή... διαπραγμάτευσης 
ή ακόμα και ψηφοφορίας. Μάλιστα για την παραμονή του Πορτογάλου 
(σ.σ. με τους ίδιους οικονομικούς όρους συμφωνίας) οι δύο διεθνείς 
Ομοσπονδίες είχαν διευκρινίσει πως δεν επρόκειτο να αλλάξει κάτι ενώ 
το είχαν ψηλά στα θέματα της ατζέντας τους μαζί με τη βία αλλά και τις 
εμπρηστικές δηλώσεις ποδοσφαιρικών παραγόντων. Για τον Περέιρα 
πάντως υπήρξαν αντιδράσεις και για το οικονομικό σκέλος σχετικά με 
το συμβόλαιό του.

Βράνιες: Ο «τρελός» που... δεν έφυγε ποτέ από την ΑΕΚ
Τελικά οι συγκυρίες στη ζωή παίζουν πολλές φορές φοβερά παιχνίδια. 
Ακριβώς πριν από ένα χρόνο, μεσημέρι 19ης Ιουνίου του 2018, η ΑΕΚ 
έφτανε σε συμφωνία με την Άντερλεχτ για την παραχώρηση του Όγκνιεν 
Βράνιες έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Έπειτα από σκληρές διαπραγ-
ματεύσεις ο Δημήτρης Μελισσανίδης κατάφερε να αποκομίσει το μεγα-
λύτερο ποσό που μπορούσε σε ένα εξαιρετικό deal και τον Βόσνιο στό-
περ να πηγαίνει στους «μωβ» με ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο.
Έναν ακριβώς χρόνο μετά, στις 19 Ιουνίου του 2019, το εισιτήριο για τον 
Όγκνιεν Βράνιες θα αναγράφει Αθήνα για τον δρόμο της επιστροφής 
του στην ΑΕΚ. Οι πληροφορίες χθες το βράδυ έκαναν λόγο για αναθέρ-
μανση μεταξύ ΑΕΚ και Βράνιες, με τους Βέλγους από τη μεριά τους να 
μιλάνε για οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων για τον Βόσνιο 
στόπερ.
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν λοιπόν και στο Βέλγιο, το deal θα αφορά 
δανεισμό του Βράνιες, χωρίς οψιόν αγοράς, με τον Βόσνιο κεντρικό 
αμυντικό να αναμένεται στην Αθήνα μέχρι την Πέμπτη για να ολοκλη-
ρώσει την επιστροφή του στην Ένωση. Ένα deal που δεν φαινόταν ότι 
θα μπορούσε να επιτευχθεί καθώς ο Μιγκέλ Καρντόσο έψαχνε έναν δια-
φορετικού τύπου αμυντικό. Ωστόσο η ανατροπή του σκηνικού μέσα σε 
μικρό χρονικό διάστημα είναι πια δεδομένη, όπως άλλωστε ήταν και η 
επιθυμία του ίδιου του Βράνιες να ντυθεί στα κιτρινόμαυρα.
Ο Βράνιες τον τελευταίο χρόνο ήταν μακριά από την ΑΕΚ και την Αθήνα, 
αλλά μέσα του ήταν σαν να μην έφυγε ποτέ από την ομάδα. Η σύνδεσή 
του με τους φίλους των κιτρινόμαυρων και οι συχνές αναρτήσεις στα 
social media με κιτρινόμαυρο περιεχόμενο «φώναζαν» ότι μέσα στο 
μυαλό του υπάρχει η λέξη «επιστροφή». Άλλωστε το γεγονός ότι δεν 
κατάφερε να εγκλιματιστεί στην Άντερλεχτ, έχοντας υποβιβαστεί μέχρι 
και στη Β’ ομάδα των «μωβ», σε συνδυασμό και με τη δύσκολη χρονιά 
που πέρασε λόγω του γνωστού σκανδάλου, ήταν γεγονότα που τον επη-
ρέασαν.

FIFA / UEFA δεν έκαναν πίσω 
για Περέιρα, αποχώρηση από 
την πλευρά της ΑΕΚ

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Η 
πρόταση του Παναθηναϊκού 
στον Γιάννη Μπουζούκη α-
πέχει αρκετά από όσα ζητά η 
πλευρά του ποδοσφαιριστή, 

ωστόσο, ο νεαρός μέσος θέλει να πα-
ραμείνει και φαίνεται πως στο τέλος 
θα υπάρξει happy end.
O Παναθηναϊκός έχει βάλει στις ράγες 
τις ανανεώσεις των Θεοχάρη, Μαυ-
ρομμάτη και Εμμανουηλίδη, ωστόσο, 
συναντά σημαντικές δυσκολίες στις 
περιπτώσεις των Γιάννη Μπουζούκη 
και Τάσου Χατζηγ ιοβάνη. Για τον 
Χατζηγιοβάνη έχουμε αναφέρει πως 
αυτή την στιγμή υπάρχει σιγουριά πως 
θα έρθει πρόταση από ομάδα του εξω-
τερικού ενώ φαίνεται πως η προοπτική 
του επόμενου βήματος αποτελεί προ-
τεραιότητα για τον Έλληνα εξτρέμ.
Η περίπτωση, όμως, του Γιάννη Μπου-
ζούκη είναι διαφορετ ική. Από την 
στιγμή που η Μπράγκα δεν μπόρεσε 
να φτάσει ένα ποσό που θα κάλυπτε 
τον Παναθηναϊκό, ο νεαρός μέσος 
θέλει να συνεχίσει την καριέρα του 
στον Παναθηναϊκό, καθώς θεω-
ρεί ότι αποτελεί τον καλύτερο 
και πιο ασφαλή δρόμο για 
να εξελιχθεί, να ωριμά-
σει και να κάνει στο μέλ-
λον την μεταγραφή σε ένα 
πιο προηγμένο ευρωπα-
ϊκό πρωτάθλημα, κάτω 
από καλύτερες ποδοσφαι-
ρικές και οικονομικές προϋ-
ποθέσεις.
Στην διαπραγμάτευση, πάντως, υπάρ-
χει ακόμη σημαντική απόσταση ανά-
μεσα σ τ ις δύο πλευρές. Μία από-
σταση που τούτη την στιγμή δεν μοιά-
ζει ικανή να οδηγήσει σε... ναυάγιο 
την υπόθεση, καθώς ο παίκτης ψηφί-
ζει Παναθηναϊκό ενώ και ο σύλλογος 
γνωρίζει ότι θα αποτελούσε ποδο-
σφαιρικό... έγκλημα να χάσει τον διε-
θνή άσο ως ελεύθερο το καλοκαίρι 
του 2020. Κάτι που σημαίνει πως είναι 
υποχρεωμένος να φτάσει την πρότασή 
του σε επίπεδα συμφωνίας και να κλεί-
σει την ιστορία με happy end...

To άδειο ταμείο επιβάλλει πώ-
ληση
Η ρεύστοτητα στην ΠΑΕ Παναθηνα-

ϊκός είναι όπως το νερό στην έρημο 
τούτο το διάστημα και θα πρέπει να 
θεωρείται δεδομένη η παραχώρηση 
πρωτοκλασάτου ποδοσφαιρισ τή 
αυτό το καλοκαίρι. Όλοι οι ̓̓πράσι-
νοἰ̓ έχουν την τιμή τους.  
Μετά την εισροή ρευστού γ ια τ ις 
υποθέσεις που έπρεπε να διευθε-
τηθούν, ώστε ο Παναθηναϊκός να 
μην αντιμετωπίσει πρόβλημα με την 
αδειοδότηση, τα ταμεία στην ̓̓πρά-
σινἠ̓ ΠΑΕ είναι… μείον, με αποτέ-
λεσμα να έχει καθυστερήσει αρκετά 
η εξόφληση της δόσης του Φλεβάρη, 
να παραμένουν αρκε τούς μήνε ς 
απλήρωτοι οι εργαζομένοι των γρα-
φείων και φυσικά να είναι αδύνατο 
να προχωρήσει κάποια από τις μετα-
γραφικές υποθέσεις που τρέχει ο 
τεχνικός διευθυντής του τριφυλλιού, 
Νίκος Νταμπίζας.
Εκτός, λοιπόν, από την ΑΜΚ που βρί-
σκεται σε εξέλιξη και σ ίγουρα θα 
δώσει μια ανάσα από τα χρήματα του 
μεγαλομετόχου, θα πρέπει να θεωρεί-

ται δεδομένο ότι ο Παναθηνα-
ϊκός αυτό το καλοκαίρι θα 

προχωρήσει σε πώληση 
ενός εκ των βασικών του 
ποδοσφαιριστών για να 
μπορέσει να δημιουρ-
γήσει καλύτερες συν-
θήκες στην δημιουργία 

του ρόστερ της σεζόν που 
έρχεται.

Η ανάγκη αυτή δεν σημαίνει 
ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει σ την 
διαδικασία ξεπουλήματος. Το έκανε 
ξεκάθαρο ο Νταμπίζας ενώ σ την 
πρώτη του θητεία απέδειξε πως ξέρει 
να πουλάει σωστά, γεγονός που μαρ-
τυρούν οι παραχωρήσεις των Μαυ-
ρία(3.5 εκατομμύρια), Καπίνο(2.2 
εκατομμύρια) και Φιγκερόα(1 εκα-
τομμύριο).
Από κει και πέρα, όμως, δεν υπάρχει 
ποδοσφαιριστής που να μην παρα-
χωρείται από τον Παναθηναϊκό αν 
φτάσει πρόταση σ τα γραφεία της 
ΠΑΕ που να ικανοποιεί τα οικονο-
μικά ̓̓θέλὠ̓ του συλλόγου. Με λίγα 
λόγια, όλοι έχουν την τιμή τους είτε 
πρόκειται για τον Ινσούα, είτε για τον 
Μπουζούκη και τον Χατζηγιοβάνη.

Μεγάλη διαφορά για Μπουζούκη αλλά 
ο παίκτης ψηφίζει παραμονή!

Παρελθόν θα αποτελέσει από τον 
ΠΑΟΚ ο Ομάρ Ελ Καντουρί, μετά την 
συμφωνία που επιτεύχθηκε ανάμεσα 
στους Πρωταθλητές Ελλάδας και την 
Σταντάρ Λιέγης για την παραχώρηση 
του Μαροκινού.

Ο 
ΠΑΟΚ και η Σταντάρ Λιέγης κάθι-
σαν σήμερα (19/6) εκ νέου στο τρα-
πέζι των διαπραγματεύσεων και 
μέσα από την κουβέντα οι δύο ο-

μάδες κατέληξαν σε συμφωνία για τη μετα-
γραφή του Ομάρ Ελ Καντουρί.
Ο «Δικέφαλος» πέτυχε να πάρει το ένα εκα-
τομμύριο ευρώ (έστω και μέσα από μικρά 
μπόνους) και με δεδομένη την επιθυμία του 
Μαροκινού ποδοσφαιριστή το deal ολοκλη-
ρώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης.

Στο Βελιγράδι για υπογραφές ο Κάνιας
Στο Βελιγράδι αναμένεται να βρεθεί την 
Πέμπτη (20/6) ο Χοσέ Κάνιας για να ολοκλη-
ρώσει τις επαφές του με τους ανθρώπους του 
Ερυθρού Αστέρα και να ολοκληρωθεί η μετα-
γραφή του στους πρωταθλητές Σερβίας.
Όπως μεταδίδουν σερβικά ΜΜΕ «ο Χοσέ 
Κάνιας είναι πολύ κοντά στο να αποκτηθεί 
από τον Ερυθρό Αστέρα», ενώ σύμφωνα με 
τις τελευταίες πληροφορίες ο Ισπανός μέσος 
θα ταξιδέψει την Πέμπτη (20/6) για το Βελι-
γράδι προκειμένου να έχει τον τελευταίο γύρο 
των επαφών του με τους πρωταθλητές Σερ-
βίας.
Ο Ερυθρός Αστέρας προσφέρει συμβόλαιο με 
ετήσιες απολαβές ύψους 500.000 ευρώ στον 
Κάνιας, με τον Βλάνταν Μιλόγεβιτς να είναι 
αυτός που πίεσε και πέτυχε την συμφωνία με 
τον πρώην μέσο του ΠΑΟΚ.

Πάνω από τρία εκατομμύρια και πο-
σοστό μεταπώλησης για Κουλού-
ρη!
Πριν από μια εβδομάδα ο ΠΑΟΚ είπε «όχι» 
στα τρία εκατομμύρια ευρώ των Γάλλων για 
την απόκτηση του Ευθύμη Κουλούρη, όμως 
οι συζητήσεις συνεχίστηκαν και φαίνεται πως 
το «deal» θα κλείσει με καλύτερους οικονο-
μικούς όρους, που όπως αναφέρουν γαλλικά 
δημοσιεύματα θα φτάσει τα 3,5 εκατομμύρια 
ευρώ, ακριβώς το μισό ποσό της ρήτρας που 
υπήρχε στο συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή 
και το οποίο έληγε το καλοκαίρι του 2021.
Οι «ασπρόμαυροι» δεν έχουν ανακοινώσει 
το παραμικρό γύρω από τα οικονομικά δεδο-

μένα της μεταγραφής του 23χρονου Έλληνα 
επιθετικού στη γαλλική ομάδα, ωστόσο σύμ-
φωνα με πληροφορίες, ο ΠΑΟΚ μέσα από τις 
διαπραγματεύσεις κατάφερε να διατηρήσει κι 
ένα ποσοστό μεταπώλησης, της τάξεως του 
15%.
Ο πρώτος σκόρερ του ελληνικού πρωταθλή-
ματος, με τη φανέλα του Ατρόμητου όπου 
αγωνίστηκε πέρσι ως δανεικός από τον 
ΠΑΟΚ, γνώριζε εδώ και μέρες ότι οι δύο πλευ-
ρές είναι στο τελικό στάδιο των διαπραγμα-
τεύσεων και έδειχνε σχεδόν σίγουρος για το 
επόμενο βήμα της καριέρας του εκτός Ελλά-
δας.
Ο Ευθύμης Κουλούρης, ένα παιδί που από τα 
12 του μεγάλωσε στην Τούμπα, το’ χε πάρει 
απόφαση και ήξερε πως είχε φτάσει η στιγμή 
να χωρίσουν οι δρόμοι του με τους Πρωτα-
θλητές Ελλάδας.
«Αυτό μάλλον είναι το καλύτερο και για μένα 
και για την ομάδα», έλεγε με νόημα ακριβώς 
πριν από μια εβδομάδα επιστρέφοντας για 
λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη, μετά το τέλος 
των υποχρεώσεων του στην Εθνική ομάδα 
και πριν κάνει επίσημα το πρώτο του επαγγελ-
ματικό βήμα στην περιοχή της Φούρκας στη 
Χαλκιδική.
Οι επαφές μεταξύ ΠΑΟΚ και Τουλούζ φαίνε-
ται να έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο τους, 
οι δύο ομάδες έχουν προχωρήσει σε μια 
καταρχήν συμφωνία και απομένει το τυπικό 
κομμάτι για να ολοκληρωθεί μέσα στα επό-
μενα 24ωρα το «deal» για την παραχώρηση 
του Κουλούρη στους «Le Téfécé» με τις βιο-
λετί εμφανίσεις και τη μετακόμισή του Έλληνα 
ποδοσφαιριστή στη νοτιοδυτική Γαλλία και 
την Τουλούζη, πόλη παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς, που το παρατσούκλι της είναι 
ροζ πόλη γιατί τα κτήρια και τα σπίτια είναι κτι-
σμένα με ροζ τούβλα, χρώμα το οποίο δίνει 
στην πόλη μια μοναδική όψη.

Έλυσε το συμβόλαιό του ο Χαρίσης
Τα πολύ τυπικά φαίνεται πως έχουν απομεί-
νει πλέον για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή 
του Χάρη Χαρίση στον Ατρόμητο. Ο Έλλη-
νας χαφ, την Τρίτη έλυσε το συμβόλαιό του με 
τον ΠΑΟΚ κι όπως όλα δείχνουν την Τετάρτη 
τελειώνει και τυπικά η μετακίνησή του στους 
Περιστεριώτες.
Ο Χαρίσης, αναμένεται την Τετάρτη να περά-
σει από τα γραφεία του Ατρόμητου ώστε να 
συζητήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες και να 
βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβό-
λαιο.

ΠΑΟΚ: Εκλεισε το «deal» για 
Ελ Καντουρί 
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Με επιστολή τους στην ΕΡΤ η Super 
League 2 και η Football League 
ζητούν την άμεση υπογραφή 
της σύμβασης για τα τηλεοπτικά 
δικαιώματα των αγώνων των δυο 
κατηγοριών για τη νέα  σεζόν.

Π
ροτάσσοντας την ανάγκη «έγκαι-
ρου προγραμματισμού» των ο-
μάδων που συμμετέχουν στις 
δυο κατηγορίες και υπενθυμί-

ζοντας την υποχρέωση που έχει αναλάβει 
η ΕΡΤ, ώστε να καλύψει τηλεοπτικά τη σε-
ζόν 2019/20, Super League 2 και Football 
League έστειλαν επιστολή στη δημόσια ρα-
διοτηλεόταση, ζητώντας τον άμεσο ορισμό 
ημερομηνίας και ώρας, όπου θα υπογρα-
φεί η σύμβαση για τα δικαιώματα των α-
γώνων.
Μεταξύ άλλων υπογραμμίζει: «Όπως 
γνωρίζετε, μεταξύ υμών και επτά Π.Α.Ε. 
- μελών της Super League είχε συναφθεί 
από 10.08.2018 προσύμφωνο, δυνάμει του 
οποίου, είχε προβλεφθεί η υποχρέωσή σας 
να παρέχετε συγκεκριμένα ποσά αμοιβών 
στις Π.Α.Ε. που θα αγωνίζονται στο πρωτά-
θλημα της Super League 2 κατά την αγωνι-
στική περίοδο 2019-20. Η διάρκεια ισχύος 
του εν λόγω προσυμφώνου έχει ήδη παρα-
ταθεί με την από 17.04.2019 τροποποίηση 
αυτού, έως την 15.06.2019.
«Επειδή οι ομάδες βρίσκονται προ της 
έναρξης της αγωνιστικής περιόδου, υπάρ-
χει αδήριτη ανάγκη έγκαιρου προγραμ-
ματισμού και για το λόγο αυτό θα πρέπει 
άμεσα να υπογραφεί η μεταξύ μας σύμ-
βαση παραχώρησης τηλεοπτικών δικαιω-
μάτων των ομάδω που αγωνίζονται στην 
Super League 2 με την ΕΡΤ», 
Προ τούτο, παρακαλείσθε, όπως μας ορί-
σετε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα συνά-
ντησης, ώστε να προβούμε στην υπογραφή 
οριστικής σύμβασης παραχώρησης των 
τηλεοπτικών δικαιωμάτων των Π.Α.Ε. της 
κατηγορίας Super League 2, η οποία θα 
αφορά την αγωνιστική περίοδο 2019-20».

Συνεχίζει στον ΑΟΧ Κισσαμικό ο 
Παπαχρήστος
Κάτοικος Χανιών για δύο ακόμα χρόνια θα 
είναι ο Τάσος Παπαχρήστος, καθώς έφτασε 
σε πλήρη συμφωνία με την διοίκηση του 
ΑΟΧ Κισσαμικού.
Αναλυτικά η ανακοίνωση και οι δηλώσεις 
του:

Η ομάδα μας ανακοινώνει την ανανέωση 
της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή 
Τάσο Παπαχρήστο για ακόμη δύο χρόνια.
Ο Τάσος Παπαχρήστος εντάχθηκε στην 
ομάδα μας τον Αύγουστο του 2018 και 
αποτέλεσε βασικό στέλεχος τη σεζόν που 
πέρασε. Συμμετείχε σε 22 παιχνίδια πρωτα-
θλήματος, σημειώνοντας ένα γκολ, το νικη-
τήριο στις καθυστερήσεις του εντός έδρας 
αγώνα με την Κέρκυρα. Στο Κύπελλο Ελλά-
δας είχε 2 συμμετοχές.
Μετά την επίτευξη συμφωνίας με την 
ομάδα μας για την παραμονή του στα Χανιά 
ο 26χρονος ποδοσφαιριστής δήλωσε τα 
εξής:
«Είμαι χαρούμενος που θα συνεχίσω για 
δεύτερη χρονιά στην ποδοσφαιρική οικο-
γένεια της ομάδας. Ευχαριστώ τον προπο-
νητή και τη διοίκηση, για την εμπιστοσύνη 
που μου έδειξαν. Από την πλευρά μου θα 
προσπαθήσω να βοηθήσω την ομάδα να 
εκπληρώσει τους στόχους της».

Στη Λαμία υπέγραψε ο Βελλίδης
Την απόκτηση του πρώην πορτιέρο του 
ΠΑΣ Γιάννινα, Μάρκου Βελλίδη ανακοί-
νωσε η Λαμία.
Ο έμπειρος πορτιέρε ήταν από τους πρώ-
τους που αποδεσμεύτηκαν από τον ΠΑΣ 
Γιάννινα και μετά από 1,5 περίπου μήνα 
βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας 
του. Ο Βελλίδης υπέγραψε διετές συμβό-
λαιο με τους Φθιωτούς.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 ανακοινώνει την 
έναρξη της συνεργασίας της για δύο χρό-
νια με τον 32χρονο τερματοφύλακα, Μάρκο 
Βελλίδη. Ο έμπειρος γκολκίπερ την προη-
γούμενη σεζόν αγωνίζονταν στην ομάδα 
του ΠΑΣ Γιάννινα καταγράφοντας συνο-
λικά 22 συμμετοχές, ενώ στο παρελθόν έχει 
αγωνιστεί σε Παναθηναϊκό, ΑΟ Κορωπί, 
Διαγόρα Ρόδου, ΑΡΗ και ΠΑΟΚ.
Τον καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε 
υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα 
μας!
Λίγο μετά την υπογραφή του διετούς συμ-
βολαίου του, ο Βελλίδης έκανε τις πρώτες 
του δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της 
ομάδας: «Νέα οικογένεια, νέες προκλή-
σεις. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η χρονιά 
στην καινούργια μου ομάδα και μπορώ να 
υποσχεθώ ότι θα δουλέψω για το καλύτερο 
δυνατόν. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον 
κ. Παπαϊωάννου, τον κ. Τσικνή και όλους 
τους ανθρώπους στα γραφεία της νέας μου 

ομάδας. Εύχομαι να έχουμε υγεία και μια 
πολύ καλή χρονιά».

Δόξα: Οριακή η κατάσταση, αβέ-
βαιο το μέλλον…
Στα όρια νευρικής κρίσης βρίσκεται ο φίλα-
θλος κόσμος της Δόξας Δράμας, αφού οι 
μέρες περνούν και η αγωνία κορυφώνεται 
για την «επόμενη μέρα» στην ΠΑΕ.
Μετά από την τελευταία ανακοίνωση του 
Γιάννη Μπύρου, καθώς επίσης και τη διά-
ψευση της Δόξας για την εμπλοκή της ΠΑΕ 
ΠΑΟΚ στα διοικητικά, η διάδοχη κατά-
σταση συνεχίζει να απασχολεί.
Η εντολή ενεργοποίησης έχει ωστόσο 
καθυστερήσει σημαντικά, αφού τηρείται 
σιγή ιχθύος από την πλευρά του μεγαλομε-
τόχου. Ο Μπύρος θέλει να βρει την καλύ-
τερη δυνατή λύση και να μεταφέρει την 
εταιρία σε ασφαλή διαδοχή. Ταυτόχρονα, 
επιδιώκει ανθρώπους, οι οποίοι να μπο-
ρούν να εγγυηθούν για τη μεταβίβαση.
Είναι ξεκάθαρο ότι επιθυμεί εγγυητική τρα-
πέζης. Εκεί καθυστερεί η όλη υπόθεση, 
διότι ουδείς δεν έχει εξασφαλίσει τη νέα 
χρονιά της ομάδας.

Ανατροπή με Ολαϊτάν;
Απίστευτο σκηνικό με Μάικλ Ολαϊτάν. 
Δεν έχει τελειώσει ακόμα με Απόλλωνα 
Πόντου!
Ο Μάικλ Ολαϊτάν ανακοινώθηκε ως μετα-
γραφικό απόκτημα από την Αγία Νάπα, της 
Κύπρου, ωστόσο ο ποδοσφαιριστής δεν 

θεωρεί ότι τα πράγματα είναι έτσι!
Υπάρχει μια ασφαλής πληροφορία ότι ο 
Νιγηριανός επιθετικός επικοινώνησε με 
ανθρώπους του Απόλλωνα και τους ανέ-
φερε ότι δεν έχει υπογράψει!!!
Ρωτούσε μάλιστα πότε θα ξεκινήσει η 
ομάδα προετοιμασία! Ωστόσο για να τον 
διατηρήσει στο δυναμικό του ο Απόλλων θα 
πρέπει άμεσα να βρει χρήματα, διότι ο Ολα-
ϊτάν ενδιαφέρει αρκετές ομάδες πέρα από 
την Αγία Νάπα, που είναι μεν φαβορί, αλλά 
φαίνεται πως βιάστηκε να τον ανακοινώσει.

Παναχαϊκή: Θετική διάθεση για 
Σωτηράκο
Ο Γιάννης Σωτηράκος περιμένει την απά-
ντηση της Παναχαϊκής μετά την συζήτηση 
που είχε με τον Σάκη Καλογερόπουλο.
Οι πληροφορίες λένε ότι εκτός συγκλονι-
στικού απροόπτου θα συνεχίσει να αγωνί-
ζεται με την κοκκινόμαυρη φανέλα και την 
νέα περίοδο.
Έχει κάνει θετική εισήγηση και ο νέος προ-
πονητής Ζβέζνταν Μιλόσεβιτς και όλα δεί-
χνουν ότι η απάντηση της Παναχαϊκής θα 
είναι θετική και ο παίκτης θα ανανεώσει την 
συνεργασία του και για την νέα περίοδο.
Στο μεταξύ, στην Ισπανία θα βρίσκεται από 
τη Δευτέρα ο Σάκης Καλογερόπουλος που 
θα ασχοληθεί με μεταγραφικά θέματα της 
ομάδας. Οι πληροφορίες λένε ότι θα εξετα-
στούν παίκτες και θα γίνουν συζητήσεις για 
τρεις Ισπανούς ποδοσφαιριστές που έχει 
προτείνει ο Ρομπέρτο Κάρλος.

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ SUPERLEAGUE 2
SL2 και FL σε ΕΡΤ: «Να υπογραφεί άμεσα η συμφωνία»
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Μ
ε τον άνεμο να ...προσπαθεί 
να σταθεί για μία ακόμη φο-
ρά εμπόδιο, η Μαρία Μπε-
λιμπασάκη δεν είχε κανένα 

πρόβλημα να πετύχει μια σπουδαία επί-
δοση στα 400 μέτρα.
Η «ασημένια» πρωταθλήτρια Ευρώπης 
του 2018, μόλις, στη δεύτερη κούρσα της 
στη χρονιά τερμάτισε σε 51.96 και κατέ-
λαβε την πρώτη θέση στα 400 μ. στο 
μίτινγκ του Σαμορίν. Η έμπειρη αθλήτρια 
βελτίωσε το φετινό της ρεκόρ, το οποίο 
ήταν 52.04 από το μίτινγκ «Βενιζέλεια- 
Χανιά» και έδειξε πως σε μια κούρσα με 
κανονικό άνεμο θα είναι σε θέση να τρέξει 

πολύ γρηγορότερα και να ξεμπερδέψει με 
το όριο (51.80) για το Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα της Ντόχα. Η 28χρονη έτρεξε 
σήμερα για έκτη φορά στην καριέρα της 
την απόσταση των 400 μ., κάτω από τα 
52.00.
Στην ίδια διοργάνωση συμμετείχε και η 
Ελισάβετ Πεσιρίδου στα 100 μ. εμπ. που 
έκανε μια σχετικά χαλαρή κούρσα στον 
προκριματικό και με 13.48 (-1,3) προκρί-
θηκε στον τελικό, εκεί όπου, όμως, έκανε 
άκυρη εκκίνηση και έχασε την ευκαιρία να 
πετύχει μια καλή επίδοση. Η Πεσιρίδου 
επέστρεψε στους αγώνες την περασμένη 
εβδομάδα στο μίτινγκ των Χανίων.

Φετινό ρεκόρ για την 
Μπελιμπασάκη

Ταεκβοντο: Μισή ντουζίνα μετάλλια 
για την Ελλάδα στο Λουξεμβούργο

Έ
ξι μετάλλια κατέκτησε η Ελλάδα 
στο G1 βαθμολογούμενο τουρ-
νουά Ταεκβοντό που διεξήχθη στο 
Λουξεμβούργο. 

Ο «ασημένιος» παγκόσμιος πρωταθλητής, 
Αποστόλης Τεληκωστόγλου, κατέκτησε 
την δεύτερη θέση στα -80 κιλά, όπως και 
οι Κωνσταντίνος Χαμαλίδης και Λευτέρης 
Φακίνος στα -68 και -58 κιλά αντίστοιχα. 
Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι Διο-
νύσης Ραψομανίκης (-54κ.), Φανή Τζέλη 
(-57κ.) και Νάσια Μητσοπούλου (-67κ.), 
ενώ την 5η θέση στα -57κ. κατέλαβε η 
Ανδριάνα Ασπρογέρακα.
Ο Τεληκωστόγλου είχε συνολικά δύο 
νίκες σε τρεις αγώνες. Στον τελικό ηττή-

θηκε 19-9 από τον Αιγύπτιο Εϊσά, ο οποίος 
το 2014 ήταν τρίτος στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες Νέων. Ο Χαμαλίδης που ξεκίνησε 
τις υποχρεώσεις από τον 2ο γύρο (συνο-
λικά είχε τρεις νίκες σε τέσσερις αγώνες), 
στον τελικό έχασε 28-11 από τον «αση-
μένιο» παγκόσμιο πρωταθλητή πριν από 
δύο χρόνια στο Μούτζου και «χρυσό» 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων του 
2014, Γιου Γιεν Χουάνγκ από την Κινεζική 
Ταιπέι. Ο Φακίνος, ο οποίος λόγω ενοχλή-
σεων δεν αγωνίστηκε στον τελικό απένα-
ντι στον Ισπανό Άντριαν Βισέντε Γιούντα, 
σημείωσε συνολικά τρεις νίκες (σε τέσσε-
ρις αγώνες), με τις δύο εξ αυτών να κρίνο-
νται στην εκπνοή!

Αντετοκούνμπο και Τσιτσιπάς 
υποψήφιοι για κορυφαίοι της 
χρονιάς 

O Τσιτσιπάς είναι υποψήφιος 
για το βραβείο του κορυφαίου 
τενίστα και ο Αντετοκούνμπο  
για το βραβείο του κορυφαίου 
άνδρα αθλητή και το βραβείο του 
καλύτερου παίκτη του NBA  του 
ESPN

Γ
ιάννης Αντετοκούνμπο και Στέφα-
νος Τσιτσιπάς φιγουράρουν στη 
λίστα των υποψηφίων για τα βρα-
βεία της χρονιάς του ESPN.

O Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Στέφα-
νος Τσιτσιπάς κάνουν υπερήφανους τους 
Έλληνες για μία ακόμη φορά διεκδικώ-
ντας να κλέψουν τη δόξα από τους «θρύ-

λους» του ΝΒΑ και του παγκόσμιου τένις 
αντίστοιχα.
Ο ηγέτης του Μιλγουόκι είναι υποψήφιος 
σε δύο κατηγορίες, αφού διεκδικεί το 
βραβείο του κορυφαίου άνδρα αθλητή 
και το βραβείο του καλύτερου παίκτη του 
NBA, μαζί με τους Τζέιμς Χάρντεν, Κέβιν 
Ντουράντ και Πολ Τζορτζ.
Από την πλευρά του, ο Τσιτσιπάς είναι 
υποψήφιος για το βραβείο του κορυ-
φαίου τενίστα, μαζί με τους Νόβακ Τζό-
κοβιτς, Ραφαέλ Ναδάλ και Ρότζερ Φέντε-
ρερ.
Η εκδήλωση της απονομής των βραβείων 
και των βραβεύσεων των καλύτερων 
στιγμών στον παγκόσμιο αθλητισμό, θα 
πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουλίου.

Μ
ε δυο μετάλλια ολοκλή-
ρωσε ο Κριστιάν Γκολομέεβ 
τις υποχρεώσεις του στο 
διεθνές μίτινγκ της σειράς 

«Μάρε Νόστρουμ» που διεξήχθη το Σαβ-
βατοκύριακο στη Βαρκελώνη.

Ο σπουδαίος Έλληνας κολυμβητής μετά 
από το χάλκινο στα 50μ πεταλούδα κέρ-
δισε την Κυριακή το ασημένιο στα 50μ 

ελεύθερο με επίδοση 21.79. 

Στο ίδιο μίτινγκ ο Απόστολος Χρήστου 
κατέλαβε την 4η θέση στα 100μ ύπτιο με 
54.57 και η Άννα Ντουντουνάκη ήταν επί-
σης 4η στα 50μ πεταλούδα με 26.70.

Η Νόρα Δράκου, που έλαβε μέρος στον Β’ 
τελικό των 50μ ύπτιο, τερμάτησε στην 3η 
θέση και 11η συνολικά με επίδοση 29.05.

Mare Nostrum: Διπλασίασε 
τα μετάλλια στη Βαρκελώνη ο 
Γκολομέεβ! 



6921 Iουνίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Σοκ προκάλεσε στις τάξεις της Νίκης 
η απόφαση του Νίκου Ιμεράι να 
αποχωρήσει από τη Νίκη.

Η 
ανακοίνωσή του μονοπωλεί τις 
συζητήσεις των φιλάθλων, καθώς 
ήταν κάτι που κανείς δεν περίμε-
νε, τουλάχιστον τη συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή.
Ένα μεγάλο σοκ ήταν για τη Νίκη η ανα-
κοίνωση του Νίκου Ιμεράι ότι αποσύρει 
το ενδιαφέρον του για την ποδοσφαιρική 
ομάδα. Θυμίζουμε ότι λίγες μέρες πριν 
τη Γενική Συνέλευση της Ερασιτεχνικής ο 
«ισχυρός άνδρας» του ποδοσφαιρικού τμή-
ματος είχε παραχωρήσει συνέντευξή του, 
όπου επανέλαβε την επιθυμία του να συνε-
χίσει να ηγείται της ομάδας σε όποια κατη-
γορία κι αν αγωνίζεται.
Κι ενώ όλα έδειχναν ότι αυτό θα συνέ-
βαινε, η κατάσταση ανατράπηκε στη Γενική 
Συνέλευση μετά τα όσα ακούστηκαν ενα-
ντίον του. Ίσως «η σταγόνα που ξεχείλισε το 
ποτήρι» ήταν η ανακοίνωση του Blue Club-
Θύρα 3 «Παναγιώτης Ντοκούζης» με την 
οποία καλούσε όλους όσοι ασχολούνται με 
την ομάδα να σταματήσουν να αλληλοκατη-
γορούνται και είτε να ενωθούν για το καλό 
της Νίκης είτε να αποχωρήσουν.
Και το λέμε αυτό γιατί ο Νίκος Ιμεράι λίγες 
ώρες μετά την ανακοίνωση του συνδέσμου 
των οργανωμένων οπαδών εξέδωσε τη δική 
του γραπτή δήλωση, με την οποία γνωστο-
ποιούσε την αποχώρησή του από τη Νίκη. 
Μάλιστα τη δήλωσή του την ανάρτησε και 
ως απάντηση κάτω από την ανακοίνωση του 
Blue Club-Θύρα 3 στο Facebook, γεγονός 
που μάλλον δεν ήταν τυχαίο.
Πάντως από την πλευρά του ο σύνδεσμος, 
με τα όσα ανέφερε, στόχο είχε να σταμα-
τήσει ο «εμφύλιος» στην ομάδα και όχι 
να απομακρυνθεί ο Νίκος Ιμεράι. Βέβαια 
εκείνος ίσως φορτισμένος από τα τελευ-
ταία γεγονότα οδηγήθηκε σ’ αυτή την από-
φαση, που προκάλεσε σοκ τόσο στα μέλη 
της Διοικούσας Επιτροπής, όσο και στους 
φιλάθλους.
Η αλήθεια είναι πως άπαντες ήλπιζαν να 
βρεθεί η «χρυσή τομή» και να σταματήσουν 
οι αλληλοκατηγορίες. Τελικά κάτι τέτοιο δεν 
συνέβη και πλέον το ποδοσφαιρικό τμήμα 
μένει ακέφαλο για τη νέα σεζόν.
Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήδη έχει 
εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τον Αλέξη 
Παπακωνσταντίνου, το οποίο μάλιστα εξέ-

φρασε ο ίδιος προσωπικά στη Γενική Συνέ-
λευση. Ωστόσο ακόμη πρόκειται για εκδή-
λωση ενδιαφέροντος και όχι για πρόταση 
και θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε 
τι μέλλει γενέσθαι για το συγκεκριμένο 
θέμα.
Από Τρίτη 18 Ιουνίου ως την Πέμπτη 27 του 
μήνα θα γίνονται δεκτές οι υποψηφιότητες 
για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Σ.Β. 
«Η Νίκη». Θυμίζουμε ότι οι εκλογές θα διε-
νεργηθούν το Σάββατο 29/6. Η ανακοίνωση 
της εφορευτικής επιτροπής υπογραμμίζει 
τα κάτωθι:
«Η εφορευτική επιτροπή που εκλέχθηκε 
από τη Γενική Συνέλευση του Γυμναστικού 
Συλλόγου Βόλου «Η Νίκη» στις 12/6/2019 
και αποτελείται από τους Καραγιάννη 
Δημήτριο, Παρασκευόπουλο Πέτρο, και 
Κουτσούκη Γεώργιο ανακοινώνει ότι από 
την Τρίτη 18/6/2019 μέχρι και την Πέμπτη 
27/6/2019, κατά τις ώρες 18:00-21:00 θα 
βρίσκεται στα γραφεία της Ερασιτεχνικής 
Νίκης Βόλου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και:
1) Θα δέχεται υποψηφιότητες για το νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο των εκλογών της 
29ης Ιουνίου που θα διενεργηθούν στα 
γραφεία του γηπέδου «Παντελής Μαγου-
λάς» του Γ.Σ.Β. «Η Νίκη» τις ώρες 10:00-
20:00.
2) Θα δέχεται υποψηφιότητες για την εξελε-
γκτική επιτροπή.
3) Θα δέχεται εγγραφές νέων μελών του 
συλλόγου, ενώ τα υπάρχοντα μέλη θα μπο-
ρούν να τακτοποιούν τις συνδρομές τους.
Προσοχή: Υποψηφιότητες θα γίνονται 
δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 27 Ιουνίου 
2019 και ώρα 21:00. με την καταβολή παρα-
βόλου 10 ευρώ. Για πληροφορίες σχετικά 
με τα δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο-
νται στην εφορευτική επιτροπή. Τα μέλη του 
συλλόγου μπορούν να τακτοποιήσουν τις 
συνδρομές τους και την ημέρα των εκλο-
γών».

Συνεχίζει στον Οικονόμο Τσαρι-
τσάνης ο Νούσιας
Συνεχίζονται στον Οικονόμο Τσαριτσάνης 
οι επαφές και συζητήσεις τόσο με τους περ-
σινούς παίχτες όσο και με ποδοσφαιριστές 
της επαρχίας Ελασσόνας και του νομού γενι-
κότερα, για τη συγκρότηση του ρόστερ της 
ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Όπως έγινε γνωστό από τον Οικονόμο Τσα-
ριτσάνης, ο έμπειρος τερματοφύλακας και 
αρχηγός της ομάδας Παναγιώτης Νούσιας, 

ανανέωσε τη συνεργασία του με τη νέα διοί-
κηση του συλλόγου και θα συνεχίσει και τη 
νέα αγωνιστική περίοδο να υπερασπίζεται 
την εστία της Τσαριτσάνης.

Βάζει ψηλά τον πήχη και τη νέα 
χρονιά η Επισκοπή
Στην Επισκοπή μετά την εποχή Γιασμίνκο 
Βέλιτς σειρά παίρνουν σημαντικά ζητήματα 
όπως ο σχεδιασμός της ομάδας για τη νέα 
χρονιά.
Διαβουλεύσεις μεταξύ διοίκησης και τεχνι-
κού επιτελείου γίονται συνεχώς με το στόχο 
να αποτελεί η δημιουργία ενός συνόλου 
πανίσχυρου που θα μπορέσει να διεκδική-
σει τον τίτλο, όπως έπραξε πέρυσι. Το πλάνο 
τριετίας που έχει τεθεί αναφέρει ότι στόχος 
των Ρεθυμνιωτών αποτελεί να παρουσιάζο-
νται συνεχώς βελτιωμένοι ούτως ώστε να 
επιτευχθούν οι στόχοι που θα τεθούν και 
ασφαλώς θα είναι πρωταγωνιστικοί.
Από εκεί και πέρα, την προσεχή εβδομάδα 
θα ξεκινήσουν οι επαφές του Μιχάλη Νικο-
λιδάκη και των συνεργατών του με τους 
ποδοσφαιριστές του υπάρχοντος έμψυχου 
δυναμικού προκειμένου να τεθεί σε ισχύ 
το σχέδιο του προγραμματισμού. Σε άλλα 
θέματα που αφορούν το σύλλογο, εδρα 
φέτος της ομάδας θα είναι το γήπεδο του 
Γάλλου όπου κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει 
και το χτίσιμο της ομάδας.

Σεφτέ με Δημουλά η Ρόδος
Την πρώτη της μετεγγραφή ενόψει της νέας 
αγωνιστικής περιόδου πραγματοποίησε η 

Ρόδος.
Πρόκειται για το νεαρό Βασίλη Δημουλά 
ο οποίος έχει γεννηθεί στις 23 Μαίου του 
2000 και την πρόσφατη αγωνιστική περί-
οδο έπαιζε για λογαριασμό του Άρη Αρχαγ-
γέλου στο πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας. 
Ο παίκτης αγωνίζεται ως αμυντικός.

Επιστρέφει στον Ηρόδοτο ο Γκίνη
Στον Ηρόδοτο επιστρέφει μετά από 1 χρόνο 
ως δανεικός στην Τύλισο ο Κιαμήλ Γκίνη.
Ο νεάρός μεσοεπιθετικός πραγματοποί-
ησε μία εξαιρετική χρονιά με την ομάδα του 
Μαλεβιζίου έχοντας 8 γκολ σε 18 συμμε-
τοχές.
Ο Γκίνη επιστρέφει στο Ηρόδοτο και μένει 
να δούμε αν θα μείνει στο ρόστερ της νέας 
περιόδου στην ομάδα της Ν. Αλικαρνασ-
σού στη Γ’ Εθνική η αν θα δωθεί εκ νέου 
δανεικός.
Ο 21χρονος μέσος ξεκίνησε από τις ακαδη-
μίες του Εργοτέλη, ενώ στην συνέχεια μετα-
κόμισε στην Αλικαρνασσό για να αγωνιστεί 
στους Νέους Ηροδότου

Μένει Κηφισιά ο Γκούμας
Ανανέωσε με την Κηφισιά ο Ναπολέων 
Γκούμας.
Η ανακοίνωση:
Η ΑΕ Κηφισιάς είναι στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργα-
σίας της με τον Ναπολέων Γκούμα.
Βοηθώντας τα μέγιστα στις περσινές επιτυ-
χίες της ομάδας μας, ο Ναπολεών θα συνε-
χίσει στην Κηφισιά και τη νέα σεζόν.

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Σοκαρισμένοι στη Νίκη μετά την αποχώρηση του Ιμεράι!
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Η Κολομβία ήταν καλύτερη, κέρδισε 
δίκαια με 2-0 την Αργεντινή και έκανε 
βήμα πρόκρισης, αφήνοντας ξανά στη 
μιζέρια την ομάδα του Μέσι.

Η 
τελευταία φορά που η Κολομβία 
είχε κερδίσει την Αργεντινή ήταν 
το 2007 για τα προκριματικά του 
Μουντιάλ (2-1), ενώ η τελευταία 

φορά που οι Αργεντίνοι ηττήθηκαν σε πρε-
μιέρα του Copa America σε αυτή του τη μορ-
φή ήταν το 1987. Αυτές οι δύο παραδόσεις έ-
σπασαν στην Βραζιλία, όπου η Κολομβία ήταν 
καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια και κέρ-
δισε με 2-0 την Αργεντινή, που για ακόμη 
μία φορά απογοήτευσε.
Από το πρώτο ημίχρονο φάνηκε 
ότι η Κολομβία είναι πιο καλο-
δουλεμένη και οργανωμένη 
ομάδα. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι μόλις μία πάσα των παι-
κτών του Σκαλόνι ήταν επιτυ-
χημένη στην αντίπαλη περιοχή 
και ότι η καλύτερη ευκαιρία ήταν 
απλά... υποψία ευκαιρίας, όταν στο 
ξεκίνημα ο Οσπίνα βγήκε και πρόλαβε τον 
Αγουέρο ύστερα από εντυπωσιακή πάσα του 
Μέσι.
Στο υπόλοιπο διάστημα οι Κολομβιανοί ήταν 
εκείνοι που έψαχναν το γκολ και κυκλοφο-
ρούσαν καλύτερα την μπάλα. Ο Μπάριος 
ήταν εξαιρετικός στη μεσαία γραμμή, με την 
Κολομβία να χάνει ευκαιρίες με τον Μαρτί-
νες (16’) και Χάμες (30’), με τους Οταμέντι και 
Αρμάνι στη δεύτερη περίπτωση να δείχνουν 
όλα αυτά που πηγαίνουν στραβά αυτή τη 
στιγμή στην Αργεντινή. Τελικά, το 0-0 έμεινε 
μέχρι το ημίχρονο με πολλές διακοπές και τα 
πράγματα ήταν καλύτερα στην επανάληψη.
Δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα ο Παρέδες 
δοκίμασε το πόδι του, όμως είδε την μπάλα 
να περνάει λίγο άουτ, ενώ η είσοδος του Ντε 
Πάουλ στη θέση του άφαντου Ντι Μαρία 
έδωσε νέα πνοή στην Αργεντινή. Παρόλα 
αυτά, τίποτα δεν μπορούσε να βοηθήσει τους 
παίκτες του Σκαλόνι να πατήσουν με αξιώσεις 
στην αντίπαλη περιοχή.
Ο ρυθμός ήταν καλύτερος και μπορεί οι 
τυπικά φιλοξενούμενοι να χρειάστηκαν λίγο 
χρόνο παραπάνω να προσαρμοστούν στα νέα 
δεδομένα στη μεσαία γραμμή, όμως το έκα-
ναν. Ο Οσπίνα κράτησε το μηδέν στην προ-
σπάθεια του Παρέδες στο 59’, ενώ οι Αργεντί-
νοι συνέχιζαν να απειλούν μόνο με μακρινές 
προσπάθειες. Εκτός από τη φάση του 66’, που 

σπατάλησαν ίσως τη μοναδική τους ευκαιρία 
για να φτάσουν στη νίκη.
Ο Οταμέντι είδε αρχικά τον Οσπίνα να βγάζει 
εντυπωσιακά την κεφαλιά του και στη συνέ-
χεια ο Μέσι με δεύτερη κεφαλιά από εξαι-
ρετική θέση έστειλε την μπάλα άουτ! Αυτή η 
φάση ήταν πιθανότατα εκείνη που πλήρωσε η 
Αργεντινή, καθώς στο 71’ ο Μαρτίνες αποδεί-
χθηκε πιο εύστοχος στην απέναντι εστία και 
με γκολάρα έκανε το 0-1! Ουσιαστικά κάπου 
εκεί τελείωσαν τα πάντα, καθώς η ομάδα του 
Σκαλόνι δεν είχε ούτε το πλάνο ούτε την ψυχο-
λογία να πάρει κάτι από το ματς.
Τα πάντα τελείωσαν και τυπικά στο 86’, όταν ο 
Λέρμα έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο 

Ζαπάτα, που ήρθε από τον πάγκο, έκανε 
το 0-2 από κοντά! Τίποτα δεν άλλαξε 

μέχρι το τέλος και μπορεί αυτή 
η ήττα να μην είναι καταδικα-
στική για την Αργεντινή, όμως 
το τουρνουά ξεκίνησε όπως 
τελείωσε και το μεγάλο προη-
γούμενο πέρυσι το καλοκαίρι: 

με μιζέρια.

Ουρουγουάη - Εκουαδόρ 4-
0

Ιδανική πρεμιέρα στο φετινό Copa America 
για την Ουρουγουάη. Η «Σελέστε» πραγμα-
τοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση ειδικά στο 
πρώτο ημίχρονο έκανε ότι ήθελε το Εκουαδόρ 
επικρατώντας με το εμφατικό 4-0. Οι τυπικά 
γηπεδούχοι άνοιξαν από νωρίς το σκορ, με 
τον Λοδέιρο να πετυχαίνει με όμορφη ενέρ-
γεια και σουτ το 1-0 μόλις στο 6’.
Τα πάντα ωστόσο κρίθηκαν στο 24’. Στο 
συγκεκριμένο λεπτό ο Κιντέρο με την βοή-
θεια του VAR αποβλήθηκε για σκληρό φάουλ 
πάνω στον Λοδέιρο και το Εκουαδόρ που έτσι 
και αλλιώς μέχρι τότε δεν είχε κάνει τίποτα, 
να... εξαφανιστεί από το γήπεδο.
Αυτό το εκμεταλλεύτηκαν οι Ουρουγουανοί 
που μέχρι να τελειώσει το ημίχρονο πέτυχαν 
ακόμα δύ γκολ. Αρχικά με τον Καβάνι με εντυ-
πωσιακό γυριστό στο 33’ και στην συνέχεια 
με τον Σουάρες με προβολή στο 44’, με το 3-0 
να είναι το σκορ ημιχρόνου.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι τυπικά γηπεδούχοι 
έκαναν συντήρηση δυνάμεων, από την στιγμή 
που δεν κινδύνευαν και από τους αντιπάλους 
τους, ωστόσο πανηγύρισαν ακόμα ένα γκολ. 
Ένα γκολ που δεν πέτυχαν οι ίδιοι, αλλά ο 
Μίνα που στο 78’ με αυτογκόλ διαμόρφωσε 
το τελικό 4-0, σε μια φάση που χρειάστηκε 
και πάλι η βοήθεια του VAR, καθώς αρχικά 
είχε ακυρωθεί.

αθλητικά

Βήμα πρόκρισης και... μιζέρια

Σ
το μηδέν έμειναν οι Βραζιλία και 
Βενεζουέλα, με τους ψυχωμέ-
νους φιλοξενούμενους αλλά και 
το VAR που ακύρωσε δύο γκολ, 

να σταματούν τους γηπεδούχους!
Μόνο γκολ δεν είχε ο αγώνας της Βραζι-
λίας με τη Βενεζουέλα για την δεύτερη 
αγωνιστική του Copa America. Για την 
ακρίβεια βέβαια τα είχε και μάλιστα 
δύο, τα πέτυχαν οι Βραζιλιάνοι, αλλά 
ακυρώθηκαν ως οφσάιντ με την βοή-
θεια του VAR. Έτσι το 0-0 παρέμεινε με 
τους οικοδεσπότες της διοργάνωσης να 
φτάνουν τους 4 βαθμούς και την Βενε-
ζουέλα τους 2, κρατώντας ανοικτή την 
πρόκριση στην επόμενη φάση από τον 
συγκεκριμένο όμιλο.
Ο αγώνας δεν ήταν και εντυπωσιακός 
από άποψης θεάματος, με τους φιλο-
ξενούμενους να κλείνουν εξαιρετικά 
στην άμυνα και να μην αφήνουν τους 
Βραζιλιάνους να κάνουν κάποια καλή 
φάση. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο δεν 
είδαμε σχεδόν τίποτα από την Βραζιλία, 
με τον κόσμο στον τέλος να γιουχάρει 
την Εθνική του ομάδα. Στο δεύτερο η 
«σελεσάο» ανέβασε ρυθμούς, πέτυχε 
δύο γκολ με τον Ζεσούς στο 59’ και τον 
Κουτίνιο στο 86’, ωστόσο και τα δύο 
ακυρώθηκαν με την βοήθεια της τεχνο-
λογίας και έτσι έμεινε το 0-0. 
Ένα αποτέλεσμα που φυσικά αφήνει 
ικανοποιημένη την ομάδα της Βενεζου-
έλας, κάτι που φάνηκε και από τις εκδη-
λώσεις στο τέλος, ενώ από την άλλη 
δείχνει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει 
η Βραζιλία κόντρα σε σφιχτές άμυνες.

Ιαπωνία - Χιλή 0-4: «Αγριεμέ-
νοι» τροπαιούχοι με 4άρα!
Tην πρώτη τους νίκη στο Copa America 
που γίνετα στα γήπεδα της Βραζιλίας 
έκανε η Χιλή.
Οι τροπαιούχοι νίκησαν με 4-0 τους 
Ιάπωνες με τα γκολ των Πουλγκάρ, 
Σάντσες και Βάργκας (2) και έκαναν το 
πρώτο βήμα πρόκρισης στην επόμενη 
φάση.
O Aράνγκις εκτέλεσε το κόρνερ και ο 
Πουλγκάρ με κεφαλιά έγραψε το 1-0 
στο 41’, βάζοντας το πρώτο του γκολ με 
την εθνική του ομάδα. Ο Ουέντα είχε 
την ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 44’, 

αλλά αστόχησε από πλεονεκτική θέση.
Ένα λεπτό μετά ο Αλέξις Σάντσες δεν 
κατάφερε να κάνει το 2-0 και ενώ ήταν 
ανενόχλητος στην μικρή περιοχή.
H Xιλή έκανε 2 τα τέρματα της με τον 
Βάργκας στο 55’ μετά το γύρισμα του 
Ίσλα. Δύο λεπτά μετά ο Ουέντα έχασε 
τεράστια ευκαιρία για να μειώσει.
Ο Ουέντα συνέχισε να χάνει ευκαιρίες, 
αφού στο 75’ νικήθηκε από τον Αρίας.
Ο Σάντσες με κεφαλιά έκανε το 3-0 και 
έφτασε τα 42 γκολ με την εθνική του, 
ενώ ο Βάργκας πέτυχε το 2ο γκολ του 
στο ματς στο 83’ και έγραψε το 4-0.

Βολιβία - Περού 1-3: Βήμα 
πρόκρισης με ανατροπή για 
Περού
Άλμα πρόκρισης και μάλιστα με ανα-
τροπή για το Περού. Οι Περουβιανοί 
παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ από 
την Βολιβία στο 27’, κατάφεραν να 
πετύχουν την ανατροπή, να επικρατή-
σουν με 3-1 και να βρίσκονται με το 
ενάμιση πόδι στην επόμενη φάση του 
Copa America. Η παρέα των Γκερέρο 
και Φαρφάν έφτασαν πλέον τους 4 βαθ-
μούς και όπως αναφέραμε η πρόκριση 
τους θα πρέπει να θεωρείται σχεδόν 
σίγουρη, εκτός αν η Βενεζουέλα κάνει 
το θαύμα σε λίγη ώρα στο ματς με την 
Βραζιλία.
Στα του αγώνα οι τυπικά γηπεδούχοι 
κατάφεραν στο 27’ να ανοίξουν το σκορ 
με πέναλτι του Μορένο, μια παράβαση 
που δόθηκε μετά την εξέταση του VAR. 
Οι Περουβιανοί που στο μεγαλύτερο 
μέρος του αγώνα είχαν τον έλεγχο, μπό-
ρεσαν να πάνε ισόπαλοι στα αποδυτή-
ρια, με τον Γκερέρο περνώντας και τον 
αντίπαλο τερματοφύλακα να ισοφαρί-
ζει στο 44’.
Στο δεύτερο ημίχρονο το Πέρου 
συνέχισε να έχει τον έλεγχο και πριν 
συμπληρωθούν τα πρώτα δέκα λεπτά 
και συγκεκριμένα στο 54’ έκανε το 1-2 
με κεφαλιά του Φαρφάν. Από εκείνο το 
σημείο και έως το τέλος είχαμε δυνατά 
μαρκαρίσματα, με τους Περουβια-
νούς να καταφέρνουν στο 6ο λεπτό των 
καθυστερήσεων να πετυχαίνουν το 1-3 
με ωραία προσπάθεια και σουτ του 
Φλόρες. 

Βενεζουέλα και VAR 
σταμάτησαν την Βραζιλία
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Έγινε  η κλήρωση για το β’ προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ.
Οι πρωταθλητές Κύπρου θα αγωνιστούν με το νικητή του πιο κάτω 
αγώνα:
Slovan Bratislava (SVK)/Sutjeska (MNE) -APOEL (CYP)

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 23/24-06 και 30/31-06. Ο πρώτος είναι 
εκτός έδρας.
Φαβορί οι Σλοβάκοι και σε περίπτωση που επιβεβαιώσουν τα προγνω-
στικά, τότε το ΑΠΟΕΛ θα αναμετρηθεί για 2η φορά στην ιστορία του με 
την ομάδα της Μπρατισλάβα.
Τη σεζόν 2011-2012, το ΑΠΟΕΛ αναμετρήθηκε με τη Slovan στον γ΄ προ-
κριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ και προκρίθηκε στα πλέι οφ επικρα-
τώντας με 2-0 στη Σλοβακία. Ο πρώτος αγώνας στο ΓΣΠ ολοκληρώθηκε 
χωρίς τέρματα.

ΦΚ Σούτιεσκα Νίκσιτς
Αν η ΦΚ Σούτιεσκα Νίκσιτς αποκλείσει στον πρώτο γύρο της Σλόβαν 
Μπρατισλάβας τότε θα βρεθεί στον δρόμο του ΑΠΟΕΛ. 
Πρόκειται για την πρωταθλήτρια Μαυροβουνίου η οποία σε 36 αγώνες 
την περσινή σεζόν τερμάτισε στην πρώτη θέση έχοντας μαζέψει 74 βαθ-
μούς, εννιά περισσότερους από την δεύτερη Budustnost.
Η Sutjeska έχει τέσσερα πρωταθλήματα κι΄ένα κύπελλο. Ιδρύθηκε το 
1927 και αγωνίζεται στο Stadion Kraj Bistrice του Nίκσιτς, χωρητικότη-
τας 6180 θέσεων.

ΣΚ Σλόβαν Μπρατισλάβας
Η ΣΚ Σλόβαν Μπρατισλάβας (σλοβακικά: SK Slovan Bratislava) είναι σλο-
βακική ομάδα με έδρα την Μπρατισλάβα.
Η Σλόβαν ιδρύθηκε το 1919 είναι απο τις πλέον πετυχημένες και δημοφι-
λείς ομάδες στην Σλοβακία αλλά και στην Τσεχοσλοβακία πριν την διαί-
ρεση των δύο κρατών. Είναι η μόνη ομάδα στην χώρα της που έχει κατα-
κτήσει ευρωπαϊκό τίτλο, το Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης το 1969 
κερδίζοντας την Μπαρτσελόνα στην Βασιλεία με 3-2.
Είναι το φαβορί απέναντι στην FK Sutjeska (Mαυροβούνιο) και σε περί-
πτωση που επιβεβαιώσουν τα προγνωστικά, τότε το ΑΠΟΕΛ θα αναμε-
τρηθεί για 2η φορά στην ιστορία του με την ομάδα της Μπρατισλάβα 
καθώς την αντιμετώπισε το καλοκαίρι του 2011, στο πλαίσιο του Γ΄ προ-
κριματικού γύρου του Τσάμπιονς Λιγκ..
Το πρώτο ματς έγινε στο ΓΣΠ με τις δύο ομάδες να μένουν στη «λευκή» 
ισοπαλία και στον επαναληπτικό οι πρωταθλητές πραγματοποιώντας 
σπουδαία εμφάνιση στην Μπρατισλάβα, επικράτησαν με 2-0 και εξα-
σφάλισαν την πρόκριση. Έτσι σφράγισαν δεδομένη συμμετοχή στους 
ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ και στη συνέχεια απέκλεισαν τη Βίσλα Κρα-
κοβίας και πέρασαν στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ. Το σκορ για το 
ΑΠΟΕΛ στον επαναληπτικό, άνοιξε ο Αϊλτον Αλμέιδα στο 58’, ενώ στο 
90’+4’ ο Γκουστάβο Μαντούκα διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Στον πάγκο 
του ΑΠΟΕΛ ήταν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Ο Andraz Sporar ο οποίος ήταν ο πρώτος σκόρερ της σεζόν με 29 γκολ  
αγωνίζεται στην ομάδα από τον τον Ιανουάριο του 2018.
Το πρωτάθλημα Σλοβακίας αρχίζει στις 20 Ιουλίου και η Σλόβαν θα ανα-
μετρηθεί εκτός έδρας με την FK Pohronie. Στην περσινή χρονιά ο Σλόβαν 
πήρε  το πρωτάθλημα Σλοβακίας, με 80 βαθμούς, έναντι 63 της Dunajskc 
Streda.
Προπονητής της είναι ο Μάρτιν Σεβέλα, ενώ παλαιότερα πέρασε από τον 
πάγκο της ο Νικόδημος Παπαβασιλείου.
Πριν από λίγες μέρες η Σλόβαν ανακοίνωσε την απόκτηση του Ελλαδίτη 
Γιώργου Τζοβάρα από τον ΠΑΟΚ, με την ελληνική ομάδα να διατηρεί 
ποσοστό μεταπώλησης.
Στα τελευταία δύο φιλικά η Σλόβαν εξήλθε ισόπαλη 1-1 με την Slovacko 
την Τρίτη(18/6) ενώ νίκησε την KFC Komirno με 3-0.

 Μετά την κλήρωση για τον δεύτερο 
προκριματικό γύρο του Champions 
League, εκεί που συμμετείχε ο ΑΠΟΕΛ και 
κληρώθηκε να αντιμετωπίσει τον νικητή 
του ζευγαριού FK Slovan Bratislava - 
FK Sutjeska, ακολούθησε η κλήρωση 
για τον δεύτερο προκριματικό του 
Europa League, στην οποία συμμετείχαν 
Απόλλωνας, ΑΕΚ και ΑΕΛ.
 

Η 
ΑΕΚ Λάρνακας, αν καταφέρει να προ-
κριθεί από την Petrocub-Hincesti, θα 
βρει στον δρόμο της, τον νικητή του 
ζ ευγαριού Levski Sof ia (BUL) /MFK 

Rumomberok (SVK). Η ομάδα της 
Λάρνακας κληρώθηκε να δώ-
σει το πρώτο παιχνίδι εντός 
έδρας.
 Η Κυπε λ λούχος  ΑΕΛ, 
που αρχίζει την Ευρωπα-
ϊκή της προσπάθεια από 
τον 2ο προκριματικό του 
Europa League κληρώθηκε 
να αν τ ιμε τωπίσε ι τον Άρη 
Θεσσαλονίκης. Πρώτο παιχνίδι 
στην Θεσσαλονίκη.
 Ο Απόλλωνας αν καταφέρει να προκριθεί από 
την Kauno ̓algiris, θα βρει στον δρόμο του, τον 
νικητή του ζευγαριού Brann (NOR)/Shamrock 
Rovers (IRL). Η ομάδα της Λεμεσού κληρώθηκε 
να δώσει το πρώτο της παιχνίδι εκτός έδρας.

Κέρκεζ: «Φαβορί ο Άρης, αλλά δεν 
φοβάμαι»
Η ΑΕΛ κληρώθηκε να παίξει με τον Άρη Θεσσα-
λονίκης για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του 
Γιουρόπα Λιγκ και ο Ντούσαν Κέρκεζ αναφέρ-
θηκε σε δηλώσεις του στον Αρένα FM για την 
κλήρωση που τους έφερε αντιμέτωπους με τους 
Θεσσαλονικείς.
 Για την κλήρωση: «Είναι μια ομάδα με την 
οποία δεν θέλαμε να παίξουμε. Δεν θέλαμε την 
Γουλβς, την Βιτόρια Γκιμαράες και τον Άρη. Το 
καλό είναι ότι είμαστε κοντά όμως, κι έχουμε 
καλές σχέσεις με την Ελλάδα, θα δει ο κόσμος 
τα ματς. Για εμένα ο Άρης είναι μεγάλο φαβορί 
για την πρόκριση και θα είναι πολύ δύσκολος 
για την ομάδα μας. Είναι αλήθεια ότι μπορούμε 
να μάθουμε πολλά πράγματα για τον Άρη, είναι 
εύκολο να συγκεντρώσουμε πληροφορίες. Θα 
παίξουμε σε ζεσ τό κλίμα, αυτό είναι επίσης 
καλό, γ ια παράδειγμα δεν θα παίξουμε στην 

Δανία». 
Για την προετοιμασία της ΑΕΛ ενόψει Γιουρόπα 
Λιγκ: «Δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμη την προ-
ετοιμασία μας, θα πάμε σ την Βουλγαρία να 
κάνουμε και αμέσως μετά θα έρθουμε σ την 
Θεσσαλονίκη για να παίξουμε με τον Άρη. Την 
μισή προετοιμασία θα την κάνουμε στο Πρά-
βετς και την υπόλοιπη στη Σόφια. Όσον αφορά 
στις μεταγραφές, τώρα ξεκινήσαμε να προσεγ-
γίζουμε ποδοσφαιριστές, ψάχνουμε δυο-τρεις 
παίκτες ακόμη γ ια βασικούς, σ ίγουρα, αλλά 
ξέρουμε όλοι ότι οι καλοί ποδοσφαιριστές περι-
μένουν μέχρι την τελευταία στιγμή για την καλύ-
τερη πρόταση».
 Για την περσινή σεζόν της ΑΕΛ: «Είχαμε στόχο 
να μπούμε στην 5άδα πέρσι, και βγήκαμε τέταρ-
τοι, κατακτήσαμε και το κύπελλο κόντρα στον 

ΑΠΟΕΛ. Δεν το πιστεύουμε ακόμη, για την 
τόσο καλή χρονιά που κάναμε».
 Για το εκτός έδρας ματ ς σ τη Θεσσαλο-
νίκη: «Ο Άρης έχει πολύ δύσκολη έδρα. Οι 
Έλληνες είναι τρελοί για το ποδόσφαιρο, 
αγαπούν πολύ το άθλημα και ξέρω ότι ο 

κόσμος θα κάνει φοβερή ατμόσφαιρα στη 
Θεσσαλονίκη. Έχει καλό προπονητή και καλή 

ομάδα ο Άρης. Θέλει να παίζει ποδόσφαιρο, 
ξέρω κάποιους παίκ τε ς, ξέρω ότ ι σήμερα 
ήρθε κι ένας καλός επιθετικός. Είναι φαβορί ο 
Άρης, έκανε καλή χρονιά πέρσι μετά τα οικο-
νομικά προβλήματα που ε ίχε και σ ίγουρα 
δεν ήταν εύκολο να βγει Ευρώπη κατευθείαν. 
Είναι φαβορί, αλλά όποια ομάδα παίζει στην 
Ευρώπη, μπορεί να κάνει την ζημιά. Έχω σεβα-
σμό για τον Άρη, αλλά δεν φοβάμαι».

Ιστορική η κλήρωση
Ομάδα από την Ελλάδα γ ια πρώτη φορά σε 
ευρωπαϊκή διοργάνωση θα αντιμετωπίσει η 
ΑΕΛ.
Από την παρθενική παρουσία των «γαλαζοκί-
τρινων» της Λεμεσού ως πρωταθλητές Κύπρου 
σ τον α’ γύρο του Πρωταθλήματος Πρωτα-
θλητριών (σ.σ σημερινό Τσ. Λιγκ) την περί-
οδο 1968-69 όταν και αντιμετώπισαν την Ρεάλ 
Μαδρίτης, δεν έχουν βρει ποτέ ξανά ελληνική 
ομάδα στο δρόμο τους.
Ιστορική, λοιπόν, η στιγμή για την ομάδα του 
Ντούσαν Κέρκεζ οι συναντήσει με τον Άρη Θεσ-
σαλονίκης γ ια το β’ προκριματικό γύρο του 
Europa League.
Τα παιχνίδια τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην 
Κύπρο αναμένεται ότ ι θα προσελκύσουν το 
ενδιαφέρον χιλιάδων φιλάθλων των δύο χωρών.

αθλητικά
Κλήρωση Europa League

Η ΚΛΗΡΩΣΗ για ΑΕΚ, ΑΕΛ και Απόλλωνα
Με αυτό το ζευγάρι ο 
ΑΠΟΕΛ!
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αθλητικά

Καραμάνος: «Είμαστε στην τελική 
ευθεία»

Ο Γιώργος Καραμάνος αναφέρθηκε στην πορεία των συζητήσεών του με ΑΣ και ΚΑΕ ΠΑΟΚ για 
την απόκτηση του μάνατζμεντ της τελευταίας και ζήτησε τη στήριξη όλων. 

Σ
τη δήλωσή του, ο εκπρόσωπος της ομάδας 
επιχειρηματιών που θέλει να αποκτήσει τον 
έλεγχο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αναφέρθηκε στις γρα-
φειοκρατικές διαδικασίες που πρέπει να τρέ-

ξουν για την επικυρωθεί η συμφωνία, αλλά και στα 
εφόδια που απαιτούνται για να μπει η εταιρία στο 
σωστό μονοπάτι. Στη δήλωσή του ο κ. Καραμάνος α-
ναφέρει:
«Αγαπητοί φίλοι,
Ύστερα από δύο πολύ σημαντικές και ουσιαστικές 
συναντήσεις με τον πρόεδρο του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ 
Θανάση Κατσαρή, παρουσία και του Μπάνε Πρέλε-
βιτς, πιστεύω ότι είμαστε στην τελική ευθεία για την 
ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων γραφειοκρα-
τικών διαδικασιών για την επόμενη μέρα της ΚΑΕ 
ΠΑΟΚ.
Στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας, είναι λογικό 
να υπάρχει άγχος, προβληματισμός και δυσπι-
στία. Είναι απλές ανθρώπινες αντιδράσεις 
για οτιδήποτε νέο, ενδεχομένως και 
άγνωστο. Πιστεύω ακράδαντα ότι όλα 
αυτά αρχίζουν και τελειώσουν στην 
αγάπη, το ενδιαφέρον και την αγω-
νία για το αύριο της ομάδας μπάσκετ 
του ΠΑΟΚ.
Γνωρίζετε όλοι πολύ καλά ότι η κατά-
σταση στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι δύσκολη 
και αυτό αποτυπώθηκε με πολύ χαρα-
κτηριστικό τρόπο στο τέλος των υποχρεώ-
σεων της ομάδας στην αγωνιστική περίοδο που 
μόλις ολοκληρώθηκε.
Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης θα χρει-
αστεί μεγάλη προσπάθεια, χρόνος και χρήμα. Την 
ίδια στιγμή είναι απαραίτητο να δείξουμε όλοι μας 
υπομονή και επιμονή σε ένα συγκεκριμένο πλάνο 
λειτουργίας και ανάπτυξης που θα φέρει στο αγωνι-
στικό τμήμα, αλλά και στην εταιρία μία κανονικότητα. 
Αυτό δηλαδή που έλειψε τόσο πολύ στο προηγού-
μενο διάστημα.
Αναμένοντας την ολοκλήρωση όλων των απαραίτη-
των διαδικασιών που συμφωνήσαμε με τον κ.Κα-
τσαρή και μέχρι την επισημοποίηση της συνεργασίας 
με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και την αποδοχή της παρουσίας 
μας από όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ, το μόνο που 
θέλω να ζητήσω από όλους σας, είναι να έχετε υπο-
μονή και καλή διάθεση για να στηρίξετε την προσπά-
θεια που θέλουμε να κάνουμε.
Υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο για την επόμενη σεζόν, 
αλλά και για τη συνέχεια, υπάρχει διάθεση να μπουν 
τα πράγματα σε σωστή βάση για να διεκδικήσουμε 

και να πετύχουμε μαζί το καλύτερο για τον ΠΑΟΚ. Για 
όλα αυτά όμως, θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλή-
σουμε και να πούμε περισσότερα σε μία συνέντευξη 
Τύπου μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών 
που έχουμε ξεκινήσει με τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή και το ενδιαφέρον 
σας
Γιώργος Καραμάνος».

Νέος προπονητής ο Φραγκιάς
Ο Βασίλης Φραγκιάς είναι ο αντικαταστάτης του Ηλία 
Παπαθεοδώρου στον πάγκο του ΠΑΟΚ.
Στον «Δικέφαλο του Βορρά» ανοίγει ένα νέο κεφά-
λαιο, με τον Γιώργο Καραμάνο να αναλαμβάνει το 
management της ομάδας, με στόχο να αποκτήσει το 
πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ΚΑΕ, μέχρι το τέλος 
της σεζόν.

Αλλαγή υπάρχει και στην τεχνική ηγεσία, 
καθώς ο Ηλίας Παπαθεοδώρου αποτε-

λεί παρελθόν (αναμένεται να αναλάβει 
την ΑΕΚ) και στην θέση του έρχεται ο 
Βασίλης Φραγκιάς.
Ο Έλληνας προπονητής κάθισε 
φέτος στον πάγκο του Πανιωνίου κι 
έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ για 
τα επόμενα δύο χρόνια.

Ανανεώνει με τη Φενέρ ο 
Σλούκας!

Ο Κώστας Σλούκας προσπαθεί να μείνει 
συγκεντρωμένος στους τελικούς του τούρκικου 
πρωταθλήματος και αναμένεται να απαντήσει 
στον Ολυμπιακό μετά το αυριανό Game 7 με την 
Εφές.
Όλα δείχνουν όμως ότι θα παραμείνει στη Φενέρ 
αποδεχόμενος την πρόταση των Τούρκων για 2+1 
χρόνια, αντί 6 εκατομμυρίων ευρώ.
Ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει επίσημη πρόταση 
5.5 εκ. ευρώ για 3 χρόνια, αλλά όλα δείχνουν ότι η 
απάντηση του Σλούκα θα είναι αρνητική.
Ο παίκτης θεωρεί τιμητική την προσφορά του 
Ολυμπιακού, ωστόσο έχει δηλώσει έντονη ανη-
συχία για τις μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρω-
μές που έχουν παρουσιαστεί, κάτι το οποίο τον 
προβλημάτισε ιδιαίτερα.
Επισήμως ο Σλούκας δεν έχει απαντήσει στους 
Πειραιώτες, κάτι το οποίο αναμένεται να κάνει 
μετά το Σαββατοκύριακο, αλλά όλα δείχνουν ότι 
δύσκολα θα αντιστραφεί η κατάσταση για να ντυ-
θεί στα ερυθρόλευκα ξανά.

Επίσημο: Προπονητής της 
ΑΕΚ ο Παπαθεοδώρου έως 
το 2021! 

Ο 
Ηλίας Παπαθεοδώρου 
είναι με κάθε επισημό-
τητα προπονητής της 
ΑΕΚ, με την «κιτρινό-

μαυρη» ΚΑΕ να ανακοινώνει την 
πρόσληψή του για τα δύο επόμε-
να χρόνια! Την Παρασκευή (21/6) 
η επίσημη παρουσίασή του. 
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ 
ΑΕΚ:
«H AEK B.C. ανακοινώνει, ότι 
νέος προπονητής της «Βασίλισ-
σας» για τα επόμενα δύο (2) χρό-
νια, ήτοι έως το Καλοκαίρι του 
2021, θα είναι ο Ηλίας Παπαθε-
οδώρου.
Η Διοίκηση της ΑΕΚ ΒC θα 
παρουσιάσει το νέο τεχνικό σε 
συνέντευξη Τύπου, την Παρα-
σκευή 21/06, και ώρα 14:30, 
στο Κλειστό του ΟΑΚΑ (αίθουσα 
Τύπου).
Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου γεννή-
θηκε στις 20 Ιουνίου του 1975 
στην Αθήνα. Ξεκίνησε να παίζει 
μπάσκετ στον Αθηναϊκό, στον 
οποίο έκανε τα πρώτα του προ-
πονητικά βήματα, όταν σε ηλι-
κία 20 ετών ανέλαβε τα Τμήματα 
Υποδομής. Τη σεζόν 2001-2002 
έγινε βοηθός προπονητή στην 
ανδρική ομάδα.
Από το 2002 ως το 2004 εργά-
στηκε στον Λαρισαϊκό, με τον 
οποίο κέρδισε δύο διαδοχικές 
ανόδους, ενώ την επόμενη τρι-
ετία (2004-2007) δούλεψε στο 
Μαρκόπουλο, το οποίο οδήγησε 
στην άνοδο στην Α΄ΕΣΚΑ.
Το μεγαλύτερο μέρος της προ-
πονητικής του καριέρας το έχει 
περάσει στην ΑΕ Νέας Κηφισιάς, 
την τεχνική ηγεσία της οποίας 
ανέλαβε το 2007. Ξεκινώντας από 
την Β’ ΕΣΚΑ, οδήγησε την ομάδα 
της Κηφισιάς στη Basket League. 
Τη σεζόν 2012-2013 κατέκτησε το  
πρωτάθλημα της Α2.
Το καλοκαίρι του 2016 ανέλαβε 
την τεχνική ηγεσία της Αστάνα, 
με την οποία είχε μία απολύτως 
επιτυχημένη σεζόν, καθώς κατέ-
κτησε χωρίς καμία ήττα το Πρω-
τάθλημα και το Κύπελλο στο 
Καζακστάν. Παράλληλα, είχε αξι-

οσημείωτη πορεία και στην VTB 
League, όπου κέρδισε τη συμμε-
τοχή του στα playoffs της διορ-
γάνωσης. Το 2017 γύρισε στην 
Ελλάδα, και τον ΠΑΟΚ, όπου τη 
σεζόν που διανύουμε έφτασε 
μέχρι τον τελικό κυπέλλου Ελλά-
δας, ωστόσο, ηττήθηκε από τον 
Παναθηναϊκό.
Το 2013, ανέλαβε ως πρώτος 
προπονητής την Εθνική Ελλάδας 
Ανδρών U18,με την οποία κατέ-
κτησε το χρυσό μετάλλιο στο 
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα καλα-
θοσφαίρισης Εφήβων, το 2015. 
Αργότερα ανέλαβε και την Εθνική 
U19, καθώς και την U20, με την 
τελευταία κατέκτησε ένα χάλκινο 
μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτά-
θλημα καλαθοσφαίρισης Εφή-
βων Β’ κατηγορίας, το 2016, ενώ 
το 2017, το χρυσό, στην Α’ κατη-
γορία.»

Λάκι Τζόουνς: «Μού λεί-
πει να παίζω για εκεί-
νον»!
«Είναι εκπληκτικός κόουτς! Από-
λαυσα τις στιγμές που έπαιξα υπό 
τις οδηγίες του. Ανυπομονώ να 
με προπονήσει ξανά!
Είναι επίσης ένας τρομερός 
άνθρωπος και με έχει βοηθήσει 
πολύ, ενώ βελτίωσε και το παι-
χνίδι μου σε μεγάλο βαθμό.
Ελπίζω να τα πάει καλά φέτος! 
Βασικά, το ξέρω πως θα τα πάει 
καλά! Μού λείπει να παίζω για 
εκείνον και δεν θα ξεχάσω ποτέ 
την 3η θέση που κατακτήσαμε 
πέρυσι με τον ΠΑΟΚ».

Τεράν Πέτεγουεϊ: «Ήταν ο 
καλύτερος και δεν αστει-
ευόταν»
«Ο κόουτς ήταν ο καλύτερος! 
Μπορεί να έμεινα για λίγο στον 
ΠΑΟΚ, αλλά ήταν μια από τις 
καλύτερες εμπειρίες που είχα 
ποτέ στο εξωτερικό.
Έδειχνε πολύ κατανόηση και ήταν 
πάντα κοντά στον παίκτη, αλλά 
την ίδια στιγμή δεν... αστειευό-
ταν. Ήξερε πολύ καλά τι κάνει και 
αυτό αποδίδει καρπούς τώρα».
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